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  چكيده
هاي شهرستان ايـذه در سـال    ادهدر اين پژوهش بررسي علل ناسازگاري و طالق در خانو

بـين متغيرهـاي    ةموضوع و هدف اصلي تحقيق قرار گرفت تـا همبسـتگي و رابطـ    1388
هـاي تحقيـق    يافتـه  .در قالب فرضيات بررسي شـود  ها مستقل با ناسازگاري و طالق زوج

رصد سـاكن  د 3/83 سال داشتند و 30 -  20درصد   43مورد بررسي  ةنشان داد از كل نمون
 ،گذشـته بـود   هـا  آنسال از ازدواج پنج كه كمتر از  ،جوان هاي زوج. ايذه بودند نستاشهر

هـم   نسـبت فـاميلي بـا    گونـه  هـيچ درصد   53شدند كه  درصد از نمونه را شامل مي  7/54
 ،انـد  داشـته  ،با همسر خـود قبـل از ازدواج   ،درصد دوران آشنايي بسيار كوتاه  50 ،نداشتند

 ةدرصـد عشـق و عالقـ     5/67دادند، در  ديني را انجام نمي يك از اعمال درصد هيچ 7/80
درصد مدعي   8/51و نداشتند درصد فرزند   2/60 ،اوليه در زمان ازدواج فروكش كرده بود

ازدواج  ةبـا سـابق   هـاي  زوجدر . مندي همسرشان به ديگري شدند نامشروع يا عالقه ةرابط
فرزنـدان  كردنـد  درصـد اعـالم     7/77 ،درصد كل نمونـه بودنـد    18كه  ،سال  20از بيشتر 

آزمـون  . انـد  هشـد  هـا  آنانـد و باعـث اخـتالف     جانب همسرشان را گرفته ها آنبزرگسال 
همبستگي پيرسون بين فرضيات نشان داد كه بين ناهمسان همسري و دخالت والـدين در  

در حمايت فرزندان از يكي از والـدين   شده و همراهي و هاي جوان و تازه تشكيل خانواده
هـاي جسـمي و    نـاتواني  ،سال و مسائل اقتصادي  20از بيشتر ازدواج  ةهاي با سابق خانواده

پرخاشـگري و   ،هـا  زوجبا عوامل احساسي و ذهنيت منفي يكي از  ها زوججنسي يكي از 
ـ     ها زوجگرايي  و آرمان ها زوجخشونت   ةو ناسـازگاري زن و شـوهر در خـانواده در نمون
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  .ناهمسان همسري ،سالخورده هاي زوج ،جوان هاي زوج ،ناسازگاري :ها كليدواژه

  مقدمه
تـدريج نظـام خـانواده     بـه  ،خـانواده در آن  تـأثير با تغييرات ايجادشده در جوامع امروزي و 

شرايط جديد و نظام ارزشي كنـوني   ثر ازأخود را از دست داده و مت ةكاركردها و آثار گذشت
در اين خانواده  ها اناي كه ساختار سنتي خانواده متحول و نوع روابط انس گونه به ؛است شده

 قبـال  دراحساسات و عواطف و نـوع نگـاه اعضـاي خـانواده      .است شدهدستخوش تغيير 
عصـر   ةانوادختغييرات  زندگي و تشكيل خانواده تغيير كرده است و اين قبال در يكديگر و

كنـد   كـه خـانواده را تهديـد مـي     هايي از بين آسيب .است كرده يهاي دچار آسيبرا حاضر 
نتايجي است كـه طـالق در    آثار و از آنتر  مهماما  ،طالق اهميت خاصي داردناسازگاري و 

را نشـان   رشـد آن  هاي اخير روند روبـه  بررسي آمار طالق در سال. گذارد جامعه برجاي مي
شـود   مـي  تبديل طالق زماني به آسيب اجتماعي ،شناسان ز ديدگاه بعضي از جامعها .دهد مي

طالق  تعداد ها متناسب نباشد و همچنين افزايش ازدواج كه افزايش آن با افزايش جمعيت و
  .از حد معيني بگذرد

كـم شـود    هـا  زوجناسازگاري در مقابل سازگاري قـرار دارد و هرگـاه سـازگاري بـين     
در  هـا  زوجتـرين حـد و سـطح ناسـازگاري      پايين. گيرد گاري جاي آن را ميتدريج ناساز هب

اما لزوماً متنفر و بيـزار   ،خوششان نيايد يكديگر از ممكن است ها زوجخانواده اين است كه 
مگويي  و كنند و هر از گاهي هم ممكن است بگو از يكديگر نيستند و در كنار هم زندگي مي

بيش اين نوع ناسازگاري را   و  كم ها زوج ةتوان گفت هم يباً ميتقر .ي با هم داشته باشندئجز
 هـا  زوجرسـد كـه    حـدي مـي   اما گاهي اوقات ميزان و شدت ناسازگاري به. كنند تجربه مي

بزننـد و   دسـت  توانند همديگر را تحمل كنند و ممكن است بـه پرخاشـگري و دعـوا    نمي
  .باشند ييجدا و طالقخواهان  اصرار بهسر از مراكز انتظامي و قضايي درآورند و  عاقبت

 ،اجتمـاعي  يآسـيب  حكـم  در ،طـالق  گـرفتن  ناسازگاري و گرفتن شكلعلل زيادي در 
 ةدر اين تحقيق هدف آن است تـا بعضـي از علـل ناسـازگاري و طـالق در حـوز       مؤثرند،

هدف اصلي تحقيق بررسي علل ناسازگاري و طالق  ،بر همين اساس .شودبررسي پژوهش 
هشـت هـدف    ،هاي شهرستان ايذه قرار گرفت و براي رسيدن به اين هدف كلي هدر خانواد
احي شد و ناسازگاري ي در نظر گرفته شد كه براساس اين اهداف فرضيات طرئويژه و جز

مورد بررسي قرار گرفت و براي رسيدن  ،پذير تأثيرمتغير وابسته و  عنوان به ،ها طالق زوج و
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ناتواني  ،نقش فرزندان و والدين ،مسائل اقتصادي ،مسريبه اين هدف متغيرهاي ناهمسان ه
متغيرهـاي مسـتقل و    هـا  كـردن زوج  و احساسـي عمـل   انـه گراي آرمان و ،جسمي و جنسي

 ،ايـن متغيرهـا و گـردآوري اطالعـات      سازي اند كه با شاخص نظر گرفته شده گذار در تأثير
  .شد اهدخوپژوهش بررسي  ةبا ناسازگاري و طالق در حوز ها آن ةرابط

  
 ادبيات تحقيق

 كـريم  قرآناهميت ازدواج و تشكيل خانواده و كانوني براي انس و الفت خداوند در بارة در
  :فرمايد مي

 كنـار  در تا آفريد همسر خودتان جنس از شما براي كه است اين يكي خدا هاي نشانه از و
  ).21: روم( كنيد پيدا آرامش او

ده اهـداف و كاركردهـايي در زنـدگي اجتمـاعي     ازدواج و تشكيل خانوا ،اين اساس بر
ميل به آرامش و « :ند ازا عبارت ها آنترين  نظران مهم از صاحباي  باور عدهكه به دارد انسان 
مين نيازهـاي  أت ،سالمت و امنيت اجتماعي ،تكميل و تكامل ،مين نيازهاي جنسيأت ،سكون

  .)129: 1379 ،نژاد نوابي(» .رواني و اجتماعي
از زوايـاي  لـذا   ،اسـت چنـدوجهي   اي پديـده ديگر ازدواج و  رويِطالق ي و ناسازگار
ناسازگاري در خـانواده امـري    ،از نظر دوركيم«اگرچه  .كردبررسي  توان آن را مي گوناگوني

گــاهي  ،)207: 1369 ،كــوزر(» نــدارد ياي كــامالً ســازگار طبيعــي اســت و هــيچ خــانواده
را  جـدايي  و طـالق و شـود   مـي  ناپـذير  تحمل اه رسد كه براي زوج حدي مي ناسازگاري به

  .دانند حل آن مي   راه
 ،اجتمـاعي  ،توانـد اقتصـادي   مـي نـد  ثرؤطالق م ناسازگاري و در بروزكه  يعللاز جمله 

