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Abstract 
The upward growth of statistics related to divorce in Iran indicates that divorce is 
one of the most important issues of the country. The analysis of these statistics by 
the provinces of the country shows that in the last two decades, the upward trend of 
divorce in Ardabil province has been much steeper and has even exceeded the 
national index in some cases. Although this issue has been taken into consideration 
in some of the previous researches, what is sometimes evident in the content of 
these researches is a kind of ambiguity and a conceptual vacuum - a method 
regarding the place of conflict resolution methods between couples. Based on this, 
the current research relies on the approach of symbolic interaction and in two parts 
qualitative (content analysis of 47 interviews) and quantitative (survey with a 
sample of 500 married citizens of Ardabil) to investigate the role of two categories 
of marital conflicts and styles Conflict resolution has been discussed in the 
formation of tendency to divorce in Ardabil society. The results of the qualitative 
part showed that marital conflicts in Ardabil society in 5 categories "emotional 
conflicts", "cultural conflicts" and "moral conflicts", "economic conflicts" and 
"communication conflicts" and methods of dealing with conflicts in the form of 
"emotional conflict" categories", "democratic encounter", "rational encounter", 
"escape from the situation" and "forced or instrumental encounter" can be 
identified. Also, according to the quantitative results, the very low rate of using 
coercive methods in dealing with conflicts in contrast to the significant rate of 
using rational and democratic approaches indicates the preference of soft methods 
over hard strategies among couples. In the discussion of explaining the tendency to 
divorce, the results showed that conflict resolution methods have far more 
explanatory power compared to marital conflicts. 
 
Keywords: Marital conflicts, conflict resolution styles, tendency to divorce, 
Ardabil. 
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  چکیده

 نیتـر  کـی از مهـم  ، یطـالق  حاکی از آن است کـه  ایرانآمارهاي مرتبط با طالق در  رشد صعوديِ

دهـد   هاي کشور نشان مـی به تفکیک استان. بررسی این آمارها شودمسائل روزِ کشور محسوب می

و  پـیش رفتـه   تريتنـد  بسـیار روند صعودي طالق در استان اردبیل با شـیب  که در دو دهه اخیر 

حتی در مواردي از شاخص کشوري نیـز پیشـی گرفتـه اسـت. ایـن مسـئله گرچـه در بخشـی از         

هـا مشـهود اسـت    پژوهشدر محتواي این  بعضاًاما آنچه  ،قرارگرفته موردتوجههاي پیشین پژوهش

هاي رفع تعارض میان زوجـین اسـت.   روشی در خصوص جایگاه شیوه - نوعی ابهام و خأل مفهومی 

در دو بخـش کیفـی   رویکـرد کـنش متقابـل نمـادین و      بـر  هیتکبا  بر همین اساس، پژوهش حاضر

هروندان نفري از ش 500انجام پیمایش با تعداد نمونه مصاحبه) و کمی (مورد  47 (تحلیل محتواي

هـاي حـل تعـارض در    بررسـی نقـش دو مقولـه تعارضـات زناشـویی و سـبک      بـه  ) متأهل اردبیل

کیفـی نشـان داد کـه    بخـش  است. نتـایج   پرداختهگیريِ گرایش به طالق در جامعه اردبیل  شکل

و » تعارضـات فرهنگـی  «، »تعارضـات عـاطفی  «مقولـه   5تعارضات زناشویی در جامعه اردبیـل در  

هاي برخورد با تعارضـات  و شیوه» تعارضات ارتباطی«و » تعارضات اقتصادي«، »اخالقیتعارضات «

 تیـ فرار از موقع«، »یبرخورد عقالن«، »کیبرخورد دموکرات«، »یبرخورد عاطف«در قالب مقوالت «

میـزان بسـیار کـمِ    ، طبق نتـایج کمـی   است. همچنین، ییشناسا قابل» يا ابزاری يبرخورد قهر«و 

توجـه اسـتفاده از    هـاي قهـري در برخـورد بـا تعارضـات در مقابـلِ میـزان قابـل        شـیوه استفاده از 

هاي نرم نسبت به راهبردهاي سخت در بـین  دموکراتیک بیانگر اولویت شیوه  و یبرخوردهاي عقالن

هـاي حـل تعـارض از    زوجین است. در بحث تبیین گرایش به طالق نیز نتایج نشان داد که شـیوه 

  بیشتري در مقایسه با تعارضات زناشویی برخوردارند. مراتب به یکنندگ نییقدرت تب
  

  .لیبه طالق، اردب شیحل تعارض، گرا هاي سبک ،ییتعارضات زناشو ها: کلیدواژه
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  مسئلهمقدمه و بیان 

کـی از  ، یطـالق  حاکی از آن است که ایرانآمارهاي مرتبط با طالق در  رشد صعوديِ

طبـق آخـرین آمارهـا، در     کـه  يطـور  به. شودمسائل روزِ کشور محسوب می نیتر مهم

دهـد. ایـن   ازدواج یـک مـورد طـالق در کشـور رخ مـی      3,5به ازاي هـر   1396سال 

 1376دهـد. در سـال   وضعیت در استان اردبیل به شکل دیگـري خـود را نشـان مـی    

دهـد. بـه عبـارت بهتـر، در     را نشان می 24نسبت ازدواج به طالق در این استان عدد 

اج یک مورد طالق در اسـتان اردبیـل بـه ثبـت رسـیده      ازدو 24این سال به ازاي هر 

-نشـان مـی   ادشدهیرا در سال  8همین نسبت براي کل کشور عدد  که یاست، درحال

اي نسبت ازدواج به طالق در این استان با کـل کشـور در بـین    دهد. اما مقایسه نقطه

ق در به بعد روند صعودي طال 76دهد که از سال نشان می 1399تا  1376هاي سال

کـه در   يا گونـه  استان اردبیل شتاب گرفته و با شیب نسبتاً تندي پیش رفته است، به

در همین راستا، مـروري  حتی از شاخص کشوري نیز پیشی گرفته است.  1399سال 

باال بودن آمار طالق در اسـتان  نیز حاکی از  1399 ی سالتیجمع يسالنامه آمارهابر 

ي طـالق  کشور میانگینباشد. طبق این آمارها، می اردبیل نسبت به میانگین کشوري

اسـتان  ایـن میـزان در    کـه  یدرحالدهد،  را نشان میدر هزار  2,2 عدد 1399در سال 

اسـتان اردبیـل از    در دهـد میـانگین طـالق    در هزار است کـه نشـان مـی    2,6 اردبیل

رتبـه   1400سال اردبیل در بر اساس این آمارها، استان  .باالتر است يکشورمیانگین 

سـال  (هاي کشور به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبـل  در بین استانپنجم را 

دهـد. همچنـین،   درصدي در تعداد رخدادهاي طالق را نشان می 3,6) افرایش 1398

طالق  8طور متوسط هرروز تعداد  به 1399دهد که در طی سال این آمارها نشان می

  .)170: 1400استان اردبیل،  احوال ثبته کل (ادار شده است ثبت استان اردبیل بهدر 

گیري ایـده طـالق در بـین    اي از فرایند شکلاگر بخواهیم تصویر ساده یطورکل به

 يهـا و تضـادها   ها ترسیم کنیم باید اذعان کنیم که این فرایند بـا بـروز تعـارض   زوج

ارتباطی میـان  شود. درواقع، در اینجا بحث الگوهاي ها شروع میمیان زوج زودرشتیر

طـور مکـرر در یـک     هاي ارتباطی کـه بـه  اي از کانالزوجین مطرح است. به مجموعه
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و  1شـود (جیانـگ  گیرد، الگوهـاي ارتبـاطی اطـالق مـی    می خانواده مورداستفاده قرار

هاي مختلف در مقابل این ها با استفاده از روشمرحله زوج نی). بعدازا2020دیگران، 

هـاي مـدیریت   هاي حل تعارض درواقـع، شـیوه  دهند. سبکتضادها واکنش نشان می

گیـرد  هـا بهـره مـی    شدن با تعـارض از آن  تعارض هستند که شخص در هنگام مواجه

هـاي  ). نتایج مطالعات حاکی از آن اسـت کـه سـبک   182: 1400(لطافتی و دیگران، 

رابطـه  مهمـی بـر تـداوم     ریتواند تأثها میشده براي رفع تعارض از سوي زوج استفاده

 هـاي مهـارت  مستقیم پیامد طالق که زناشویی داشته باشد. پژوهشگران اعتقاددارند

). 2017، و دیگـران  2کورمیکو مک 132: 1400است (فرهنگی،  اختالف حل ناکافی

پس از شناسایی و فهرست کـردن انـواع اخـتالف     )1987در همین راستا، گلدنبرگ (

-ا عدم بهرهی ندانستن و از زناشویی ناشی مسائل زناشویی به این نتیجه رسید که اکثر

کـه   مؤثري است هايمهارت يریکارگ به مسئله حل راه و است ارتباطی گیري از فنون

). 1386دهـد (قلیلـی و دیگـران،     تقلیل را همسران رابطه مسائل موجود در تواندمی

 شـان یپر ریـ همسـران غ  را از همسران پریشان روابط ییتنها به تعارض وجود درواقع،

دارد. طبـق نتـایج    تعـارض اسـت کـه اهمیـت     به ها آن واکنش بلکه کند، متمایز نمی

اند مواجه دشواري با مسائلشان  آمیزمسالمت وفصل حل در پریشان زوجین ها،پژوهش

ها مشهود است در محتواي این پژوهش بعضاً)؛ اما آنچه 1400منش و صدري، (احمدي

هاي رفـع تعـارض میـان    روشی در خصوص جایگاه شیوه -نوعی ابهام و خأل مفهومی 

هایی که با موضوع طالق به انجام رسیده است را پژوهش زوجین است. بر این اساس،

بندي نمود. گروه اول مطالعاتی هستند که توان تقسیماصلی می هدر دودست یطورکل به

مسـتقل قـرار داده و   ها و تعارضات زناشویی را در جایگاه متغیـر  معموالً انواع اختالف

کنند. تعارض، امـري اسـت کـه    ارتباط مستقیم میان این تعارضات و طالق برقرار می

هایی که از تجارب عـاطفی  آید و براي زوجمی موازات عشق در روابط زناشویی پدید به

)؛ امـا ایـراد   95: 1400ناپذیر است (نیالشـی و صـالحی،   متفاوتی برخوردارند، اجتناب

 ادشدهیهاي رفع تعارض در رابطه ها مشخصاً غفلت از جایگاه شیوهپژوهشاصلی این 

کنیم که میان تعارضات و طالق است؛ اما در دسته دیگري از مطالعات نیز مشاهده می

شـده و ارتبـاط    هاي حـل تعـارض در جایگـاه متغیـر مسـتقل قـرار داده      همین شیوه

ق برقرارشده است. در اینجا نیز این میان این مقوله با بروز یا عدم بروز طال یمستقیم

هاي مقابله با تعارض ممکن است نه در جایگاه متغیر مسـتقل و نـه   احتمال که شیوه

                                                        
1. Jiang 
2. McCormick 
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عنوان یک متغیر واسط میان تعارضات و طالق عمل کنند مورد  متغیر وابسته، بلکه به

 بـر  هیـ غفلت قرارگرفته است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر سعی شده است با تک

-به بررسی جایگاه و نقش دو مقوله تعارضات زناشویی و سبک یک رویکرد چندوجهی

و نیـز کشـف پیونـدهاي     یهاي حل تعارض در گرایش به طالق در جامعه موردبررس

  موجود میان این متغیرها بپردازیم.

