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 یرانا یربه طلاق در دهه اخ یشبر عوامل گرا یجامعه شناخت یتأمل

 

 52/08/33  تاریخ تأیید:  52/05/33  تاریخ دریافت:

 ییصادق مولا   ------------------------------------------------ 

 چکیده

 یانرشد سالانه طلااق، ا یزانحلال خداوند است. براساس آمار کشور و م ینطلاق منفورتر یدهپد یثطبق احاد

طلاق از اواسا   یندهشده است. با رشد فزا یلخانواده تبد یانبن یبرا یجد یو خطر یبه معضل اساس یدهپد

جلب شاد  لا ا باه  فرهنگیو  یمسئله اجتماع ینا ینظر کارشناسان علوم اجتماعی به سو ی،شمس 30دهه 

باه  یو مقالاات علما ییدانشاوو یهانامه یانپا ی،پژوهش یقاتعلل آن، صدها تحق یینوتب ییمنظور شناسا

 لیادر کل کشور دارناد. باا روف فراتحل اییرهها حالت جزپژوهش ین. ایافتموضوع اختصاص  ینا یبررس

 800 ی شارا یپس از بررس یرگ ار،و تاث یحصح یفرهنگ یاستگ اریعلل در جهت س یبند یتبه منظور اولو

تاا  8832 یهاسال ینپژوهش برجسته ب 22معتبر و برجسته،  یعلم نامه یانپا 20و  یپژوهش -یمقاله علم

 یاناز ا یمون اساتخراجآز 560 یبه رو یلفراتحل یجانتخاب شد. نتا یرانعلل طلاق در ا یجهت بررس8832

ی =(، علال انتخاابR 835/0) ی=(، علال سااختارR 833/0) یعلل فارد ثراندازه ا یانگینمنابع نشان داد م

(828/0 Rعلل وارده از ساو ،)=خاانواده و دوساتان ی (823/0 Rعلال اجتمااع ،)= ی(838/0 R و علال )=

 یناندازه اثر است. طبق جدول کوهن ا یانگینم یشترینب ی=( است که داراR 883/0) ینزوج یانم یارتباط

ماورد  یمدل خروج «یراتتاث یرشد چهار بُعد» یهبا استفاده از نظر یانبه بزرگ است. در پا یکاندازه اثر نزد

 گشته است. یینعلل مختلف تب یانقرار گرفته و رابطه م یو بررس یلتحل

 یرشد چهاار بُعاد یهنظر ی،خانواده، علل ارتباط یاستگ اری،س یل،علل طلاق، فراتحل :های کلیدیواژه

  .یراتتاث

                                                 
  دانشگاه باقرالعلومفرهنگ یراهبرد یریتمدارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 



 یعلوم اجتماع یژه، و8833، تابستان 83شماره   64

 

 

 مقدمه

ترین نهادهای اجتماعی تأثیرگ ار در عرصه حیات ترین و اساسیخانواده یكی از قدیم

کاانون باوده و موثر انسان در تعادل روانای، عاطفی و اجتماعی است  که  اجتماعی انسان

به نقال از تقای  8832رود )ساروخانی.، مار میو به شابرای  محبت و همدلی ،علاقهاصلیِ 

و  بخاش امیاالت ،دهناده نیکانون تساك کیاساسا  . این نهاد(8838پور، ابراهیم پور، راد، 

و راه رشاد و  کام شاده وارد شاده بار اعضاا یروانا یفشاارها در آناست که  دهندهشفا

 (8830یونسی،به نقل از هنریان،  8835 ،گلدنبرگشود. )میآنها هموار  ییشكوفا

 یهاجنباه یدارا رواب  موجاود در جامعاه گریمانند د ،واب  موجود در خانوادهرالبته 

باه کاانون  خاانواده منفای در ایان روابا ،های بنابراین با رشد جنبه است. یو منف مثبت

 انیبن نیریز سنگ تافاهم کاه شود. در این لحظهیما لیتبد و تضاد کشمكش ،یریدرگ

وقتی کارکردهای خاانواده از به بیانی دیگر  (8830. )رمضانی، شودیم رانیو ستخانواده ا

بیند، و عاطفی یكی پس از دیگری آسیب میقبیل کارکردهای زیستی، اجتماعی، شناختی 

ابتدا موجب  که این امر دهندرا از دست می شاناعضای آن به تدریج احساس رضایت مندی

 خاتم واقعاه حقاوقی باه یاک گسستگی روانی و سپس گسستگی اجتماعی و در نهایات

 (8838به نقل از عابدی نیا، نقی زاده 8830نام دارد. )آماتو، شود که طلاق می

 یهاو رساانه دیادر جرا یمربوط باه مااشكلات خااانوادگ مباحث ریگچشم شیافزا

در  یو اختلالاات شاكلاتم از وجاود تیحكا رانیادر  اقطل زانیرفاتن ما باالا زیو ن یجمع

 ریاخاا یهاساال یطادر  رانیا در (8833اصغر پور،  . )صدیق،دارد رانیادر نظام خانواده 

 .محسوس است اریبس بزرگ، یدر شهرها ژهیو به شیافزا نیا و یافته شیطلاق افزا زانیم
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طلاق در طی چند ساال اخیار  که آماردهد میها نشان بررسی( 8830)حبیب پور، نازکتبار 

 (8( )نمودار 8836. )تیرگری، حقایق تلخ و دردآوری است بیانگردر ایران 

 

 .8832تا  8838: درصد طلاق و نسبت ازدواج به طلاق از سال 8نمودار 

درصد رسیده  58، به 8838طلاق در سال شود مشاهده می 8ن طور که در نمودار هما

ثبات شاده اسات.  زیاطلاق ن کیازدواج ثبت شده  5/8در مقابل هر  است. به بیانی دیگر

درصد  6/52به  38درصدی نسبت به سال  6/5، با افزایش 8832سال  آذر انیدر پا طلاق

گازارف شاده ازدواج ثبت شده یاک طلااق  3/8رسیده است. بدین معنا که در مقابل هر 

 (.8832، سازمان ثبت احوال کشور)سایت  است

 شیاز پا شیباشناسایی علل طلاق و اولویات بنادی آنهاا پیرامون  ژوهشبنابراین پ

 . رسدیو لازم به نظر م یضرور

هاای کلای چیزی که در بناد سایزدهم سیاساتانوام شود به صورت مستمر  و باید

 نیز به آن اشاره شده است:خانواده از سوی مقام معظم رهبری 
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1395-1383درصد طالق و نسبت ازدواج به طالق از : 1نمودار 

نسبت ازدواج به طالق درصد طالق
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موضوع طلاق و  ژهیوو عوامل تزلزل نهاد خانواده به یاجتماع یهابیاز آس یریشگیپ

خاانواده و  یمساتمر عوامال طلااق و فروپاشا ییاز آن با شناساا یناش یهابیجبران آس

 .(8832کلی خانواده، های )سیاست کراهت طلاق یسازفرهنگ

حوم آنان طی ده سال اخیر و  به این ضرورت توجه کرده کارشناسان علوم اجتماعی

اند. ازآنوا که جمع بندی و را به همین زمینه اختصاص داده مطالعات و تحقیقات وسیعی از

 نتیوه گیری نهایی از این حوم وسیع مطالعات و تحقیقات تاکنون صورت نگرفته اسات 

بنابراین، این پژوهش با روف فراتحلیل، عوامل طلاق در دهه اخیر را ماورد بررسای قارار 