علـل   ،شـناس امريكـايي   جامعه ،)folsom(نقل از فالسام  به محسني .باشدشخصيتي  ،فرهنگي
شخصيتي،  عوامل موقعيتي و غير« :كند ميبندي  چهار دسته طبقهبه اين هاي زناشويي را  بحران

شخصيتي از لحاظ سوابق  غير يها تفاوت ،دو يا هر اه هاي شخصيتي در يكي از زوج نارسايي
هـا در بـرآوردن    نقـش  داشـتن ن هـا و توافـق   و يا حساسـيت  ،هنري ،مذهبي ،اجتماعي ،ذهني

  :نويسد مي ،دورانت  ز ويلنقل ا به ،ستوده. )325 :1369محسني، ( »استانتظارات هركدام 
توانسـت در   نامطلوب خانه از داليلي بود كه مـرد مـي   ةو ادار ،ناسازگاري با شوهر ،نازايي

  .)207: 1376ستوده، ( گذشته زن خود را طالق بدهد
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هريـك از   ،هاي خانواده و پيدايش ناسـازگاري و طـالق   شدن بنيان علل سست مورددر 
هـاي   داشـت  بروس كوئن چشـم . اند به آن پرداخته خاص نظرينظران با  و صاحب محققان

 از نقـل  بـه  كـوزر  سيلـو  ،از خوشبختي و از بـين رفـتن قـبح طـالق     ها زوج ةبينان واقع غير
گذار جامعه از يك سامان كهنه بـه يـك سـامان نـو و ايجـاد       )T. Veblen( وبلن نيتورشتا
ه و نقـش مسـائل   هـاي اجتمـاعي، هايـدي روزن بـاوم سـاختار ازدواج و خـانواد       درگيري

 آگاهي تفاوت در شناخت و ،اطالعي بي ،تفاهم سوء )R. T. Beck( بك تي آروناقتصادي، و 
افكـار خودانگيختـه و خـاموش، كـاهش وابسـتگي       ،نشده بيانتوقعات  ،ها وظايف نقش از

مسـائل   تـأثير هاي خـود،   دادن به خواسته اهميت عاطفي زن و شوهر به يكديگر، تعصب و
 :1370كوئن، ( دانند مل ناسازگاري و طالق ميواخواني غلط را ع بيني و ذهن دب و ،اقتصادي

  .)91 ،19: 1382بك،  ؛126: 1367؛ روزن باوم، 367 :1369؛ كوزر، 134
كاوي تغيير نقش و تفاوت در انتظارات، كاهش عشق اوليه، افزايش غرور و خودخواهي 

 ،عشـق اوليـه   شدن از كاستهكوئن  كردن عشق، بروس در مقابل گذشت، الوين تافلر فروكش
تفـاوت در   و نداشـتن فرزنـد،   ،منـدي  شدن عشق اوليه و كاهش عالقه آندره ميشل فروكش

؛ 260، 55 :1384، كاوي( ندا دانستهيل ناسازگاري و طالق قدرت اقتصادي مرد يا زن را دال
 ).151 :1354، ميشل؛ 251 :1376 ،تافلر

يا تحت عنوان  »همسان همسري«ها با عنوان  شيكساني و شباهت در تربيت و نوع نگر
نقل  ساروخاني به ،اين ديدگاهبراساس  .شود و همانندي موجب افزايش سازگاري مي» كفو«

  :نويسد مي) K. Hill(كي هيلاز 
سـاروخاني،  (ند همسري برگزينند كه بيشتر همسانشان باشـد تـا ناهمسانشـان    ا افراد مايل

1370 :40.(  

  :آورده است باومننقل از  همچنين به
انسان دانسته يا ندانسته در پي گزينش همسري است كه صفاتي همگون با او داشته باشد 

  .)همان(

هرقدر  كه استبر اين نظر  ،»ها و معيارهاي انتخاب همسر مالك«خود  ةدر مقال ،پور رشيد
ز اسـتحكام  پيونـد ازدواج آن دو ا  ،)كفـو  هم(تر باشد  روحيات دختر و پسر به يكديگر نزديك

 ةبـار  شـنگ و يـامورا در   1954 در سال ).86: 1379پور،  رشيد( بيشتري برخوردار خواهد بود
هرقـدر  « تحقيق كردند و دريافتندطالق در هاوايي موضوع زناشويي ميان نژادهاي گوناگون و 
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ميـان   خطر جدايي به مراتـب در  ،تر باشند پيوندهاي قومي و فرهنگي ميان زن و شوهر سخت
هرقدر همگوني ميان دو همسـر از  « ،آن بر عالوه .)41: 1370ساروخاني، (» ن كمتر استايشا

  .)همان(» است اختالف و كشمكش ايشان بيشتر ،نظر مذهب و نژاد كمتر باشد
رضـايت فرزنـدان از    ،ييد ازدواج فرزندان توسط پدر و مادرأتصويب و ت ،نظر كارلسون به«

و دخالـت در زنـدگي فرزنـدان    ) 106: همـان ( »دهـد  مي مثبت قرار تأثيرزندگي خود را تحت 
هاي سنتي كه والدين نقش اصلي را در  شود، لذا در ازدواج يابد و سازگاري بيشتر مي كاهش مي

در زنـدگي   هـا  آننارضايتي والدين و دخالـت   ،گيري براي ازدواج فرزندان خود داشتند تصميم
 ميلي چون عروس با پدر و مـادر و سـاير بسـتگانِ   هاي فا در ازدواج« ويژه به ؛فرزندان كمتر بود

شـود و بـين عـروس و دامـاد و      حفظ مـي  بسيارحرمت خويشاوندي  ،داماد خويشاوندي دارد
كـه   گيرد شكل مي يكديگر قبال در اي انهو دلسوزمحكم نوعي روابط عاطفي  ها آنهاي  خانواده
  .)13: 1378 ،فر رضايي(» دشو پدري داماد مي ةعروس و داماد از خانواد جداييمانع از 
  

  شده تحقيقات انجام
ثر در استحكام ؤطالق و عوامل م ناسازگاري و زمينة بسياري درتحقيقات  ،هاي اخير در دهه

در كـه   ،اي از اين تحقيقـات  در ادامه به نتايج پاره. خانواده صورت گرفته استفروپاشي يا 
  .شود اشاره مي ،نددسترس بود
هـا   بيشـترين درصـد طـالق   مشخص شـد  ) 1351(سي محمود فرهبد كارشنا ةنام در پايان

تحقيـق  هـاي   فتـه يا .انـد  سـني داشـته   فاصلةسال با يكديگر  10 -  5 مربوط به كساني بوده كه
 ،ها آناخالقي و كمترين  و علل مذهبيها  طالق درصد  73نشان داد كه ) 1381(محمود عجم 

تعـداد   ،سـن زنـان   ،سن مـردان  يرهاي طالق بامتغ و اند داشتهعلل اقتصادي  ،درصد  5/2يعني 
و بين متغيرهـاي علـل    ندداشت يالت زنان ارتباط معناداريتحص و ،تحصيالت مردان ،فرزندان
 . و سال ازدواج ارتباط معنادار نبوده است ،نسبت فاميلي ،با محل زندگي طالق
ـ نتاين ) 1378(كارشناسي ارشد منوچهر غالمحسين گودرزي  ةنام پايان در دسـت   هايج ب
فرزند  اندرصد مطلق  52 ،داده بودها در سه سال اول زندگي رخ  درصد طالق  5/45كه  آمد

 هـا  زوجدرصـد   90بـود و  سطح تحصيالت زنان بيشتر از مـردان  مطلقاندر بين  ،اند نداشته
از  يكـه عـوامل   بودحاكي از آن ) 1379(تحقيق حسين رحيمي  نتايج .با هم نداشتند قرابتي
 ،اعتياد ،ها سوء اخالق و رفتار زوج ،اختالف سن ،دم توافق اخالقي بين زن و شوهرجمله ع

 كارشناسي ارشد صـياد گلشـن   ةنام همچنين در پايان. مؤثر بودنددر امر طالق ...  بيكاري و
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ع وو بيكاري در جامعه در وقـ  ،اشتغال زن ،شدن عواملي چون شهرنشيني و صنعتي) 1372(
 60خـود بـيش از    ةدر مقال) 1381( احمد موحد.اند سهم داشتهطالق اجتماعي  ةو بروز واقع

