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  1هاي پیمایش ملی خانواده در ایرانعوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین بر اساس داده

  

  یونس اکبري

  

  )15/03/1400 ، تاریخ پذیرش مقاله13/12/1399 (تاریخ دریافت مقاله

  

 چکیده

دارد عوامـل مـرتبط بـا بـروز     هاي پیمایش ملی خانواده قصد تحقیق حاضر با استفاده از داده

تعارض بین زوجین را از نظرگاهی اجتماعی و در مقیاس کالن و کشـوري مـورد توجـه قـرار     

سـرمایه فرهنگـی، متغیـر    دهد. نتایج تحقیق حاکی از این است که هر چه میزان حق طلبی، 

گی نگرش به ازدواج، تحصیالت زوجین، نگرش جنسیتی، فشار شغلی، نگرش به اعتماد خانواد

زیادتر شود، تعارض بین زوجین نیـز افـزایش    مشاهده خشونت بین والدینو متغیر در جامعه 

هر چه متغیرهاي مستقل رضایت از زندگی، رضایت جنسـی،  یاید و برعکس. عالوه بر این  می

-ها با همسرشان کاهش میهاي ازدواج و سن افراد افزایش یابد، میزان تعارض آنتعداد سال

) و 202/0طلبـی بـا بتـاي (   کس. از بین متغیرهاي مستقل پژوهش به ترتیـب حـق  یابد و بالع

) بیشترین تاثیر مستقیم را بـر تغییـرات متغیـر    145/0مشاهده خشونت بین والدین با بتاي (

نکته قابل توجه در مورد عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجـین  تعارض بین زوجین دارند. 

ب که عموماً بر عوامل اقتصادي در بروز تعـارض بـین زوجـین    این است که برخالف تصور غال

تاکید دارد، این عوامل فرهنگی و ارزشی و غیر اقتصادي هستند کـه بـر تعـارض زوجـین در     

  دار و بیشتري دارند.جامعه امروز تاثیرگذاري معنی

  

 
هاي حل تعارض ن و راه حلعوامل مرتبط با تعارض زناشویی زوجین در ایرا"در مقاله مستخرج از طرح پژوهشی  . 1

در توسط یونس اکبري درپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی  1399است که در سال  "آنها

هاي توصیفی پیمایش ملی خانواده  باز تعریف و تفسیر شده  و در قالبی تبیینی انجام شده است. در این پژوهش داده

  شده است. مورد تحلیل ثانویه قرار گرفته
شناسی توسعه اجتماعی روستاییکتري جامعه.د                                  younes.akbari1987@gmail.com 
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  طلبی، سنت.تعارض، تجدد، زوجین، حق مفاهیم اصلی:

  

  و بیان مسأله مقدمه

اي هزاران سـاله دارد و در طـول چنـدین هـزار سـال      عنوان یک نهاد اجتماعی پیشینه ازدواج به

شاهد تغییرات اندکی بوده است؛ اما این نهاد اجتماعی از اواسط قرن بیستم به بعـد شـاهد تغییـرات    

اي نه چندان متداول بـدل شـده   فراوانی بوده است بطوري که در بسیاري از کشورها ازدواج به پدیده

هـاي ازدواج نکـرده کـه انتخـاب     کننـد، زوج و افراد بعد از چندین سال زندگی با هم ازدواج میاست 

توان شاهد افـزایش  اند که با هم زندگی کنند در حال افزایش است و در بسیاري از کشورها میکرده

اتـی  ها از هم بود. درواقع در طول چندین دهـه گذشـته نهـاد خـانواده تغییر    جدا شدن والدین و زوج

  .1بیش از قدمت چندین هزار ساله خود را شاهد بوده است

به  1398بررسی آمارهاي ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نیز حاکی از آن است در سال  

کـه بیـانگر ایـن     2مورد طالق ثبـت شـده اسـت    174831ازدواج ثبت شده در کشور  530225ازاي 

توان شاهد وقوع یک طالق بود. عالوه بر این رونـد  می مطلب است که به ازاي هر دو ازدواج در کشور

هاي ثبت شده در کشور نیز حاکی از آن است کـه در دهـه گذشـته کشـور بـا      ها و طالقآمار ازدواج

نشـده   رو بوده است. غالباً تعارضهاي عمیق و حلگیر آمار ازدواج و رشد آمار طالق روبهکاهش چشم

ها ناشی ها و اختالفشود. بخشی از تعارضالق در نظر گرفته میبین زوجین به عنوان عامل اصلی ط

هاي جامعه و نفوذ و گسترش روند مدرنیزاسـیون  از عوامل بیرون از نهاد خانواده مانند تغییرات ارزش

است و بخشی دیگر معلول عوامل درونی نهاد خانواده است که البته این عوامل درونی و بیرونی نهـاد  

نیده و پیوسته هستند چرا که نهـاد خـانواده بـه عنـوان نهـادي اجتمـاعی خـارج از        خانواده در هم ت

اجتماع نبوده و عوامل تشکیل دهنده آن افرادي هستند که جزء تشکیل دهنده نظام بزرگتـر جامعـه   

نیز هستند. با این وصف جداي از کاهش نرخ ازدواج در قالب کالن آن که ناشـی از عوامـل مختلفـی    

انجامد موضوعی اسـت کـه پیامـدهاي حقـوقی،     الف بین زوجین که بعضاً به طالق میاست، بروز اخت

اجتماعی و روانی مختلفی را براي افراد جامعه به دنبال دارد و نیازمند تحقیق و بررسی در مورد علل 

  هاي حل و فصل اختالفات توسط زوجین است.  بروز آن و شیوه

اختالف بین زوجین تحقیقات گوناگونی در داخل کشور در رابطه با موضوعات مرتبط با علل بروز 

اند و بیشتر ایـن  اي به موضوع توجه کردهشناختی و مشاورهها نیز از بعد روانانجام شده که غالب آن

شـود  اند. در این بین جاي تحقیقاتی خـالی احسـاس مـی   تحقیقات نیز در مقیاس خرد صورت گرفته

 
1 . https://ourworldindata.org 

  https://www.sabteahval.ir/Homeایت سازمان ثبت احوال کشور رجوع کنید به س . 2
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شناختی و دیده بروز تعارض بین زوجین را از نظرگاهی جامعهکه، به واسطه ماهیت موضوع تحقیق پ

هاي پیمـایش ملـی   در مقیاس کالن و کشوري مورد توجه قرار دهد.. تحقیق حاضر با استفاده از داده

انجام شده، قصد دارد در راستاي پر کردن خـالء معرفتـی در ایـن زمینـه      1397خانواده که در سال 

گویی به سواالت زیر خشت کوچکی به دیوار معرفت در زمینه موضـوع  گامی کوچک بردارد و با پاسخ

  تحقیق اضافه کند.

