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چكيده
 تعارض رایجترین مشکل در روابط زوجین است که کیفیت زندگی زناشویی را به صورت منفی تحت ت ثیر قرار میدهد و سبب بروز پیامدهای:زمينه
. تشدید و ناتوانی درحل آن ممکن است خانواده را دچار آسیب نماید و حتی منجر به طالق شود. اجتماعی و معنوی میشود، روانی،منفی جسمانی
 جمعبندی و تحلیل منسجمی از علل تعارضات و ابعاد آن در دسترس،علیرغم پژوهشهای میدانی متعددی که در این موضوع صورت گرفته است
 در این تحقیو که به روي: روش. هدف پژوهش حاضر مرور تحقیقات انجام شده در این زمینه و شناسایی علل تعارضات زناشویی بود: هدف.نیست
 پایاننامهها و طرحهای پژوهشی مرتبط با تعارضات زناشویی بودکه در دو دهه اخیر، پژوهشی-  جامعه آماری مقاالت علمی،مرور سیستماتیك انجام شد
 مورد مرتبط با علل تعارضات زناشویی انتخاب و وارد مطالعه28  مورد جستجو شده تعداد928  از بین.) انجام شدهاند2107  تا2111  و0378  تا0381(
 دسته طبقهبندی شدند که به ترتیب از6 ) به عنوان علل تعارضات زناشویی شناسایی و در392  عامل (با فراوانی60  در مجموع تعداد: يافتهها.شدند
 درصد فراوانی02/29  درصد فراوانی؛ عوامل محیطی با61/23  درصد فراوانی؛ عوامل فردی با61/81  عوامل خانوادگی با:بیشترین میزان عبارت بودند از
 درصد9/96  مشکالت مالی (با.0 : عامل عبارت بودند از60  همچنین عمدهترین علل تعارضات زناشویی از بین. درصد فراوانی2/6 و عوامل معنوی با
 ضعف مهارتهای ارتباطی.6  درصد فراوانی)؛2 /06  خشونت جسمانی و کالمی (با.3  درصد فراوانی)؛9/21  دخالت خانوادهها و اطرافیان (با.2 فراوانی)؛
 شناسایی مجموعه عوامل و میزان سهم هر یك از عوامل: نتيجهگيری.) درصد فراوانی6/8  مشکالت جنسی (با.2  درصد فراوانی)؛2/2 و حل مس له (با
به پژوهشگران کمك میکند تا به کشف یك مدل منسجم از علل تعارضات زناشویی نائل شوند و مطابو این مجموعه عوامل ابزار پیشبینی و پیشگیری
 عوامل معنوی، عوامل محیطی، عوامل خانوادگی، عوامل فردی، تعارضات زناشویی: واژه كليدها.از تعارضات زناشویی را تدوین کنند
Background: Conflicts are the most common problem in relationship of couples those negatively influence marital
Quality and can lead to negative physiological, psychological,social and spiritual consequences. Intensification of the
conflicts and disability in solving them can impair family and even lead to divorce. Despite the presence of many field
researches about marital conflicts, there is no coherent analysis and conclusion of their causes and dimensions.
Aims: The aim of the present study to review the related literature in order to identify the causes of marital conflicts.
Method: this study was a systematic review, in which the statistical population are scientific research articles,
dissertations and research schemes related to marital satisfaction since two last decades (2000-2019). Among768 cases
that was explored, 58 cases, related to causes of marital conflicts entered into the study Results: According to the results,
in sum, 41 factor(with frequency of (375) identified as the causes of marital conflicts. The entire factors of marital
conflicts divided into the 4 categories, in order of importance: 1) family factors (40/80%),2) individual factors (40/53%),
3) environmental factors (16/27%) and spiritual factors (2/4%). In addition, the major causes of marital conflicts
comprised: 1) Financial problem (7/74%), 2) Interference of families and relatives (7/20%), 3) Verbal and physical
violence (16/14%), 4) lack of relationship and problem solving skills (5/6%), sexual problems (4/8%).
Conclusions: Identifying of the factors and specifying the contributions of each of them to marital conflicts can help the
researchers discover coherent model of marital conflicts. Based on these factors the instruments of prediction and
prevention of marital conflicts can be defined and prepared. Key words: Marital conflicts, Family factors, Individual
factors, Environmental factors, Spiritual factors
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مقدمه