ســاز  زمينــه و فيزيولـوژيكي را  ،شخصــيتي ،اجتمـاعي  ،آموزشــي ،فرهنگـي  ،عامـل اقتصــادي 
ـ ) 1381( پـور  طـاهره رنجبـري  . كند ايراني معرفي مي ةدر خانوادطالق  ناسازگاري و  ةدر مقال

 ،طلبـي مـردان   تنـوع  ،سـردمزاجي زنـان   ،وابـط ناهماهنگي در ر ،انحرافات جنسي مواردخود 
 بـروز  عوامـل  شـود  كه باعث كاهش ميل جنسـي مـي   ي راهاي هاي رواني و افسردگي خستگي

. دانسـته اسـت   از يكـديگر  هـا  زوجاختالف بين همسران و در نتيجه گـرايش بـراي جـدايي    
 وجـود دارد  دارينشان داد تفاوت معناخود  ةدر مقال) 1384( نريمانوند السادات زهراهمچنين 

امـا   ،كننـد  طالق عاطفي را تجربه مي كه بين ميانگين شيوع طالق عاطفي همسران مردان معتاد
و مشكالت شخصيتي كمتـر   ،فرزند داشتن ،عواملي از قبيل نداشتن حمايت خانوادگي علت به

  .اند كرده اقدام خويشبراي جدايي از همسر 
 ياعتمـاد  بـي  ،نشان داد كه نداشـتن تفـاهم  ) 1384(آبادي  نتايج تحقيق نرگس برزگر حسين

بيكاري مرد و مشكالت اقتصادي، دخالـت والـدين در زنـدگي زن و    ، طرفين نسبت به يكديگر
ـني زيـاد طـرفين    ةفاصـل  ،شوهر ازدواج اجبـاري و  ، اعتيـاد ، وجـود محـدوديت در زنـدگي   ، س

تفـاوت  ، از ازدواج از يكـديگر قبـل   نداشتن شناخت كافي، تعصبات بيجاي زن و مرد ،ناخواسته
وظايف  ةزن و مرد دربار نداشتن توافق، فرهنگي و مذهبي و اختالفات طبقاتي، تحصيالتسطح 
در تحقيـق  . انـد  شـده از جمله عواملي بودند كه باعث طـالق  و نداشتن فرزند  ،هاي خود و نقش

، زادگـان  ، عمـه زادگـان بـين عمو  يي كـه ها ازدواجاغلب معلوم شد ) 1386(فر  سلطانمراد رضايي
زادگان و يا اهل همان روستاي مـورد پـژوهش صـورت گرفتـه بـود موجـب        دايي ،زادگان خاله

 .هاي روستايي مورد مطالعه شده بود تقويت بنيان خانواده و افزايش سازگاري در خانواده
 فاصـلة  آمـد كـه  دسـت   بهاين نتايج ) 1375(كارشناسي ارشد زهرا جليليان  ةنام در پايان
عقايد، شناخت كـم   اختالف، برتري تحصيالت زنان از همسرانشان، ها زوجن سني زياد ميا

فـرد   ةنظر مثبـت خـانواد   ،از مشكالت پس از طالق آگاهي اندك ،همسر قبل از ازدواج از
 افـراد بـه  نشدن انتظارات از نقش همسري در تمايل  برآورده و بستگان، طالقِ ،طالق دربارة

 . داشته استتأثير درخواست طالق 
حـل   در  نشـان داد كـه روش مداخلـه    )1382(خدابخش احمدي  نتايج حاصل از پژوهش

هـاي ارتبـاط    ترتيـب در زمينـه   شود كه بـه  هاي مي مشكل خانوادگي موجب كاهش ناسازگاري
هـاي   يافتـه  .اسـت و ارتباط بـا اقـوام و دوسـتان     ،موضوعات شخصيتي ،روابط جنسي ،دوتايي



 119   فر كيامرث شهولي و سلطانمراد رضايي

  1390، سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان پژوهي فرهنگي جامعه

بيشترين ميزان تحصـيالت زنـان متقاضـي طـالق از      ،داد نشان) 1374(پژوهش مينا اسماعيلي 
 اخالقـي  متفـاوه  نخسـت علت اختالف ترين  اصليبودند، دار  زنان خانهو  استديپلم به پايين 

 بود،زندگي مشترك  اقتصاديسوم مشكالت  و ،همسر ناپذيري دوم مسئوليت ،با همسر نداشتن
اخـتالف عقيـدتي و دينـي     ،ران خودشوهبدبيني زنان متقاضي طالق به  ،سپس فحاشي همسر

گـذار بـر    از عوامـل ديگـر اثـر   از شغل همسـر   يرضايتناو  ،زنان متقاضي طالق با همسرانشان
  .بود از شوهران خود درخواست طالق زنان

 ،ياختالف طبقـات متغيرهاي بين  حاكي از آن بود كه) 1382(اهللا شعباني  عين ةنام پاياننتايج 
 بـا و خشـونت خـانگي    ،الكـل  مصـرف  و به مواد مخـدر  اعتياد، گاهي زنآ ،اختالف فرهنگي

 ةهاي ديگران و تقاضاي طـالق رابطـ   بين دخالت ولي ،شتداري ندا معني ةتقاضاي طالق رابط
  .بود برقرار يدار معني

بـين متغيرهـا بـا ناسـازگاري      ةكه هدف تحقيق بررسي رابط در اين پژوهش با توجه به اين
شت فرضيه به شرح زير تدوين شده است تـا رابطـه و همبسـتگي    ه ،در خانواده است ها زوج

  :بررسي شودبين متغيرها 
   ؛بين ناهمسان همسري با ناسازگاري و طالق در خانوادهاي جوان رابطه وجود دارد. 1
  ؛رابطه وجود دارد ها بين مسائل اقتصادي با ناسازگاري و طالق زوج. 2
هاي بـا   در خانواده ها والدين با ناسازگاري زوجبين همراهي فرزندان به حمايت يكي از  .3
  ؛سال رابطه وجود دارد 20از بيشتر  ةسابق

  ؛هاي جوان رابطه وجود دارد در خانواده ها زوجبين دخالت والدين و اطرافيان با ناسازگاري  .4
  ؛با ناسازگاري و طالق رابطه وجود دارد ها زوجبين ناتواني جسمي و جنسي يكي از  .5
  ؛با ناسازگاري و طالق رابطه وجود دارد ها زوج عوامل احساسي بين .6
  ؛با ناسازگاري و طالق رابطه وجود دارد ها زوجبين پرخاشگري و خشونت  .7
  .با ناسازگاري و طالق رابطه وجود دارد ها زوج گرايي آرمانبين  . 8
 

  روش تحقيق
اسازگاري داشتند و ناسـازگاري  بودند كه با هم ن هايي زوجآماري در اين پژوهش تمام  ةجامع
بودند  هايي زوجآماري  ةنمون .شده بود منجر به طالق رواني و جدايي موقت از يكديگر ها آن

بـه شـوراي حـل    ، خود 1388فروردين تا دي  از ،ماه نُه در مدت اند و كه با هم اختالف داشته
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انـد و يـا از طـرف مراجـع      داده و پرونده تشـكيل اند  كردهاختالف يا دادگاه شهر ايذه مراجعه 
 هـا  آنو اخـتالف  دعـوا  منظور رسـيدگي بـه    به ،مانند نيروي انتظامي و يا دادگستري ،ربط ذي

شـده  نامه تكميل  جداگانه پرسش اه زوجگيري براي هريك از  در اين نمونه .ارجاع داده شدند
 اقـدام  بهنامـه و مصـاح   بار به تكميل پرسـش  يكفقط  ،است و در صورت داشتن چند پرونده

زن و  200مورد بررسي  ةتعداد نمون. ماه شامل شده است  نُهدر مدت  را انو تمام مراجع  شده
  .ندا مرد داراي اختالف خانوادگي
و  ،بـاز  ،ال بسـته ؤس 34محقق با ة نام ها در اين پژوهش، پرسش ابزار اصلي گردآوري داده

شوراي حل اخـتالف و   ةخانواد ةبه شعب كنندگان كه مراجعه ،نامه عالوه بر پرسش. باز بود نيمه
، بـا تعـدادي از زنـان و مـردان ناسـازگار      نـد ا كـرده تكميل  ا راه آن دادگستري شهرستان ايذه