  موارد تعارض بین زوجین در نهاد خانواده کدام هستند؟

  عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین در نهاد خانواده چه هستند؟

  توان پیشنهاد داد؟کارهایی براي کاهش اختالف بین زوجین میچه راه

  

  تحقیق نهپیشی

مطالعه کیفی تجارب مردان و زنان طـالق  "اي با عنوان ) در مقاله1394مسعودي نیا و همکاران (

بـا   کشـور،  در طـالق  از گیـري پـیش  و با هـدف شـناخت   "ساز طالقگرفته از عوامل فرهنگی زمینه

 در دگانکننـ مشـارکت . انـد استفاده از روش پدیدارشناسانه به بررسی عوامل فرهنگی طالق پرداختـه 

   روش از اسـتفاده  بـا  کـه  بودنـد  اصـفهان  شـهر  گرفتـه  طـالق  زنـان  و مـردان  از نفر 19 پژوهش این

 آوريجمـع  عمیق مصاحبه طریق از اطالعات، و شدند انتخاب برفی گلوله نوع از هدفمند گیرينمونه

: مجموعـه  زیـر  چهـار  شامل طالق ساز زمینه فرهنگی عوامل آمده، دستبه نتایج براساس. شده است

 "اجتمـاعی  هايارزش به بنديپاي عدم"- ب " اخالقی و مذهبی هايارزش به بنديپاي عدم" -الف

 نشـان  این پژوهش هايیافته. هاستفرهنگ خرده در تفاوت" -د و خانواده و فرد هايهنجارينابه-ج

 ارتبـاط  در هاآن به پایبندي عدم و دینی - اخالقی هايارزش شدن رنگکم: الف کدبندي در که داد

 هـاي نقـش  در تغییـر  جنسی، نارضایتی و انحرافات توقعات، افزایش: ب قسمت در و مخالف جنس با

 فقـدان : ج قسـمت  در همچنـین  فـرد،  در نادرسـت  باورهـاي  وجـود  و هارسانه منفی تأثیر جنسیتی،

 عـدم  ی،جنسـ  مهـارت  فقـدان  مشـترك،  زنـدگی  و انتخـاب  براي خانواده و فرد در مهارت و آمادگی

 و طلبـی قـدرت  همسـر،  انتخـاب  در تحمیـل  فرهنـگ  زوجین، در تعارض و مشکل حل براي توانایی

 خـرده  در تفـاوت : کدبنـدي د  در نهایـت،  در و نادرسـت  اقتصـادي  فرهنـگ  و خانواده در گريسلطه

 مـوثر  هاآن طالق و زناشویی اختالف بروز در مختلف، هايزمینه در زوجین کفویت عدم و هافرهنگ

 از را طـالق  رونـد  جـدایی،  بر حاکم فرهنگ که است آن بیانگر همچنین هاي این تحقیقیافته. بودند

 بـر  جسـمی  و شخصـیتی  روحـی،  آسیب کردن وارد ضمن نموده، خارج خود مطلوب و صحیح مسیر

  است. ساخته مبدل ناپذیربرگشت و داردامنه خصمانه، ايواقعه به را آن زوجین،
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بررسی عوامل اجتماعی مـرتبط بـا ناسـازگاري    ") در پژوهشی با عنوان 1395مسعود اصل و راد (

گیري مبتنی بـر  گیري از نمونهبا استفاده از روش کمی و پیمایشی و با بهره "زناشویی  در شهر تبریز

زن ناسـازگار پرداختنـد. نتـایج     200زمان به بررسی عوامل مرتبط بـا ناسـازگاري زناشـویی در بـین     

) بیشـترین سـهم را در میـزان    32/0حقیق حاکی از آن است که ناکـامی جنسـی بـا (   حاصل از این ت

) میزان ناسازگاري زناشویی توسـط متغیرهـاي ناکـامی    41/0ناسازگاري زناشویی دارد و در مجموع (

هاي مذهبی و پایگاه اجتماعی (پایین) تبیین شده است. عالوه بر این نتایج حـاکی  بنديجنسی، پاي

رابطه ناکامی جنسی و پایگاه (پایین) با میزان ناسازگاري زناشویی رابطه مسـتقیم و از   از آن است که

  بندهاي مذهبی رابطه معکوس دارد. طرف دیگر با پاي

 بـین  در مسـئله  حل چگونگی در کاوش"اي با عنوان ) در مقاله1397ناجی اصفهانی و همکاران (

 کـردن  مسـتند  و توصـیف  بـه  کیفـی  اده از روشبـا اسـتف   "اصـفهان  شهر کردهءازدواج تازه همسران

. انـد پرداختـه  اصـفهان  شهر يکردهازدواج تازه همسران بین رابطه در مسئله با مواجهه هاياستراتژي

 راهبردهاي از کردهازدواج تازه همسران مفهومی هايمنظومه به یابیدست مطالعه این انجام از هدف

 تحلیـل  بـراي  ايزمینـه  ءنظریـه  شناسیروش قواعد و اصول از اساس این بر هاست،آن يمسئله حل

 شـهر  متأهل همسران پژوهش این در شده مطالعه میدان. شده است استفاده آمده دست به هايداده

هـاي ایـن تحقیـق در    یافتـه . انـد شده انتخاب هدفمند گیري نمونه ءقاعده براساس که بودند اصفهان

  قالب سه دسته قابل ذکر است:

ي همسـران عبارتنـد از: پرهیـز از    ي مرتبط بـا راهبردهـاي حـل مسـئله    مقوله 15که ل آن. او1

کشاکش، جلوگیري از تلنبارگی، مدیریت هیجانات شخصی یا درونی، بازاندیشـی در خـود، مسـکوت    

کردن، تشدید کردن، خودمداري، دیگرمداري، مذاکره، اقناع و توافق، واگـذاري، مالطفـت، تعـدیل و    

  و فصل و فراست.تخفیف، حل 

ها در مواجهه با مسئله است یا برخاسـته  . راهبردهاي اتخاذي همسران یا برخاسته از مهارت آن2

  هاست.آن از طبیعت اولیه

اي بین همسران در گردش است. همسران همیشه بـر  . راهبردهاي مذکور در یک چرخه مبادله3

استراتژي خود را در مواجهه با مسـئله تغییـر   کنند و یک منوال یا متکی بر یک نوع راهبرد عمل نمی

دهند. به همین خاطر اگرچه همسران تازه ازدواج کرده در اوایل زندگی مشترك به احتمال زیـاد  می

سـال اول زنـدگی مشـترك     5شوند؛ این امر، در طول با موارد بیشتري از مسئله و اختالف مواجه می

  د.ممکن است روند کاهشی یا افزایشی داشته باش

بـا   یجنسـ  یتیو نارضـا  یرابطه احقـاق جنسـ  "اي با عنوان ) در مقاله1398نژاد و همکاران (زارع

به بررسی تاثیر رضایت جنسی بر رابطه زناشویی  "ییتعارض زناشو يا: نقش واسطهییزناشو یرمقیب

ات کننـده بـه مراکـز خـدم     پژوهش همـه زنـان مراجعـه    ي اینجامعه آمارو رضایت از آن پرداختند. 
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 يا خوشـه  يریگ که با روش نمونه بودند 94نفر) در زمستان سال  320شهرستان زاهدان ( يا مشاوره

نقـش   یین اسـت کـه تعـارض زناشـو    یـ ا يایپژوهش گواین  يها افتهینفر انتخاب شدند.  150شمار 

 يا نقـش واسـطه   نیو همچن )=B 23/0؛ > P 05/0( ییزناشو یرمق یو ب یاحقاق جنس انیم يا واسطه

محققان ایـن پـژوهش   . کند یم فایا )=B 11/0؛ > P 05/0( ییزناشو یرمق یو ب یجنس یتینارضا انیم