  و اهداف پژوهش سؤاالت. 1

  پژوهش سؤاالت. 1-1

ی که این پژوهش قصـد پاسـخگویی   سؤاالتبا توجه به آنچه در بخش قبل اشاره شد، 

  از اینکه: اند عبارتبه آن را دارد 

  شان مواجه هستند؟هاي اردبیلی با چه نوع تعارضاتی در زندگی زناشوییزوج -

  برند؟بهره می تعارضاتشانهایی براي حل هاي اردبیلی از چه سبکزوج -

ق ارتبـاطی وجـود   آیا بین نوع و میزان تعارضات زناشویی و میزان گرایش به طـال  -

  دارد؟

  هاي حل تعارض و میزان گرایش به طالق ارتباطی وجود دارد؟آیا بین سبک -

در » هـاي حـل تعـارض   سـبک «و » تعارضات زناشـویی «نقش و جایگاه دو مقوله  -

  تبیین گرایش به طالق به چه صورت است؟

  . اهداف پژوهش1-2

تـوان خالصـه   به شرح زیر می ، اهداف پژوهش حاضر راشده مطرح سؤاالتبا توجه به 

  نمود:

-هاي اردبیلی در زنـدگی زناشـویی  بندي انواع تعارضاتی که زوجشناسایی و مقوله -

  شان با آن مواجه هستند.

هــاي اردبیلــی بــراي حــل هــایی کــه زوجبنــدي انــواع ســبکشناســایی و مقولــه -

  برند.بهره می ها آناز  تعارضاتشان

  اشویی و میزان گرایش به طالق.بررسی رابطه بین تعارضات زن -

  هاي حل تعارض و میزان گرایش به طالق.بررسی رابطه بین سبک -

  هاي حل تعارض در گرایش به طالق.مقایسه نقش تعارضات زناشویی و سبک - 
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  . پیشینه پژوهش2

حـل   هویپژوهشگران حـوزه خـانواده و ازدواج، تـأثیر شـ     هیکی از موضوعات موردعالق

؛ 1988 ،2؛ کریستنسـن 1989 1تعارض بر پیامدهاي زناشویی است (بردبري و فینچام

اسـت کـه   از آن ها حـاکی  پژوهش). نتایج اغلب این 1999و  1993 ،1994 ،3گاتمن

نــوع پاســخ بــه تعــارض در تعیــین پیامــدهاي زناشــویی نقــش مهمــی دارد (برنــز و 

 5بنـدي  در پژوهشی با طبقه )1988کریستنسن (). 1993؛ گاتمن، 1999، 4همکاران

کند که الگـوي تعقیـب ـ طفـره ناکارآمـدترین      الگوي حل تعارض زناشویی اشاره می

الگوي حل تعارضـات زناشـویی اسـت و بیشـترین پیامـدهاي منفـی را بـراي رابطـه         

بر دارد. در این الگو یکی از همسران از طریق الزام عاطفی، سرزنشگري و  زناشویی در

آورد و او نیز از طریـق پرهیـز، رفتارهـاي دفـاعی و انفعـال      فشار میشکوه به دیگري 

ریدلی، ویلهم ). 2002، 6؛ کافلین1995 ،5ماالماث (هوي، کریستنسن و دهدپاسخ می

هـا بـه تعارضـات    پژوهشی دیگر، به شناسایی پروفایل پاسـخ زوج ) در 2001( و سورا

ها چهـار   پرداختند. آن زناشویی تیفیباک شده ییهاي شناسازناشویی و ارتباط پروفایل

ــد کــه شــامل دو پروفایــل متقــارن    ــه تعــارض را شناســایی کردن ــل پاســخ ب   پروفای

 ریشونده) و دو پروفایل نامتقارن (زن فاصله گ ریهاي درگـ زوج  ریهاي فاصله گ(زوج

هایی که یک یا هر دو همسر از ) بود. کیفیت زناشویی در بین زوجریـ شوهر فاصله گ

کردند، کم بود و بیشترین کیفیـت زناشـویی بـه    و گفتگو درباره آن پرهیز میتعارض 

 شـدند هایی متعلق بود که هر دو طرف در فرایند گفتگو درباره تعارض درگیر میزوج

پـژوهش گـاتمن و همکـاران (کـارتنس،     همچنین،  ).2006، کریستنسن و همکاران(

دهد نشان می )2000، وینسون؛ گاتمن و ل1993؛ گاتمن، 1995، 7گاتمن و لوینسون

توانـد بـه   که حداقل چهار سبک مقابله بـا تعـارض وجـود دارد کـه سـه سـبک مـی       

). 2000، 8؛ گـاتمن و لوینسـون  1993پیامدهاي مثبت زناشویی منجر شود (گـاتمن،  

هـاي  ها را سـبک  که گاتمن آن و درگیر شونده این سه سبک عبارت است از اجتنابی

خوانـده   شـده  میبه این دلیل تنظـ  ها نیا). 1999 ،1993(گاتمن، نامد می شده میتنظ
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بخشد که ایـن  آمیز و باثباتی را تداوم میها زوجین، رابطه رضایت شود که طی آنمی

و پرداختن  بار انیراهبردهایی براي دوري گزیدن از تعارض ز يریکارگ امر از طریق به

  دهد.یبه تعامالت مثبت روي م

گیري گـرایش بـه طـالق    ي حل تعارض و جایگاه آن در شکلهااما موضوع سبک

-است که از آن جملـه مـی   قرارگرفته موردتوجههاي داخلی نیز به کرّات در پژوهش

پـور و همکـاران   )، بخشی1399)، محمدي و همکاران (1401توان به زنگنه و عارفی (

)، 1399)، نـوروزي و همکــاران ( 1392نوتـاش (  )، علیپـور 1400)، فرهنگـی ( 1388(

گـر و  )، رزم1387)، مقـدس ( 1400)، نیالشـی و صـالحی (  1393پـور مـرادي (  رحیم

)، 1389سـیف ( )، 1398)، اصـغریان و همکـاران (  1388( مخبري)، 1399همکاران (

) و آزاد 1397)، رضایی و رضایی (1381(حیدرقلی قرقانی )، 1399گر و دیگران (رزم

 مطالعاتی کـه  اکثر دهد کهنشان می آثار ) اشاره نمود. مروري بر محتواي این1394(

 اسـت  شـده  انجـام  حـل تعـارض   هـاي سـبک  زمینـه  در داخـل کشـور   در تـاکنون 

هـا از  در تمام این پژوهش وما هستند  جامعه به خارجی هايپژوهش يها افتهی میتعم

هاي خارجی استفاده شده است. به عبارت بهتر، هاي همان پژوهشمقوالت و شاخص

دل  ازهاي حل تعارض را هاي مربوط به سبکبومی که مقوالت و شاخصهیچ نسخه 

   بومیِ برآمـده از دلِ فرهنـگ جامعه ایران استخراج کرده و پژوهش را بر پایه مقوالت

شـود. در بخـش اعظـم ایـن      موردپژوهش استوار کند در این حوزه دیده نمـی  هجامع

رفـع تعـارض اسـتفاده شـده      هايبندي واحد در زمینه سبکها از یک مقولهپژوهش

در یـک جامعـه دیگـر انجـام      1992است که رحیم آن را از دلِ پژوهشی که در سال 

اي نیـز  بندي پرسشـنامه داده استخراج نموده است. این پژوهشگر بر پایه همین مقوله

هاي حل تعارض در میان زوجین طراحی کـرده اسـت کـه بـا     گیري سبکبراي اندازه

یابیم که در بخـش بزرگـی از   ربی موضوع در داخل کشور درمیمروري بر پیشینه تج

ها و مطالعات انجام گرفته در این حوزه همین ابزار، بدون توجه به اینکه آیا با پژوهش

هاي برخورد و مدیریت تعارضـات  هاي جامعه مورد پژوهش و به عبارتی با شیوهارزش

  ستفاده قرار گرفته است.هاي ایرانی همخوانی دارد یا نه مورد ادر بین زوج

بر همین اساس، انجام پژوهشی در این حوزه که در وهله اول به شناسایی مقوالت 

هايِ حلِ تعارضِ مورد استفاده در جامعه هدف مرتبط با تعارضات زناشویی و نیز سبک

هـا  هاي احتمالی بین کاربرد ایـن سـبک  (شهر اردبیل) پرداخته و در وهله دوم ارتباط

قرار دهد، الزم و ضروري به  یها به طالق را موردبررس ها و میزان گرایش آنتوسط زوج

  رسد.نظر می
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  چهارچوب نظري .3

شـده   شناسی با رویکردهاي مختلفی بـه بررسـی خـانواده و مسـائل آن پرداختـه     در جامعه

طور مشخص به چهار رویکرد اصلی، شـامل کـنش متقابـل اجتمـاعی، تضـاد،       است؛ اما به

تـوان اشـاره نمـود. همـه ایـن      کارکردگرایی ساختاري و مبادله اجتماعی در این زمینه می

در خصـوص تعارضـات    میرمسـتق یطـور مسـتقیم یـا غ    هایی را بههاي نظري تبییندیدگاه

، نظریـه کـنش متقابـل    ادشـده یهـاي  اند؛ اما از بـین نظریـه  زناشویی و طالق مطرح کرده