ست گ اری و تشخیص راهبردهای کلان تقویت و اساتحكام ها را جهت سیاداده تا اولویت

 خانواده به صورت علمی و دقیق معرفی نماید.
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 پیشینه

تحقیقاتی که همانند این مقاله در آنها ساعی شاده اسات از نتاایج تحقیقاات قبلای 

هاای مرور سیساتماتیک یاا فراتحلیالمعمولا از روف استفاده شود و آنها را سامان بدهد 

 ه این تحقیقات عبارتند از:از جملاند. برده بهرهکیفی 

 رانیدر ا علل طلاق قاتیمرور سه دهه تحق. 1

نامه ها( و در سه  انیسند )شامل مقالات و پا 880 هیاول یدر جستوو این تحقیقدر 

در نقد این تحقیق باید  .گرفته استقرار  یمورد انتخاب و بررسسند  53 ،یمرحله غربالگر

استفاده شده است لكن اطلاعاتی را که  سیستماتیکمرور بیان کرد هر چند در آن از روف 

یان اطلاعاات غیار ی به بیهاآورد و در قسمتیک سیاست گ ار به آن نیاز دارد فراهم نمی

که ای از اطلاعات را فراهم آورده جنسیت محققان پرداخته است و موموعه ضروری مانند

 آید. برای فراتحلیل به حساب میای این اطلاعات در واقع به عنوان مقدمه

 . فراتحلیل مطالعات خانواده در زمینه عوامل مقوم و عوامل فرساینده خانواده ایرانی2

شود. در این تحقیاق از نقدی که به تحقیق قبل وارد است شامل این تحقیق نیز می

فراتحلیل مرحله انتهایی مارور سیساتماتیک اسات و در عنوان فراتحلیل استفاده شده اما 

از ای واقع این تحقیق نیز مارور سیساتماتیک اسات کاه اطلاعاات کلای پیراماون دساته

 قااتیتحق جینتاا قیاو تلف بیترکهمچنین در اهداف تحقیق، . آوردمی تحقیقات را فراهم

به عنوان هدف بیان شده ی رانیخانوادة ا ندةیو عوامل فرسا موانوام شده دربارة عوامل مق

در فق  به بیان تعداد فراوانای علال  پیگیری نشده و علمیاست اما این کار با هیچ روف 

 نیست. طلبیبسنده شده که این موید هیچ ممختلف تحقیقات 

بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده نواقص مطرح شده برطرف شود. برای این مهم 

به کار رفته و مهم تارین علال طلااق مبتنای بار  فراتحلیل کمی به جای فراتحلیل کیفی
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گ ار به آن  استیس کیرا که  یطلاعاتهای توربی حاصل از فراتحلیل بدست آمده و اداده

 شده است. دارد فراهم  ازین

 چارچوب نظری

ابعااد بایاد از  برای تحلیال آن واست ی چند بعدی اجتماع های دهیطلاق از جمله پد

مختلف مشاخص  اتینظر یبا بررس (8830)حبیب پور.، نازکتبار  .به آن نگریست مختلف

اند. بدین معنا کاه هر یک از اندیشمندان از ابعاد گوناگون به تبیین این پدیده پرداخته شد

هریک از آنها نحوه پدید آمدن طلاق از ناحیه یک علت یاا نهایتاا چناد علات را بررسای 

ی از علال طلااق یعنای دخالات خاانواده و اند. مانند نظریه شبكه که به تحلیال یكاکرده

اطرافیان پرداخته است یا نظریه کشمكش که به تحلیل اختلافات زناشویی ناشی از کمبود 

منابع پرداخته است. اما آنچه مورد تاکید این پژوهش است تنها چگونگی بروز طلاق توس  

و  بار یكادیگر نحوه اثرگ اری آنهامختلف،  رواب  بین عللیک علت نیست بلكه شناخت 

باا ای علل مستقیم طلاق مورد نظر است. از آنوا که نظریهو علل زمینه ساز تفكیک میان 

زوایه پاسخ گویی به این سوالات اساسی ارائه نشده اسات بناابراین بارای پاساخ باه ایان 

 استفاده شده است.« ی تاثیراتعدرشد چهار بُنظریه »ها در این پژوهش از پرسش

 :بخش است 8شامل این نظریه، 

 فرق بین موضوع و علت  -1

بیاان  ند تمامی ماواردمختلف معتقدهای نگارندگان پس از بررسی و تحلیل پژوهش

بنابراین  .نامیدموضوع توان آنها را واقع همبستگی با طلاق دارد و می در در تحقیقاتشده 

گارایش  مثال اعتیاد وبه عنوان  ریدو متغ نیب ینكته توجه داشت که همبستگ نیبه ا دیبا

بلكاه تنهاا نشاان  .ستیآنها ن نیب یو معلول یرابطه عل یضرورتا و الزاما به معن ،به طلاق
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 قااتیتحق . بناابراینشاودیما گارید ریادر متغ رییاموجب تغ ،ریمتغ کیدر  رییتغ دهدمی

  است. یو معلول یمطالعه رواب  عل یبرا یمقدمات یكردیمعمولا رو یهمبستگ

 انواع موضوعات  -2

عاد ماورد تااثیر زندگی مشترک از چهار ناحیه و بُ ،در یک نگاه کلی طبق این نظریه

بناابراین موضاوعات مختلاف از عد فردی، زوجینی، خانوادگی و اجتمااعی. شود. بُواقع می

ناحیه این چهار بُعد، زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته ایان تفكیاک باه 

ای تفكیک عقلی موضوعات از یكدیگر نیست بلكه بیشتر به نحوه تاثیرگا اری اشااره معن

دارد زیرا موضوعات مختلف از یكدیگر جدا نیستند و در یک نگاه سیستمی، تمام آنهاا باا 

 (8835 ت،ی، وعنای)زارع، نوفیكدیگر در تعاملند. 

که از ناحیه یكای از زوجاین وارد زنادگی مشاترک  است عد فردی موضوعاتیبُالف( 

 ،یاعتقاد یضعف مبان ،یسواد یب ی مانندمختلف یفرد موضوعاتبه  قاتیدر تحقشود. می

 .اشاره شده است و... ادیاعت

توان باه ب( بُعد زوجینی یعنی موضوعاتی که ناشی از زوجیت است. این موضوعات را می

طی تقسیم بندی کرد. موضوعات ساختاری مربوط به جنباه سه دسته ساختاری، انتخابی و ارتبا

تعداد فرزند و مشترک  یازدواج مودد، توربه کم زندگ رینظزیستی یک زندگی مشترک است. 