ـ  ییتعارض زناشـو  ،یجنس یتینارضا ،یاحقاق جنس انیم گیري کردند کهگونه نتیجهاین  یرمقـ  یو ب

 ییکمتر باشد، تعارض زناشـو  یهرچقدر احقاق جنس یعنیوجود دارد؛  يمعنادار یهمبستگ ییزناشو

 ابـد ی یم شیافزا یزدگو دل ییتعارض زناشو ،یجنس یتینارضا شیو با افزا شتریب ییزناشو یرمق یو ب

 نیو همچنـ  ییزناشـو  یرمقـ  یو بـ  یاحقاق جنسـ  يرهایمتغ انیم يا نقش واسطه ییتعارض زناشو و

  .کند یم فایا ییزناشو یرمق یو ب یجنس یتینارضا انیم

در مواجهـه بـا    نیزوجـ  يراهبردهـا  يواکـاو "اي با عنوان ه) در مقال1399فارسانی و عارفه (کاوه

با اسـتفاده از   ییتعارضات زناشو یمدل بوم نیتدوسعی در  "يانهیزم هینظر کی: ییتعارضات زناشو

زن و  40سـاختاریافته بـا   از طریق مصاحبه نیمههاي این پژوهش ي داشتند. دادهانهیزم هیروش نظر

هـا، منطبـق بـا    تحلیـل داده  ه وآوري شدجمع وري هدفمند انتخاب گیمرد متأهل که با روش نمونه

ه ها، مقایسـه مـداوم و کدگـذاري انجـام شـد     ور شدن در دادهاي، براساس غوطهرویکرد نظریه زمینه

هاي موثر بر تعارضـات زناشـویی شـامل: اخـتالف نظـر،      زمینه ي این پژوهشها. بر اساس یافتهاست

آور، رفتارهاي متضاد، بدقولی، اشتباهات همسر، فضاي مجـازي،  استرسنیازهاي ارضا نشده، موقعیت 

د. افراد در هر یـک از  نباشهاي اصلی و شرایط نامساعد اقتصادي میحضور در جمع، ارتباط با خانواده

یـابی، عـدم   وگـو، نیازشناسـی، همیـاري، علـت    چون گفتها اقدام به اتخاذ راهبردهایی هماین زمینه

انـد.  گیري، عدم شرمسار کردن و غیره نمودهشناسی، درك نیاز ارتباطی، عدم موضعتذکرگري، زمان

هرچنـد بـروز تعـارض در روابـط زناشـویی       انـد کـه   گیري کـرده گونه نتیجهنگارندگان این مقاله این

هـاي تعـارض   ناپذیر است، اما راهبردهاي اتخاذ شده توسط زوجین در مواجهه با ایـن زمینـه  اجتناب

سازي این تعارضات را از بین برده و پیامدهاي مثبتـی هـم چـون افـزایش     تواند اثر بحرانمی برانگیز،

  .سازي، جذب احترام و غیره را در برداشته باشدصمیمیت، تکامل شخصیتی، فرصت

بـه   "فرهنـگ  5منـابع تعـارض زناشـویی در    ")  در تحقیقی با عنوان 2015و همکاران ( 1دایلون

 بـراي  را سـازگاري زوجـین    بـه  مربوط موضوع چهار قبلی، شده آوريجمع يهاداده تحلیل و تجزیه

 تقسـیم  مالی، امور جنسیت، موارد این. کردند بررسی زناشویی در تعارضات این عوامل احتمالی نقش

 تولیـد  هـاي اسـتراتژي  در جنسیت تفاوت در هاآن تناسب به توجه با که بودند فرزندان تربیت و کار

 قـرار  مطالعـه  مورد متنوع فرهنگ پنج در زوج 2000 از بیش در این تحقیق .بودند شده انتخاب مثل

 
1. Dillon 



  هاي ... هعوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین براساس داد

27 

 قابـل  طـور  بـه  موارد همه در تقریباً موضوع چهار نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر .گرفتند

 دهـد کـه در  عالوه بر این نتایج این تحقیق نشان مـی . شدندمی مربوط زناشویی مشکالت به توجهی

نتـایج ایـن تحقیـق    . انـد کـرده  گـزارش  شـوهران  بـه  نسـبت  بیشتري مشکالت زنان ها،فرهنگ همه

 کـه  اسـت  مهربانی زناشویی، موفقیت عدم یا موفقیت در اصلی عامل یک که دهدمی نشان همچنین

  .است الزم فرزندان پرورش براي همکاري صمیمی و طوالنی رابطه این حفظ براي

هـایی بـا   زوج روزمره زندگی در زناشویی هايتعارض مباحث" اي با عنوان) در مقاله2017( 1پاپ

 55 از زناشـویی  هـاي تعـارض  به بررسی خـاطرات  "اختالفات حل براي هاییکاربست آشیانه خالی و

 در این تحقیق برقـراري . پرداختند بودند، کرده ترك را خانه که بودند بالغی کودکان والدین که زوج

در این . گزارش شده بود شوهر و زن که توسط نظرها بودنداختالف ترینبیش هاعادت و کارها ارتباط،

 بـه  مربـوط  هـاي تعـارض  و تکراري موضوعات عنوان به را عادات و پول مشابه طور به تحقیق زوجین

 موضـوعات،  سـایر  بـا  مقایسـه  در. اندهاي مهمی براي ارزیابی رابطه مطرح کردهمالك فرزندان و پول

 زناشویی هايدرگیري و عامل عصبانیت عنوان به را ارتباطات و عادات به ربوطم هايدرگیري زوجین

عـالوه  . کننـد می درك) اندوه و غم گیري،کناره مثال، عنوان به( افسردگی باعث که کودکان مورد در

بـه عنـوان موضـوعات مـرتبط بـا ایجـاد        را تعهـد  و خویشاوندان به مربوط اختالفات بر این همسران

  کنند. ك میافسردگی در

 بـا  مـذهبی  گیريجهت و بخشش رابطه بررسی"اي با عنوان ) در مقاله2018زارعی و همکاران (

 زناشویی تعارضات با زابرون و ذاتی مذهبی گیريجهت و بخشش رابطه بررسی به "زناشویی تعارضات

 از فرزند داراي و هلمتا معلمان از متشکل آماري جامعه و بوده همبستگی نوع از مطالعه اینپرداختند. 

 ها،آن بین از. کردندمی شرکت خدمت ضمن آموزش برنامه یک در 2016 سال تابستان در که بوده قم

این  نتایج .شده بودند انتخاب ساده تصادفی گیرينمونه با مورگان جدول اساس بر کنندهشرکت 224

 و دارد منفی رابطه ذاتی هبیمذ گیريجهت و بخشش با زناشویی اختالفات که دهدمی نشانتحقیق 

این  هايیافته اساس بر. نداشت وجود معناداري رابطه بیرونی مذهبی گرایش و زناشویی اختالفات بین

   آمـوزش  و زوجـین  مـذهبی  گیـري جهـت  بـه  توجـه  کـه اند گونه استدالل کردهمقاله نگارندگان این

  .داشت خواهد زناشویی تعارضات کاهش در مهمی نقش بخشش، هايمهارت

الگوهـا و علـل تعـارض زناشـویی در بـین      ") در پژوهشـی بـا عنـوان    2018( 3و اولواتسن 2اگبوال

 بـین  زناشـویی  درگیـري  دالیل و الگوهاي بررسی به "ها در جنوب نیجریهکارمندان منتخب دانشگاه