شده تطبيق داده شد و در  تكميل ةنام نيز مطالعه و با پرسش مراجعانهاي  و پرونده شدمصاحبه 
نامه برطـرف   در پرسش كورمذ هاي موارد متناقض، نواقص و تناقضات پاسخ ةصورت مشاهد

  .دست آيد هتر ب تا اطالعات واقعيشد 
عوامل مختلـف بـا ناسـازگاري در     ةهدف بررسي رابط ،كه در اين پژوهش توجه به اين با

لذا روش مناسب براي اين پژوهش روش تحقيق همبستگي است تا از اين طريق  ،خانواده بود
شـده در اهـداف    گذار طـرح  تأثيربسته با متغيرهاي عنوان متغير وا بين متغير ناسازگاري به ةرابط

ناسـازگاري و   ةتحقيق و فرضيات بررسي و مطالعه شود و در نتيجه علل و عوامل ايجادكننـد 
  .هاي ساكن در شهرستان ايذه مشخص شوند طالق در خانواده

مورد تجزيـه و تحليـل    SPSS افزار شده كدگذاري شدند و از طريق نرم هاي گردآوري داده
ناسـازگار   هاي زوجناسازگاري براي هريك از  ةابتدا نمر در براي تجزيه و تحليل .رار گرفتندق

ي كه براي ناسازگاري ترسيم شده بود هريـك  سپس با توجه به مدل علّ ،شدجداگانه محاسبه 
سـازي شـدند و بـراي هـر      شـده در فرضـيات شـاخص   ذكرگذار  ثيرأهاي مستقل و ت از متغير
وزن خاصـي   ،اهميتي كه از نظر محقـق در ايـن پـژوهش داشـته اسـت     با توجه به  ،شاخص

  .شدندو نتايج استخراج و تحليل شد مشخص 
 

  گيري متغيرها هاي اندازه شاخص
ابتدا الزم بـود  در عنوان متغير وابسته  متغيرهاي مستقل بر ناسازگاري به تأثير براي سنجش رابطه و

ها با توجه به اهميت آن براساس تحقيقات  فهلؤمسازي و براي هريك از  هريك از متغيرها شاخص
  .آمده سنجش صورت گيرد دست هب ةتا براساس نمر شود گذاري شده و نظر محقق وزن انجام
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  گيري ناسازگاري هاي اندازه شاخص
آوردن  دست هلذا براي ب ،نظر گرفته شد عنوان متغير وابسته در ناسازگاري به ،اين پژوهش در
شـاخص   منزلـة  بهنامه  االتي در پرسشؤك از زنان و مردان ناسازگار سناسازگاري هري ةنمر
 خاص به شكل مدل زير در يها ها با وزن لفهؤعنوان م به ها آنهاي  نظر گرفته شد و پاسخ در

براي زنان و مردان ناسـازگار حـداقل    ،شده سازي اساس اين مدل شاخص بر .نظر گرفته شد
  .آمددست  هب 96 ةو حداكثر نمر 10 ةنمر
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  هاي ناهمسان همسري شاخص
نظر گرفته شده اسـت و بـراي    مستقل در يناهمسان همسري متغير ،يك ةشمار ةدر فرضي

 ،ناهمسـان همسـري   ةبـراي سـنجش نمـر    .ناهمسان همسري بـود  ةسنجش آن نياز به نمر
 نمـودار زيـر  ها به شـرح   لفهؤسازي شد و وزن هريك از م نامه شاخص االتي در پرسشؤس

 هنمرو حداكثر  7ناهمسان همسري  ةحداقل نمر ،هاي تحقيق براساس يافته .شدندمشخص 
  .دست آمد هب 55
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

  هاي مسائل اقتصادي شاخص
دو  ةشمار ةكه در فرضياست ثير مسائل اقتصادي بر ناسازگاري متغير مستقلي أنقش و ت
 ،ب ،هـاي الـف   و قسمت 16 و 7ت سؤاال اين متغير ةنمر ةبراي محاسب .ودش ميبررسي 

 سـؤال ي همان  ،و ، هـ ،د ،ج ،ب ،هاي الف مردان و قسمت ةنام پرسش 34 سؤالل  ،ج
 شـرح زيـر در   هاي مشخص بـه  هاي اين شاخص با وزن مؤلفهزنان جداگانه  ةنام پرسش

 15سازي كمترين نمـره صـفر و بيشـترين نمـره      براساس اين شاخص .نظر گرفته شدند
  .ت آمددس هب
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  هاي نقش فرزندان شاخص

و  22ت سؤاالبراساس  ،گذار بر ناسازگاري زن و شوهرها ثيرأمتغير ت عنوان به ،نقش فرزندان
 ةصفر و حداكثر نمـر  ةسازي شدند كه حداقل نمر شرح زير شاخص نامه به پرسش 24و  23
  .دست آمد هب 45
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  هاي نقش والدين شاخص
 12و  11ت سؤاالبراساس ا ه زوجلدين بر ناسازگاري براي سنجش نقش و دخالت وا

براساس نتـايج   .شدشرح زير مشخص  به ها آنها و وزن  مؤلفهنامه  پرسش 32و  13و 
  .دست آمد هب 15 ةصفر و حداكثر نمر ةدست آمده حداقل نمر هب

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هاي ناتواني همسر شاخص
نظر گرفتـه و وزن آن   در مؤلفهيك  عنوان به نامه پرسش 17 سؤالهاي  هريك از پاسخ

صـفر و حـداكثر    ةآمده حداقل نمـر  دست هبراساس نتايج ب .شدبه شرح زير مشخص 
  .دست آمد هيك متغير مستقل ب عنوان بههاي همسر  براي شاخص ناتواني 5 ةنمر
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  هاي احساسات شاخص
 21و  20ت االسؤمستقل به كمك  يمتغير عنوان به اه زوجكردن عشق  احساسات و فروكش

نتايج نشـان داد   .شدگذاري  شرح زير وزن به 34 سؤالقسمت ط  و 33و  27 و 26و  25و 
  .دست آمد هبراي اين شاخص ب 27 هنمر و حداكثرِ 4 هنمر حداقلِ

  
  هاي پرخاشگري و خشونت همسر شاخص

گرفتـه  در نظر  متغير پرخاشگري و خشونت همسر ةبراي سنجش نمرنامه  پرسش 19 سؤال
و  2نتـايج نشـان داد كـه كمتـرين نمـره       .شـد شرح زير مشـخص   به مؤلفهكه وزن هر  شد

  .دست آمد هب 21براي اين متغير  بيشترين نمره
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  اه زوج گرايي آرمانهاي  شاخص
ـتقل  ا ه زوجكردن هريك از  آلي برخورد و ايده گرايي آرمان با زندگي و با همسر خود يك متغير مس
ق  ،و ،م ،ك ،هـاي ز  و قسمت 29 و 28ت سؤاالگرفته شد و براي سنجش آن ر در نظ گذار ثيرأو ت

اين  ةو نمرشد گذاري  شرح زير وزن براي هريك از زنان و مردان جداگانه به نامه پرسش 34 سؤال
  .دست آمد هب 32و حداكثر نمره  3 هآمده حداقل نمر دست هبراساس نتايج ب .شاخص محاسبه شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تحقيق ج و يافتهنتاي
شوهراني و  اندرصد از زن  43آمده در سطح توصيفي نشان داد كه  دست بهتجزيه و تحليل اطالعات 

 .انـد  بـوده  درصد ساكن شهر ايـذه  83و  ندا هسال 30 -  20اند  شده دچار اختالف و ناسازگاريبه كه 
و هنوز زندگي  كنند ري ميرا سپ كنندگان دوران عقد درصد از مراجعه  10همچنين مشخص شد كه 

درصـد از    55 ،در مجمـوع  .انـد  كه دچار اختالف و ناسازگاري شدهد ان آغاز نكردهمشترك خود را 
ـال از ازدواج   5سـي كمتـر از   رمورد بر آماري ةنمون ايه زوج ـا  آنس ـته بـود و    ه درصـد   18گذش
  .اند نون دچار ناسازگاري شدهگذرد و اك مي ها آنسال از زمان ازدواج  20از بيشتر كه ند ا هايي زوج
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  توزيع فراواني نسبت با همسر
  درصد  فراواني نسبت با همسر
  5/18 37 فاميل نزديك
  5/23 47 اهل يك طايفه
  3 6 اهل يك روستا