در  تیاعادم کفو ریانظ. موضوعات انتخابی مربوط به آغاز و تاسیس زندگی مشترک است کم

مربوط به روابا  باین زوجاین  و عدم کفویت فرهنگی و اقتصادی و موضوعات ارتباطی دیعقا

 .عدم تفاهم و قهیعدم علاقه، اختلاف سل ،ییزناشو تیعدم رضا رینظاست 

هاا و دوساتان خاانوادهناحیاه کاه از  شاودمی را شامل عد خانوادگی موضوعاتیبُج( 

ساابقه  ،یاشتباه، دخالت، ازدواج اجباار تیحما رینظگ ارد زندگی آنها تاثیر می ، درزوجین

 .طلاق
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که از ناحیه جامعاه، زنادگی زوجاین را  شودمی را شامل عد اجتماعی موضوعاتیبُ د(

مانند علل اقتصادی همچون بیكاری، یا تغییرات گسترده فرهنگی  دهد.تحت تاثیر قرار می

 .اشتغال بانوان تغییرات ارزشی و فروپاشی هنوارها ومانند 

 نحوه تبدیل شدن موضوع به علت -3

رسد علت بودن یک که بین موضوع و علت است چنین به نظر میبا توجه به تفاوتی 

آمادن  دینحوه پدموضوع نزد نظریات مختلف مفروض واقع شده است و با این فرض، به 

توس  بیان اموری که با این علت در ارتباط است پرداخته اند. باه علت  کی هیطلاق از ناح

ها یک موضوع است یعنی همبستگی که تن« دخالت خانواده»عنوان مثال در نظریه شبكه، 

با طلاق دارد به عنوان یک علت مفروض واقع شده و به اموری که سبب به وجاود آمادن 

رسد این شایوه این دخالت شده است مانند تسل  شبكه و... پرداخته شده است. به نظرمی

 صحیح نیست و اولا نحوه تبدیل شدن یک موضوع به علت مشخص نشده و ثانیا از اثرات

ناشی شده از خود این موضوع به روی زندگی زوجین غفلت شده است و ثالثا نحوه ارتباط 

 این تاثیرات مختلف با یكدیگر بیان نشده است.

به این سه امر مهم توجه کرده است. طبق این « رشد چهار بُعدی تاثیرات»اما نظریه 

به بیانی دیگر یاک  ند.کنظریه تاثیرات ناشی شده از یک موضوع آن را تبدیل به علت می

شود اماا زماانی باه موضوع هرچند از ناحیه فرد یا زوجین یا خانوادها و یا اجتماع وارد می

فردی، زوجینی، خانوادگی و اجتمااعی  شود که تمامی تاثیراتعلتی برای طلاق تبدیل می

دت آن کم را به همراه داشته باشد و اگر این تاثیرات توس  این موضوع به وجود نیاید یا ش

. برای اشااره باه ایان رشاد و رویاش و و ناچیز باشد این موضوع سبب طلاق نخواهد شد

  بكار برده شده است. مفهوم علتگسترف در این نظریه 

بیان شده و نحوه تبدیل شدنش به علت توضیح  به عنوان مثالدر ادامه یک موضوع 

ه فارد وارد زنادگی مشاترک یک موضوع فردی است یعنی از ناحیناباروری  شود.داده می
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تاوجهی خاانواده شود که از حیث خانوادگی فرد با بییل به علت میزمانی تبدشود اما می

شود. از حیث زوجینی یا رواب  میان زوجین، آنها مواجه های طرف مقابل یا با نیش و کنایه

از . شودروبرو  اوفرد با بی توجهی طرف مقابل یا با عدم همكاری و عدم مسئولیت پ یری 

 ببیند.در قالب مضامین نادرستی همچون اجاق کور و.... خود را  تحت فشار حیث اجتماعی 

 یرواب  منطقا کینیز  این تاثیرات نیباز حیث فردی احساس نقص و کمبود شدید کند. 

 (8وجود دارد که در مدل زیر به نمایش گ اشته شده است. )مدل

 

 ثرات مختلف یک موضوع.: تبیین رواب  میان ا8مدل 

بنابراین برآیند تمامی این تاثیرات از طریق فرد در قالب بروز رفتارهای آسایب زایای 

شاود. ایان رفتارهاا سابب همچون خشم و عصبانیت و... به رواب  بین زوجاین وارد مای

ناباروری و نازایی به علتای  اختلافات شدید میان زوجین خواهد شد در این حالت است که

 شده است. طلاق تبدیل برای 

 مفهوم بستر -4

کدام است؟ نظریه باید توان پاساخ گاویی باه ایان  طلاق میساز و علل مستق نهیعلل زم

با ارائه مفهوم بساتر باه ایان مهام « رشد چهار بُعدی تاثیرات»سوال را نیز داشته باشد. نظریه 

موضوعاتی مختلفای اعام از  دارد که محل بروزهایی پرداخته است. مفهوم بستر اشاره به زمینه

و « مدرنیتاه، شهرنشاینی»فردی، زوجینی، خانوادگی یا اجتماعی است. دراین نظریه دو بساتر 

 به عنوان بسترهایی است که تمامی موضوعات از آنها ناشی شده است.« جهل و ناآگاهی»
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 تحقیق روش

 :کنندمیاستفاده ها در مرور پژوهش یلیو تحل یمرورروف  عموما پژوهشگران دو

 ایا ساندهینوروشای اسات کاه در آن  8مرور غیر سیستماتیک یا روایتی یا نقلای. 8

خود از موضاوع  یقبل تیپاسخ سوال مورد نظر صرفا براساس ذهن افتنی یبرا سندگانینو

جساتوو را تاا  نیاآنگااه ا .پردازنادمیمقالات و مطالعات مرتب   یمورد بحث به جستوو

 یسپس با جمع بند .دهندمیبه مقالات مورد نظر و انتخاب مطالعات مناسب ادامه  دنیرس

 .دهند می را ارائه یینها یریگوهینت ،شیخو اتیآن با تورب قیو تلف آمدهبه دست  جینتا

و از  قیکاملا دق قاعدهمراحل اما بر اساس  نیانوام هم 5جامع ای کیستماتیس مرور. 5

تماامی مراحال از جساتوو تاا انتخااب مقالاات،  مفهوم کاه نیبد شده است. میقبل تنظ

و ترکیاب هاا معیارهای ورود و ح ف مقالات، نحوه ارزیابی کیفیت و شیوه اساتخراج داده

یا  8متاآنالیز(. در 8836)حشمت.،  .گیردای مشخص صورت میقاعدهآنها، همگی بر اساس 

و نتایج بدست آماده از یاک ها ادهترکیب دبه های آماری فراتحلیل با بهره گیری از روف

پایاانی از مارور تاوان مرحلاه شاود. بناابراین آن را مایپرداختاه مایمرور سیساتماتیک 

 سیستماتیک دانست که از مراحل زیر تشكیل شده است:

 ،مساتقل هاایمتغیر پژوهشدر این  :مستقل و واباسته یا متغیرهای ریمتغ نییتع. 8

به عناوان علال ن مورد بررسی واقع شده و به نوعی تمامی عللی است که از سوی محققا

گارایش باه  ،. بنابراین متغیر وابسته در این تحقیاقفزاینده گرایش به طلاق بیان شده اند

 طلاق است.

                                                 
1. Non-systematic or narrative review. 

2. Systematic review or overview. 

3. Meta- analysis. 
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 یوجوجااست اکیا در و  وجاود نادارد یریگنموناه ل،یدر فراتحل :ریفراگ یجستوو .5

 نیاا ی. جامعاه آماارفاتای دست یبازه زمان کیدر  هاپژوهش یبه تمام شودمیجامع تلاف 

ده ساال گ شاته  یعلال طلااق در باازه زماان راماونیصورت گرفته پ قاتیتمام تحق ،پژوهش

 یو مقالاات علماهاا ناماه هاا، پاژوهش انیاپا روهدر دو گ قاتیتحق نیا است. 8832-8832

 یمرجاع داناش باه نشاان گااهیهاا از پاکنفرانس ژهیمقالات و یدارند. جستوو یجا یپژوهش

http://www.civilica.com در مولاات  یو پژوهشا یمقالات علما یصورت گرفت. جستوو

صاورت گرفات.  http://www.noormags.ir ینور باه نشاان یمولات تخصص گاهیاز پا یعلم

 یباه نشاان یجهااد دانشاگاه یماطلاعات عل گاهیشدن جستووها از پا لیتكم یبرا نیهمچن

http://fa.journals.sid.ir یبااه نشااان یو پرتااال جااامع علااوم انسااان http://www.ensani.ir 

باه  رانیاطلاعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور تیها از سانامهانیجستوو در پا یاستفاده شد. برا

مرکاز اطلاعاات  نیااستفاده شاد و پاس از مراجعاه باه ا http://www.irandoc.ac.ir ینشان

 انیپا 20، و یپژوهش -یمقاله علم 800 در این پژوهشمورد نظر استخراج شد. های نامهانیپا

این تحقیقات از حیث  انتخاب شد. یجهت بررس8832تا  8832 یهاسال نیمعتبر ب یعلم نامه

مقالاه  22در نهایت تعداد  شوند.بندی میای و همبستگی تقسیمروف به دو دسته علی مقایسه

آزماون  560ی لازم را داشتند انتخااب شاده و کاار فراتحلیال باه روی نامه که معیارهاو پایان

 خروجی از آنها صورت گرفت.