بـوده   پیمایشـی  -توصـیفی  نـوع  از مطالعه این. اندپرداخته نیجریه غربیجنوب هايدانشگاه کارکنان

 
1. Papp 
2. Agboola 
3. Oluwatosin 
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 دانشگاه نه از متناسب طور به که بوده متاهل کارمندان از نفر 1330 شامل مطالعه مورد نمونه. است

 نامـه پرسـش  از هاداده آوريجمع براي. اندشده انتخاب ايمرحله چند گیرينمونه روش از استفاده با

ایـن   نتـایج . شـده اسـت   استفاده )CMCQ( زناشویی تعارض دالیل و) PPMIQ( زناشویی تعامل

 تجربـه  را تقاضـا  برداشـت  الگوي هاآن که داشتند اظهار کارکنان از %67,1 که دهدمی تحقیق نشان

 تجربـه  را مخـرب  الگـوي  %6,1 فقط اند وکرده تجربه را سازنده الگوي %26,8 که حالی در ، اندکرده

انواده بـه عنـوان   همچنین نتایج نشان داده است کـه رسـیدگی نامناسـب بـه امـور مـالی خـ        .کردند

و بعد از آن شکاف ارتبـاطی و زمـان اختصـاص داده شـده بـه       0,806 ترین و باالترین ارزشبرجسته

کمتـرین علـت    بـه دسـت آمـده اسـت.     0,793و  0,804به ترتیب  هاي بسیار بااليکودکان با ارزش

  .بود 0,681درگیري زناشویی اختالف در سطح درآمد با کمترین مقدار

بـه   "تعارض، حـل تعـارض و کیفیـت زناشـویی    "اي با عنوان ) در مقاله2019اران (و همک 1واگنر

اي از کننده انگیزه و سبک حل تعارض بر روي کیفیت زندگی در بین نمونـه بینیبررسی قدرت پیش

سـال بودنـد.    40مـرد در میـانگین سـنی     750زن و  750جنوب برزیل پرداختند. نمونه این تحقیق 

کننـد  ها با  هم مشاجره میاین تحقیق با چگونگی حل تعارض و دالیلی که زوجکیفیت زناشویی در 

 فصـل  و حـل  سازنده هاياستراتژي از دهد که استفادههاي این تحقیق نشان میدر ارتباط بود. یافته

 و خانگی کارهاي مالی، مسائل به مربوط هايانگیزه زناشویی، زندگی کیفیت کنندهبینیپیش تعارض

  هم بود. کنار در شده ريسپ زمان

گونه که از تحقیقات فوق الذکر مشخص است در بخش بررسی پیشینه تجربی سـعی شـده   همان

توان ایـن امـر را کتمـان کـرد کـه حجـم تحقیقـات        شناسانه تمرکز شود ولی نمیبر مطالعات جامعه

تحقیقـات هـدایت   شناسانه بسـیار کمتـر از   صورت گرفته در زمینه تعارض زناشویی با رویکرد جامعه

هاي نمایه کننده مجـالت  شناسانه و مشاوره است. جستجو در مجالت و پایگاهشده در با رویکرد روان

  ی تایید کننده گزاره فـوق الـذکر اسـت. بـا ایـن حـال در تحقیقـات صـورت گرفتـه بـا رویکـرد            معل

و کنش متقابل نمـادین  هاي مختلفی مانند رویکرد کارکردگرایی شناسانه از رویکردها و نظریهجامعه

هاي تضاد و همسان همسري بهره گرفته است ولی هـیچ کـدام از تحقیقـات فـوق الـذکر از      و نظریه

انـد کـه در ایـن    نظرگاه تغییرات ارزشی در جامعه مسئله تعارض زناشویی را مورد بررسی قرار نـداده 

رداختـه شـود. از جنبـه    پژوهش سعی بر آن است که از این نظرگاه به تعـارض زناشـویی در ایـران پ   

گونه بیان کرد که در این تحقیقات هم کار کیفـی وجـود دارد و هـم مطالعـه     توان اینروشی هم می

کمی که البته نمونه و دامنه تحقیقات کمی در نهایت در سطح استان صـورت گرفتـه و تحقیقـی بـا     

د. بـا ایـن تفاسـیر    شـو هاي صورت گرفته یافت نمـی دامنه گسترده و در سطح کالن در بین پژوهش

 
1.Wagner 
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هاي ثانویه مسئله عوامل مرتبط با بروز تعـارض  تحقیق حاضر اولین کاري است که با استفاده از داده

  هاي حل تعارض را در سطح ملی در ایران مورد بررسی قرار داده استبین زوجین و شیوه

  

  مبانی و چارچوب نظري

است کـه پیمـایش ملـی خـانواده کـه       قبل از پرداختن به چارچوب نظري تحقیق نیاز به توضیح

هاي آن در این پژوهش مورد تحلیل ثانویه قرار گرفته فاقد چـارچوب نظـري اسـت و صـرفاً بـه      داده

گردآوري برخی متغیرهاي مرتبط با نهاد خانواده پرداخته است. به همین جهت محقق بـراي تبیـین   

و بستر اجتماعی کنـونی جامعـه ایـران    موضوع تعارض زناشویی در خانواده و با در نظر گرفتن زمینه 

روسـت، بایسـتی از بـین نظریـه     که با افزایش نرخ طالق، کاهش میل به ازدواج و باروري پایین روبـه 

هـا و  زد. با در نظر گرفتن مالحظات فوق و وجود نشـانه مرتبط با مسئله تحقیق دست به انتخاب می

ستا و مشابه با وضعیتی بود که اینگلهارت در نظریـه  راآمارهاي مرتبط با نهاد خانواده در ایران که هم

خود در مورد تغییرات فرهنگی کرده است؛ محقق تـالش کـرد کـه متغیرهـاي موجـود در پیمـایش       

بندي جدیدي خانواده را در قالب نظریه تغییرات فرهنگی اینگلهارت بازتعریف کند و همچنین مفصل

به گیرد و مدلی چهار بعدي براي تبیین مسئله تعارض از نظریه اینگلهارت در مورد تعارض زناشویی 

  به دست دهد.  1زناشویی

ها به تدریج به سیاست و هنجارهاي فرهنگـی  ها در میان نسلبه نظر اینگلهارت دگرگونی ارزش

هاي ارزشی مادي به فرامادي، مسائل سیاسی یابد. تحول از اولویتجوامع پیشرفته صنعتی انتقال می

هـا گردیـده اسـت. احـزاب     مرکز صحنه آورده و نیروي محرکه اصلی بسیاري از جنبشجدیدي را به 

موجود را دچار انشعاب کرده، موجب پیدایش احزاب جدید شده و معیارهایی را که مردم با آن درك 

رسـد  کنند دگرگون کرده اسـت. از ایـن گذشـته بـه نظـر مـی      ذهنی خود را از سعادت ارزشیابی می

هـاي  اي باشد کـه بـه گـرایش   به تنهایی یک جنبه از فراگرد دگرگونی فرهنگی گريخیزش فرامادي

هاي جنسیتی، هنجارهاي جنسی و هنجارهـاي فرهنگـی جوامـع غـرب شـکل نـوینی       مذهبی، نقش

  ).  73: 1373بخشیده است (اینگلهارت، 

ردگرایی، شواهد موجود در تغییر ساختار و وضعیت خانواده در ایران مانند کاهش نرخ باروري، ف 