ذهنـی و نقـش آن در روابــط اجتمـاعی در مطالعــه     نمـادین بـه دلیــل تأکیـد بـر معــانی    

فرایندهاي مربوط به خانواده و زناشویی از جذابیت بیشتري برخوردار است. این نظریـه بـر   

سـازي کـه در عرصـه کـنش     این موضوع تأکید دارد که افراد با اتکا به فراینـدهاي معنـی  

در ارتبـاط نمـادین قـرار    شـان  گیرند، بـا اشـیاء، افـراد و روابـط    متقابل اجتماعی شکل می

کنـد کـه هـر    گیرند. در همین راستا، نظریه کنش متقابل نمادین بر این نکته اشاره می می

اي از معـانی  تـر، بـه مجموعـه   ارتباط با خانواده، اطرافیـان و فرهنـگ بـزرگ    جهیفرد درنت

یابـد  آمیز دست مـی هاي تعارضشخصی و نیز جمعی در خصوص نحوه مواجهه با موقعیت

هاي مربوط به زناشویی از اهمیـت  هاي او در موقعیتاین معانی در فهم رفتارها و کنش که

ـ ا ). بـه 5: 2013بسیاري برخوردار است (ویالوبـی و همکـاران،    ، کـنش متقابـل   بیـ ترت نی

نمادین با برجسته کردن این نکته کـه درك ابعـاد معنـاي زناشـویی، عنصـري حیـاتی در       

اشویی در یک فرهنگ است، پایه و اسـاس مناسـبی بـراي    درك رفتار فردي، ارتباطی و زن

کنـد. همچنـین،   هاي حل تعارض میان زوجین فراهم میگیري سبکفهم ما از نحوه شکل

گیري تعارض میان زوجین نیز به این نکتـه اشـاره دارد    این رویکرد در توضیح فرایند شکل

ا و انتظـاراتی کـه از آن   هـ هاي مختلف بر اساس معانی ذهنی، نگـرش که افراد در موقعیت

دهـد کـه ایـن معـانی     کنند و در این معنا، تعارض زمـانی رخ مـی  موقعیت دارند رفتار می

 ادشـده او در موقعیـت ی  باتجربـه ) انطبـاق کـافی   دئالیاذهنی و انتظارات فرد از موقعیت (

تـر، تعـارض   ). بـه عبـارت سـاده   5: 2013(واقعیت) نداشـته باشـد (ویالوبـی و همکـاران،     

) بـا تجـارب   دئالیااشویی در این معنا به عدم انطباق انتظارات فرد از ازدواج و زناشویی (زن

  زناشویی وي (واقعیت) اشاره دارد.

درواقع، کنش متقابل نمادین با برجسته ساختن این موضوع که فهم ابعاد معـانی  

مناسبی ذهنی، عنصري اساسی در فهم رفتار افراد در یک فرهنگ است، پایه و بنیان 

صـورت کـنش متقـابلی     هایی که بهبراي مطالعه فرایندهاي زناشویی و مشخصاً شیوه

  کند.شود فراهم میبراي مقابله با تعارض میان زوجین اتخاذ می
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  ): مدل نظري پژوهش1شکل (

  

مطالعـه  اسـت،   مشـاهده  قابـل که در مدل نظري پژوهش نیـز   طور بنابراین، همان

ندهاي کنش متقابلی تمرکز دارد که درواقـع، در حدفاصـل   حاضر بر آن دسته از فرآی

 بحـث دهـد و  گیري گرایش به طالق، بین زوجـین رخ مـی  بین وقوع تعارض تا شکل

کننـده مهـم در   اصلی پژوهش آن است که کیفیت، نوع و ماهیت این فرایندها تعیین

  شود.تداوم یا گسست زناشویی محسوب می

  روش تحقیق. 4

و لـزوم   یبا توجه به پیچیدگی و نامشخص بودن موضوع موردبررسدر مطالعه حاضر، 

ک متـد  یـ ها، مفـاهیم و متغیرهـا بـراي اسـتفاده در ابـزار پـژوهش از       شناسایی گونه

ایم. به عبارت بهتر، ابتدا بـا اسـتفاده از روش کیفـی بـه کشـف و      ترکیبی بهره گرفته

اي حل تعارض در جامعه هاي مختلف تعارضات زناشویی و نیز راهبردهشناسایی گونه

موردمطالعه پرداخته و از این طریق مـواد اولیـه الزم بـراي انجـام پـژوهش کمـی در       

ایم. در ادامه مدل مفهـومیِ برآمـده از دل   خصوص موضوع موردمطالعه را فراهم کرده

پیشینه نظري و نتایج پژوهش کیفی با استفاده از یک مطالعـه پیمایشـی در معـرض    

بـه شـرح زیـر خواهـد      ادشدهیاست. جزئیات پژوهش کیفی و کمی آزمون قرارگرفته 

  بود:
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  پژوهش کیفی. 4-1

هایی در جامعه هدف و تحلیل محتواي متن پژوهش کیفی موردنظر با انجام مصاحبه

  ها به انجام رسیده است. جزئیات این مطالعه به شرح زیر بوده است:مصاحبه

 گردآوري اطالعات تکنیک. 4-1-1

ها، داده آورياصلی جمع عنوان تکنیک افته، بهیهاي ساختاز مصاحبه در این پژوهش

آوري شده است. به عبارت بهتر، در این تحقیق تمرکز اصلی در مرحلـه جمـع   استفاده

بنـدي تعارضـات   افته باهـدف شناسـایی و گونـه   یهاي ساختها بر انجام مصاحبهداده

ایـن   باشـد. جامعه موردمطالعـه مـی   هاي برخورد با این تعارضات درزناشویی و شیوه

سه سؤال مرتبط با موضـوع   یطورکل ها محتواي ساده و مشخصی داشته و بهمصاحبه

  مشاهده است: شده است. این سؤاالت در کادر زیر قابل در آن مطرح
  

  
 

 گیريروش نمونه. 4-1-2

تنها افراد داراي همسر در این مطالعـه مـدنظر    یبا توجه به ماهیت موضوع موردبررس

 1گیـري بـا حـداکثر نوسـان    هـا از روش نمونـه  شـونده . براي انتخاب مصـاحبه اندبوده 

گیري محقق اقدام به انتخاب مـواردي انـدك امـا بـا     نمونه استفاده شد. در این روش

دان آشـکار  دامنه نوسان و تفاوت در می لهیوس نیکند تا بدترین تفاوت ممکن میبیش

شـود کـه   گیري هدفمنـد محسـوب مـی   اي خاص از روش نمونهشود. این روش، گونه

نیازمند انتخاب مواردي است که بیشترین تفاوت را با یکدیگر دارند و دامنه تغییـرات  

گیري در مطالعه حاضـر بـه   دهد. روال انجام این نمونهرا نشان می قیپدیده موردتحق

 یاي مهمی که در زمینه موضـوع موردبررسـ  یرهاي زمینهاین صورت بود که ابتدا متغ

                                                        
1. Maximum Variation Sampling 

 

همانطور که خودتان هم اطالع دارید، اختالف نظر و تضاد بین زن و شوهر موضوعی است که در هر خانوادهاي ممکن است  . 1

وجود داشته باشد.  لطفاً بفرمایید که آیا در رابطه شما با همسرتان هم از این تضادها یا اختالفها اتفاق میافتد؟ (این سئوال 

 در واقع سئوال فیلتر بوده و در صورت منفی بودن پاسخ مصاحبه شونده از ادامه مصاحبه خودداري شده است)
  

 معموالً چه نوع تضادها یا اختالف نظرهایی بین شما و همسرتان اتفاق میافتد، لطفا سه مورد از مهمترین آنها را نام ببرید.  . 2
 

- معموالً زمانی که اختالفی بین شما و همسرتان ایجاد میشود چه کار میکنید؟ به عبارت روشنتر در آن موقعیت چه عکس . 3

  العملی از خودتان نشان میدهید؟
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شـده و در مرحلـه انتخـاب     انتخـاب  1بنـدي عنوان متغیر طبقه اهمیت اساسی دارند به

گیـري از ترکیـب فـوق تـا     ها ترکیبی از این متغیرها مدنظر قرار گرفـت. نمونـه  نمونه

دامـه یافـت کـه    هاي مشابه یا به عبارتی فراهم آمدن اشباع نظـري ا رسیدن به پاسخ

  مورد مصاحبه رسید. 47به  تیدرنها

 اعتبار و پایایی پژوهش. 4-1-3

منظور شناسایی ابعاد موضوع و تکمیل مـدل مفهـومی    گرچه به ادشدهیمطالعه کیفی 

صورت یک مطالعه اکتشافی به انجام رسیده است، اما در این مطالعه نیـز   مطالعه و به

اعتبار و پایایی پژوهش کمـک کنـد مـدنظر قـرار     توانست به افزایش اقداماتی که می

  اند از: گرفت. در مطالعه حاضر این موارد عبارت

 اي و مسلط به موضوع موردمطالعهگران حرفهاستفاده از مصاحبه -

از درك  کـه  ينحـو  ها به شونده استفاده از جمالت مختلف و متناسب بافهم مصاحبه -

 ن حاصل شودها اطمینا شونده درست موضوع از سوي مصاحبه

-خطاهاي احتمالی مانند استفاده موازي و هـم  بر غلبه هاياستراتژي گیري ازبهره -

  شده يگر و تطبیق اطالعات گردآورزمان از دو مصاحبه

-منظـور شـفاف   ها بـه داده لیوتحل هیمستندسازي مراحل مختلف کدگذاري و تجز -

  شده دنبال روندهاي سازي در خصوص صحت

هـا و اسـتخراج و   شـگران همکـار در مرحلـه کدگـذاري داده    استفاده از آراي پژوه -

  تدوین مقوالت بر اساس اجماع

گیـري بـا حـداکثر نوسـان) کـه      گیري هدفمند (نمونهاي از نمونهگونه يریکارگ به -

کـدیگر دارنـد و دامنـه    یمستلزم انتخاب مواردي است که بیشـترین تفـاوت را بـا    

 دهد.را نشان می قیتغییرات پدیده موردتحق

 هاداده لیوتحل هیروش تجز. 4-1-4

هـاي مصـاحبه) در بررسـی حاضـر از روش تحلیـل      با توجه به جنس اطالعات (مـتن 

 شده است. گرفته استفاده هاي انجاممتن مصاحبه لیوتحل هیمحتوي کیفی براي تجز

                                                        
تغیر وضعیت اقتصادي و . سابقه ازدواج، وضعیت اقتصادي، تحصیالت و منطقه محل سکونت؛ اما ازآنجاکه دو م1