  5/6 13 از دو شهر متفاوت
  5/48 97 بدون نسبت

  100 200 جمع

درصـد از    55ص شـد كـه   مشخ ،با يكديگر قبل از ازدواجا ه زوجدر بررسي نسبت فاميلي 
مـدت  . انـد  هو نسبت فاميلي بـا يكـديگر نداشـت    قرابتگونه  مورد بررسي هيچ ةدر نمونا ه زوج

درصد متعلق به كساني است كـه   46اختالف و ناسازگاري بين زن و شوهر بيشترين فراواني با 
داي زندگي تـاكنون  سال با همسر خود اختالف دارند و يا از همان ابت 4بيشتر از  اند هاظهار داشت

نوعي ساختن و سـوختن   ها آنزندگي  ،خودشان ةگفت و به اند هبا هم اختالف و ناسازگاري داشت
ماننـد   ي،صورت پنهان وجود داشته است كه بنا به داليلـ  ناسازگاري در اين گروه به .بوده است

 .حمل كنندها ت توانستند همديگر را سال ،كردن فرزندان حفظ آبروي خانوادگي و يا بزرگ
  

  توزيع فراواني تصور منفي نسبت به همسر
  درصد  فراواني تصور منفي به همسر

  28  56 نامشروع با ديگري قبل از ازدواج ةرابط
  5/11  23 حال حاضرنامشروع با ديگري در ةرابط

  5/15  31 مندي به ديگري عالقه
  45  90  كدام هيچ
  100  200  جمع

هريـك   ممكن است ر از جمله تصوراتي است كهبه همس داشتن نگرش و ذهنيت منفي
  28مـورد   هاي جدول حاكي از آن است كه در ايـن  داده .داشته باشنداز همسران به ديگري 

نامشـروع   ةهمسرشان قبل از ازدواج بـا ديگـري رابطـ    ندا كردهاظهار  گويان پاسخدرصد از 
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 ةبـا ديگـري رابطـ   در حـال حاضـر همسرشـان     نـد ا كردهاظهار  درصد  5/11داشته است و 
كـه از   انـد  همندي همسرشان به ديگري را مطرح كرد درصد نيز عالقه  5/15نامشروع دارد و 
  .يكديگر است قبال در ها زوجتصورات منفي 

خـود و   ةدرصد خانواد  5/33 .فرزندي ندارند كردنداعالم  گويان پاسخدرصد از كل   34
همسرشان قصد ازدواج مجـدد   كردندهار درصد اظ  24و  اند هندانست سطح همهمسرشان را 

  .دارد را با ديگري
  

   بيشتر ةسابق هاي با هاي جوان و خانواده خانواده
هـاي جـوان و    شـده براسـاس اهـداف تحقيـق بـراي گـروه خـانواده        آوري جمـع هاي  داده

بندي شدند كه نتايج آن در جـدول زيـر    سال دسته 20از  بيشترازدواج  ةهاي با سابق خانواده
  .ن داده شده استنشا

  
  ازدواج مدتفراواني  توزيع

  درصد  فراواني  مدت ازدواج
  10  20  دوران عقد

  21  42  سال 2كمتر از 
  24  48  سال 5 - 2
  12  24  سال 10 - 5
  15  30  سال 20 - 10
  18  36  سال 20از  بيشتر

  100  200  جمع

سـال از ازدواج   5 كه كمتـر از  ،جوان هاي زوجها حاكي از آن است كه گروه  نتايج داده
هـاي   تجزيـه و تحليـل داده   .شوند گويان را شامل مي درصد از كل پاسخ  55 ،گذرد مي ها آن

قرابـت   گونـه  هـيچ گـروه   يها زوجدرصد از   53مربوط به اين گروه جداگانه نشان داد كه 
اده و ز يا عمه زادهاز قبيل عمو ،درصد فاميل نزديك 24و تنها  اند هنسبي با همسر خود نداشت

  .اند هزاده بود يا خاله ادهز دايي
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 3/47 ،گذرد مي ها آنسال از ازدواج  5كه كمتر از  ،جوان هاي زوجاز گروه  ،ها دادهطبق 
درصـد از   4/6و  انـد  هكه خودشـان همسـر خـويش را انتخـاب كـرد      ندا كردهدرصد اظهار 

 كردنـد درصد اظهـار   5/13 .ي دادگاه ازدواج كرده بودندأو با رجبار ا  هباين گروه  هاي زوج
بـا   هـا  آنموافق نبوده است و برخالف خواسـت و نظـر    ها آنهمسرشان با ازدواج  ةخانواد
 ةدرصـد دخالـت خـانواد    5/32 فقط ،گويان اين گروه از پاسخ .اند هخود ازدواج كرد همسر

 53 دوران آشنايي با همسر تـا قبـل از عقـد    بارةدر .ندا را رد كرده همسر خود در زندگيشان
از قبل همديگر  كردنددرصد بيان  17 فقطو  اند هفقط چند بار همديگر را ديد گفتنددرصد 
  .شناختند را مي

از قبيـل   ،دارايـي  گونـه  هـيچ  اند هدرصد اعالم داشت 90گويان اين گروه  از مجموع پاسخ
همسرشـان   كردنـد درصـد اظهـار    81اين گروه  هاي زوجاز  .ندارند ،مسكن يا وسيله نقليه

از رصـد  د 5/60 .كردند ادا نمي ،گرفتن مانند نمازخواندن و روزه ،را ديني فرايضيك از  يچه
 .نـد ا ابـراز كـرده  هنگام ازدواج به همسر خود  ي راشديد ةاين گروه عشق و عالق يها زوج

 29اي ندارنـد و   در حال حاضر اصالً به همسرشان عشق و عالقه كردنددرصد اظهار  5/38
 ،گويان اين گروه از مجموع پاسخ .ندا دانستهبسيار كم  به همسرشان را درصد عشق و عالقه

منـدي همسرشـان    نامشروع با ديگري يا عالقه ةدرصد رابط 52 .نداشتنددرصد فرزند  5/60
  .ندا برشمردهبه ديگري را از خصوصيات كنوني همسرشان 

گذشـته اسـت و    هـا  آنسال از ازدواج  20كه بيشتر از اند  گروهيبيشتر  ةبا سابق هاي زوج
درصد از  18و در مجموع  اند هسال سن دارند كه دچار اختالف و ناسازگاري شد 50از بيشتر 

هاي مربوط به اين  نتايج بررسي داده .شوند مورد بررسي شامل مي ةدر نمونرا گويان  كل پاسخ
 گونـه  هـيچ درصد با همسرشـان   52و  اند هدرصد ساكن شهر ايذه بود 5/92گروه نشان داد كه 

درصد سوادي در سـطح   5/18و  اند هسواد بود درصد بي 5/44 .اند هنسبت فاميلي از قبل نداشت
  .است نبودهباالتر از ديپلم در اين گروه  با تحصيالت گويي و هيچ پاسخ اند هداشت ديپلم

درصد مدت اختالف خود را از ابتداي زندگي يـا بيشـتر از    89گويان اين گروه  از پاسخ
والدينشان در انتخاب همسرشان نقش اصلي  اند كردهدرصد اظهار  88 .اند هكرد ذكرل سا سه

 رد در زندگي خـود را همسرشان  ةدرصد هرگونه دخالت اعضاي خانواد 5/81. اند هرا داشت
تالف و خـ ميلـي جنسـي همسـر خـود را عامـل ا      مزاجـي و بـي   درصد سرد 5/55 .ندا كرده

درصـد   89و  داشتنددرصد فرزند  100اين گروه  گويان سخپا .اند هكردبيان ناسازگاري خود 
يكي از  طرف فرزندان ،درصد از اين گروه 78سال سن دارند و در  15از  بيشتر نشانفرزندا
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درصـد منكـر    67 .دارنـد  اخـتالف كنند و با ديگـري   و با او زندگي مي اند هوالدين را گرفت
  .اند هديگري شد مندي همسرشان به نامشروع يا عالقه ةهرگونه رابط

  
  ها آزمون فرضيه

و  اجـرا شـد   شده در فرضـيات  متغيرهاي طرح ةتعيين رابط برايآزمون همبستگي پيرسون 
بين متغيرهاي ناهمسـان همسـري بـا     p > 05/0مورد بررسي با  ةنمون نتايج آن نشان داد در