افزایش میزان طالق، کاهش نرخ ازدواج و... نیز دالیلی بر وجود این امر اسـت کـه تغییـر فرهنگـی و     

ارزشی که در جامعه ایرانی رخ داده است و چنین تغییراتی در گذشـته نیـز در جوامـع دیگـر اتفـاق      

 
انند تواند در مصادیق دیگري مالبته به نظر نگارنده این مدل که نتیجه غور نظري محقق در ادبیات نظري است می .1

-گر مناسبی باشد و براي مسائل مرتبط با خانواده علل قانعباوري پایین، طالق، عدم تمایل به ازدواج و ... مدل تبیین

  اي ارائه دهد. کننده
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گونه عنـوان  ید بتوان اینافتاده و نتایج مشابهی را در آنجا نیز به وجود آورده است. به عبارت دیگر شا

هاي مدرن در ملل مختلف تاثیرات مشابهی به دنبال داشته اسـت و اگـر تفـاوتی    کرد که نفوذ ارزش

  هـاي فـوق بـه نظـر محقـق      وجود دارد در میزان تاثیر و شدت تغییر است و نوع آن. بر اساس نشـانه 

کـه شـرح آن بـه صـورت زیـر      توان الگویی چهار وجهی را براي تبیین مسئله تحقیق متصور شد می

  1است:

که بر مبناي توافق ارزشی سنتی بین دو جنس بنا شده فرض بر ایـن اسـت کـه     1در الگوي نوع 

  هـاي سـنتی اسـت. داشـتن     هاي مشـابه هسـتند و ایـن مشـابهت از نـوع ارزش     زوجین داراي ارزش

قیـات جمعگـرا و   و خل هاي سنتی براي زوجین به معنـاي آن اسـت کـه دو زوج داراي روحیـه    ارزش

محور هستند و هدف از تشکیل زندگی خانوادگی تولید نسل جدیـد و تربیـت آن اسـت و نـه     تکلیف

بنـدي ارزشـی هـدف از    براي ارضاي نیازهاي روحی و جسمی خود فرد. درواقع در ایـن نـوع از تیـپ   

ت قـرار دادن  تشکیل خانواده که نهادي جمعگراست، تمرکز بر رفع نیازهاي جامعه است و نه در اولوی

نیازهاي فرد. بر این اساس دو فرد در این الگوي ارزشی تباین اندکی با یکدیگر خواهند داشـت و هـر   

گیرند و خـود را ملکـف   دو در یک نظام تقسیم کار سنی و جنسی که زایده نظام سنتی است قرار می

  نـاي اهـداف جمـع تعریـف     کنند. درواقع در اینجا فرد بـر مب هاي نظام خانواده میبه تبعیت از ارزش

  گردد و نه عکس آن.  می

 3امکان وقوع تعـارض کمتـر از الگـوي نـوع      2شاید این سوال مطرح شود که چرا در الگوي نوع 

هاي متجدد اسـت  هاي سنتی و مرد داراي ارزشاست. به عبارت دیگر چرا زمانی که زن داراي ارزش

هـاي سـنتی و   ز زمانی است که مـرد داراي ارزش که تعارض بین زوجین بروز کند کمتر ااحتمال این

هاي رسد که زمانی که در نهاد خانواده زن داراي ارزشهاي تجددگرایانه؟! به نظر میزن داراي ارزش

محور اسـت و مـرد داراي   گرایانه باشد و با روح نهاد خانواده که نهادي جمعگرا و تکلیفسنتی و جمع

هـاي  رود تبـاین چنـدانی بـا ارزش   رد در نظام سنتی انتظار مـی هایی که از مارزشهاي متجدد؛ ارزش

تجددگرایانه که بر استقالل مالی و آزادي و اتکا به خود و حضور در جامعه بـه عنـوان فـرد شـاغل و     

شـود چـرا کـه از    کند، ندارند و از این رو میزان تعارض بین زن و شوهر کاسته مـی مستقل تاکید می

هـاي  سنتی نیز چنین انتظاراتی از مـرد دارد و از جهـت دیگـر ارزش    هايیک جهت زن داراي ارزش

آورند و قبح طالق همچنان به قوت خـود  سنتی زن به او براي حفظ نهاد جمعگراي خانواده فشار می

باقی است و در نتیجه مداراي بیشتري براي حفظ نظام خانواده که مرکز عاطفه آن به عهده اوست از 

 
الزم به ذکر است که این الگو نتیجه غور نظري محقق در ادبیات نظري موجود و همچنین توجه به آمارهاي مرتبط با  .1

ایران است و از جایی عاریت یا اخذ نشده است و براي اولین بار توسط نگارنده در کار پژوهشی استفاده  نهاد خانواده در

  شده است. 
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هـاي  ارزش 2تواند اینگونـه بیـان کـرد کـه در الگـوي نـوع       همین جهت می دهد و بهخود نشان می

گیـرد و در  هاي سنتی و مورد انتظار براي مرد خانواده قـرار مـی  تجددگرایانه در راستا و امتداد ارزش

کمتر است ولی همچنـان از   3نتیجه امکان بروز تعارض و درگیري براي زوجین نسبت به الگوي نوع 

  مکان تعارض بیشتر خواهد بود. ا  2الگوي نوع 

هاي تجددگرایانه و مرد داراي ارزشهاي سـنتی اسـت،   که در آن زن داراي ارزش 3در الگوي نوع 

ها در نظام هنجارین خانواده روي خواهد داد چرا که بر خـالف زمـانی کـه مـرد داراي     تعارض ارزش

هاي سنتی و زن ا مرد داراي ارزشهاي سنتی است در اینجهاي تجددگرایانه و زن داراي ارزشارزش

هـاي زن مـدرن در خـالف جهـت ارزش    هاي مدرن است که در این وضعیت نظام ارزشداراي ارزش

هـاي  کند که مرد از زن در نظام سنتی به عنوان مادر دارد. در این وضعیت نظـام ارزش هایی سیر می

هـاي مـرد   د و طبیعتاً با نظام ارزشگیرهاي سنتی مربوط به نهاد خانواده قرار میزن در عرض ارزش

هـاي  در تضاد قرار خواهد گرفت که و بخش قابل توجهی از افزایش روند طالق در اوایـل نقـوذ ارزش  

مدرنیته به کشورهاي در حال توسعه به علت همین تضاد ارزشی به وقوع پیوسته است و در کشور ما 

ذشته شاهد افزایش رو به رشد تعارض ارزشـی  ها در از حدود سه دهه گنیز به واسطه نفوذ این ارزش

سنتی و مدرن بین زوجین بوده است و بخش قابل توجهی از آمار طالق در جامعـه در حـال توسـعه    

  مربوط به این از تعارض بین زوجین بوده است. 