تعارضهایی را در خانوادهها به وجود آورد ،وقایع استرسآور مثبت

ازدواج مهمترین پایه در تشکیل خانواده و نقطه عطفی در چرخه

مثل تولد فرزند یا یافتن شغل نیز ممکن است تعارضهایی را در

زندگی و جنبه اساسی از زندگی هر فردی است که دو نفر را به عنوان

خانوادهها به وجود آورد (نقل از منصوریان و فخرایی.)0389 ،

همسر به همدیگر متعهد میکند و به طور قابل مالحظهای بر عملکرد

هاوگینز ،ویلوگبی و دوهرتی ( ،)2102با مطالعه  882زوج که

زندگی او ،ازجمله رفاه اجتماعی ،عاطفی ،فرهنگی و اقتصادی ت ثیر

تعارضات آنها منجر به طالق شده بود به این نتایج دست یافتند که

میگذارد (گرگیس ،گئورگ و اندرسون .)2101 ،از آنجا که

شش عامل اساسی در بروز تعارضات و در نهایت طالق نقش دارند،

ازدواج یك تعهد طوالنی بین زن و مرد است ،ضروری است که

این شش عامل عبارت بودند از :پیشرفت یکی بدون پیشرفت دیگری،

هردو طرف از زندگی زناشویی راضی وخوشحال باشند (اندرسون،

عدم برقراری ارتباط مؤثر با یکدیگر ،مشکالت اقتصادی ،خیانت،

 ،)2103اما به دلیل ماهیت روابط متقابل همسران و شخصیت منحصر

مشکالت شخصیتی و عدم توجه کافی .بعضی دیگر از موضوعهای

به فردی که هر یك از زوجین دارند ،فرد نمی تواند یا نمیخواهد

شناخته شدهای که میتواند پدیدآورنده اختالفهای زناشویی باشد

مسائل را دقیقاً به همان شیوهای که فرد دیگری میبیند ،ببیند بنابراین

چنین است :پول ،روابط جنسی ،روابط خویشاوندی ،دوستان،

احتمال بروز دیدگاهها و خواستههای متضاد وجود دارد و بدیهی

فرزندان ،خیانت جنسی ،مشکالت عاطفی ،مشکالت مالی ،مشکالت

است که اختالف دیدگاه روی دهد یا نیازها برآورده نشوند ،در نتیجه

ارتباطی(گفت و شنود) ،تعارضات شغلی و غیره (ثنایی.)0389 ،

چنین وضعیتی همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم ،ناامیدی و

همچنین مسالوس کیت ( )2112در پژوهش خود مهمترین علل

ناخشنودی میکنند و تعارضات رخ میدهد ،بنابراین با توجه به

تعارضات زناشویی را :مسائل دینی واعتقادی ،سلطهگری و سلطه

ماهیت رابطه زوجین پدید آمدن اختالف و تعارض در رابطه زناشویی

پذیری همسران ،مسائل مربوط به فرزندان ،مهارتهای ارتباطی

طبیعی است (ام بی وایرر.)2109 ،

ضعیف و سختیهای مسائل خانوادگی بیان کرد .در واقع در هر

مفهوم تعارض 0به عدم توافو بین همسران بر میگردد

ازدواج لحظه به لحظه تعارض وجود دارد که از منابع متعددی

(واگنروگریزبوسکی )2106 ،و به این معناست که فرد بین اهداف،

سرچشمه میگیرد (السول و السول به نقل از ساالری ،معین ،سهامی

انتظارات و نیازها یا امیال شخصی خود و طرف مقابلش ناهمسازی و

و حقیقی )0372 ،و آنالیز و شناسایی دالیلی که منجر به تعارضات

ناهمخوانی میبیند (کالین و سیجوک )2117 ،که در رابطه زناشویی

زناشویی میشوند نقش مهمی در حل و کنترل آن دارد (ابلنین و

و وقتی که همسران به عنوان زوج نقشهای خود را برعهده می گیرند

گپسوسین .)2102 ،تعارضات زناشوئی ،تهدیدهایی جدی برای واحد

ممکن است بعضی از آنها محقو شود و بعضی ناتمام بماند ،لذا

زناشوئی به شمار میروند که ثبات و کیفیت ازدواج را به چالش می

وضعیت تنش و استرس بین همسران ایجاد میشود (تورلنلکه.)2106 ،

کشند و سبب بروز پیامدهای منفی روانی ،جسمانی ،اجتماعی و

امروزه علل تعارضات زناشویی به یك مسئله بسیار مهم که بر رابطهی

اقتصادی میشوند ،ت ثیر منفی بر سالمت جسمانی و افسردگی و بهره

هر زن و شوهری ت ثیرگذار است تبدیل شده است (ام بی وایرر،

وری پایین در کار ازجمله این پیامدها برای بزرگساالن به شمار می

 .)2109کولینز ( )2116وقوع تعارض بین زن ومرد را وابسته به منابع

رود .عالوه بر آن ،تنش ناشی از تعارض زناشویی در چارچوب روابط

قدرت آنها و نیز استرسهایی که در طول زندگی آنها رخ میدهد

بین زوجین باقی نمیماند و دیگر روابط درون خانوادگی را تحت

نسبت میدهد ،منابع قدرت شامل وضعیت اشتغال زن و مرد ،شبکه

ت ثیر قرار میدهد (کامینگز ،کوروسو پاپ .)2119 ،تعارضات برای

روابط اجتماعی هرکدام از آنها ،مشکالت جنسی ،میزان درآمد و

خانواده و فرزندان به عنوان ضلع سوم رابطه نیز عواقب منفی شدیدی

میزان تحصیالت است ،وقایع استرسآور زندگی خانوادگی میتواند

به دنبال دارد ،پیامدهایی مانند ازدواج ناموفو و تکرار الگوهای

مثبت یا منفی باشد ،وقایع منفی ،مثل بیکاری و از دست دادن شغل،

یادگرفته شده از زندگی پدر و مادر ،احتمال باالی اختالالت منش،

ورشکستگی و مسائل مالی ،بیماریها و نظایر آن ممکن است

اضطراب ،افسردگی و بزهکاری نوجوانی و بروز مشکالت مدرسهای

conflict

1.

۸۲۰

رودابه هوشمندی و همکاران

تحلیلی بر علل تعارضات زناشویی در دو دهه اخیر (یك مرور نظامند)