شاوند کاه مای ها و پایان نامه: تحقیقاتی در فراتحلیل انتخاب، پژوهشمقالات شیپالا. 8

باشاند و اطلاعاات لاازم بارای  لمی بر اساس معیارهاای انتخااب شادهدارای مبانی و روف ع

 ها در جدول زیر نمایش داده شده است.این معیارفراتحلیل را به درستی بیان کرده باشند. 

 ی چارچوب نظری باشدتحقیق دارا مقالات رتبه علمی پژوهشی داشته باشند.

 تئوری استفاده شده بیان شده باشد. نویسندگان کارشناس ارشد یا دکتر باشند.

 گیری بیان شده باشدگیری و فرمول نمونهتکنیک نمونه ق به درستی گزارش شده باشد.روش تحقی

 جامعه آماری بیان شده باشد. ها بیان شده باشد.نامهاعتبار و روایی پرسش



 یعلوم اجتماع یژه، و8833، تابستان 83شماره   04

 

 یکاه دارا ایناماهانیاو پا ، پاژوهشمقالاه 22تعاداد اثار  820در این مقاله از بین 

 انتخاب شد. بود لیورود به فراتحل یارهایمع

با  برای طلاق ذکر شده کهعوامل متعددی در تحقیقات مختلف  :استخراج اطلاعات .8

اثر انتخاب شده  22با بررسی دقیق  مورد بررسی واقع شده است.ها انواع مختلفی از آزمون

 استخراج شد. منابع نیاز ا آزمون 560

 آزمونهر  یاندازه اثر برا کی نییتع .2

گرایش باه جادایی و و علل بیان شده  نیب رابطه از ماطالعات قوت کیهاراز انوا که 

 باه محاسابه شااده، یهاآماره هیلازم است کل اند،کرده یابیارز یمتفاوت یهاآماره را باطلاق 

 انادازه تحت عانوان لیفراتحل اتیشود که در ادب لیمشابه تبد اسیآماره مشترک با مق اکی

جامعه اسات  در دهیپدیک درجه حضور  ای زانیما دهندهنشان اندازه اثر، .شودیاثر شناخته م

ت. اندازه اثر مقیاسی اسات کاه اس شتریب دهیحضور پد درجه تر باشد،و هرچه اندازه اثر بزرگ

سازد. از آنواا کاه گیرد و فراتحلیل را امكان پ یر میدرباره هر آزمون مورد استفاده قرار می

 یهاااناوام پژوهاش حاصل از یاندازه اثرها بیاست که به ترک یارآما یكیتكن لیفراتحل

اسات از محاسابه انادازه اثار  عبارتی اصل اساس ،لیدر فراتحل  بنابراین پردازدیماختلف م

 یآنهاا بارا بیاترک و آنگااه مشترک سیماتر کی برگرداندن آنها به موزا و قاتیتحق یبرا

 .میانگین تاثیراندازه اثر یا  نیانگیبه م یابیدست

اثر باید به نحوی صورت گیرد کاه در باین تحقیقاات مختلاف قابال سنوش اندازه 

که غالباً  dو   Rمقایسه باشد. دو نوع اندازه اثر معروف و متداول وجود دارد که عبارتند از 

d و  یگروه یتفاوتها یبرا راR انیا. در ابرنادیکار ماا به یمطالعات همبستگ یرا برا 

 یهااباا اسااتفاده از فاارمول T و 2X ،F یاستفاده شده و آمارها Rاز شاخص  شژوهپ

 (.8838)فراهانی،  اندشده لیتبد R باه 8جدول 
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 ای که باید تبدیل شودآماره Rفرمول تبدیل به 

√
𝑇2

𝑇2 + 𝐷𝐹
 T 

√
𝐹

𝐹 + 𝐷𝐹 (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)
 F 

√
𝑥2

𝑁
 

2X 

 (Rبه اندازه اثر ) Fو  2X، Tهای های تبدیل آزمونفرمول -8جدول 

 یباراشاده و  اثر نهایی مشخصاندازه میانگین  پس از بدست آوردن اندازه اثرها .6

 یهاانادازه براسااس نظار کاوهنشود. میاستفاده  8کوهن اثر از جدول یهااندازه ریتفس

قلماداد  زیادمتوس  و  ،های کمبه عنوان شاخص بیه ترتب  2/0 -  8/0  -  8/0 هایراث

 (8838.)فراهانی، شودیم

 نتایج

هاای مختلاف نگارندگان پاس از بررسای و تحلیال پاژوهشهمان طور که گ شت 

توان آنها معتقدند تمامی موارد بیان شده در تحقیقات در واقع همبستگی با طلاق دارد و می

 8832-8832های سال نیصورت گرفته بهای پژوهش یبا بررس. بنابراین را موضوع نامید

ها آزمون نیا موضوعات مطرح شده در استخراج شد. لیآزمون به منظور فراتحل 560تعداد 

، نحوه تبدیل شادن . در قسمت تحلیل و بررسیکرد یبند میتقس شرح ذیلبه  توانیرا م

 هر موضوع به علت بین خواهد شد.

                                                 
1. Cohen. 



 یعلوم اجتماع یژه، و8833، تابستان 83شماره   03

 

 موضوعات فردی -1

را زندگیشان  شده وموضوعاتی است که از ناحیه یكی از زوجین وارد زندگی مشترک 

کاه در آنهاا موضاوعات فاردی و هایی . فراتحلیل به روی آزموندهدتحت تاثیر قرار می

 (5)جدول  میزان گرایش به طلاق بررسی شده است صورت گرفت.