تر نشدن منطقه محل سکونت از همپوشانی نسبی در شهر اردبیل برخوردارند، سعی خواهیم کرد براي پیچیده

 استفاده از هر دو متغیر تنها از متغیر منطقه محل سکونت استفاده کنیم. يجا به ادشدهیترکیب 
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  پژوهش کمی .4-2

  صورت زیر بوده است: شده در این مطالعه به مشخصات روشی پژوهش کمی انجام

  روش و تکنیک. 4-2-1

عنـوان تکنیـک    بوده و از پرسشنامه بـه » پیمایش«روش مورداستفاده در این مطالعه 

 شده است. ها بهره گرفتهگردآوري داده

  جمعیت آماري. 4-2-2

جامعـه آمـاري مطالعـه را     1399کلیه افراد متأهل ساکن در شـهر اردبیـل در سـال    

 دهد.می تشکیل

  حجم نمونه .4-2-3

بـه   منظور افزایش دقت و کاهش خطا شده و به نفر محاسبه 382ل کوکران طبق فرمو

 نفر افزایش یافت. 500

  يریگ روش نمونه .4-2-4

 اي (دو مرحله)گیري چندمرحلهنمونه

گیـري  و بر اساس نمونـه  شده میهایی تقسدر مرحله اول مناطق شهر اردبیل به بلوك

انتخـاب شـد؛ و در مرحلـه دوم، انتخـاب     بلوك  50ها تصادفی ساده از بین این بلوك

 گیري انجام شد.هاي منتخب با استفاده از روش نمونهنمونه موردنظر از درون بلوك

  ترکیب نمونه نهایی بر اساس دو متغیر جنسیت و سابقه ازدواج ):1(جدول 

 
  

  هاي پژوهشابزار گردآوري داده .4-2-5

شده اسـت. ایـن    استفاده» پرسشنامه«ابزار آوري اطالعات از در این مطالعه براي جمع

اي است. دو مقیاس از سـه  مقیاس اصلی و تعدادي سؤاالت زمینه 3پرسشنامه حاوي 



 1401پاییز  ♦ 45 یاپیپ ♦ 4اره مش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  352

هـاي حـل   هاي مربوط به تعارضـات زناشـویی و سـبک    ، یعنی مقیاسادشدهیمقیاس 

هاي محقق ساخته است که با استفاده از نتایج مطالعـه کیفـی   تعارض، از نوع مقیاس

و مقیاس سوم که همان مقیاس گرایش به طالق است، از نـوع مقیـاس    اند شده نیتدو

  شده است: استاندارد هست که مختصات آن در ادامه ارائه

مقیاس میزان گرایش بـه طـالق: ایـن مقیـاس توسـط روزلـت، جانسـون و مـورو          -

سؤال است  28مربوط به این مقیاس داراي  هشده است. پرسشنام )، ساخته1986(

گیـرد. ایـن   مـی  ها به طالق مورداستفاده قـرار ي ارزیابی میزان گرایش زوجکه برا

سـؤال   7است و هرکدام از ابعاد بـا اسـتفاده از    شده لیبعد اصلی تشک 4مقیاس از 

، »تمایـل بـه طـالق   «انـد از   عبـارت  ادشـده یشود: ابعاد در پرسشنامه سنجیده می

هرکـدام از سـؤاالت نیـز در    ». وفاداري«و » ابراز احساسات«، »تمایل به مسامحه«

هاي این پرسشـنامه از  گذاري شده است. بنابراین نمرهتایی نمره 7ک طیف یقالب 

دهنـده میـزان    آید که نمره بـاال نشـان  به دست می ادشدهیهاي تجمع نمرات آیتم

 ادشدهی). پرسشنامه 1993باالي گرایش به طالق در افراد است (روزولت و بونک، 

) در ایـران هنجاریـابی شـد    1387همچنین توسط داوودي، اعتمـادي و بهرامـی (  

زوج به مرحله اجرا درآمـد. مقـدار ضـریب آلفـاي ایـن مقیـاس در        40بر روي  و 

 شده است: جدول زیر ارائه

 شده براي مقیاس گرایش به طالق روزلت ضرایب آلفاي کرونباخِ گزارش ):2(جدول 

 
  )1387و داوودي و همکاران  1993روزلت و همکاران (: منبع

  

  هاي پژوهشافته. ی5

  هاي بخش کیفییافته .5-1

طور کـه در قسـمت روش تحقیـق اشـاره شـد، بـا توجـه بـه جـنس اطالعـات            همان
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ــتن ــراي     (م ــی ب ــوي کیف ــل محت ــر از روش تحلی ــی حاض ــاحبه) در بررس ــاي مص ه

  شده است. گرفته استفاده هاي انجاممتن مصاحبه لیوتحل هیتجز

نفر از افراد متأهل  47گرفته با  هاي انجامواحد تحلیل این مطالعه را متن مصاحبه

منظور رسیدن به یـک   ساکن در شهر اردبیل تشکیل داده است. در مرحله نخست، به

ها موردمطالعـه قـرار گرفتـه و سـعی      اجماع در مورد کلیت ماجرا، متن تمام مصاحبه

هـا بـه تعارضـات     شـونده  ها مصـاحبه  در آنگردید واحدهاي معنی، یعنی جمالتی که 

شـده و در   اند، استخراجهاي برخورد با این تعارضات اشاره نموده شان یا شیوهزناشویی

واحـد   112قالب یک جدول منظم شود. جدول مربوط به تعارضات زناشـویی حـاوي   

 95معنی بود که در مرحله بعد، پس از حفظ جمالت تکراري و مشابه این تعـداد بـه   

ها در  سازي شده و کدهایی براي آنمورد تقلیل یافت. در ادامه، واحدهاي معنی خالصه

سازي و تخصیص کدها به واحدهاي معنی بـا توجـه   شده است. این خالصه نظر گرفته

آمده از مطالعه موردنظر) انجام گرفت. جـدول زیـر    دست کل زمینه (تمامی متون به به

  دهد:ها را نشان می به آن افتهی اختصاصشده و کدهاي واحدهاي معنی خالصه

هـا و  آمده با یکدیگر مورد مقایسه قرارگرفتـه و برحسـب تفـاوت    دست کدهاي به 

بندي شدند. خرده مقوله دسته 32ها وجود داشت، در درون  هایی که بین آنمشابهت

آمـده در سـطح بـاالتري از انتـزاع      دسـت  در مرحله بعد، سعی شد خرده مقـوالت بـه  

بندي هاي محتوایی در یک دستهها و تفاوتقرارگرفته و برحسب شباهت یبررسمورد

 ینـوع  ها به تر قرار گیرند. نتایج این بررسی نشان داد که مجموع این خرده مقولهکلی

تعارضات «اند از  مقوله عبارت 5باشد. این مقوله مهم در تعامالت زوجین می 5بیانگر 

و » تعارضــات اقتصــادي«، »عارضــات اخالقــیت«و » تعارضــات فرهنگــی«، »عــاطفی

مقوله و نیـز بـا کمـک گـرفتن از      5دقت در ترکیب این  یباکم». تعارضات ارتباطی«

هاي درواقع ابعاد یا شاخص ادشدهیتوان دریافت که مقوالت پیشینه نظري موجود، می

ن از آ» تضاد انتظارات و واقعیـت «توان تحت عنوان دهند که می چیزي را تشکیل می

ها در قالب یک تـم  یاد نمود؛ بنابراین، معنی نهفته، یا به عبارتی محتواي پنهان مقوله

شـود کـه در    می يبند اصلی با عنوان شکاف میان انتظارات و واقعیت زناشویی فرمول

صـورت   مطالعه حاضر مترادف با تعارض زناشویی در نظر گرفته است. این مراحـل بـه  

  هده است:مشا خالصه در جدول زیر قابل
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  مقوالت و مقوالت اصلی متغیر تعارضات زناشوییخرده ):3(جدول 

  تم اصلی  مقوالت  خرده مقوالت  ردیف

  توجهی به همسر یب  1

  تعارضات عاطفی

  تعارض زناشویی

  احساس بودن یب  2

  ناتوانی در بروز احساسات  3

  فقدان صمیمیت  4

  شک و بدبینی  5

  احساساتی بودن  6

  ی با دوستانگذران وقت  7

  تعارضات ارتباطی

  ی با همسرگذران وقتعدم   8

  ارتباط با بستگان  9

  عدم استقالل  10

  دخالت بستگان  11

12  
ــنس   ــا ج ــارف ب ــاط نامتع ارتب

  مخالف

  بیکاري  13

  تعارضات اقتصادي

  خسیس بودن  14

  باال بودن توقعات  15

  ولخرجی  16

  مسئولیتیبی  17

18  
 وخرج دخلعدم هماهنگی بین 

  خانواده

  مشکل مسکن  19

  خودخواهی و خودرأیی  20

  تعارضات اخالقی
 گیريسخت  21

  اعتیاد  22

  خشونت  23
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  تم اصلی  مقوالت  خرده مقوالت  ردیف

  نظمیبی  24

  بدخلقی و عصبی بودن  25

  مصرف سیگار و مصرف الکل  26

  تنبلی  27

  زمان فرزندآوري  28

  تعارضات فرهنگی

29  
ــوه    ــورد نح ــق در م ــدم تواف ع

  گذران اوقات فراغت

  عدم توافق بر سر نحوه پوشش  30

31  
اختالف بر سر محدوده روابـط  

  خانوادگی

32  
ــیل و    ــر تحص ــر س ــتالف ب اخ

  اشتغال زن
 

گرفتـه سـؤال دیگـري نیـز در      هاي انجـام طور که اشاره شد، در مصاحبه اما همان

 آمـده  شییا نحوه برخورد زوجین با تعارضات پـ خصوص راهبردهاي مقابله با تعارض 

سـازي شـده و   ها نیز همانند قسمت قبل، خالصهمطرح شده است. متن این مصاحبه

هـا  در چند مرحله کدگـذاري شـده اسـت. در اینجـا نیـز ابتـدا مـتن تمـام مصـاحبه         

ها  شونده ها مصاحبه موردمطالعه قرارگرفته و واحدهاي معنی، یعنی جمالتی که در آن

شده و در قالب یک جـدول   اند، استخراجهاي برخورد با تعارضات اشاره نمودهبه شیوه

واحـد   96هاي برخورد با تعارضات درمجموع حاوي منظم شد. جدول مربوط به شیوه

 88معنی بود که در مرحله بعد، پس از حفظ جمالت تکراري و مشابه این تعـداد بـه   

هـا   سازي شده و کدهایی براي آن معنی خالصهمورد تقلیل یافت. در ادامه، واحدهاي 

هـاي موجـود بـین    ها و مشـابهت با توجه به تفاوت تیشده است. درنها در نظر گرفته

و در قالـب   شـده  ییهاي اصـلی شناسـا  هاي فرعی و مقولهآمده مقوله دست کدهاي به

  شده است. جدول زیر ارائه
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  راهبردهاي حل تعارضمقوالت و مقوالت اصلی متغیر خرده ):4(جدول 