هاي تجددگرایانه هستند و همـانطور  از رابطه ارزشی بین زوجین مرد و زن داراي ارزش 4در نوع 

 یخـواه يو برابـر  یحق طلب ،يخودمحور ،یخواه يبر آزاد تهیبرآمده از مدرن هايارزشان شد که بی

است کـه   یجمع يخانواده که نهاد لیتشک يهادارد که با ارزش دیو استقالل تاک يروو تک ادو انفر

دارد در  دیـ تاک یـی و جمعگرا یجمعـ  يریپـذ  تیو مسئول یتینقش جنس میو تقس يمحور فیبر تکل

اسـت   ينهاد خانواده که نهاد يهاتوان تحمل ارزش یبامشابهت ارزش نیزوج جهیاست. در نت تعارض

مـدرن   يهاارزش نیا درواقعشوند.  یم با یکدیگر دچار تعارض جهیرا ندارند و در نت یجمعگرا و سنت

ـ بر اساس این مدل نظري شـاید بتـوان ایـن    خانواده را ندارند. يعگراجم يهاتوان تحمل ارزش ه گون

هاي زوجین افرادي هستند که بیشترین میزان تعارض را بندي ارزشاز تیپ 4و  3بیان کرد که تیپ 

ها بین آنهـا در قالـب رونـد افـزایش طـالق در      در خانواده ایرانی داشته باشند و روند افرایش تعارض

وجود مقداري  کههاي فوق و با در نظر گرفتن اینجامعه تبیین نمود. در راستاي تلخیص کلی تحلیل

تـوان  اي با هر نظام ارزشی امري طبیعـی و نرمـال اسـت، مـی    اختالف نظر و تعارض براي هر خانواده

جدول زیر را در رابطه با نظام ارزشی مرد و زن، خصوصیات هر نظام ارزشی و پیامـدهاي مـرتبط بـا    

 تعارض در درون نظام خانواده را ترسیم کرد: 
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  نتی و تجددگرایانه مرد و زن در نهاد خانواده و پیامدهاي مرتبط با تعارض آنهاي ارزشی سبندي نظامتیپ

  مقوالت
 وضعیت نظام

  ارزشی
  هاي کلیویژگی

مرتبط  پیامد

  با تعارض

احتمال شیوع بر 

حسب سطح 

  یافتگیتوسعه

  1تیپ 

 :هــامشـابهت ارزش 

ــرد داراي  زن و مــ

  نظام ارزشی سنتی

هدف ، محورخلقیات جمع گرا و تکلیف

تشکیل زندگی خانوادگی تولید نسل  از

جدید و تربیت آن، نظام تقسـیم کـار   

سنی و جنسیتی، نـرخ بـاالي ازدواج،   

  نرخ باروري و موالید باال

ــا رض تعــــــ

حــــــداقلی و 

احتمال طالق 

  پایین 

ــتر در  ــیوع بیشــ شــ

مناطق سنتی و کمتر 

  توسعه یافته

  2تیپ 

زن  :هاتفاوت ارزش

داراي نظام ارزشـی  

ي سنتی و مرد دارا

ــی   ــام ارزشــ نظــ

  تجددگرا

مداراي بیشـتر زن بـراي حفـظ نظـام     

ــم ــودن ارزشخــانواده، ه ــو ب ــاي س ه

استقالل مالی و آزادي و اتکا به خود و 

هـاي  حضور در جامعه در نظـام ارزش 

  جدد براي مردتسنتی و 

ــارض  تعــــــ

حــــــداقلی و 

داراي زوجین م

با نـرخ طـالق   

  پایین 

ــتر در  ــیوع بیشــ شــ

  مناطق در حال توسعه

  3تیپ 

زن  :هاتفاوت ارزش

داراي نظام ارزشـی  

تجـــددگرا و مـــرد 

داراي نظام ارزشـی  

  سنتی

مداراي کمتـر زن بـراي حفـظ نظـام     

هــاي بــودن ارزشنســو خــانواده، هــم

استقالل مالی و آزادي و اتکا به خود و 

هـاي  حضور در جامعه در نظـام ارزش 

  جدد براي زنسنتی و ت

ــارض  تعــــــ

حــــداکثري و 

ــاد  احتمــال زی

  طالق 

ــیوع ــتر در  شــ بیشــ

  مناطق در حال توسعه

  4تیپ 

 :هــامشـابهت ارزش 

ــرد داراي  زن و مــ

ــی   ــام ارزشــ نظــ

  تجددگرا

 ،يخودمحـور  ،یخواه يآزاد بر دیتاک

و  ادو انفـر  یخـواه يو برابر یحق طلب

مالی، حفظ حـریم   و استقالل يروتک

خصوصی و پیشرفت شـغلی و حضـور   

در جامعه بـه عنـوان معیـار موفقیـت     

کاهش میل به ازدواج،  براي مرد و زن،

کاهش میزان موالید و باروري پـایین،  

بـه  نهـاد خـانواده    يها ارزشتباین با 

ی و گـرا و سـنت   جمـع  ينهـاد  عنوانی

  محورتکلیف

ــارض  تعــــــ

حــــداکثري و 

میــزان طــالق 

  باال

ــتر در  ــیوع بیشــ شــ

  مناطق توسعه یافته

  

ه از رویکـرد نظـري تغییـرات    هاي فوق این پژوهش سعی بر آن دارد که با استفادبر اساس گزاره

فرهنگی به بررسی عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین در جامعه ایران بپردازد. مدل نظري کـه  

  توان بر اساس نظریه فوق متصور بود به صورت زیر خواهد بود:می
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  هاي زوجین در ایران: مدل نظري تبیین و تفسیر تعارض1شکل 

  

  شناسی  روش

هاي پیمایش ملی خانواده بهره گرفته شده است و درواقع پـژوهش حاضـر   داده در این تحقیق از

 15بر روي داده هاي طرح مذکور است. جامعه آماري این تحقیق مجموع افراد بـاالي   1تحلیل ثانویه

سال خانوارهاي معمولی ساکن در مناطق شهري کل کشور است. روش نمونه گیري در این تحقیق از 

نفر بوده است که البته حجم افراد متاهل  5004و مرحله اي بوده و حجم نمونه نیز نوع نمونه گیري د

 
هاي پیمایش ملی خانواده صرفا توصیفی از متغیرهاي مربوط به خانواده بوده است که پژوهش حاضر با تحلیل داده .1

ی حاصل از این پیمایش با یکدیگر و غور نظري در خروجی آزمونهاي هاي توصیفتوصیفی و در ارتباط قرار دادن این داده

توصیفی تالش شده که متغیرهاي موجود در قالبی تبیینی جرح و تعدیل و بازتعریف شوند و در بررسی موضوع تعارض 

  زناشویی مورد استفاده قرار گیرند. 
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هاي این افراد مبناي تحلیل قرار گرفته نفرد بوده که در این تحقیق این پاسخ 3819در این پیمایش 

است. در این تحقیق از روش نمونه گیري تصادفی ساده براي انتخاب نمونه ها بهره گرفته شده است. 

وش گردآوري داده هاي تحقیق نیز پیمایش بوده که با استفاده از پرسشنامه کاغـذي و پرسشـنامه   ر

  الکترونیکی صورت گرفته و نهایتاً براي تکمیل داده ها از تبلت بهره گرفته شده است.

  

  هاي تحقیق یافته

اي مستقل در رسد که متغیرههاي تحقیق ذکر این نکته الزم به نظر میقبل از پرداختن به یافته

طلبی، رضایت از زندگی، عوامل خوشـبختی،   ، حقنگرش هاي جنسیتیاین مطالعه نگرش به ازدواج، 

 بـین  خشـونت  فرهنگـی، مشـاهده   خـانوادگی در جامعـه، سـرمایه    اعتماد به رضایت جنسی، نگرش

ل ازدواج و گو، هزینه ماهیانه خانواده، میزان درآمـد ماهیانـه خـانواده، سـن، سـا     والدین، درآمد پاسخ

  تحصیالت زوجین هستند و متغیر وابسته نیز شاخص میزان تعارض بین زوجین است.  