49/0 =r  41/0و احساس دخالت والدين همسر با =r  هاي  انوادهدر خ ها زوجبا ناسازگاري
 همچنـين  .شـدند ييـد  أدار دارد و فرضـيات مربوطـه ت   معني ةشده رابط جوان و تازه تشكيل

آزمون همبستگي پيرسون نشان داد بـين دو متغيرحمايـت و همراهـي فرزنـدان از يكـي از      
سـال   20از بيشـتر  ازدواج  ةهاي بـا سـابق   در خانواده ها آنبا ناسازگاري  r= 78/0والدين با 

ان به حمايت و طرفداري يكـي  دار دارد و بيانگر آن است كه بين همراهي فرزند يمعن ةرابط
 زمينـة سـال در   20از  بيشترازدواج  ةهاي با سابق در خانواده ها زوجاز والدين با ناسازگاري 

  .داردوجود مورد پژوهش رابطه 
 تصادي بانشان داد كه بين متغيرهاي نقش مسائل اق p > 05/0آزمون همبستگي پيرسون با 

52/0 =r، 43/0با  ها زوجگرايي  آرمان =r،  52/0با  ها زوجپرخاشگري و خشونت =r،   عوامـل
بـا   r= 17/0بـا   هـا  زوجهاي جسمي و جنسي يكـي از   و ناتواني ،r= 30/0با  ها زوجاحساسي 

  .اند هييد شدأدار دارد و فرضيات مربوطه ت معني ةمورد بررسي رابط ةنمون متغير ناسازگاري در
  

  بين سنجش مقدار رگرسيون بين متغيرهاي مالك و پيش
شـده در فرضـيات    گـذاري هريـك از متغيرهـاي طـرح    أثيرمنظـور سـنجش شـدت ت    به

آزمـون رگرسـيون    ،اهـ  زوجثيرپـذير ناسـازگاري   أگانه بر روي متغير مـالك يـا ت   هشت
يرهـاي  متغ ،اساس ضـرايب رگرسـيون   ها بيانگر آن است كه بر داده .اجرا شدچندمتغيره 

اقتصادي و  شكالتم و ،اه زوج گرايي آرمان ،پرخاشگري و خشونت ،ناهمسان همسري
 ،متغيـر مـالك  در را  تـأثير ترتيب بيشترين رابطه و  حمايت فرزندان از يكي از والدين به

هاي جسمي و جنسي يكـي   ناتواني ،دارند و متغيرهاي دخالت والدين ،يعني ناسازگاري
معنـادار ندارنـد و از تحليـل     تـأثير در ناسـازگاري  ها  زوجي و عوامل احساسا ه زوجاز 

  .شوند رگرسيون كنار گذاشته مي
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  بحث و بررسي
ميانگين  ةدرصد از نمرات ناسازگاري كمتر از نمر  5/54ها نشان داد كه  تجزيه و تحليل داده

درصـد از نمـرات تـا     94 ،مجمـوع  در .بود و بيانگر ناسازگاري كمتر از حد متوسط اسـت 
درصد از نمرات باالتر از چارك سوم بود كه ناسـازگاري   6 فقطارك سوم قرار داشت و چ

  .هدد را نشان مي مورد بررسي ةكنندگان در نمون شديد بين مراجعه
) 1381(در تحقيق محمود عجم  ،كنندگان ساكن شهر ايذه بودند درصد از مراجعه 5/83

  55 .ن شـهر بـود  اق مربوط به ساكنچنين بيان شده است كه بيشترين درصد درخواست طال
زاده  گذشـته اسـت كـه بـا تحقيقـات تقـي       ها آنسال از ازدواج  5كمتر از  ها زوجدرصد از 

ناسازگاري در اين گـروه سـني مطابقـت     مورد در) 1378(و غالمحسين گودرزي ) 1350(
ديگر قرابت نسبي و نسـبت فـاميلي بـا يكـ     گونه هيچناسازگار  هاي زوجدرصد از   55 .دارد
اما طبق تحقيق محمود عجـم   ،گودرزي همخواني داشتغالمحسين كه با تحقيق  اند هنداشت

  .دار بين نسبت فاميلي و طالق وجود نداشت معنا ةرابط ،)1381(
سواد بودند يا سوادي در حد ابتدايي  بي گويان پاسخدرصد از كل   56 ،از نظر سطح سواد

بيشـترين  ) 1372(و عليـزاده  ) 1350(زاده  تقـي كـه طبـق تحقيقـات     انـد  هو راهنمايي داشت
  .اند هسواد بود سواد و كم متقاضيان طالق در بين گروه بي

درصـد   46بيشـترين فراوانـي بـا     ،مدت اختالف و ناسازگاري بين زن و شـوهر  رةدربا
سال با همسر خود اختالف دارند و يا از  4بيشتر از  ندا كردهمتعلق به كساني است كه اظهار 

 ادايدرصـد منكـر     75 .انـد  هابتداي زندگي تاكنون با هم اختالف و ناسازگاري داشـت  همان
با  .اند هشد ،گرفتن و تالوت قرآن و دعا روزه و خواندن مانند نماز همسرشان، مذهبي فرايض

به دين نـوعي   ها زوجن و دستورات دين اسالم و پايبندي آكه عمل به آيات قر توجه به اين
ـ  قبال دررا ديني و شرعي  ةساس وظيفدروني و اح تسلط وجـود   ههمسر و بستگان همسر ب
 انحرافـات اخالقـي و   زمينـة توان نتيجه گرفت كه ضعف اعتقـادات دينـي    لذا مي ،آورد مي

بـروز ناسـازگاري در    عوامـل  از و كند را ايجاد مي داري وظايف همسر عمل بهكوتاهي در 
  .شده است شناخته مورد بررسي ةنمون

  56كاري و  گويي و پرخاشگري و كتك دروغ ناپسندصفات  ها زوجدرصد از  42حدود 
كردن را  زدن و توهين تهمت اعمال درصد 34درصد صفات عصبانيت و زودرنجي و حدود 

همچنين نگرش و ذهنيت منفي به همسر از جملـه تصـوراتي    .اند هبه همسر خود نسبت داد
در ايـن   .انـد  هبررسي به ديگري ابراز داشـت  مورد آماري ةبود كه هريك از همسران در نمون
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مندي  نامشروع يا عالقه ةتصور و ذهنيت منفي به رابط گويان پاسخدرصد از   5/54خصوص 
درصد خانواده خود و همسرشان را   33 .اند ههمسرشان قبل يا بعد از ازدواج با ديگري داشت

 .ازدواج مجدد با ديگري داردهمسرشان قصد  كردنددرصد اظهار   24و  اند هندانست طحس هم
زدن  موجب برچسب ،خود به همسرِ داشتن تصور ذهني منفي ،)1988(نظر آرون تي بك  به

 هـا  زوجتـا هريـك از    شـده اسـت  مورد بررسي سبب  ةشود و اين تصور در نمون منفي مي
تصوير قالبي از همسـر خـود بسـازند و سـاير رفتارهـاي همسـر خـويش را در آن قالـب         

  .شدت پيدا كند ها آنناسازگاري  بدين ترتيب و كنندتعبير و تفسير  ساخته پيش
فقـط   كردنداظهار  گويان پاسخدرصد از   53،دوران آشنايي با همسر تا قبل از عقد مورددر 

در تحقيقـات   .بسيار كوتـاه بـوده اسـت    ها آنو دوران آشنايي  اند هچند بار همسر خود را ديد
چنين اشاره شده است كه از داليل مهم ) 1375(و جليليان ) 1350(زاده  و تقي) 1381(برزگر 

  .از يكديگر قبل از ازدواج بوده است ها آنشناخت كم  ها زوجناسازگاري و طالق 
درصـد    60گذشـته بـود    هـا  آنسال از مدت ازدواج  5جوان كه كمتر از  هاي زوجگروه  از

كردند درصد اظهار   3/67و ند ا كردههنگام ازدواج به همسر خود بيان  ي راشديد ةعشق و عالق
براساس تحقيقات ويليـام گـود    .اي ندارند عشق و عالقه گونه هيچدر حال حاضر به همسرشان 

  .ستها زوجناسازگاري بين  ةكنند كردن عشق اوليه از عوامل ايجاد فروكش ،)1963(
غالمحسـين  در تحقيقـات   .نـد ا نداشـته درصد فرزند   60اين گروه  گويان پاسخاز مجموع 