  تم اصلی  مقوالت  خرده مقوالت  ردیف

   صبور بودن و توکل به خدا  1

 برخورد عاطفی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي سبک

  حل تعارض

  

  

  

  

  

 دعا و کمک گرفتن از خدا  2

 آمیزاستفاده از افعال احساسی و محبت  3

4  
دفاع از حقیقـت بـا اسـتفاده از بحـث و     

    مجادله

برخورد 

 دموکراتیک

  

5  
ــافتن راه حــل مناســب ــا اســتفاده از  ی ب

  و حرف زدن با طرف مقابل گفتگو

6  
پذیرش سهم خطا و تقصیر از سوي هـر  

 یک از طرفین

7  
 حـل  راهحفظ آرامش و سـعی در یـافتن   

  منطقی
 برخورد عقالنی

  
  پذیرش اشتباه و عذرخواهی به خاطر آن  8

9  
پرهیـز از احساســات و هیجـان و یــافتن   

 عقالنی براي مشکل یحل راه

10  
 ازنظـر طرف مقابل (چه  ازفاصله گرفتن 

 هیجانی و چه جسمی)
  

  11  فرار از موقعیت
ترك موقعیت و مشغول کـردن خـود بـا    

  چیزهاي دیگر

  ترك کردن خانه و سعی در تنها بودن  12

13  
یداد کردن و مجبور کردن دیگـران  دادوب

 هابه پذیرش خواسته
 برخورد قهري یا

  ابزاري
  و از دست دادن کنترل دررفتناز کوره   14

15  
برخورد فیزیکی و آسیب زدن بـه خـود،   

  طرف مقابل، لوازم منزل و ...
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هاي برخورد با تعارضات زناشویی اطالعات جدول فوق حاکی از آن است که شیوه

 برخــورد«، »یبرخـورد عـاطف  «مقولـه اصـلی شـامل     5را در  یدر جامعـه موردبررسـ  

» يا ابـزار یـ  يبرخـورد قهـر  «و » تیـ فرار از موقع«، »یبرخورد عقالن«، »کیدموکرات

بندي نمود. همچنین، براي ارائه تعریف نظري و عملیاتی مقوالت فـوق  توان دسته می

  شده در جدول مراجعه نمود. مقوالت ارائهتوان به خردهمی

  هاي بخش کمیافتهی .5-2

هاي برخورد بـا   لعه همچنین سعی شده است شیوهطور که ذکر شد، در این مطا همان

قـرار گیـرد. بـراي ایـن منظـور،       یتعارضات زناشویی در جامعه هدف نیز موردبررسـ 

گانه برخـورد بـا تعارضـات کـه در مرحلـه مطالعـه کیفـی         هرکدام از راهبردهاي پنج

ش و سنج یاند، با استفاده از چند گویه در مطالعه پیمایشی موردبررسشناسایی شده

ها کسب کـرده اسـت، در   اي که هر پاسخگو از مجموع این گویهقرارگرفته است. نمره

صـورت   ها بهباشد. این نمرهواقع مبین میزان استفاده او از هرکدام از این راهبردها می

کنـد تـا وضـعیت جامعـه     شده است که بـه مـا کمـک مـی     میانگین درصدي محاسبه

 یهاي مختلف حل تعـارض موردبررسـ  ه از شیوهموردمطالعه را از منظر میزان استفاد

  قرار دهیم. در ادامه نتایج این سنجش در قالب نمودار ارائه شده است.
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مقایسه راهبردهاي برخورد با تعارضات زناشویی بر اساس میانگین  ):1(نمودار 

  1درصدي
  

در بین  گانه برخورد با تعارضات زناشویی مقایسه میزان استفاده از راهبردهاي پنج

پاسخگویان حاکی از این است که بیشترین میزان مربوط به برخورد عقالنی بین زن و 

و کمترین میزان مربوط به برخورد قهري با میانگین  58,11شوهر با میانگین درصدي 

  باشد. می 35,27درصدي 

هاي ازدواجی  حل تعارض در نسل يهانمودار زیر، روندهاي مربوط به انواع سبک

  دهد:نشان میرا 
  

                                                        
درصد است الزم به توضیح است کـه در ایـن    100 . در توضیح اینکه چرا جمع درصدها در این نمودار بیش از1

تا  0طور جداگانه در مقیاس  برخورد با تعارض به يهاگیري پاسخگویان از هرکدام از سبکبررسی میزان بهره

برخورد با تعارض نهایتاً در قالب  ۀگان هاي پنجمنظور مقایسه شیوه آمده به دست گیري شده و ارقام بهاندازه 100

 شده است. واحد نمایش دادهیک نمودار 

55.99 58.11 56.29

42.55

24.27

برخورد 

دموکراتیک

برخورد عقالنی برخورد احساسی فرار از موقعیت برخورد قهري
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  هاي ازدواجیراهبردهاي برخورد با تعارض به تفکیک نسل ):2(نمودار 

  

اولین نکته مهمی که در نمودار باال مشهود اسـت، میـزان بسـیار کـم اسـتفاده از      

توجـه   هاي قهري در برخـورد بـا تعارضـات زناشـویی و در مقابـل، میـزان قابـل       شیوه

دموکراتیک در مقابل این تعارضات اسـت؛ بنـابراین،   استفاده از برخوردهاي عقالنی و 

هاي نرم نسـبت بـه راهبردهـاي سـخت در      درمجموع نمودار فوق بیانگر اولویت شیوه

  برخورد با تعارضات زناشویی است.

هـاي  اما این نمودار همچنین حـاکی از وجـود برخـی رونـدهاي خطـی در شـیوه      

رونـد خطـی در ایـن نمـودار      5 یلطـورک  ها اسـت. بـه  برخورد با تعارضات در خانواده

هاي برخورد عقالنی، احساسـی و فـرار از موقعیـت    مشهود است. این روندها در شیوه

موازات افزایش عمر زناشوییِ افراد استفاده از این راهبردهـا   حالتی صعودي دارند و به

 ابد؛ اما در دو راهبرد دیگر، یعنـی راهبردهـاي دموکراتیـک و قهـري،    ینیز افزایش می

مـوازات افـزایش سـابقه ازدواج میـزان      شده حالت نزولی داشته و به روندهاي مشاهده

هـاي قهـري و هـم    باشد. به عبارت بهتر، هم شیوهاستفاده از این دو شیوه کاهش می

شـوند، در  هاي دموکراتیک که به یک معنا دو قطب مخـالف هـم محسـوب مـی    شیوه

  اي قبل برخوردار است.هنسل جدید از فراوانی بیشتري نسبت به نسل
  

55.6 55.6 53.6

38.9

28.3

52.6
58.3

55.6

43.4

23.2

50.6

61.1
58.3

44.4

18.3

برخورد 

دموکراتیک

برخورد عقالنی برخورد احساسی فرار از موقعیت برخورد قهري

سال و کمتر 5 سال10تا  6 سال 10بیش از 
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  راهبردهاي برخورد با تعارض به تفکیک جنسیت ):3(نمودار 

  

دهد که استفاده از برخورد قهري در بین مـردان از  اطالعات نمودار فوق نشان می

فراوانی بیشتري برخوردار است و در مقابل، زنان بیشتر از مردان از دو راهبرد فـرار از  

کنند؛ اما در مورد میزان استفاده از دو سـبک  استفاده میموقعیت و برخورد احساسی 

  شود.برخورد عقالنی و دموکراتیک اختالف چندانی میان زنان و مردان مشاهده نمی

عنوان متغیر مستقل در مطالعـه   طور که اشاره شد، تعارضات زناشویی به اما همان

بوده و درمجمـوع از  بعد اصلی  5قرارگرفته است. این متغیر شامل  یحاضر موردبررس

انـد،  شـده  يریـ گ اي انـدازه مقولـه  5گویـه کـه در یـک مقیـاس ترتیبـی       32تجمیع 

هـا کسـب   اي که هر پاسخگو از مجموع این گویـه موردسنجش قرارگرفته است. نمره

عنوان نمره میزان تعارض وي با همسرش در نظر گرفته است. این نمره  کرده است، به

تـا   0صدي (میانگین نمره تعارض پاسخگویان در مقیاس صورت میانگین در به بار کی

شده و سپس در مرحله کدگذاري مجدد به حالت ترتیبی درآمده و در  ) محاسبه100

قرارگرفته اسـت. در ادامـه سـعی     یقالب مقوالت اصالً، کم، متوسط و زیاد موردبررس

گین شده است نتایج این سـنجش در قالـب جـدول توزیـع فراوانـی و محاسـبه میـان       

  درصدي متغیر تعارضات زناشویی در نمونه موردمطالعه ارائه گردد.