 میانگین اندازه اثر موضوعات فردی های به کار رفته شدهانواع آزمون هاتعداد آزمون

∑ واسپریمن آزمون کای دو، آزمون تیهمبستگی پیرسون  آزمون 23 𝑅𝑛
1

𝑁
= 833/0  

 .به طلاق شیگرا زانیو م : فراتحلیل موضوعات فردی5جدول 

بدست آمد  833/0 موضوعات فردی اندازه اثر نیانگیصورت گرفته م لیطبق فراتحل

 شود.یم یابیارز زیادکه طبق جدول کوهن متوس  رو به 

 موضوعات زوجینی -2

و  گ اردزندگی مشترک تاثیر می ناشی شده و براز ارتباط بین زوجین  این موضوعات

 توان به سه دسته ساختاری، انتخابی و ارتباطی تقسیم بندی کرد.آنها را می

 موضوعات ساختاری. 5-8

را تحات موضوعاتی است که از ناحیه جنبه زیستی زندگی مشترک، زندگی زوجاین 

 زانیامو  ساختاریکه در آنها موضوعات هایی آزمون یبه رو لیفراتحل. دهدتاثیر قرار می

 (. 8)جدول شده است صورت گرفت یبه طلاق بررس شیگرا

 میانگین اندازه اثر موضوعات فردی های به کار رفته شدهانواع آزمون هاتعداد آزمون

∑ یدو، آزمون ت یآزمون کا یمنواسپر یرسونپ یهمبستگ آزمون 57 𝑅𝑛
1

𝑁
= 835/0  

 .به طلاق شیگرا زانیو م موضوعات ساختاری لیفراتحل: 8جدول 

بدسات  835/0 یاندازه اثر موضوعات ساختار نیانگیصورت گرفته م لیطبق فراتحل

 شود.یم یابیارززیاد آمد که طبق جدول کوهن متوس  رو به 
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 یانتخاب موضوعات .5-5

تحات ، زندگی زوجین را مشترک یزندگ سیآغاز و تاسناحیه از  است که یموضوعات

یازان مانتخاابی که در آنهاا موضاوعات هایی آزمون یبه رو لیفراتحل. دهدتاثیر قرار می

 (.8)جدول شده است صورت گرفت  یبررسگرایش به طلاق 

 میانگین اندازه اثر موضوعات فردی های به کار رفته شدهانواع آزمون هاتعداد آزمون

∑ یدو، آزمون ت یآزمون کا یمنواسپر یرسونپ یهمبستگ آزمون 82 𝑅𝑛
1

𝑁
= 288/0  

 .به طلاق شیگرا زانیو م انتخابیموضوعات  لیفراتحل: 8جدول

بدسات  828/0ی اندازه اثر موضاوعات انتخااب نیانگیمصورت گرفته  لیطبق فراتحل

 شود.یم یابیارز زیادآمد که طبق جدول کوهن متوس  رو به 

 یارتباط موضوعات .5-8

هایی آزمون یبه رو لیفراتحلدهد. است که در رواب  خود زوجین رخ می موضوعاتی

 شده است صورت گرفات یبررسیزان گرایش به طلاق و م ارتباطیکه در آنها موضوعات 

  (.2)جدول 

 میانگین اندازه اثر موضوعات فردی های به کار رفته شدهانواع آزمون هاتعداد آزمون

∑ یدو، آزمون ت یآزمون کا یمنواسپر یرسونپ یهمبستگ آزمون 53 𝑅𝑛
1

𝑁
= 883/0  

 .به طلاق شیگرا زانیو م ارتباطیموضوعات  لیفراتحل: 2جدول 

بدسات  883/0ی اندازه اثر موضوعات ارتبااط نیانگیمصورت گرفته  لیطبق فراتحل

 شود.می یابیارز زیادبه  نزدیکآمد که طبق جدول کوهن 

 موضوعات مربوط به خانواده و دوستان -3

را تحت تااثیر آنها زندگی زوجین و دوستانشان  خانوادهناحیه از موضوعاتی است که 

خاانوادگی و دوساتان که در آنهاا موضاوعات هایی آزمون یبه رو لیفراتحل. دهدقرار می
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 یبررسا و میزان گرایش به طلاق سابقه طلاق ،یاشتباه، دخالت، ازدواج اجبار تیحمانظیر 

 (.6)جدول شده است صورت گرفت 

 میانگین اندازه اثر موضوعات فردی های به کار رفته شدهانواع آزمون هاتعداد آزمون

∑ یدو، آزمون ت یآزمون کا یمنواسپر یرسونپ یهمبستگ آزمون 88 𝑅𝑛
1

𝑁
= 823/0  

 .به طلاق شیگرا زانیخانواده و دوستان و م یوارده از سو موضوعات لیفراتحل: 6جدول 

و هاا انادازه اثار موضاوعات وارده از خاانواده نیانگیمصورت گرفته  لیطبق فراتحل

 شود.می یابیارز زیادبدست آمد که طبق جدول کوهن متوس  رو به  823/0 دوستان

 موضوعات اجتماعی -4

 دهاد.که از ناحیه جامعه، زندگی زوجاین را تحات تااثیر قارار مای است موضوعاتی

، هااارزف رییاتغ، زناان اشاتغالنظیر  که در آنها موضوعات ییهاآزمون یبه رو لیفراتحل

یای و گرا فردی، اجتماع هیسرما عدمی، آزاد و کارگر مشاغل، بودن درآمد نییپای و كاریب

 (.7)جدول گرفت صورت  استمیزان گرایش به طلاق بررسی شده 

 میانگین اندازه اثر موضوعات فردی های به کار رفته شدهانواع آزمون هاتعداد آزمون

∑ یدو، آزمون ت یآزمون کا یمنواسپر یرسونپ یهمبستگ آزمون 83 𝑅𝑛
1

𝑁
= 838/0  

 .به طلاق شیگرا زانیم جامعه و یوارده از سو موضوعات لیفراتحل: 7جدول 

 838/0 اندازه اثار موضاوعات وارده از جامعاه نیانگیمصورت گرفته  لیطبق فراتحل

 شود.یم یابیارز زیادبدست آمد که طبق جدول کوهن متوس  رو به 

 بحث و تحلیل

موضاوعات مختلاف  با توجه به طلاقبه  میزان گرایش نییرا در تب ریتوان مدل زیم

 (5مدل: )کرد انیب
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 .توجه به موضوعات مختلف: میزان گرایش به طلاق با 5مدل 

توان گفت موضوعات ارتباطی باین زوجاین های بدست آمده میبا توجه به میانگین

-8832هاای ترین موضوعات بروز طلاق از نظر تحقیقات صورت گرفتاه باین ساالمهم

ای دانسات کاه در تحقیقاات هام سانخ باا ایان توان نتیوهاین یافته را می است. 8832

و هیچ پژوهشی با استفاده از فراتحلیال کمای باه ایان موضاوع  پژوهش ذکر نشده است

به صاورت تاک ها نپرداخته است. نوآوری این تحقیق در این است که هر یک از پژوهش

اما این پاژوهش باا اند عاملی و در یک محدوده جغرافیایی به تحلیل پدیده طلاق پرداخته

ه و عوامال باروز آن نگریساته یک نگاه کلان و ساختاری در طول یک دهه به این پدیاد

است. گستره جغرافیایی نتایج این تحقیق شامل شهرهای یزد، مشاكین شاهر، مازنادران، 

شیراز، تهران، کرمانشاه، سنندج، زنوان، اصفهان، همدان، بانه، نقده، تبریز، آران و بیدگل، 

ن، بوشهر، قائم ای ه، سردشت، میاندوآب، قم، گرمسار، پاوه، گنآباد، مینودشت، یاسوج، کاشا

 ارائه خواهد شد.  موضوعاتشهر، گرگان و سقز است. در ادامه تبیین هر یک از 

کاه  اسات 833/0 موضوعات فردی اندازه اثر نیانگیصورت گرفته م طبق فراتحلیل

مانناد ضاعف  یفارد موضاوعات شاود.یم یابیارز زیادطبق جدول کوهن متوس  رو به 

عادم  اد،یااعت ،یخشونت و باد اخلااق ،یاعتقاد یضعف مبان ،یسواد یب ،یریپ  تیمسئول

وارد  نیاز زوجا یكایتوسا   ،تهمت ،یبند و بار یب رنگاه،ییتغ ،یعدم بلوغ فكر ت،یموفق