زیاد (تحصیلی و رفتاری) برای نوجوانان (محسنزاده ،نظری و

روش

عارفی .)0371 ،همچنین روندهای صعودی طالق از مشخصههای بارز

پژوهش حاضر از نوع مطالعات ثانویه و روي اجرای آن مرور

افزایش تعارضات در حوزه خانواده در دهههای اخیر است .بنا به آمار

نظاممند 0بوده است .مرور نظاممند عبارت است از بررسی شواهد

منتشر شده در ایران از هر  2ازدواج در کشور ،یك مورد به طالق

پیرامون پرسشیکه بعه گونعهای واضعح تعدوین شده است .در این

کشیده میشود که شکست  21درصدی در هر ازدواج را نشان می

بررسی ،از رويهای منظم و مشخصعی جهعت شناسعایی ،گعزینش و

دهد .روند طالق در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته ،و حالت

ارزیعابی نقادانة پژوهشهای اولیه درباب موضوع استفاده میشود و

صعودی به خود گرفته است .این در حالی است که آمار ازدواج با

دادههای ایعن مطالععات اسعتخراج و تجزیه و تحلیل میشوند .در این

روند نزولی در حال رشد است (عرب ،ابراهیمزاده پزشکی و شریف

روي ،تمام مطالعات منفرد مرتبط شناسایی ،ارزیابی و خالصعه می

آبادی .)0373 ،که در صورت بیتوجهی به آن باید منتظر نتایج

شوند تا امکان دسترسی به شواهد موجود برای تصمیمسازان بیش از

پیآمدهای بعدی آن بود ،آنچه که در بحث حل مشکل ،برنامهریزی

پیش فراهم آید .بدیهی است ترکیب کردن نتایج چندین پژوهش،

و تصمیمگیری در گام اول مشهود میباشد ،شناسایی مس له و مشخص

برآورد قابعل اطمینعان و دقیوتری جهعت مداخلعة اثربخش فراهم می

کردن دالیل آن است .اما باید این دالیل به صورت جامع و نظاممند

آورد تا مطالعهای منفرد (مرکز مرورها و انتشار2117 ،2؛ نقل از عباسی

شناسایی شود ،برای شناسایی عوامل به وجود آورنده تعارضات

و سراج زاده.)0372 ،

زناشویی میتوان با روي مرور نظاممند ،از نتایج و یافتههای مطالعات

این مرور میتواند کمبودهای دانشی ما را دربارة مسائل و

علمی بهره جست ،چرا که در این روي تمام مطالعات مرتبط

معداخالت حعوزه و موضعوعی خعاص نشعان دهعد ،پتیکریو2113 ،؛

شناسایی ،ارزیابی و خالصعه میشوند تا امکان دسترسی به شواهد

نقل از نقل ازعباسی و سراج زاده ،)0372 ،مرور نظاممند بهشکلی

موجود برای تصمیمسازان بیش از پیش فراهم آید .بدیهی است

مؤثر ،در یکپارچهسازی اطالعات معتبر وارائة مبنایی برای تصمیم

ترکیب کردن نتایج چندین پژوهش ،برآورد قابعل اطمینعان ودقیعو

گیری منطقی نقش ایفا میکند در پژوهش حاضر سعی شد تا

تعری جهعت مداخلعة اثربخش فراهم میآورد تا مطالعهای منفرد .از

تحقیقات به لحاظ حیطة مطالعاتی ،قلمرو رشتهای تحقیو ،زمان اجرای

آنجا که اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه تعارضات زناشویی به

طرح ،رعایت مراحل متعارف پژوهش (عنوان تحقیو ،طرح مسئله،

صورت محدود به بررسی این عوامل پرداختهاند ضرورت تحقیقی که

مبانی نظری ،پیشینه ،روي شناسی تحقیو ،نتایج و راه کارهای

به عوامل مؤثر بر تعارضات زناشویی به طور نظاممند بپردازد؛ احساس

تحقیو) ،رعایت قواعد روي شناسانه ،شناخت علل تعارضات

میشود .لذا پژوهش حاضر در قالب مرور نظاممند آن دسته از

زناشویی واکاوی و تحلیل شوند .جامعه آماری تحقیو حاضر مقاالت

مطالعات علمی و تحقیقاتی که به علل تعارضات زناشویی پرداختهاند

علمی  -پژوهشی ،پایاننامهها و طرحهای پژوهشی مرتبط با تعارضات

را معرفی می کند و روشی نوین و نظاممند برای شناسایی و دستهبندی

زناشوی با ت کید بر علل تعارضات زناشویی بودکه طی دو دهه اخیر،

عوامل تعارضات زناشویی میباشد ،شناسایی مجموعه عوامل و میزان

در قالب مقاالت چاپ شده در مجالت علمی  -پژوهشی و پایان

سهم هر یك از عوامل به پژوهشگران کمك میکند تا به کشف یك

نامههای مقطع کارشناسیارشد و دکتری در فاصله زمانی سالهای

مدل منسجم از علل تعارضات زناشویی نائل شوند و مطابو این

 0381تا سال  0378انجام شدهاند .به منظور یافتن مقاالت فارسی

مجموعه عوامل ابزار پیشبینی و پیشگیری از تعارضات زناشویی را

جستجوی اینترنتی کلید واژههای تعارضات زناشویی ،ناسازگاری

تدوین کنند همچنین نتایج پژوهش میتواند مبنایی را در راستای

زناشویی ،اختالفات زناشویی در پایگاههای داخلی :بانك اطالعات

تصمیمگیریهای راهبردی برای تحکیم خانواده فراهم آورد.

نشریات کشور مگایران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

سؤال پژوهش

فرهنگی ،سیلویکا ،پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و

علل تعارضات زناشویی در دو دهه اخیر کدامند؟

پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران ،صورت گرفت .در مورد

Systematic Review

1.

Centre for Reviews and Dissemination

۱۱۱

2.

دوره  ،08شماره  ،97پاییز(مهر) 0378

مجله علوم روانشناختی
،IEEE

گرفت در نهایت ،با توجه به میان رشتهای بودن موضوع تحقیو،

 PubMedمورد بررسی قرار گرفت پس ازسرچ و جمعآوری مقاالت

مجموعه مطالعات علمی در حوزههای گوناگون جامعهشناختی،

با مطالعه چکیده آنها ،و تعیین ارتباط با موضوع ،مقاالت مناسب برای

روانشناختی ،میان رشتهای گردآوری شد .با احتساب این معیارها ،از

استخراج دادهها انتخاب شد در نهایت دادههای موجود در منابع بر

مجموع  928پژوهش انجام شده در سالهای  0381-78در حوزه

اساس اهداف و سؤاالت ،متغیرهای مورد بررسی ،جامعه و نمونه،

تعارضات زناشویی 28 ،پژوهش بر اساس معیارهای ورود ( 21مقاله

رويشناسی ،یافتهها و نتایح تحقیقات تلخیص شد الزم به ذکر است

و  2پایاننامة تحصیلی و  0طرح پژوهشی و  0کتاب) ،انتخاب و وارد

انتخاب نهایی مقاالت با توجه به عنوان ،چکیده و یافتهها صورت

تحلیل شدند.

مقاالت انگلیسی پایگاههای خارجی ،ساینس دایرکت،

جدول .0فلوچارت جستجوی مقاالت در روي مرور سیستماتیك
نوع مطالعاتی که وارد مرور نظاممند شدند (مطالعات کیفی ،توصیفی و آمیخته)
شرکتکنندگان یا جمعیت مورد مطالعه :جنسیت (مرد و زن) ،دارای تعارضات زناشویی در یکی از سطوح  ،0،2،3،6زوجهای متعارض مراجعه
کننده به مراکز مشاوره
مداخله درمانی ،مواجهه یا روي تشخیصی :این تحقیو تمایلی برای استخراج رويهای درمانی خاصی نداشت.