55.6

44.2

55.6
53.2

21.4

51.1

39.4

57.4
54.3

26.5

برخورد احساسی فرار از موقعیت برخورد عقالنی برخورد 

دموکراتیک

برخورد قهري

زن مرد
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  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تعارض با همسر ):5(جدول 

 درصد فراوانی شرح ردیف

 5,0 24 اصالً 1

 57,7 302 کم 2

 30,3 146 متوسط 3

 7,1 34 زیاد 4

 100,0 482 جمع 5

 80حداکثر:  0حداقل:  28,74میانگین درصدي: 
  

درصـد از پاسـخگویان در زنـدگی     5دهد که تنهـا  اطالعات جدول فوق نشان می

تعارضی بـا همسرشـان ندارنـد، در مـورد بقیـه پاسـخگویان،        گونه چیزناشویی خود ه

هـا در حـد    درصـد از آن  57شده است که این مقدار براي  مقادیري از تعارض گزارش

باشـد. اگـر میـانگین نمـره     درصد نیـز در حـد زیـاد مـی     7درصد متوسط و  30کم، 

رار بدهیم، بـه  ق 100تا  0تعارضات زناشویی افراد موردمطالعه را بر روي پیوستاري از 

و بیشـترین   0خواهیم رسید. کمترین میـزان مـورد مشـاهده در نمونـه      28,74عدد 

  دهد.را نشان می 80میزان آن عدد 
  

  
  گانه تعارضات زناشویی بر اساس میانگین درصدي مقایسه ابعاد پنج ):4(نمودار 

  

32.17 31.41
28.74

26.58

17.78

تعارض عاطفی تعارض ارتباطی تعارض اخالقی تعارض اقتصادي تعارض فرهنگی
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ن اسـت کـه   گانه تعارضات زناشویی در بین پاسخگویان حـاکی از ایـ   مقایسه ابعاد پنج

 32,17بیشترین میزان، مربوط به تعارضات عاطفی بین زن و شوهر با میـانگین درصـدي   

  باشد.می 17,78و کمترین میزان مربوط به تعارضات فرهنگی با میانگین درصدي 

هاي توصیفی حـاکی از آن اسـت کـه اکثریـت قریـب      افتهیبنابراین، این بخش از 

بــا مســئله تعارضــات زناشــویی  شیوبــ کــمدرصــد)  95اتفــاق زوجــین (بــیش از  بــه

عنـی  یرا بـا آمـار رسـمی تعارضـات،      ادشدهیهستند. چنانچه وضعیت  بانیگر به دست

شـده و   ها خارجهایی که به انحاء مختلف از عرصه خصوصی خانوادهتضادها و اختالف

اند، مقایسه کنیم، متوجه خـواهیم شـد کـه بخـش     هاي خانواده ارجاع شدهبه دادگاه

هـاي  ها به خارج از خانواده گـزارش نشـده و خـانواده   هاي میان زوج زیادي از اختالف

عنــوان جمعیــت هــدف مــدنظر  طــالق کــه در بخــش زیــادي از مطالعــات قبلــی بــه

اند، تنها به بخش محدودي از تعارضـات زناشـویی اشـاره دارد کـه اوالً، بـه       قرارگرفته

  اند.ها ختم گردیدهو جدایی بین زوج اند و ثانیاً، به طالقها ارجاع شدهدادگاه

عنـوان متغیـر وابسـته در     طور که اشاره شد، متغیر گرایش به طالق، بـه  اما همان

گیـري شـده اسـت. نتیجـه ایـن      پژوهش حاضر، با استفاده از مقیـاس روزلـت انـدازه   

صورت میانگین درصـدي در ادامـه    سنجش هم در قالب جدول توزیع فراوانی و هم به

  ه است.شد گزارش

  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان گرایش به طالق ):6(جدول 

 درصد فراوانی شرح ردیف

 4,1 20 اصالً 1

 62,0 299 کم 2

 30,1 148 متوسط 3

 8,1 39 زیاد 4

 100,0 482 جمع 5

 72حداکثر:  0حداقل:  32,72میانگین درصدي: 
  

درصد) گرایش  62پاسخگویان (اي از جدول فوق بیانگر این است که بخش عمده

هـا در حـد    درصـد از آن  30انـد؛ گـرایش بـه طـالق در بـین      کم به طالق نشان داده

اند. حدود درصد از کلِ پاسخگویان گرایش زیاد به طالق داشته 8متوسط بوده و تنها 

انـد. میـانگین   تمایلی به طالق نشان نداده گونه چیدرصد از پاسخگویان نیز مطلقاً ه 4
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دهـد کـه   را نشـان مـی   32,72متغیر گرایش به طالق در مقیاس صفر تـا صـد عـدد    

  حکایت از تمایل ضعیف پاسخگویان به طالق دارد.

ایم به ارتبـاط بـین تعارضـات زناشـویی و     هاي توصیفی سعی کردهدر ادامه یافته

بـه   هاي برخورد با این تعارضات نیز نگاهی بیندازیم. به عبـارت بهتـر، در اینجـا   شیوه

گانـه   هـاي پـنج  ایم که زوجین در مواجهه با هر کدام از گونهبررسی این نکته پرداخته

هـاي  کنند و یا به عبارتی، کدام شیوهتعارض از کدام شیوه برخورد بیشتر استفاده می

مقابله با تعارض در مواجهه با هرگونه تعارض از اولویت بیشـتري برخوردارنـد. بـراي    

 شـده  ییهاي حل تعارضِ شناساهاي تعارض با سبکان گونهاین منظور همبستگی می

آمـده در قالـب جـدول نمـایش      دسـت  شده و مقدار ضرایب به در این مطالعه محاسبه

  شده است: داده

  هاي حل تعارضهمبستگی انواع تعارضات زناشویی با سبک ):7(جدول 

  هاسبک

 تعارضات

برخورد 

 قهري

فرار از 

 موقعیت

برخورد 

 احساسی

برخورد 

 عقالنی

برخورد 

 دموکراتیک

 0,012 0,028 0,041 0,051 0,119* تعارضات اخالقی

 0,067 0,040 0,072 0,075 0,132* تعارضات اقتصادي

 0,030 0,072 0,099* 0,010 0,174* تعارضات عاطفی

 0,150* 0,058 0,009 0,008 0,008 تعارضات فرهنگی

 0,086 0,116* 0,081 0,020 0,036 تعارضات ارتباطی

  دار است.درصد معنی 1دار است ** در سطح درصد معنی 5* در سطح 
  

دهد که زوجین در مواجهه بـا تعارضـات عـاطفی،    اطالعات جدول فوق نشان می

ها در  کنند. همچنین، آن اخالقی و اقتصادي از شیوه برخورد قهري بیشتر استفاده می

برخـورد عقالنـی و در برخـورد بـا تعارضـات      مواجهه با تعارضـات ارتبـاطی از شـیوه    

گیرنـد؛ بنـابراین،   ها بهره میفرهنگی از شیوه برخورد دموکراتیک بیش از سایر شیوه

ها مؤید این موضوع است که شیوه برخورد زوجین برحسب جـنس  این بخش از یافته

ــا آن مواجــه  ــه ب ــان ســاده ا تعارضــاتی ک ــک بی ــاوت اســت. در ی ــد متف ــان ــه نی    گون

هـاي  اخالقی از شیوه -ن عنوان کرد که زوجین در برخورد با تعارضات عاطفی توامی

هـاي  ارتبـاطی از شـیوه   -برخورد سخت (قهري) و در برخورد با تعارضـات فرهنگـی   

  کنند.برخورد نرم (عقالنی و دموکراتیک) بیشتر استفاده می
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حاضـر   طور که در مقدمه نیز اشاره شد، موضوع مهم دیگـر در پـژوهش   اما همان

شده در میزان تمایـل افـراد بـه طـالق بـر اسـاس دو متغیـرِ         تبیین تغییرات مشاهده

هاي برخورد با این تعارضات در بین زوجین است تا از ایـن  تعارضات زناشویی و شیوه

در گرایش به طالق مورد بررسی قرارگرفته و  ادشدهیرهگذر جایگاه و نقش دو متغیر 

در ادامه سـعی شـده اسـت روابـط آمـاري بـین انـواع        مقایسه شود. براي این منظور 

هـاي حـل تعـارض و    تعارضات زناشویی و گرایش به طالق؛ و نیـز بـین انـواع سـبک    

گرایش به طالق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیـل رگرسـیون   

  قرار گیرد. یموردبررس

  قهمبستگی تعارضات زناشویی با میزان گرایش به طال ):8(جدول 

 متغیر ردیف

مقدار ضریب 

 همبستگی

)R( 

  داريمعنی

)sig( 

 0,000 0,280 تعارضات اخالقی 1

 0,073 0,091 تعارضات اقتصادي 2

 0,000 0,340 تعارضات عاطفی 3

 0,061 0,099 تعارضات فرهنگی 4

 0,000 0,250 تعارضات ارتباطی 5

 0,018 0,241 تعارضات زناشویی (متغیر اصلی) 6
  

اطالعات جدول فوق حاکی از آن است که بین تعارضات زناشـویی و گـرایش بـه    

شود. این همبستگی مثبت بوده و بـا توجـه   می داري مشاهدهطالق همبستگی معنی

بنـدي  )، از نظر شدت در حد ضعیف قابل دسته0,241آمده ( دست به مقدار ضریبِ به

گانـه تعارضـات    ابعـاد پـنج  مـورد از   3دهـد کـه   است. همچنین، این داده نشـان مـی  

، تعارضـات  نیبـ  نیدار با متغیر گرایش به طالق دارند که ازازناشویی همبستگی معنی

 0,250ترین و تعارضات ارتباطی با مقدار ضـریبِ  قوي 0,340عاطفی با مقدارِ ضریبِ 

دهـد. بـین دو متغیـر    ترین همبستگی را با متغیر گرایش به طالق نشـان مـی  ضعیف

داري صادي و تعارضـات فرهنگـی بـا متغیـر وابسـته همبسـتگی معنـی       تعارضات اقت

  مشاهده نشد.