  

 طلبی و تعارض بین زوجین : رابطه بین حق1جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 0,203** حق طلبی

  

بـین   دهـد بـین متغیـر حـق طلبـی و تعـارض      نشان می 1هاي جدول شماره گونه که دادههمان

برقرار است. این بـدان معنـی اسـت     01/0داري در سطح خطاي مکتر از زوجین رابطه مثبت و معنی

یایـد و بـرعکس.   ها نیز افـزایش مـی  که هر چه میزان حق طلبی زوجین زیادتر شود، تعارض بین آن

  است که بیانگر رابطه نه چندان قوي این دو متغیر است.   20/0شدت این رابطه برابر 

  

  : رابطه بین سرمایه فرهنگی و تعارض بین زوجین2شماره  جدول

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 0,075** سرمایه فرهنگی

  

آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و تعـارض بـین زوجـین بیـانگر رابطـه      

فـزایش سـرمایه   دار بین دو متغیر است. جهت این رابطـه مثبـت و مسـتقیم اسـت، یعنـی بـا ا      معنی

اسـت   07/0یابد ولی آماره پیرسون که میزان آن برابر با فرهنگی، تعارض بین زوجین نیز افزایش می

  بیانگر شدت رابطه بسیار ضعیف بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و تعارض بین زوجین است.  
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  : رابطه بین نگرش به ازدواج و تعارض بین زوجین3جدول شماره 

  عارض بین زوجینت  همبستگی پیرسون

 0,139** نگرش به ازدواج (سنتی و مدرن)

  

هاي جدول فوق بیانگر این است کـه بـین دو متغیـر نگـرش بـه ازدواج (سـنتی و مـدرن) و        داده

دار شـده اسـت. جهـت    معنی 01/0تعارض بین زوجین رابطه وجود دارد که در سطح خطاي کمتر از 

هر چه نگرش به ازدواج بـه سـمت مـدرن سـوق یابـد،       طوري کهاین رابطه مثبت و مستقیم است. به

تر باشد، میزان تعارض یابد و هر چه نگرش به ازدواج سنتیمیزان تعارض بین زوجین نیز افزایش می

بیانگر این مطلب است که بـین دو متغیـر    139/0یابد. میزان آماره پیرسون با بین زوجین کاهش می

  مذکور رابطه ضعیفی وجود دارد. 

  

  : رابطه بین رضایت از زندگی و تعارض بین زوجین4ل شماره جدو

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 -0,080** رضایت از زندگی

  

دهنده نتایج حاصل از آزمون پیرسون بین دو متغیر رضایت از زندگی و تعارض بین زوجین نشان

و معکوس است، بدین معنی که  دار بین این دو متغیر است. جهت این رابطه منفیوجود رابطه معنی

یابد. با این وجـود میـزان   هر چه رضایت از زندگی بیشتر شود، میزان تعارض بین زوجین کاهش می

  بیانگر این مطلب است که شدت این رابطه بسیار ضعیف است.   -08/0آماره پیرسون 

  

  : رابطه بین رضایت جنسی و تعارض بین زوجین5جدول شماره 

  عارض بین زوجینت  همبستگی پیرسون

 -0,092** رضایت جنسی

  

حاکی از این است که بین دو متغیـر رضـایت جنسـی و تعـارض بـین       5هاي جدول شماره داده

طـوري  داري وجود دارد. جهت رابطه بین این دو متغیر منفی و معکوس است، بـه زوجین رابطه معنی

یابد و بالعکس. اما رابطـه  ش میکه هر چه رضایت جنسی بیشتر شود میزان تعارض بین زوجین کاه

دهنده رابطه بسیار ضـعیف بـین رضـایت جنسـی و     نشان -09/0بین این دو متغیر با آماره پیرسون  

  تعارض بین زوجین است.  

  



 1399زمستان  ،4 شمارهشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

36 

  : رابطه بین میزان درآمد ماهیانه خانواده و تعارض بین زوجین6جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 0,000 انه خانوادهمیزان درآمد ماهی

  

داده هاي جدول فوق بیانگر این مطلب است که بین دو متغیر میزان درآمـد ماهیانـه خـانواده و    

  .داري وجود نداردتعارض بین زوجین رابطه معنی

  

  : رابطه بین میزان درآمد پاسخگو و تعارض بین زوجین7جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 0,016 گوسخمیزان درآمد پا

  

گـو و تعـارض   داده هاي جدول فوق بیانگر این مطلب است که بین دو متغیر میزان درآمد پاسـخ 

  داري وجود نداردبین زوجین رابطه معنی

  

  : رابطه بین میزان هزینه ماهیانه خانواده و تعارض بین زوجین8جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 -0,019 ههزینه ماهیانه خانواد

  

داده هاي جدول فوق بیانگر این مطلب است که بین دو متغیر میـزان هزینـه ماهیانـه خـانواده و     

  داري وجود نداردتعارض بین زوجین رابطه معنی

  

  : رابطه بین تحصیالت زوجین و تعارض بین زوجین9جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 0,064** تحصیالت زوجین

  

هاي جدول فوق بیانگر این است که بین دو متغیر تحصیالت زوجین و تعارض بـین زوجـین   داده

دار شده است. جهـت ایـن رابطـه مثبـت و     معنی 01/0رابطه وجود دارد که در سطح خطاي کمتر از 

مستقیم است. بطوري که هر چه تحصیالت زوجین بیشـتر شـود، میـزان تعـارض بـین زوجـین نیـز        

بیانگر این مطلب اسـت کـه بـین دو متغیـر     064/0لعکس. میزان آماره پیرسون با یابد و باافزایش می

  مذکور رابطه بسیار ضعیفی وجود دارد. 
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  گو و تعارض بین زوجین: رابطه بین تحصیالت پاسخ10جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 0,056** گوتحصیالت پاسخ

 
گو و تعارض بین زوجـین  ه بین دو متغیر تحصیالت پاسخهاي جدول فوق بیانگر این است کداده

دار شده است. جهت ایـن رابطـه مثبـت و    معنی 01/0رابطه  وجود دارد که در سطح خطاي کمتر از 

مستقیم است. بطوري که هر چه تحصیالت فرد بیشتر شود، میزان تعارض بین زوجین نیـز افـزایش   

بیانگر این مطلب اسـت کـه بـین دو متغیـر مـذکور      056/0یابد و بالعکس. میزان آماره پیرسون با می

  شدت رابطه بسیار ضعیفی وجود دارد.  

  

  : رابطه بین تحصیالت همسر پاسخگو و تعارض بین زوجین11جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 0,065** گوتحصیالت همسر پاسخ

  

گو و تعـارض بـین   تحصیالت همسر پاسخ هاي جدول فوق بیانگر این است که بین دو متغیرداده

دار شده اسـت. جهـت ایـن رابطـه     معنی 01/0زوجین رابطه  وجود دارد که در سطح خطاي کمتر از 

گو بیشتر شود، میزان تعـارض بـین   مثبت و مستقیم است. بطوري که هر چه تحصیالت همسر پاسخ

بیانگر این مطلب است که بـین دو  065/0یابد و بالعکس. میزان آماره پیرسون زوجین نیز افزایش می

  متغیر مذکور شدت رابطه بسیار ضعیفی وجود دارد.  