معیارهای ورود و انتخاب مطالعات

مقایسه :مداخالت درمانی یا روي های دیگر که مقایسه خواهند شد از جمله دارونما ،کنترل و ...نیز در تمایالت اهداف تحقیقاتی حاضر نبود.
شاخصها :شاخصهای تعارضات زناشویی در دو دههی اخیر ()0381-78
تحلیلهای فرعی یا زیرگروه :وجود شاخصها یا ابعاد تعارضات زناشویی شامل :عوامل خانوادگی ،عوامل فردی ،عوامل محیطی و عوامل معنویی
معیارهای خروج مطالعات

پژوهشهایی که به علل به وجود آورنده تعارضات زناشویی نپرداختهاند ،مطالعات خارج از بازه زمانی سالهای ( 0381-78ه.ي)(2111-2107
میالدی) ،دسترس نبودن چکیده یا تمام متن
کلیدواژههای مورد جستجو در سایتهای فارسی :تعارضات زناشویی ،ناسازگاری زناشویی ،اختالفات زناشویی.

رويهای جستجو

کلیدواژههای مورد جستجو در سایتهای التبن:
Causes of Marital Conflicts,, Conflict, Marital Incompatibility
جستجو در پایگاههای اطالعاتی :لیست پایگاههای اطالعاتی و محدوده زمانی :از سال  2111تا تاریخ 2107
بانك اطالعات نشریات کشور مگ ایران  ،magiranپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  ،ensani.irسیویلیکا  ،civilicaپایگاه
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی  ،sidپژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران irandoc
 PubMed ،IEEE،ScienceDirectو سایر پایگاههای اطالعاتی
سایر رويهای مورد استفاده جهت بازیابی مطالعات مرتبط شامل بررسی فهرست منابع و جستجوی دستی آنها

مطالعات بازیافت شده از

ابزار

روي الکترونیکی= 928

برای بررسی محتوای هر مقاله بر پایه اهداف مورد نظر ،فرمی

سایر مطالعات بدست آمده

مطالعات بازیافت شده از روي

طراحی شد که متغیرهای زیر را مورد بررسی قرار داد :نویسنده یا

جستجوی دستی پایاننامهها= 6

نویسندگان ،عنوان مقاله  /کتاب  /پایاننامه  /طرح پژوهشی ،نام مجله

مجلههای روانشناسی و

مطالعات استخراج شده از طریو

از طریو فهرست منابع و
مطالعات خانواده=22

 /سال و شماره  /صفحه ،گستره جغرافیایی (شهر مورد مطالعه)،
جمعیت و نمونه مورد مطالعه ،ابزار جمعآوری دادهها ،عوامل

تمام متن= 28

تعارضات زناشویی.

مطالعات بسیار مناسب
برای روي مرور

مطالعات استخراج شده از طریو

سیستماتیك پژوهش

تمام متن= 28

برای تحلیل دادهها ابتعدا تمعام علل تعارضات زناشویی از نتایج
پژوهشهای مورد بررسی استخراج شد به این صورت که تمام

حاضر= 22

محتوای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،درگام بعد بعه هر کعدام
از علل استخراج شده یك کد یا برچسب اختصاص یافت ،که در

استخراج مطالعات در روي مرور

فرآیند کد گذاری مقوالت مشابه یك کد به آنها اختصاص داده شد،

سیستماتیك با موضوع علل تعارضات

پس از کدگذاری تمام دادهها ،براساس اشتراکاتی که با یکدیگر

زناشویی= 28

داشتند ،تحعت یعك مقوله (یا طبقه) واحد دستهبندی شدند (که گاهی

نمودار .0فلوچارت مطالعه مرور سیستماتیك

۸۲۲

رودابه هوشمندی و همکاران

تحلیلی بر علل تعارضات زناشویی در دو دهه اخیر (یك مرور نظامند)

جدول .3ابزار مورد استفاده در آثار بررسی شده

یك مقوله خود چنعدین زیعرمقولعه داشعت) .مقوالت بعه گونهای

ابزار

فراوانی

درصد

هرکد فقط در یك طبقه قرارگرفت .در نهایت  392مورد استخراج

پرسشنامه

30

23/66

مصاحبه

03

22/60

شده از  28پژوهش با توجه به اشتراکات در  60مقوله دسته بندی

مصاحبه و پرسشنامه

00

08/72

نظر سنجی

2

3/66

نامشخص

0

0/99

جمع

28

011

سعاخته شعدند کعه همعه کعدها در یکعی از آنهعا جعای گرفتند و

شدند که در بخش یافتهها قابل مشاهده میباشد.
يافتهها
 .0گستره جغرافیایی پژوهشهای مورد بررسی :در بخش گستره
جغرافیایی بیشترین پژوهشها در استان تهران با فراوانی  ،02سپس در

 .3ابعاد تعارضات زناشویی :در این بخش ،عوامل تعارضات

استان فارس با فراوانی  2انجام شده بود ،دیگر شهرها و کشورها به

زناشویی از دو جنبه بررسی شدند .در ابتدا ،همة عوامل تعارضات در

همراه فراوانیشان در جدول  2قابل مشاهده است.

پژوهشها شناسایی و به چهار بعد فردی ،خانوادگی ،محیطی و معنوی
تقسیمبندی شدند ،سپس این عوامل در قالب مؤلفههای موضوعی

جدول .2محل انجام پژوهش در آثار بررسی شده
قلمرو جغرافیایی

قلمرو جغرافیایی

فراوانی

درصد

استان تهران

02

21/28

استان فارس

2

01/36

کنیا

استان یزد

6

2/87

نیجریه

2

استان تبریز

3

2/09

اتیوپی

0

0/90

سیستان و بلوچستان

2

3/66

پاکستان

0

0/90

استان کرمان

2

3/66

رواندا

0

0/90

استان خوزستان

2

3/66

ترکیه

0

0/90

استان سمنان

2

3/66

لیتوانی

0

0/90

استان اصفهان

2

3/66

ونزوئال

0

0/90

استان اردبیل

0

0/90

استرالیا

0

0/90

استان کرمانشاه

0

0/90

نامشخص

6

2/87

استان هرمزگان

0

0/90

جمع

28

011

استان مازندران

0

0/90

(ایران)