  .شودیمشترک م یزندگ
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رشاد »توان از نظریه در تبیین رابطه بین این موضوعات و ایواد گرایش به طلاق می

کرد. طبق ایان نظریاه اگار توسا  یاک موضاوع تااثیرات استفاده « راتیتاث یچهار بُعد

 ای در چهار بُعد فردی، خانوادگی، زوجینی و اجتماعی ایوااد شاود  آن موضاوعچهارگانه

تبدیل به علت خواهد شد زیرا برآیند و تومع تاثیرات مختلاف آن سابب باروز رفتارهاای 

هد آورد. این روناد در آسیب زا توس  زوجین شده و مشكلات ارتباطی زیادی به وجود خوا

 کند. مورد موضوعات فردی کاملا صدق می

هر یک از این موضوعات فردی اگر اثرات خاصی را در چهار بُعد ایواد کند به علتی 

 یهاایتنااراحبرای طلاق تبدیل خواهد شد. به عنوان مثال اعتیاد، تااثیرات فاردی نظیار 

به هم  و ضعف حافظه ،یفرد یهاتیبه مسئول یتوجه یضعف اراده، ب ،اضطراب  ،یعصب

عاوارض ایان باا توجاه باه ( 8830هنریان.، یونسای،) کند.ایواد می یخوردن تعادل روان

و  خاانوادگیاجتمااعی، عاد عد فردی به بُاز بُ رشد تاثیرات اعتیاد ،گسترده یروان و یجسم

  دور از انتظار نیست. زوجینی

فرزنادان باه خااطر  اسات. اعتیاادتاثیرات اجتماعی  از جمله پایگاه اجتماعینابودی 

در باین دوساتان و  نیاز کنند. همسرشكایت می شاننداشتن این جایگاه اجتماعی به مادر

های عدم حمایت خانواده از فرد معتاد، و برخورد. کندسرخوردگی می احساسفامیل نوعی 

د اسات. فارد معتااد باه اعتراضی خانواده طرف مقابل از جملاه تااثیرات خاانوادگی اعتیاا

نظیر بی محلی به خانواده خود یا خشاونت و نااراحتی، از ساوی خاانواده خاود هایی علت

حمایت نخواهد شد. همچنین از سوی خانواده طرف مقابل به منظور نواات فرزندشاان از 

 اعتیاد ، با برخوردهایی اعتراضی روبرو خواهد شد.های آسیب

اختلال در نظام تصمیم گیاری زنادگی از جملاه اختلالات جنسی، کاهش همكاری و 

 در فارد معتااد، اعتیادکاهش همكاری به این دلیل است که  تاثیرات زوجینی اعتیاد است.

. دباراز بین مای را بین زن و شوهر همزیستی عادیایواد کرده و فرار از مسئولیت روحیه 
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به این دلیل است که  یزندگ یریگ میاختلال در نظام تصم(. 8833 غیاثی.، معین، ،.روستا)

اگر زوج  . در چنین شرایطیکندمی آسیبدچار فرد معتاد را از لحاظ فكری و عقلی اعتیاد 

بوجاود خواهاد هرج و مارج و در خانواده  از بین رفتهرکن تصمیم گیر خانواده  معتاد باشد

توافاق حاالتی  و اگر زوجه معتاد باشد نظام تربیتی خانواده مختل خواهد شد. در چنین آمد

 .(8836 نشاط دوست، زرگر،) یابدمیکاهش به شدت ها زوجین در تصمیم گیری

تاثیرات ناشای از اعتیااد در نهایات « راتیتاث یرشد چهار بُعد»بنابراین طبق نظریه 

سبب بروز رفتارهای آسیب زا مانند خشونت خواهد شد. این خشونت به دلیل تغییارات در 

ارتبااط دهاد تحقیقات نشاان مای به وجود خواهد آمد.مواد ماخدر سیستم عصبی توس  

کننده زن مااراجعه 850وجود دارد. تحقیق باه روی باین اعتیاد مردان و خشونت  یماثبت

کتک خورده بودند نشان داد  خود که از سوی شوهران باه مرکز پزشكی قانونی شهر تبریز

 .(8838، یخواجو) ردندکدرصد شوهران سیگار یا مواد مخدر مصرف می 63

چهار بُعد کامل شود و رفتارهای آسایب زا باروز دهاد   در اعتیادتاثیرات اگر بنابراین 

دهد زوجه در ابتدا باا نشان مینیز به علتی برای طلاق تبدیل خواهد شد. تحقیقات اعتیاد 

 زن متاهل زنواانی نشاان داد 800دهد. تحقیق به روی اعتیاد شوهر سازگاری نشان می

( این از آن 8838)افشاری،  شود.به طلاق میآنها افزایش مدت زمان اعتیاد سبب گرایش 

روست که با گ شت زمان، اگر از بروز تاثیرات اعتیاد جلوگیری نشود، تاثیرات کامل اعتیاد 

  در هر چهار بُعد خود را نشان خواهد داد.

اندازه اثر موضوعات وارده از جامعاه  نیانگیصورت گرفته م لیطبق فراتحلهمچنین 

موضاوعات  شاود.یم یابیارز زیادبدست آمد که طبق جدول کوهن متوس  رو به  838/0

آزاد و  مشااغل، باودن درآماد نییپاای و كاریب، ارزشها رییتغ، زنان اشتغالنظیر اجتماعی 

ه، زنادگی موضوعاتی است که از ناحیه جامعا  ییگرا فردی، اجتماع هیسرما عدمی، کارگر

  دهد.زوجین را تحت تاثیر قرار می
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  جااامعه در یسخت اقاتصاد تیوضعبیكاری و نداشتن درآمد کافی یا به بیان دیگر، 

به نقل  8338 ،کانگر) دهد.را افزایش میآن  یسامانیخانواده و ب یختگیاحتمال وقوع گس

و ایواد گارایش باه طلااق در تبیین رابطه بین این موضوع ( 8830، نازکتبار پور بیحباز 

 بیكااری طباق ایان نظریاه اساتفاده کارد.« راتیتاث یرشد چهار بُعد»توان از نظریه می

  .خواهد کرد وادیافردی، خانوادگی، اجتماعی و زوجینی را در چهار بُعد  یرات خاصیاثت

باه  قیادر تحقافسردگی و کاهش عزت نفس از جمله تاثیرات فردی بیكاری اسات. 

زناان  یو ساطح افساردگ یاقتصااد تیوضاع نیزن طلاق گرفته مشخص شد ب 80 یرو

 یاقتصااد تیمعنا که هرچقدر وضاع نیمعكوس معنادار وجود دارد. بد و رابطه یهمبستگ

باعاث نیاز  و بیكاری فقر (8835 ،یدری. )حابدییم شیدر زنان افزا یسخت شود، افسردگ

سابب باروز اساتبداد نسابت باه  این کاهش عزت نفس .شودیکاهش عزت نفس مرد م

 (8830هنریان.، یونسی،به نقل از  8333، هافرت ،انگی) شودیاز جمله همسر م گرانید

از  شود زوجاینزیرا بیكاری سبب می. دخالت یكی از تاثیرات خانوادگی بیكاری است

کماک  (8830 ،ی، نظری، عارف)محسن زاده کنند. اافتیدر یکمک مال یاصل یهاخانواده

  .دهدمالی والدین، انتظارحرف شنوی و فرمان پ یری را در آنها رشد می

ری است. سردی رواب ، کاهش رضایت زناشویی و بی ثباتی از جمله تاثیرات زوجینی بیكا

احساس نزدیكای و تعلاق زن وشاوهر نسابت باه است که بیكاری سردی رواب  به این دلیل 

(. 8838 ،زاده ی، نقاایان ینقال از عابادباه  8333 ،میشال ،هارپر). کندرا تضعیف می یكدیگر