 365آباد   اسماعیل جهانی دولت ♦ ...برخورد با يها وهیو ش یینقش تعارضات زناشو یبررس

  ): خالصه مدل رگرسیونی9جدول (

 
  

دهد که پـنج متغیـر واردشـده در دسـتگاه     خالصه مدل رگرسیونی نیز نشان می

 24گانه تعارضـات زناشـویی، درمجمـوع همبسـتگی     رگرسیون، شامل متغیرهاي پنج

گرایش به طالق به نمایش گذاشته است. از سوي دیگر، این پـنج  درصدي را با متغیر 

درصـد) از تغییـرات متغیـر وابسـته را      6متغیر در کنار هم مجموعاً درصد نـاچیزي ( 

  اند تبیین کنند.توانسته

  داريمتغیرهاي مستقل برحسب ضریب بتا و معنی ):10(جدول 

  
  متغیر وابسته: گرایش به طالق 

  

آمـده نیـز حـاکی از آن اسـت کـه تنهـا دو مـورد از         دست بهبررسی ضرایب بتاي 

و تعارضات اخالقی  0,241بتاي  بیمتغیرهاي مستقل، شامل تعارضات عاطفی با ضر

  دار بر متغیر گرایش به طالق هستند.، حائز تأثیر معنی146با ضریب بتاي 

کـی از  عنـوان ی  توان بهبه تعبیري آمار باالي تعارضات عاطفی میان زوجین را می

ک عنصـر کـانونی   یـ عنـوان   هاي اهمیت یافتن عشق و عاطفـه در زناشـویی بـه   مؤلفه

 قلمداد نمود. به عبارت بهتر، تعـارض عـاطفی میـان زن و شـوهر ازآنجـا موضـوعیت      

ها نگاهی رمانتیک (در مقابل نگاه سنتی) به زنـدگی زناشـویی داشـته     یابد که آن می

  باشد.عیتی در جامعه موردمطالعه میباشند. نتایج این بررسی گویاي چنین وض

هاي کمی مطالعه به بررسی طور که اشاره شد، در بخش دیگري از یافته اما همان

شـده   هاي برخورد با تعارضات زناشویی و گرایش بـه طـالق پرداختـه   رابطه بین شیوه

   -  خالصه مدل رگرسیونی9جدول 

  مدل

 

  Rمقدار 

 

ضریب تعیین 

(R2) 

  ضریب تعیین

 تعدیل شده

  خطاي استاندارد

 پیش بینی

1 0,240 0,068 0,061 3,432 

  ضرایب  

  معنی داري ) Bضرایب استاندارد شده ( 

  0,003 0,146 تعارضات اخالقی

  0,525 0,011 تعارضات اقتصادي

  0,000 0,241 تعارضات عاطفی

  0,406 0,029 تعارضات فرهنگی

  0,223 0,091 تعارضات ارتباطی
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  شده است. است. نتایج این بررسی در ادامه نمایش داده

  برخورد با تعارضات با میزان گرایش به طالق هايهمبستگی شیوه ):11(جدول 

 متغیر ردیف

مقدار ضریب 

 همبستگی

)R( 

  داريمعنی

)sig( 

 0,000 0,463 برخورد قهري 1

 0,000 0,293 فرار از موقعیت 2

 0,063 0,094 برخورد احساسی 3

 0,000 -0,367 برخورد عقالنی 4

 0,000 -0,375 برخورد دموکراتیک 5
  

هاي حل تعارض و گرایش بـه  مورد از سبک 4، بین 11اطالعات جدول مطابق با 

دار وجود دارد. ایـن همبسـتگی در دو مـورد، شـامل برخـورد      طالق همبستگی معنی

عقالنی و برخورد دموکراتیک، از نوع منفی بوده و در دو مورد دیگـر، شـامل برخـورد    

، میزان تمایل به طـالق در  ترباشد. به عبارت سادهقهري و فرار از موقعیت، مثبت می

برنـد کمتـر و در   هاي برخـورد عقالنـی و دموکراتیـک بهـره مـی     زوجینی که از شیوه

کننـد بیشـتر   هاي برخورد قهري و فرار از موقعیـت اسـتفاده مـی   زوجینی که از شیوه

 0,463، برخـورد قهـري بـا مقـدارِ ضـریبِ      ادشـده یمتغیـر   4است. همچنین از بـین  

ترین همبستگی را با متغیر ضعیف 0,293موقعیت با مقدار ضریبِ  ترین و فرار از قوي

دهـد. بـین شـیوه برخـورد احساسـی و تمایـل بـه طـالق         گرایش به طالق نشان می

  داري مشاهده نشد.همبستگی معنی

  ): خالصه مدل رگرسیونی12جدول (

  
  

خالصه مدل رگرسیونی حاکی از آن است که پـنج متغیـر واردشـده در دسـتگاه     

گانـه برخـورد بـا تعارضـات زناشـویی، درمجمـوع        هـاي پـنج  رگرسیون، شامل سـبک 

انـد. از سـوي   ر گرایش به طالق به نمایش گذاشـته یدرصدي را با متغ 39همبستگی 

  -  خالصه مدل رگرسیونی12جدول 

  مدل

 

  Rمقدار 

 

ضریب تعیین 

(R2) 

  ضریب تعیین

 تعدیل شده

  خطاي استاندارد

 پیش بینی

1 0,391 0,182 0,171 5,139 



 367آباد   اسماعیل جهانی دولت ♦ ...برخورد با يها وهیو ش یینقش تعارضات زناشو یبررس

درصد از تغییـرات   18اند نزدیک به دیگر، این پنج متغیر در کنار هم مجموعاً توانسته

  متغیر وابسته را تبیین کنند.

  داري متغیرهاي مستقل بر حسب ضریب بتا و معنی): 13جدول (

 
  متغیر وابسته: گرایش به طالق 

  

مـورد از متغیرهـاي    4آمده نیز حاکی از آن است که  دست بررسی ضرایب بتاي به

، برخورد دموکراتیـک بـا ضـریب    0,321بتاي  بیمستقل، شامل برخورد قهري با ضر

بـه   0,112و فرار از موقعیت بـا بتـاي    -0,142، برخورد عقالنی با بتاي -0,263بتاي 

  دار بر متغیر گرایش به طالق هستند.ترتیب حائز بیشترین تأثیر معنی

حال چنانچه نتایج حاصل از بررسی روابط میان تعارضات زناشویی و گـرایش بـه   

هاي برخـورد بـا تعارضـات و    آمده از بررسی روابط بین سبک دست ا نتایج بهطالق را ب

دهنـده  وضوح نشان جه این مقایسه بهیگرایش به طالق را مورد مقایسه قرار دهیم، نت

  هاي حل تعارض نسبت به تعارضات زناشویی خواهد بود.تر در بحث سبکروابط قوي

ناشویی و گرایش به طـالق حـاکی   متغیري بین انواع تعارضات ز بررسی روابط دو

دار بـا متغیـر وابسـته    از آن است که تنها سه مورد از انواع تعارضات همبستگی معنی

در جامعـه   شـده  ییدهد و درمجموع، همه انواعِ تعارضـات زناشـوییِ شناسـا   نشان می

درصدي را بـا متغیـر گـرایش بـه طـالق بـه نمـایش         24هدف نهایتاً یک همبستگی 

  گذاشته است.

هاي حل تعارض ین در حالی است که بررسی همین موضوعات در رابطه با سبکا

هـاي حـل تعـارض و    تري میان انواع سـبک هاي بیشتر و قويدهنده همبستگی نشان

هاي برخـورد  دهد، شیوهها نشان میطور که یافته میزان گرایش به طالق است. همان

دار با متغیر گرایش بـه  بستگی معنییک مورد، در بقیه موارد هم رازیغ با تعارضات، به

در  شـده  ییهاي حل تعارضِ شناسادهد و همبستگیِ مجموعِ سبک طالق را نشان می

  -  متغیرهاي مستقل بر حسب ضریب بتا و معنیداري13جدول 

  ضرایب  

  معنی داري ) Bضرایب استاندارد شده ( 

 0,000 0,321 برخورد قهري

 0,017 0,112 فرار از موقعیت

 0,226 0,094 برخورد احساسی

 0,001 -0,142 برخورد عقالنی

 0,000 -0,263 برخورد دموکراتیک
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دهد که ایـن همبسـتگی در   درصد را نشان می 39جامعه هدف با متغیر وابسته عدد 

تـر اسـت. بـه    درصد قوي 15درصد)  24مقایسه با عدد مربوط به تعارضات زناشویی (

هـاي حـل   ها حاکی از آن اسـت کـه متغیـر سـبک    تر، این بخش از یافتهدهعبارت سا

تعارض در مقایسه با متغیر تعارضات زناشویی، همبستگی شدیدتري با متغیر گرایش 

  دهد.به طالق نشان می

هـاي  اما مقایسه نتایج تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از آن است کـه متغیـر سـبک   

تـري  قـوي  کننـده  نیـی مراتب تب ضات زناشویی بهحل تعارض در مقایسه با متغیر تعار

طور که  شود. همانشده در میزان گرایش به طالق محسوب می براي تغییرات مشاهده

ها اشاره شد، متغیرهـاي مربـوط بـه تعارضـات زناشـویی درمجمـوع       در گزارش یافته

کننـد،  درصد از تغییرات متغیر گرایش به طالق را تبیـین   7اند تنها کمتر از توانسته

 18هاي حل تعارض درمجموع چیزي بـیش از  متغیرهاي مربوط به سبک که یدرحال

دهـد کـه در بحـث تبیـین     درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده و نشان می

بیشتري در مقایسه با  یکنندگ نییهاي حل تعارض از قدرت تبتمایل به طالق، شیوه

  تعارضات زناشویی برخوردارند.

  یريگتیجهن

گیري ایـده  گرفته در حوزه خانواده و زناشویی فرایند شکل نتایج اغلب مطالعات انجام

اند که این فرایند با بروز تضـادها و  ها را به این صورت ترسیم کردهطالق در بین زوج

ها با استفاده از مرحله زوج نیازا ها آغازشده و پسهاي ریز و درشت میان زوجتعارض

از ایـن   یدهنـد. بخشـ  در مقابل این تعارضات واکـنش نشـان مـی   هاي مختلف سبک

انـد و بخـش دیگـر    مطالعات، نقش تعارضات زناشویی را در وقوع طالق برجسته کرده

معرفـی   کننده نییهاي مورداستفاده براي حل تعارض توسط زوجین را عامل تعسبک

است.  اختالف حل نابسنده هايمهارت مستقیم پیامد طالق که باورند این و بر نموده

بـه   ییـک رویکـرد چنـدوجه    بـر  هیبر همین اساس، در پژوهش حاضر سعی شد با تک

هـاي حـل تعـارض در    زناشـویی و سـبک   بررسی جایگاه و نقش دو مقولـه تعارضـات  

و نیـز کشـف پیونـدهاي موجـود      یگیري گرایش به طالق در جامعه موردبررسشکل

ي این منظـور، در وهلـه اول بـا اسـتفاده از روش     میان این متغیرها پرداخته شود. برا

هاي مورداسـتفاده در جامعـه هـدف (شـهر     کیفی انواع تعارضات زناشویی و نیز سبک

 بـر  هیـ اردبیل) براي مقابله و حل این تعارضات را شناسایی کرده و در وهله دوم بـا تک 

گیري گـرایش  هاي پیمایشی به بررسی نقش و تأثیر این مقوالت در بروز و شکلیافته
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  به طالق در بین زوجین پرداختیم.