(سایر کشورها)
ایاالت متحده
امریکا

دستهبندی و تبیین و تفسیر شدند ،از بین  928مورد پژوهش جستجو

فراوانی

درصد

2

3/66

مطالعه شدند .مطابو نتایج ،در مجموع تعداد  60عامل با تعداد 392

2

3/66

بار عاملی 0به عنوان علل تعارضات زناشویی شناسایی شد .تمامی

3/66

عوامل تعارض زناشویی در  6دسته تقسیم شدند که به ترتیب از

شده تعداد  28مورد مرتبط با علل تعارضات زناشویی انتخاب و وارد

بیشترین میزان عبارت بودند از :عوامل خانوادگی با  61/8درصد
فراوانی؛ عوامل فردی با  61/23درصد فراوانی؛ عوامل محیطی با
 02/29درصد فراوانی و عوامل معنویی با  2/6درصد فراوانی بود.
همچنین عمدهترین علل تعارضات زناشویی عبارت بودند از:
 .0مشکالت مالی (با  9/96درصد فراوانی)؛  .2دخالت خانوادهها و
اطرافیان (با  9/21درصد فراوانی)؛  .3خشونت جسمانی و کالمی (با
 2 /06درصد فراوانی)؛ .6ضعف مهارتهای ارتباطی و حل مس له (با
 2/2درصد فراوانی)؛  .2مشکالت جنسی (با  6/8درصد فراوانی).

 .2ابزار مورد استفاده در پژوهشهای مرتبط با علل تعارضات

 .0-3عوامل فردی :عوامل فردی در مجموع  61/23درصد از

زناشویی :در  28پژوهش مورد بررسی ،اطالعات و دادههای 30

علل تعارضات زناشویی را به خود اختصاص دادهاند .مجموعه عوامل

پژوهش ( 23/66درصد) از طریو پرسشنامه 03 ،پژوهش از طریو

فردی تعارضات زناشویی در جدول زیر آمده است .مطابو آن

مصاحبه ( 00 ،)22/60پژوهش از طریو مصاحبه و پرشسنامه

مهمترین علل فردی تعارضات عبارت بودند از .0 :ضعف مهارتهای

( 2 ،)08/72پژوهش از طریو نظر سنجی ( )3/66جمعآوری شده بود

ارتباطی و حل مس له ( 20مورد)؛  .2عدم بلوغ فکری و آمادگی برای

و ابزار گردآوری دادههای یك پژوهش نا مشخص بود (جدول .)3

ازدواج ( 02مورد)؛  .3اختالالت روانی و رفتاری ( 06مورد)؛ .6
تفاوت تحصیلی ( 03مورد)؛  .2شناخت ناکافی و انگیزه نامناسب برای
ازدواج ( 02مورد)(جدول .)6

 . 0در اینجا منظور از بار عاملی تعداد دفعات تکرار یك عامل در مجموعه 28
پژوهش مورد بررسی میباشد.

۳۳۳

دوره  ،08شماره  ،97پاییز(مهر) 0378

مجله علوم روانشناختی

جدول .2اطالعات مؤلفههای تعارضات زناشویی در بعد خانوادگی

جدول .6علل فردی تعارضات زناشویی
عوامل

فراوانی

درصد

عوامل

ضعف مهارتهای ارتباطی و حل مس له

20

03/80

دخالت خانوادهها و اطرافیان (فاصله محل سکونت با خانواده

02

7/89

اختالالت روانی و رفتاری

06

7/20

بیحرمتی ،کتك زدن)

تفاوت تحصیلی

03

8/22

مشکالت جنسی (ناتوانی جنسی ،اختالالت جنسی ،بیمیلی

02

9/87

عدم بلوغ فکری و امادگی برای ازدواج (شامل اعتماد به نفس
پایین ،فقدان مسئولیتپذیری ،انعطافناپذیری)

شناخت ناکافی و انگیزه نامناسب برای ازدواج (ضعف آشنایی،
زمان محدود آشنایی ،ازدواج اجباری ،فرار از خانه پدری)

زوجین)
خشونت کالمی و جسمانی (سرزنش کردن ،تحقیر ،سرکوب،

جنسی ،ناکامی جنسی ،عدم رضایت جنسی)
ضعف صمیمیت عاطفی (فقدان خودافشایی همسر ،صمیمت و

فراوانی

درصد

29

09/26
02/13

23

00/92

08

ناهنجاری رفتاری شامل اعتیاد و قمار

00

9/26

ابراز احساسات ،نداشتن ارتباط مثبت)

02

01/62

عدم تناسب و تفاهم در (نیازها ،عالیو و ارزيها ،نگريها)

01

2/28

بهم ریختن ساختار قدرت در خانواده

02

7/81

میزان تفاوت سنی

7

2/72

مسائل مربوط به فرزندان

06

7/02

سردی عاطفی (عدم عالقه اولیه)

8

2/22

خیانت

02

9/86

ویژگیهای شخصیتی ناهمسان

9

6/21

مسائل خانوادههای اصلی (اختالفات ،تفاوت در سبك زندگی،

بد گمانی و شکاکیت (عدم اعتماد)

2

3/76

طالق والدین)

8

2/22

غیرمنطقی بودن (هیجانی ،تحریکاتی ،حساسست )...

2

3/28

طول سالهای ازدواج

8

2/22

بیماریهای جسمی

2

3/28

عدم همکاری (تقسیمکار در خانواده)

2

3/22

2

3/ 28

رویدادهای استرسزای چرخه خانوادگی

6

2/20

ورود به حریم خصوصی یکدیگر

2

0/31

سن ازدواج

2

3/28

عدم رضایت از جایگاه و پرستیژ اجتماعی یکدیگر

0

1/22

دروغگویی و پنهان کاری

3

0/79

جمع

023

011

مشکالت باروری

2

0/30

قیافه و ظاهر همسر

0

1/22

جمع

022

011

ارزیابی منفی (انتظارات غیر منطقی و اشتباه از ازدواج) و
پشیمانی از ازدواج

جدول .2اطالعات مؤلفههای تعارضات زناشویی در بعد محیطی
فراوانی

درصد

27

69/26

درصد از علل تعارضات زناشویی را به خود اختصاص دادهاند.