کناد. یی به این دلیل است که بیكاری نوعی افسردگی در زنان ایواد میزناشو تیکاهش رضا

زنان بر رواب  آنان باا  یزن طلاق گرفته نشان داد که افسردگ888 یبا پژوهش به رو انیاحمد

 ییزناشاو یت منادیرضااسبب کاهش  یردگافس این در نهایت و استگ ار  ریهمسرانشان تاث

را  خاصه مردان نیمثبت زوج تعاملاتبی ثباتی به این دلیل است که بیكاری،  (8833) شود.می

 ساازدیماهماراه  یثباات یبا باا را وکاهش این تعاملات نظام رواب  زناشویی دهدیکاهش ما

 .(8830پور، نازکتبار  بیحب)
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 تیادر نها بیكااریاز  یناش راتیتاث «راتیتاث یرشد چهار بُعد» هیطبق نظر نیبنابرا

اگار  نیبراابنا خواهد شاد. خشونت، بی مسئولیتی و...زا مانند  بیآس یسبب بروز رفتارها

 یباه علتا بیكاریزا بروز دهد   بیآس یدر چهار بُعد کامل شود و رفتارها بیكاری راتیتاث

 خواهد شد. لیطلاق تبد یبرا

 835/0 سااختاریاندازه اثار موضاوعات  نیانگیصورت گرفته م لیطبق فراتحل نیهمچن

موضاوعات سااختاری شاود. مای یابیارز زیادبدست آمد که طبق جدول کوهن متوس  رو به 

مارد  ،ییناازا ،یمشترک ، تعداد فرزند کم، اختلالات جنس یازدواج مودد، توربه کم زندگ رینظ

 ریرا تحت تاث نیزوج یمشترک، زندگ یندگز یستیجنبه ز هیاست که از ناح یموضوعات یسالار

 .دهدیقرار م

نازایی و ناباروری یكی از موضوعاتی است که از ناحیه ساختاری، زندگی زوجین را تحات 

دهد. در تبیاین را افزایش میآن  یسامانیخانواده و ب یختگیاحتمال وقوع گستاثیر قرار داده و 

« راتیتااث یرشد چهار بُعاد»توان از نظریه طلاق میرابطه بین این موضوع و ایواد گرایش به 

شود استفاده کرد. ناباروری یک موضوع فردی است یعنی از ناحیه فرد وارد زندگی مشترک می

توجهی خانواده طرف مقابل یاا شود که از حیث خانوادگی فرد با بیاما زمانی تبدیل به علت می

ث زوجینی یا رواب  میان زوجین، فرد با بی تاوجهی شود. از حیآنها مواجه های با نیش و کنایه

طرف مقابل یا با عدم همكاری و عدم مسئولیت پ یری او روبارو شاود. از حیاث اجتمااعی در 

ببیناد. از حیاث فاردی ... خاود را  تحات فشاار مضامین نادرستی همچون اجاق کاور وقالب 

اثیرات از طریق فرد در قالب بروز احساس نقص وکمبود شدید کند. بنابراین برآیند تمامی این ت

شاود. ایان رفتارهای آسیب زایی  همچون خشم و عصبانیت و.. به رواب  بین زوجین وارد مای

رفتارها سبب اختلافات شدید میان زوجین خواهد شد در این حالت است که نابااروری و ناازایی 

 شده است.به علتی برای طلاق تبدیل 
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بدست آمد که  823/0 انتخابیاندازه اثر موضوعات  نیگانیصورت گرفته م لیطبق فراتحل

در  تیعدم کفو رینظموضوعات انتخابی  شود.می یابیارز زیادطبق جدول کوهن متوس  رو به 

در  تیاعادم شاناخت همسار، عادم کفو ،یاختلااف طبقاات ،یلینداشتن اختلاف تحصا د،یعقا

اسات کاه  یموضوعات  انتخاب همسراستفاده از سبک نامناسب ی و عدم تناسب سن لات،یتحص

 .ددهیقرار م ریرا تحت تاث نیزوج یمشترک، زندگ یزندگ سیآغاز و تاس هیاز ناح

 خاانوادگیانادازه اثار موضاوعات  نیانگیاصورت گرفتاه م لیطبق فراتحلهمچنین 

کاه  نیاا در شود.می یابیارز زیادبدست آمد که طبق جدول کوهن متوس  رو به  828/0

 .ساتین دیترد یدارد، جا ینقش مهم آن ازدواج و ادامه یدر هم بستگ ندوستاخانواده و 

سابقه  ،یاشتباه، دخالت، ازدواج اجبار تیحماموضوعات مربوط به خانواده و دوستان نظیر 

 دهد. را تحت تاثیر قرار می زوجینزندگی  ،این افرادموضوعاتی است که از ناحیه  طلاق

 یرمنطقااینابوااا و غ یهااادخالت وااهینت ییاز اختلالااات زناشااو یاریبساا رانیااا در

تاثیرگا اری  دخالات، (8830)هنریان.، یونسای، است. نیدر رواب  زوج یاصل یهاخانواده

، باه اسات اشاخاص ماختلف مثل والدین، برادر، خواهر، دوست در زندگی زن و شااوهر

را  خاتلال و باحراناحتمال ا و اثر گ اشته نحوی که در روناد ثاابت و سالم زندگی زوجین

 .(8838پور، راد،  میپور، ابراه یتق) دهدافزایش 

کاهش عزت نفس و افسردگی از جمله تاثیرات فردی دخالت اسات. بای احترامای باه 

والدین، عدم رفت و آمد با آنها از جمله تاثیرات خانوادگی دخالت است .ایواد سو تفاهم، بای 

از جمله تاثیرات زوجینی دخالت است.)  زن و مرد ۀایواد تنش در رابطاحترامی به یكدیگر و 

در  دخالاتاز  یناش راتیتاث «راتیتاث یرشد چهار بُعد» هیطبق نظر نیبنابرا( 8833ی، باستان

زن  850 یباه رو قیاحق. تزا مانند خشونت خواهاد شاد بیآس یسبب بروز رفتارها تینها

 شوهران کتک خاورده بودناد یشهر تبریز که از سو کننده باه مرکز پزشكی قانونیماراجعه

تحقیقات انااوام شااده در درصد این خانواده تحت دخالت خانواده مرد بودند.  62نشان داد 
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 از در خصوص زنادگی مشاترک زوجاین و مرد زن شهر خدا بنده نشان داد که دخالت اقوام

 .(8838 ،یاجو)خواست. عوامل ایواد خاشونت ناسبت باه زنان  مهمترین

بدسات  883/0 ارتبااطیاندازه اثر موضوعات  نیانگیصورت گرفته م لیطبق فراتحل

نظیار  موضاوعات ارتبااطی شاود.مای یابیاارز زیادبه  نزدیکآمد که طبق جدول کوهن 

نشادن  بارآورده، تفااهم عادم، قهیسال اختلاف، علاقه عدمیی، زناشو تیرضا عدمتعارض، 

موضاوعات  5طبق مدل دهد. در رواب  خود زوجین رخ میموضوعاتی است که ، انتظارات

 .استبه طلاق  شیگرا اصلی سبببه صورت مستقیم  ارتباطی

باا بارهم  این مشاكلاتکند.  بیتخر را ازدواج خوب کی تواندیم مشكلات ارتباطی

ارتبااط  (.8876 ،ی)هاشام ساازدخانواده را فراهم می یفروپاش زمینه  زوجین،رواب   زدن