 5در  ینتایج بخش کیفی نشان داد که تعارضات زناشـویی در جامعـه موردبررسـ   

، »تعـارض اخالقـی  «و » تعـارض فرهنگـی  «، »تعـارض عـاطفی  «مقوله اصلی، شامل 

هاي برخـورد بـا   است و شیوه ییشناسا قابل» تعارض ارتباطی«و » تعارض اقتصادي«

برخـورد  «، »یبرخورد عاطف«اشویی در این جامعه را نیز در قالب مقوالت تعارضات زن

» يا ابـزار یـ  يبرخـورد قهـر  «و » تیـ فرار از موقع«، »یبرخورد عقالن«، »کیدموکرات

 بندي نمود.توان دسته می

 95هاي توصیفی نیز حاکی از آن است که بخـش اعظـم زوجـین (بـیش از     افتهی

گانـه   مقایسـه ابعـاد پـنج   . زناشویی مواجه هسـتند با مسئله تعارض  شیوب درصد) کم

تعارض زناشـویی در بـین پاسـخگویان نشـان داد کـه بیشـترین میـزان، مربـوط بـه          

ها و کمترین میزان به تعارضات فرهنگی مربوط است. ایـن  تعارضات عاطفی بین زوج

نتایج به نوعی بیـانگرِ اهمیـت یـافتن عنصـر عواطـف و احساسـات و یـا بـه تعبیـري          

هاي پیشین ظـاهراً  هاي جدید است، چیزي که در زناشوییتر شدن زناشویینتیکرما

هـا  نمود کمتري داشته است. در این معنی، آمـار بـاالي تعـارض عـاطفی میـان زوج     

ک یـ عنـوان   دهنده اهمیت روزافزون عشق و عاطفه در رابطه زناشویی به درواقع نشان

  عنصري کانونی است.

هـاي اردبیلـی   هاي حل تعارض در خـانواده مربوط به شیوههاي توصیفیِ اما یافته

مراتـب   ها از وزن بهها در مقایسه با سایر شیوهنشان داد که مواجهه عقالنی با اختالف

هـاي اخیـر بـا    ها برخوردار بوده و حکایت از آن دارد کـه در سـال  باالتري در خانواده

تحصـیالت،   ژهیـ و معه و بههاي فرهنگی جاتوجه به تغییرات صورت گرفته در شاخص

انـد.  به سمت عقالنیت بیشتر در مواجهه با اختالفات حرکت کرده جیتدر ها بهخانواده

دهـد کـه شـیوه برخـورد دموکراتیـک بـا تضـادهاي        این بررسی همچنین نشان مـی 

باشـد و برخـورد   هاي اردبیلی دارا مـی زناشویی ازنظر فراوانی رتبه بعدي را در خانواده

هاي حل تعـارض برخـوردار   ر از موقعیت از کمترین فراوانی در بین سبکقهري و فرا

توان تا حد زیادي در قالب حرکت عمومی جامعه بـه  اند که این مسئله را نیز میبوده

تر در حل اختالفات تحلیل نمود؛ بنابراین، در تر و مالیمسمت راهبردهاي دموکراتیک

هاي هاي اردبیلی به سمت شیوهکه خانوادهتوان اذعان نمود می گیري کلییک نتیجه

کنند. در همین راسـتا، بخـش   تر در برخورد با اختالفات و تضادها حرکت میمنطقی

هاي برخورد احساسی و فرار هاي توصیفی حکایت از آن دارد که شیوهدیگري از یافته

هتـر  دهـد و بـه عبـارت ب   هاي ازدواجی نشان مـی از موقعیت روندي نزولی را در نسل
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هاي جدید رو به کاهش است. از سوي دیگر، روندهاي ها در نسلاستفاده از این شیوه

شده در شیوه برخورد دموکراتیک با تعارضات حالت صعودي داشته و میـزان   مشاهده

هایی است مراتب بیشتر از زوج هاي جدید بهاستفاده از این سبک حل تعارض در زوج

  ردارند.که از عمر ازدواج باالتري برخو

هـاي برخـورد بـا    نتایج مربوط به بررسی ارتباط بین تعارضات زناشـویی و شـیوه  

تعارضات نیز نشان داد که زوجین در مواجهه با تعارضات عاطفی، اخالقی و اقتصادي 

هـا در   کننـد. همچنـین، آن  از شیوه برخورد قهـري و احساسـی بیشـتر اسـتفاده مـی     

هـاي برخـورد عقالنـی و    فرهنگـی از شـیوه   مواجهه با تعارضات ارتباطی و تعارضـات 

-گیرند؛ بنابراین، این بخش از یافتهها بهره میبرخورد دموکراتیک بیش از سایر شیوه

ها مؤید این موضوع است که شیوه برخورد زوجین برحسب جنس تعارضـاتی کـه بـا    

جین توان عنوان کرد که زومی گونه نیاند متفاوت است. در یک بیان ساده اآن مواجه

هـاي برخـورد سـخت (قهـري) و در     اخالقی از شیوه -در برخورد با تعارضات عاطفی 

هــاي برخــورد نــرم (عقالنــی و ارتبــاطی از شــیوه -برخــورد بــا تعارضــات فرهنگــی 

  کنند.دموکراتیک) بیشتر استفاده می

این نتیجه بیانگر آن است کـه جـنس ابزارهـایی کـه زوجـین بـراي مواجهـه بـا         

هـا   گیرند تا حد زیادي متناسب با جنس تعارضـات میـان آن  بهره میتعارضات از آن 

سـاز  که با غلبه فاکتورهاي اخالقی و عاطفی زمینه یهایاست. براي نمونه، در خانواده

-اند، جنس تعارضات نیز غالباً احساسی و عاطفی بوده است؛ بنابراین، میتضاد مواجه

هـا و برخوردهـاي   ی شاهد فراوانیِ شیوههایبینی نمود که در چنین خانوادهتوان پیش

ها باشیم. از سـوي دیگـر،   دوراز عقالنیت با تضادها و اختالف احساسی و حتی گاهاً به

شـیوه برخـورد    يریکـارگ  دهد که احتمـال بـه  شده نشان می مشاهده يهاهمبستگی

هـا اسـت. در   دموکراتیک در مواجهه با تضادهاي فرهنگی بسیار بیشتر از سایر سـبک 

ینجا نیز، شاهد نوعی همخـوانی و همـاهنگی بـین نـوع تضـادهاي احتمـالی و نـوع        ا

برخورد با این تضـادها در خـانواده هسـتیم. تضـادهاي فرهنگـی معمـوالً تضـادهایی        

هستند که به عادات، اعتقادات، باورها، سالیق و دانش افراد ارتباط دارد و زمانی ایـن  

ها از منظر این عوامل وجـود داشـته   زوج دهد که نوعی ناهمسانی بینتضادها رخ می

همسـري فرهنگـی مواجـه باشـیم کـه بـا       زمانی که با ناهمسـان  گرید عبارت باشد، به

ها در جامعه هستیم. در گسترش ارتباطات شاهد افزایش روزافزون تعداد این نوع زوج

رتی این نوع تضادها، ازآنجاکه تضاد در سطح متفاوتی از عواطف و احساسات و به عبـا 

توان انتظار می کند، بنابراین در چنین شرایطی در سطح اندیشه و ایده و باور بروز می
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هاي مبتنی بر گفتگو، ازجمله برخـورد دموکراتیـک،   گیري از مکتنیسمداشت که بهره

  تر مانند برخورد قهري با تضادها در خانواده شود.هاي خشنجایگزین شیوه

، نتایج نشان ییش به طالق در جامعه موردبررسهاي گرااما در بحث تبیین میزان

هاي برخورد با تعارض بر میـزان  داد که گرچه هر دو متغیر تعارضات زناشویی و شیوه

ايِ نقش این دو متغیـر حـاکی از آن   گرایش افراد به طالق مؤثرند، اما بررسی مقایسه

مراتب  ویی بههاي حل تعارض در مقایسه با متغیر تعارضات زناشاست که متغیر سبک

شده در میزان گرایش به طالق محسوب  تري براي تغییرات مشاهدهقوي کننده نییتب

شود. نتایج این بخش از بررسـی نشـان داد کـه متغیرهـاي مربـوط بـه تعارضـات        می

اند تنها درصد ناچیزي از تغییرات متغیر گرایش به طـالق  زناشویی درمجموع توانسته

هـاي حـل تعـارض درصـدي     متغیرهاي مربوط بـه سـبک   که یرا تبیین کنند، درحال

دهد که در بحـث تبیـین   از این تغییرات را تبیین کرده و نشان می يمراتب بیشتر به

بیشتري در مقایسه با  یکنندگ نییهاي حل تعارض از قدرت تب تمایل به طالق، شیوه

  تعارضات زناشویی برخوردارند.

گویـد آن اسـت کـه در حـوزه روابـط      یدرمجموع، آنچه نتایج این مطالعه به ما م

ها، بروز تعارض هاي متقابل میان زوجزناشویی، با توجه به فراوانی و گستردگی کنش

عنـوان   توانـد بـه  ناپذیر است. تشدید این تضادها گرچه مـی و تضاد به تعبیري اجتناب

شرط الزم در بروز طـالق و جـدایی قلمـداد شـود، امـا شـرط کـافی در ایـن زمینـه          

شود. چون راهبردهایی که زوجین در مواجهه با این تعارضات در پـیش  ب نمیمحسو

کند؛ بنابراین، با توجـه  گیرند در تعیین سرنوشت رابطه نقش بسیار مهمی ایفا میمی

ناپذیر بودن تعارض در رابطه میان زوجین، بدیهی است که در امور مربوطه به اجتناب

هـاي قبـل از ازدواج،   ه خانواده، اعم از آموزشریزي در حوزو برنامه يگذار استیبه س

هاي ازدواج و طالق و ... تمرکز بر تقویـت   هاي مهارت زندگی، مشاورهسمینارها، دوره

مراتب سـودمندتر   هاي ارتباطی و توانمندسازي زوجین در مدیریت تضادها، بهمهارت

اد و تعـارض  هـاي عـاري از تضـ   گیـريِ زناشـویی  تر از تمرکز بر شکلو حتی به صرفه

  خواهد بود.
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