اختالف طبقاتی (پایگاه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی)

01

02/37

وضعیت اشتغال (شغل نا مناسب ،بیکاری)

9

00/69

مجموعه عوامل خانوادگی تعارضات زناشویی در جدول زیرآمده

ادامه تحصیل و شاغل شدن زن

2

7/83

است .مطابو آن مهمترین علل خانوادگی عبارت بودند از .0 :دخالت

مسائل اجتماعی و رفاهی جامعه (خدمات عمومی ،بهداشت،

عوامل
مسائل و مشکالت اقتصادی (بیپولی و فقر ،ضعف مدیریت
مالی ،درآمد پایین)

 .2-3عوامل خانوادگی :عوامل خانوادگی در مجموع 61/81

3

6/70

خانوادهها و اطرافیان ( 29مورد)؛  .2خشونت کالمی و جسمانی (23

عدم رضایتمندی شغلی

3

6/70

مورد)؛  .3مشکالت جنسی ( 08مورد)؛  .6ضعف صمیمیت عاطفی

الگوسازی نامناسب رسانه و ت ثیر فضای مجازی

2

3/28

( 02مورد)؛  .2بهم ریختن ساختار قدرت در خانواده (02

زندگی با هم قبل از ازدواج

0

0/26

جمع

20

011

حمل و نقل)

مورد)(جدول .)2
 .3-3عوامل محیطی :عوامل محیطی در مجموع  02/29درصد از

 .6-3عوامل معنوی :عوامل معنوی در مجموع  2/6درصد از علل

علل تعارضات زناشویی را به خود اختصاص دادهاند .مجموعه عوامل

تعارضات زناشویی را به خود اختصاص دادهاند .مجموعه عوامل

محیطی تعارضات زناشویی در جدول زیر آمده است .مطابو آن

معنوی تعارضات زناشویی در جدول زیر آمده است( .جدول .)9

مهمترین علل محیطی عبارت بودند از .0 :مسائل و مشکالت اقتصادی

جدول .9اطالعات تعارضات زناشویی در بعد معنوی

( 27مورد)؛  .2اختالف طبقاتی ( 01مورد)؛  .3وضعیت اشتغال (9
مورد)؛  .6ادامه تحصیل و شاغل شدن زن ( 2مورد) (جدول .)2

۸۲۴

مؤلفهها

فراوانی

تفاوت پایبندی دینی و مذهبی (عدم رعایت مسائل مذهبی)

2

تغییر ارزيهای مذهبی و باورهای دینی

6

جمع

7

رودابه هوشمندی و همکاران

تحلیلی بر علل تعارضات زناشویی در دو دهه اخیر (یك مرور نظامند)

 .6مقایسه علل تعارضات زناشویی در دو دهه اخیر :طبو اطالعات

از جایگاه و پرستیژ اجتماعی یکدیگر ،الگوسازی نامناسب رسانه و

بدست آمده از نتایج پژوهشها ،عواملی که بین دو ددهه متفاوت بود

ت ثیر فضای مجازی ،زندگی با هم قبل از ازدواج و تغییر ارزيهای

عبارت بودند از :بد گمانی و شکاکیت (عدم اعتماد) ،غیرمنطقی

مذهبی ،باورهای دینی و گرایشهای دینی .همچنین عوامل مشترک

بودن ،مشکالت باروری ،قیافه و ظاهر همسر ،بهم ریختن ساختار

تعارضات زناشویی و عوامل اختصاصی در دو دهه اخیر در جدول

قدرت در خانواده ،ورود به حریم خصوصی یکدیگر ،عدم رضایت

زیر قابل مشاهده است (جدول .)8

جدول .8مقایسه علل تعارضات زناشویی در دو دهه
عوامل اختصاصی دهه 0381-71

عوامل مشترک بین دو دهه
ضعف مهارتهای ارتباطی وحل مس له ،عدم بلوغ فکری و آمادگی برای ازدواج ،اختالالت روانی و

قیافه و ظاهر همسر ،بهم ریختن ساختار

رفتاری ،تفاوت تحصیلی ،شناخت ناکافی و انگیزه نامناسب ازدواج ،اعتیاد و قمار ،عدم تناسب و
تفاهم ،میزان تفاوت سنی ،سردیعاطفی ،ویژگیهای شخصیتی ناهمسان ،بیماریهای جسمی ،ارزیابی

بد گمانی و شکاکیت (عدم

منفی و پشیمانی از ازدواج ،سن ازدواج ،دروغگویی و پنهان کاری ،دخالت خانوادهها و اطرافیان،

اعتماد) ،غیرمنطقیبودن،

خشونت کالمی و جسمانی ،مشکالت جنسی ،ضعف صمیمیت عاطفی ،مسائل مربوط به فرزندان،

مشکالتباروری ،زندگی با هم

خیانت ،مسائل خانوادههای اصلی ،طول سالهایازدواج ،عدمهمکاری ،رویدادهای استرسزایچرخه

قبل از ازدواج

خانوادگی ،مشکالت اقتصادی ،اختالف طبقاتی ،وضعیت اشتغال ،ادامه تحصیل و شاغل شدن زن،
مسائل اجتماعی و رفاهی جامعه ،عدم رضایتمندی شغلی ،تفاوت پایبندی دینی و مذهبی

بحث و نتيجهگيری

عوامل اختصاصی دهه0371-78

قدرت در خانواده ،ورود به حریم
خصوصی یکدیگر ،عدم رضایت از
جایگاه و پرستیژاجتماعی یکدیگر،
الگوسازی نامناسب رسانه و ت ثیر فضای
مجازی ،تغییر ارزيهای مذهبی ،باورهای
دینی و گرایشهای دینی

پریش ع ع عان هس ع ع عتند لذا ثبات و کیفیت زندگی زناشویی آنها تحت

مطالعة حاضر با روي مرور نظاممند ،به منظور ترکیب و تلفیو

ت ثیر قرار میگیرد .دخالت خانوادهها و اطرافیان از دیگر عوامل ت ثیر

نتایج تحقیقات انجام شده دربارة علل تعارضات زناشویی در دو دهه

گذارتعار ضات زنا شویی بود ،دخالت خانوادههای ا صلی و اطرافیان

اخیر ( )0381-78صورت گرفته است ،از بین  928مورد جستجو شده

باعث میشععود که زوجها اسععتقالل خود را از دسععت بدهند و تحت

تعداد  28مورد مرتبط با علل تعارضات زناشویی انتخاب و وارد

ت ثیر دخالتهای اطرافیان ،رفتارهای انجام دهندکه به ضعععرر زندگی

مطالعه شدند و از برایند یافتههای تحقیقات نتایج زیر بدست آمد:

زوجی آنها ست و بر کیفیت زندگی زنا شویی ت ثیر منفی میگذارد.