بـه   طـالق علل نداشتن فرزند از ) 1372(و عليزاده ) 1381(و محمود عجم ) 1378(گودرزي 
مندي همسرشان بـه   نامشروع با ديگري يا عالقه ةدرصد رابط  8/51همچنين  .استشمار رفته 

  .اند هكردبيان ديگري را از خصوصيات كنوني همسرشان 
  8/77در . نـد ا داشـته درصد فرزنـد   100سال  20از بيشتر ازدواج  ةباسابق هاي زوجگروه 

كننـد و بـا    و با او زندگي مـي  اند هفرزندان طرف يكي از والدين را گرفت ،درصد از اين گروه
گـرفتن اختالفـات و ناسـازگاري زن و     ايـن امـر موجـب شـدت    و دارنـد  اختالف ديگري 

فرزندان خردسـال   خاطر بهيا است  رخ داده ها آندر عاطفي شوهرهايي شده است كه طالق 
  .اند ههاي اول زندگي همديگر را تحمل كرد در سال
هاي مربوط به اين دو گـروه   داده ،تفاوت علل ناسازگاري زنان و مردان ةمنظور مقايس به

از مجمـوع   .بندي و مـورد تحليـل آمـاري در سـطح توصـيفي قـرار گرفتنـد        جداگانه دسته
دادنـد كـه درصـد زنـان      ا مردان تشـكيل مـي  درصد ر  43درصد را زنان و   57 ،گويان پاسخ

مطابقت ) 1381(كننده نسبت به مردان بيشتر بود و اين مورد با تحقيق محمود عجم  مراجعه
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بودن تعداد مردان نسبت بـه زنـان    كم علت .بود) 1372(اما برخالف تحقيق عليزاده  ،داشت
يـا شـوراي حـل اخـتالف     اين بود كه در اكثر موارد چون زنان شاكي بودند خود به دادگاه 

پيگيـري پرونـده مراجعـه     بـراي كه در بسياري از مـوارد مـردان    حالي در ،كردند مراجعه مي
همين  .بود دار عهدهرا  پيگيري پرونده ها آنكردند و وكيل  مي انتخاب بلكه وكيل كردند، نمي

  .خير به پايان برسدأها با دوماه ت داده مشكل نيز سبب شد تا گردآوري
 اتادار انكاركن  1/15 ،درصد كارگر روزمزد  9/34 ،درصد بيكار  1/15ع مردان از مجمو

 ،كاسـبي  ،از قبيـل راننـدگي   ،درصد بازنشسته و سـايرين مشـاغل آزاد   1/8 ،انبگير و حقوق
 ،دار درصد زنان خانه 7/80كه  درحالي ،اند هكرد ذكررا حرفه و شغل اصلي خود  مشاغل فني

در  .انـد  هكـار در بـازار بـود    درصد داراي مشاغل آزاد و 8/8ي و درصد كارمند و ادار  4/11
نيز چنـين آمـده اسـت كـه بيشـترين زنـان       ) 1372(و عليزاده ) 1374(تحقيقات اسماعيلي 
 .بودنددار  متقاضي طالق خانه

درصد   1/65مورد بررسي  ةها حاكي از آن است كه در نمون داده ،وضعيت سواد مورد  در
  3/9و داشـتند  درصد ديپلم  7/26و  اند هسواد بود يا بي اند هديپلم داشت مردان تحصيالت زير

  6/31سـواد و زيـر ديـپلم و     درصد زنان بـي  7/51كه  درحالي ،اند هدرصد باالتر از ديپلم بود
ميانگين سطح  ،هاي پژوهش براساس يافته .درصد باالتر از ديپلم بودند  5/17درصد ديپلم و 

و جليليـان  ) 1374(تحقيقات اسماعيلي  ةمردان بود كه اين مورد با نتيجسواد زنان باالتر از 
 ةخـالف نتيجـ   بـر ) 1378(تحقيق غالمحسين گـودرزي   ةاما نتيج ،مطابقت داشت) 1375(
  .آمده است دست به

خودشان همسرشـان را   كردنددرصد از مردان اظهار  7/54 ،انتخاب همسر ةنحوِِ بارةدر
درصـد    7/33كـه   حالي در ،ه به خواست و نظر والدين توجه كنندك بدون آن اند هانتخاب كرد

كـه   كردنـد درصد از زنـان بيـان     2/37درصد از مردان و   7/29و  اند هزنان چنين اظهار كرد
كه احتماالً بخشي از  دان كردههمسر برايشان انتخاب  ها آنوالدينشان بدون توجه به خواست 
اكنـون دچـار    و انـد  كردهاشد كه چند دهه قبل ازدواج اين درصد متعلق به مردان و زناني ب

اثر  بردرصد از زنان ازدواج خود را تحميلي و   5/3درصد از مردان و   5/3 .اند هاختالف شد
 ،)1381(در تحقيـق برزگـر    .انـد  هي دادگاه يا اجبار نيروهاي انتظامي دانستأقهريه و با ر ةقو

هـا و   در بررسـي پرونـده   .شـده اسـت   دانسـته  قداليل طـال  از ازدواج اجباري و ناخواسته
شرعي و خلوت با نامحرم گرفتار  دليل ارتباط غير گونه افراد معلوم شد كه به گو با اينو گفت

دختر و پسري را كه با هم خلوت كـرده بودنـد بـه عقـد      باراج بهنيروهاي انتظامي شدند و 
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 ةهاي مربـوط بـه خـانواد    رسي دادهكه در بر اند اين گروه همان كساني .اند هيكديگر درآورد
  .درصد را به خود اختصاص داده است  4/6جوان 
درصـد    7/59درصد از مردان و   64 ،همسر در زندگي ةدخالت اعضاي خانواد مورددر 

كـه   انـد  ههمسر خود در زندگي آنـان شـد   ةنوعي معتقد به دخالت اعضاي خانواد از زنان به
بـوده   ها آندخالت مادر و خواهران همسر خود در زندگي بيشترين فراواني مربوط به اظهار 

ـ  كـرده درصد از زنـان اظهـار     4/18درصد از مردان و  1/8همچنين  .است  ةكـه خـانواد   دان
آرون تـي بـك    ةها با ديدگاه و نظري اين يافته .مخالف بوده است ها آنهمسرشان با ازدواج 

  .شته استمطابقت دا) 1381(و تحقيق نرگس برزگر ) 143: 1382(
 ةدرصد از زنان در نمون  50درصد از مردان و   2/51 ،دوران آشنايي قبل از ازدواج بارةدر

 انـد  هكه تا قبل از عقد و ازدواج فقط چند بار همسر خود را ديد اند كردهمورد بررسي اظهار 
درصد   3/19درصد مردان و   7/19 فقط .اند هو چندان شناخت قبلي از همسر خويش نداشت

شناخت ) 1381(در تحقيق برزگر  .اند هشناخت كه همسر خود را از قبل مي اند هكرد بياننان ز
  .شده است دانستهطالق  عللاز يكديگر از  ها زوج نداشتن كافي

لـوحي   درصد ساده  8/13درصد مردان مشكل نازايي و   9/6 ،هاي همسر ناتواني مورددر 
نازايي  ،دورانت نظر ويل به .دان كردههمسر خود بيان هاي  ترين ناتواني باوري را از مهم و زود

زن از داليل طالق در جوامع گذشته بود كـه در ايـن پـژوهش نيـز درصـدي را بـه خـود        
درصـد معلوليـت     5/3 درصد زنـان اعتيـاد شـديد و     8/22كه  حال آن .اختصاص داده است

و عليـزاده  ) 1381(رزگـر  در تحقيـق ب  .اند هكرد بيانترين ناتواني همسر خود  جسمي را مهم
كه در اين پژوهش نيز درصدي را به  مار رفتهش بهطالق  عللاعتياد شديد مردان از ) 1372(

  .خود اختصاص داده است
درصد   5/46درصد مردان و   8/41ها نشان داد كه  داده ،همسر ناپسندرفتارهاي  مورددر 

  9/56 ،گويي دادن و ناسزا ان فحشدرصد زن  7/37درصد مردان و  43گفتن و  زنان زياد دروغ
درصد   8/50درصد مردان و   1/29 ،درصد زنان زودرنجي و عصبانيت  6/52درصد مردان و 