 .اساات یخااانوادگهاای و سوءتفاهم ییمشكلات زنااشو ترشیبریشه  ماؤثر ریناسالم و غ

انتظارهاا و و برآورده نشدن  گریكدیاز  نیدرک زوجمشكلات ارتباطی سبب ضعیف شدن 

 مطلوب موجابناا یارتباط یالگوها گرید یبه عبارتشود. آنها از یكدیگر می یهاخواست

باید به شكل مطلوب به آن پرداخته شود  زناشویی رابطه یکی که در شود مسائل مهممی

 (.8838و همكاران، یزیترجمه تبر8332،  )هالفورد،ود حل نش

است. در هر ارتباطی ممكن است  حل اختلاف ییعدم توانا یمشكلات ارتباط از جمله

تن از به علت فاصله گرفاختلافاتی بروز دهد. زندگی زناشویی از این قاعده مستثنی نیست. 

 تی)ه دهدرخ  ییزناشو یدر زندگ یاختلافات و مشاجراتممكن است  حیاصول ارتباط صح

خاانواده تهاران هاای علال طلااق در دادگااه یدر بررس (8833 ،یترجمه اکرم 5003 لر،

 اسات نیزوجا دیاعامل مشاكل سااز از د نیحل اختلاف اول ییعدم توانا دیمشخص گرد

 .(8830، یونسی،)هنریان

ازدواج  کیا یعشاق و حتا توانادیتعارض ماست.  ارضتعاز دیگر مشكلات ارتباطی، 

 خطار اب آنها را انیو وحدت م خانواده یخانواده رواب  اعضا تعارض درکند.  بیتخر را خوب
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باه عناوان  (.8876 ،یگاردد )هاشامخانواده می یمنور به فروپاش تیو در نها روبرو ساخته

تحقیقات نشاان میدهاد  .رخ دهددرآمد  کرد نهیبر سر ناحوه هازمثال تعارض ممكن است 

اختصااص پاول  بااه یشتریب شیزنان گرا است که نیبه ا مربوط ،یمال رضاتاتع شتریبکه 

 نگوناهیا ماردان یولا ،رناددای و منزلات اجااتماع ییبازی رینظ یشناختروان یازهاین یبارا

)محسان  کنند.یم یتالق هامسر یکاف فقدان درک و یناسپاس ،یتوجهیناشان ب ارفتارها ر

بنابراین عادم شاناخت از روحیاات و نیازهاای یكادیگر سابب  (8830 ،ی، نظری، عارفزاده

 شود تفاهم کافی در نحوه هزینه در بین زوجین نباشد و تعارض بوجود آید.می

اتفاق  یزندگ هیاولهای لرزاند در سالمی ازدواج را هیکه پا یتعارضات اکثرشایان ذکر است 

به بعد نزدیاک باه نیمای از  32( آمار حاکی از آن دارد از سال 8830، یونسی،)هنریانافتد. یم

 (3سال زندگی مشترک داشته اند. )جدول  8مربوط به زوجینی بوده که کمتر از ها طلاق
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 .های مختلفدر سالمشترک  یسال زندگ 8کمتر از رخ داده با  طلاق: درصد 3جدول 

هاای ارتبااطی این نشان از آن دارد که زوجین جوان به دلیل آشنا نبودن باا مهاارت

بنابراین با آموزف  های حساس اولیه زندگی مشترک را ندارند.اختلاف در سالتوانایی حل 

 شود.های ارتباطی به زوجین جوان زمینه استحكام زندگی نوپای آنان فراهم میمهارت

استفاده از  یآشفته به جا یهاتیکند در موقعیبه افراد کمک م یارتباط یهامهارت

ساازنده  یهااوهیقاد، سرزنش، طعنه و زخم زبان از شاو تشنج زا مانند انت یمنف یرفتارها

مثبت و استفاده  یهاروف یریاستفاده کنند و تعارضات موجود در رابطه را با به کارگ یتر
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 یبرا یشتریکنند که در آن فرصت ب وادیا ییکنند و فضا تیریمد یمنف عاملاتکمتر از ت

 .(8830 یونسی،، )هنریان مشكلات خانواده وجود دارد یتوافق برا

 با افزایش نفر اصفهانی نتیوه گرفتند 533در تحقیق به روی  انیلیاسماعو  زاده یقل

زاهدی  (8838) شود.یت آنها از زندگی مشترک بیشتر میرضا ،نیزوجبین  یمهارت ارتباط

 یمهارت ارتباطهرچقدر  نفر بوشهری نتیوه گرفتند 800به روی اصل و حسینی در تحقیق

 .(8838) شودشتر شود اختلاف زناشویی کمتر میبی نیزوجبین 

البته از آنوا که فرضیات در اکثر تحقیقات، با توجه به وضعیت روبنایی یک خاانواده در 

گیرد ممكان اسات از توجاه باه عوامال آستانه فروپاشی یعنی موضوعات ارتباطی شكل می

راهبردها  یکه تمام ستیعنا نم نیدب لیفراتحل نیا افتهاساسی و اصلی غفلت شود. بنابراین ی

. باه بیاانی دیگار متمرکاز شاود نیزوجا هیارتباطات دو ساو یبه رو یفرهنگ یو راهكارها

هر چند موضوعات ارتباطی از نظر تحقیقات، بیشترین اندازه اثار را دارد اماا شود یم شنهادیپ

اولا جلوگیری از بهترین راهبرد برای جلوگیری از طلاق طبق نظریه رشد چهار بُعدی تاثیرات 

تبدیل شدن موضوعات مختلف به علت است که در این راستا باید با ارائاه راهكارهاایی باه 

ها آنها را در موضوعات مختلف آموزف داد تا به محض وقوع یک موضوع بتوانناد از خانواده

یی علت شدن آن جلوگیری کنند. ثانیا باید به ریشه یابی این موضوعات پرداخته و به بسترها

 که زمینه ساز ایواد، رشد و گسترف موضوعات مختلف است توجه کرد. 

طبق نظریه رشد چهار بُعدی تاثیرات دو بستر به صورت کلان در وضاعیت فروپاشای 

شود موضوعات، سبب میخانواده ایرانی نقشی عمده دارد. بستر مدرنیته و شهر نشینی که 

تغییار با نامحرم و بی بندوباری، فردگرایای،  و عدم پایبندی به دین، ارتباطها تغییر ارزف

و بساتر  دپدیاد بیایابه طلاق، تحصایلات و اشاتغال زناان...  های جنسیتی، تغییر نگاهنقش

 و ناآگااهی زوجاین تقسایم بنادیخاانواده  یناآگااه که به دو دساته« ناآگاهی و جهل»

و  یسااز ریتصاوشاود موضاوعاتی چاون دخالات، سبب مایها شود. ناآگاهی خانوادهمی
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، تیابزرگ کردن مسائل کوچک و کم اهم، به داماد اینگرف اشتباه به عروس ، یافشاگر

شاود حمایت اشتباه و عدم حمایت به موقع پدید بیاید. بستر ناآگااهی زوجاین سابب مای

توضایح  ارتباطی پدید بیایاد.های های جنسی و عدم مهارتموضوعاتی چون عدم مهارت

 کامل این بسترها فراتر از موضوع این مقاله است. 
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