 60عامل به عنوان علل تعارضعععات زناشعععویی در  28پژوهش

خ شونت کالمی و ج سمانی در رده بعدی علل تعار ضات زنا شویی

شععناسععایی شععد که در چهار دسععته تقسععیمبندی شععدند و به ترتیب از

قرار داشعععت خشعععونت های کالمی و لفظی ،فحاشعععی و اداء الفاظ

بیشععترین میزان عبارت بودند از :عوامل خانوادگی با  61/81درصععد

رکیك است ،و در مراحل نازلتر به صدا زدن طرف مقابل با نامهای

فراوانی؛ عوامل فردی با  61/23درصعععد فراوانی؛ عوامل محیطی با

زشععت و ناموزون و یا دشععنام و ناسععزا منتهی میشععود ،که این موارد

 02/29درصعععد فراوانی و عوامل معنویی با  2/6درصعععد فراوانی بود.

ممکن است ،زمینهی بروز خشونتهای بدنی وجسمی را فراهم کند

همچنین عمدهترین علل تعارضععات زناشععویی از  60عامل شععناسععایی

و در نهایت در روابط میان همسعععران اختالل ایجاد کند ،زمانی که

شععده عبارت بودند از .0 :مشععکالت مالی (با  9/96درصععد فراوانی)؛

افراد نسعععبت به همدیگر از خشعععونت کالمی اسعععتفاده می کنند ،به

 .2دخالت خانوادهها و اطرافیان (با  9/21درصد فراوانی)؛  .3خشونت

تضعععادهای موجود میان خود دامن میزنند و به دنبال آن کارکرد

ج سمانی و کالمی (با  2 /06در صد فراوانی)؛  .6ضعف مهارتهای

خانواده افت پیدا میکند .ضعععف مهارتهای ارتباطی و حل مسعع له

ارتباطی و حل مس له (با  2/2درصد فراوانی)؛  .2مشکالت جنسی (با

در رده چهارم علل تعارضعععات زناشعععویی قراردارد ،میتوان گفت

 6/8درصد فراوانی).

الگوی ارتباطی معیوب ،درک صحیح زوجین از یکدیگر را کاهش

بسیاری از مسائل مالی و اقتصادی طوالنیتر و دشوارتر از دیگر

داده و باعث میشععود همسععران در ارضععای نیازهای خود و یکدیگر

مسائل حل میشوند ،بیپولی و نداشتن درآمد بر سطح رفاه و قدرت

ناتوان شده و در نتیجه به افرادی منزوی ،ناموفو ،نا سازگار و همواره

خرید خانوادهها ت ثیر میگذارد ،فقعععر اقتصعععادی موجعععب مشکالت

م یوس تبدیل شوند ،زوجهای برخوردار از مهارتهای ارتباطی قادر

بسیاری میشود و افرادی که خود را فقیرمی داننعد دارای رفتارهعای

هستند دالیل زیر بنایی تعارض مخرب روابطشان را شناسایی کرده و

۲۲۵

دوره  ،08شماره  ،97پاییز(مهر) 0378

مجله علوم روانشناختی

از شیوههای سازنده برای برخورد با آنها استفاده کنند و پیامهای خود

(پس از ازدواج) .فصلنامه مشاوره وروان درمانی خانواده،)3(6 ،

را با دقت بیشتر ،مؤثرترو کارآمدتر منتقل کنند ،در نهایت مشکالت

.612-662
اکبری ،محسن ( .)0387عوامل اجتماعی مؤثر بر ایجاد اختالفات خانوادگی

جنسی بین زوجین به عنوان یکی از مهمترین دالیل تعارضات

(مطالعه زنان مراجعهکننده به محاکم قضایی شهر تهران .پایاننامه

زناشویی شناسایی شد ،اگر روابط زناشویی قانع کننده نباشد منجر به

کارشناسی ارشد ،مطالعات زنان ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه

احساس ناکامی و محرومیت میشود و بر روابط زوجین ت ثیر می-

عالمه طباطبایی.

گذارد ،روابط جنسی رضایت بخش موجب میشود بسیاری از

امانی ،رزیتا ( .)0376مقایسه تعارض زناشویی در ساختار توزیع قدرت در

مشکالت روزمره زندگی و ناسازگاریهای زناشویی نادیده گرفته

خانواده .فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان در خانواده-23 ،)32(01،

شود و وابستگی عاطفی میان زن و شوهر افزایش یابد.

.60

ب نابراین با تو جه به ن تایج پژوهش حاضعععر می توان گ فت که

انجو ،مریم السادات ( .)0370تعارضات زناشویی در پنج سال اول در

تعارضعععات زناشعععویی نتیجه یك یا دو عامل مشعععخص نیسعععت بلکه

زوجهای بدون فرزند و زوجهای صاحب فرزند شده .پایاننامه

مجموعهای از عوامل در ایجاد تعارضعععات زناشعععویی نقش دارد که

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد

شناسایی آنها میتواند نقش موثری در حل تعارضات و پیشگیری و

مرودشت ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

پیشبینی آنها داشععته باشععد .این پژوهش دارای محدودیتهایی بود

بابا ساالری ،عاطفه ( .)0370بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با

که از مهمترین آنها میتوان به عدم دسترسی به متن کامل تعدادی از

ناسازگاری زناشویی نمونه مورد مطالعه :زنان مت هل شهر نورآباد
ممسنی .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاه پیامنور،

پژوهش ها و خروج آنها از تحلیل اشعععاره کرد ،پیشعععنهاد میگردد

دانشگاه پیام نور استان تهران ،دانشکده علوم انسانی.