كـردن و   درصـد زنـان تـوهين     6/31مـردان و    9/34 كـاري خـود و فرزنـدان و    زنان كتـك 
وصيات ترين خص زدن را از مهم درصد زنان تهمت  6/38درصد مردان و   1/29و  ،حرمتي بي

همسـر   قبـال  در داشـتن  ذهنيـت منفـي   مورددر  .اند همنفي رفتاري همسر خود انتخاب كرد
نامشروع همسر خود با ديگري را قبـل   ةدرصد زنان رابط  5/32درصد مردان و   4/17 ،خود

مندي همسرشـان بـه فـرد     درصد زنان عالقه  5/17درصد مردان و   3/23و بعد از ازدواج و 
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اين همان چيزي است كـه   .اند هكرد بياناضر از خصوصيات همسر خود ديگر را در حال ح
 شـود و  زدن شـناخته مـي   چسب با عنوان تصوير ذهني منفي و بر) 19: 1382(بك  ةدر نظري
تصـوير منفـي    هـا  زوجشود و هريـك از   مي ها آنانگيخته در ذهنيت  افكار خود ايجادسبب 

ساير رفتارهاي همسر خود  ،ساس آن تصويرو برا ازندس ميذهني و قالبي براي همسر خود 
شود و موجود است بـا آنچـه شـنيده و ديـده      و بين آنچه گفته مي نندك ميرا تعبير و تفسير 

از يكـديگر فـروكش    هـا  زوجو در نتيجه تفاهم و درك متقابـل   استشود كامالً تفاوت  مي
  .يابد ميكند و ناسازگاري شدت  مي

 »ودتان علت اصلي اختالف شما با همسـرتان چيسـت؟  نظر خ به« سؤالاين  به در پاسخ
درصد بيكاري خودشان و از گروه زنان نيـز    4/17 ،ها بيانگر آن است كه از گروه مردان داده

ايـن   .انـد  هكـرد  بيـان درصد بيكاري شوهر را علت اصلي اختالف خود با همسرشان   6/24
 ةنيـز يـك عامـل ايجادكننــد   و جليليـان   ،اســماعيلي ،عليـزاده  ،عامـل در تحقيقـات برزگـر   

 1/8درصد ادعاي مالكيـت زن و    5/24 ،از گروه مردان .ناسازگاري و طالق بيان شده است
درصد پـول و امكانـات زيـاد خواسـتن       4/31كردن درآمد زن و  هزينه ةِدرصد دعوا بر نحو

درصـد    6/2 ،شدن وضع مـالي شـوهر   درصد خوب  1/7 ،همسرشان از وي و از گروه زنان
درصد خواستن حقوق   4/11 ،ل ايشاناغتشادرصد ممانعت شوهر از   6/2 ،كاري شوهربده

 مؤثردرصد ندادن نفقه و خرج زندگي را عوامل اقتصادي   6/59و درآمدش توسط شوهر و 
كـه  انجاميـد   3 ةشـمار  ةييـد فرضـي  أها نيز به ت نتايج يافته .اند هكرد بياندر ناسازگاري خود 

توان نتيجـه گرفـت كـه مسـائل و      مي .اقتصادي در ناسازگاري استنقش مسائل  ةكنند بيان
 ،هـا  زوجو نـوع شـغل و درآمـد     ،خـواهي  فـزون  ثـروت،  ،قبيل فقر از ،مشكالت اقتصادي

كـه در   اسـت ها از عوامـل اقتصـادي    مالكيت سرو دعوا بر  ،كردن درآمدها چگونگي هزينه
  .شوند مي ها زوجمورد پژوهش سبب بروز ناسازگاري  ةجامع

درصـد    6/61 ،دادن وظايف داخل خانـه  درصد كوتاهي زن در انجام  1/20از گروه مردان 
درصد   7/26 ،زندگي قبال درزن  اپذيرين درصد مسئوليت  1/29 ،پرخاشگري و بدرفتاري زن

عالقگي زن به شـوهر،   درصد بي  5/39 ،ميلي جنسي زن در روابط زناشويي سردمزاجي و بي
نامشروع همسرشان با ديگـري،   ةدرصد رابط  4/17 ،سرشان به ديگريهم ةعالق درصد  5/10
عالقگي  درصد بي  4/46 زن از شوهر و از گروه زنان كردنن درصد خودسري و تمكين  1/36

 بـروز  زندگي را داليل اصـلي  قبال درشوهر  اپذيرين درصد مسئوليت 1/49 ،شوهر به ايشان
ايـن   .شده اسـت  ها آنكه باعث ناسازگاري  ندا انتخاب كرده خود و همسرشان مياناختالف 
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زنـدگي   ةو در مقايسـ  گراينـد  آرمـان  ها زوجها حاكي از آن است كه در بعضي از موارد  داده
كنند و يـا   هاي ديگران مقايسه مي هاي زندگي خود را با دارايي كمبود ،همسر خود با ديگران

و احساس كمبـود و نـداري را   سنجند  وضعيت فعلي را با تصورات قبلي خود از زندگي مي
  .كنند در خود ايجاد مي

  
  گيري نتيجه

ناسازگاري به دادگاه و شـوراي  علت  بهكه  ،زن 115 مرد و 85 از شده نتايج پژوهش انجام
سي رمورد بر ةنشان داد كه در بيش از نيمي از نمون ،حل اختالف ايذه مراجعه كرده بودند

درصـد از نمـرات در چـارك سـوم قـرار        6فقـط   ناسازگاري كمتر از ميانگين بود و ةنمر
حاد بـوده اسـت    مشكليكنندگان ناسازگاري  درصد از مراجعه  6كه براي  يعني اين ؛داشتند

گـري و گـرفتن    بـا ميـانجي   ،حد متوسط و پايين قرار داشت كـه  ها در و بيشتر ناسازگاري
كـردن   دادن و آشـنا  زشبا آمو .دوباره به زندگي مشترك خود بازگشتند ،تعهداتي از طرفين

كردن انتظارات نقـش   برآوردهبراي را  ها آنتوان  به وظايف نقش خود مي ها زوجهريك از 
   .كاستناسازگاري  از وكرد مقابل بيشتر آماده 

بودن وابستگي نسبي  پايين ،گذشته است ها آنسال از ازدواج  5كه كمتر از  يهاي زوجدر 
احسـاس دخالـت    ،ازدواج بـودن دوران آشـنايي قبـل از    كوتاه ،ها زوجنسبت فاميلي بين  و

 فرايضبه  ها زوج نبودنپايبند ،كمي درآمد و نداشتن امكانات زندگي ،والدين و اقوام همسر
نداشـتن   ،بـه يكـديگر   هـا  زوجوابستگي عـاطفي   كاهش كردن عشق اوليه و فروكش ،ديني
مندي همسرشـان بـه    عالقهيا  داشتن همسرشان با ديگري نامشروع ةو احساس رابط ،فرزند
توجـه بـه   بنـابراين   .نـد ا اي جـوان هـ  صد زوجدر  50 در بيشتر از عوامل ناسازگاري ديگري

جوان را  هاي زوجتواند ناسازگاري در بين  هاي ديني مي و تقويت ارزش »همسان همسري«
  .تا حدودي كاهش دهد

ناسـازگاري   ،سـواد بودن سطح  پايين ،سال 20از بيشتر ازدواج  ةبا سابق هاي زوجدر 
در انتخـاب   هـا  زوجعـدم دخالـت    ،كه از قبل وجود داشته استعاطفي پنهان و طالق 

ميلـي جنسـي زنـان نقـش      و بي ،همسر، طرفداري و حمايت فرزندان از يكي از والدين
هاي خـانواده بـا    بنابراين آموزش .اند هدرصدي را در ناسازگاري داشت  65اصلي باالتر از 
تواند بـه كـاهش ناسـازگاري در ايـن      امروزي مي ةت اجتماعي در جامعتوجه به تغييرا
  .گروه كمك كند
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رسد تقويت الگوي ازدواج انتخاب همسر توسـط   نظر مي با توجه به الگوهاي ازدواج به
در  ،دختر و پسر و مشورت با والدين و خواستن نظـر و دخالـت آنـان در انتخـاب همسـر     

هـاي پايـدارتر و كـاهش ناسـازگاري      سبي براي ازدواجتواند الگوي منا مي ،شرايط امروزي
  .اين شهرستان باشد جوانِ هاي زوجدر بين  يژهو به
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