محققان با اسعععتفاده از مدلیابی معادالت سعععاختاری ارتباط بین ابعاد

بنی اسدی ،حسین .)0380( .بررسی اثر پارهای از عوامل مؤثر فردی -

شناسایی شده را مورد بررسی قرار دهند.

اجتماعی بر ناسازگاری زناشویی .دانشگاه سیستان و بلوچستان،

منابع

مجله علوم انسانی ،ویژهنامه علوم تربیتی و روانشناسی -27،)21(8

ابراهیمپور ،داوود؛ راد ،فیروز و تقیپور ،فریدون ( .)0370عوامل اجتماعی

.9

مرتبط با ناسازگاری زناشویی در بین زوجهای مراجعه کننده به

بنی جمالی ،شکوه؛ نفیسی ،غالمرضا و یزدی ،منور ( .)0383ریشهیابی علل

دادگاه خانواده مشگین شهر در سال  .0370مطالعات جامعه

از هم پاشیدگی خانوادهها در رابطه با ویژگیهای روانی -

شناسی.39-22 ،)7(3 ،

اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج .علوم تربیتی و روانشناسی

احمدی ،خدابخش؛ آزاد مرز آبادی ،اسفندیار و مأل زمانی ،علی (.)0386

دانشگاه شهید چمران اهواز .063-091،)00(3

بررسی وضعبت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان

بهمنی ،نگار؛ اعتمادی ،عذرا؛ احمدی ،سید احمد و فاتحیزاده ،مریم

سپاه .طب نظامی .060-022 ،)2(9

( .)0372کشف عوامل مؤثر بر سرخوردگی زناشویی زوجین

احمدی ،خدابخش ،فتحی آشتیانی ،علی ،نوابینژاد ،شکوه ( .)0386بررسی

ایرانی :یك مطالعه کیفی .مجله تحقیقات علوم رفتاری،)6(02،

عوامل زمینهای  -فردی و ارتباطی  -دو جانبه ای مؤثر بر سازگاری

621-629

زناشوئی .خانواده پژوهی.216-220 ،)3(0 ،

توسلی ،افسانه و طاهری ،نرگس ( .)0376بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر

احمدی ،خدابخش ،علی ،زارعی محمودآبادی و عربنیا ،علیرضا (.)0382

اختالفها و تعارضات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و

عوامل مرتبط با ناسازگاریهای زناشویی در جانبازان مبتال به

خانه دار شهر تهران .بررسی مسائل اجتماعی ایران-371 ،)2(2 ،

 .PTSDطب نظامی.022-096،)3(8 ،

322

احمدی ،خدابخش ،آزاد مرز آبادی و مأل زمانی ( .)0386بررسی وضعبت

ثنایی ،باقر ( .)0389نقش خانواده اصلی در ازدواج فرزندان .تازهها و

ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه .طب نظامی

پژوهشهای مشاوره.032-063 ،2 ،

.060-022 ،)2(9

ثناگوی محرر ،غالمرضا؛ کردی تود زیل ،زکریا؛ کرد ،داداله و رحیمی،

اسمعیلی ،معصومه؛ دهدست ،کوثر ( .)0373ارائه طرحی مفهومی از رابطه

محدثه ( .)0372بررسی عوامل ت ثیرگذار برعدم سازي و

تعارضهای دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی

۶۶۶

رودابه هوشمندی و همکاران

تحلیلی بر علل تعارضات زناشویی در دو دهه اخیر (یك مرور نظامند)

سیف علیان ،سیاره .)0371( .بررسی سازگاری  /ناسازگاری زناشویی اساتید

ناسازگاری زنان در شهرستان ایرانشهر .فصلنامه علمی تخصصی
روانشناسی ،علوم اجتماعی و علوم تربیتی.22-07 ،)0(0 ،

دانشگاههای شهر سمنان و عوامل مؤثر بر آن ،پایاننامه کارشناسی

ثناگوی محرر ،غالمرضا؛ طباطبایی ،وجیهه سادات؛ کیخا ،سهیال و سروي،

ارشد ،دانشگاه پیامنور (وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری)،

سعیده ( .)0372بررسی عوامل مؤثر بر ناسازگاری زوجین زیر 2

دانشگاه پیامنور استان تهران ،مرکز پیامنور تهران ،دانشکده علوم

سال ازدواج کرده شهرستان ایرانشهر .فصلنامه علوم اجتماعی،

اجتماعی و اقتصادی.

.012-003،)2(3

شهولی ،کیامرث؛ رضایی فر ،سلطان مراد ( .)0371بررسی علل ناسازگاری

و طالق در خانوادههای شهرستان ایذه .جامعه پژوهی فرهنگی،

جهانی دولت آباد ،اسماعیل ،حسینی ،سید حسن ( .)0376مطالعة جامعه

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.003-038 ،)0(2 ،

شناختی علل و زمینههای بروز تعارضات زناشویی در شهر تهران.
بررسی مسائل اجتماعی ایران.327-322 ،)2(2 .

عباسی ،ارشاد ( .)0370بررسی عوامل اجتماعی ،فرهنگی و روانی مؤثر بر

ناسازگاری زناشویی درشوشتر ،زن و مطالعات خانواده،

حاجی حیدری ،زهرا ،اسمعیلی ،معصومه و طالبی ،ابوتراب (.)0376

029-068،)02(6

تعارضات زناشویی زوجین فاقد فرزند و در آستانه طالق :یك
مطالعه کیفی .مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت-20 ،)0( 6 ،

عباسی ،مهدی؛ سراج زاده ،سید حسین ( .)0372مسائل روي شناختی در

02

مرور نظاممند همراه با ارزیابی مقاالت ایرانی مبتنی بر این روي.

مطالعات اجتماعی ایران.027-023 ،)30( 3 ،

حاجیان مقدم ،فاطمه ( .)0373فراتحلیل مطالعات خانواده در زمینة عوامل

مقوم و عوامل فرسایندة خانوادة ایرانی .پژوهشنامة زنان،
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