  

  : رابطه بین نگرش جنسیتی و تعارض بین زوجین12جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 0,039* نگرش جنسیتی (سنتی به مدرن)

  

تغیر نگـرش جنسـیتی و تعـارض    بیانگر این مطلب است که بین دو م 12هاي جدول شماره داده

دار شده است. جهـت  معنی 05/0داري وجود دارد و در سطح خطاي کمتر از بین زوجین رابطه معنی

طوري که هر چه نگرش جنسیتی به سمت نگرش سنتی گـرایش  این رابطه مثبت و مستقیم است. به

نگـرش جنسـیتی بـه    شود و در طرف مقابـل هـر چـه    پیدا کند، میزان تعارض بین زوجین کمتر می

شود. با این وجـود مقـدار آمـاره    سمت نگرش مدرن گرایش پیدا کند، تعارض بین زوجین بیشتر می

  بیانگر این مطلب است که بین دو متغیر مذکور رابطه بسیار ضعیفی وجود دارد.  039/0پیرسون با 
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 : رابطه بین فشار شغلی و تعارض بین زوجین13جدول شماره 

  ارض بین زوجینتع  همبستگی پیرسون

 0,058* فشار شغلی

  

بیانگر این مطلب است که بین دو متغیر فشار شـغلی و تعـارض بـین     13هاي جدول شماره داده

طوري که هر چه فشار داري وجود دارد. جهت این رابطه مثبت و مستقیم است، بهزوجین رابطه  معنی

شود و بالعکس. با این حال مقـدار آمـاره   شغلی بیشتر باشد، میزان تعارض بین زوجین نیز بیشتر می

  بیانگر این مطلب است که شدت رابطه بین دو متغیر مذکور بسیار ضعیف است.058/0پیرسون با 

  

  : رابطه بین نگرش به اعتماد خانوادگی در جامعه و تعارض بین زوجین14جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 0,039* جامعهنگرش به اعتماد خانوادگی در 

  

بیانگر این مطلب است که بین دو متغیر نگرش به اعتمـاد خـانوادگی    14هاي جدول شماره داده

 05/0داري وجـود دارد کـه در سـطح خطـاي کمتـر از      در جامعه و تعارض بین زوجین رابطه معنـی 

عتمـاد  طوري که هر چـه نگـرش بـه ا   دار شده است. جهت این رابطه مثبت و مستقیم است. بهمعنی

تر باشد، میزان تعارض بین زوجین نیز بیشتر است و بالعکس. با این وجود خانوادگی در جامعه مثبت

بیانگر این مطلب است که بین دو متغیـر مـذکور شـدت رابطـه بسـیار      039/0مقدار آماره پیرسون با 

  ضعیفی وجود دارد.

  

  : رابطه بین سال ازدواج و تعارض بین زوجین15جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  ستگی پیرسونهمب

 -0,0152** سال ازدواج

 
دهنـده  نتایج حاصل از آزمون پیرسون بین دو متغیر سـال ازدواج و تعـارض بـین زوجـین نشـان     

دار بین این دو متغیر است. جهت این رابطه منفی و معکوس است، بدین معنی که وجود رابطه معنی

ن یابـد. بـا ایـ   ها کاهش مـی ر شود، میزان تعارض بین آنهاي ازدواج زوجین بیشتهر چه تعداد سال

  است بیانگر این مطلب است که شدت این رابطه ضعیف است.   152/0وجود میزان آماره پیرسون 
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  : رابطه بین مشاهده خشونت بین والدین و تعارض بین زوجین16جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 0,242** مشاهده خشونت بین والدین

  

حاکی از این است که بین متغیـر مشـاهده خشـونت بـین والـدین و       16هاي جدول شماره داده

 01/0داري وجود دارد. این رابطـه در سـطح خطـاي کمتـر از     متغیر تعارض بین زوجین رابطه معنی

 طوري که هر چه مشاهده خشـونت والـدین  دار شده و جهت رابطه نیز مثبت و مستقیم است بهمعنی

یابد و بالعکس. مقـدار آمـاره پیرسـون بـا     بیشتر بوده باشد، میزان تعارض بین زوجین نیز افزایش می

 بیانگر رابطه نه چندان ضعیف بین این دو متغیر است.   242/0

 
  : رابطه بین سن و تعارض بین زوجین17جدول شماره 

  تعارض بین زوجین  همبستگی پیرسون

 -0,182** سن

  

دهنـده  گو  و تعارض بین زوجـین نشـان  مون پیرسون بین دو متغیر  سن پاسخنتایج حاصل از آز

دار بین این دو متغیر است. جهت این رابطه منفی و معکوس است، بدین معنی که وجود رابطه معنی

یابـد. بـا ایـن وجـود     هاي سن افراد اضافه شود، میزان تعارض با همسرشان کاهش میهر چه بر سال

  است بیانگر این مطلب است که شدت این رابطه ضعیف است.    -180/0ن میزان آماره پیرسو

 
  : رابطه بین تعارض بین زوجین و معیارهاي خوشبختی18جدول شماره 

  تفاهم  سالمتی  صداقت  آرامش  جمع  وي کرامر
پول و 

  ثروت
  اخالق

عیار م   

 خوشبختی

  تعارض

  بین زوجین

* 

       

 درصد

 

 صالا

 کم       

 متوسط       

  زیاد       

  جمع       
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بیانگر این مطلب است که بین معیارهاي خوشبختی و متغیر تعـارض   18هاي جدول شماره داده

بیانگر این مطلب که شـدت   0,092کرامر با داري وجود دارد. مقدار آماره وين رابطه معنیبین زوجی

هاي مربوط به جدول تقاطی بین معیارهاي خوشـبختی و تعـارض   این رابطه بسیار ضعیف است. داده

دهنده این امر است که افرادي که سالمتی را به عنوان مهمترین معیار خوشـبختی  بین زوجین نشان

اند که هیچ تعارضی با همسـر خـود ندارنـد. از طـرف     اند بیشتر از سایر افراد بیان کردهنظر گرفتهدر 

) را به عنوان مهمتـرین معیـار   21,6) و پول و ثروت (26,4دیگر درصد افرادي که به ترتیب آرامش (

تعـارض   انـد زیـاد بـا همسرشـان در    گویانی که بیان کـرده اند در بین پاسخخوشبختی در نظر گرفته

رسد فقدان ذهنی و عینی این دو متغیـر  گویان است. به عبارتی به نظر میهستند بیش از سایر پاسخ

  و تعارض زیاد بین زوجین ارتباط مثبتی و مستقیمی وجود داشته باشد.

  

  : رگرسیون چند متغیره بین متغیرهاي مستقل و تعارض بین زوجین19جدول شماره 

 مجذور 

R 

سطح معنی 

  داري

یب ضر

  استاندارد

Beta  

  تعارض بین زوجین

  مستقل متغیرهاي

0,124 

 گوپاسخ همسر تحصیالت -0,005 0,921

 گوپاسخ تحصیالت 0,085 0,146

 مدرن) -جنسیتی (سنتی نگرش -0,036 0,309

 خانوادگی در جامعه اعتماد به نگرش 0,090 0,008

 متاهالن شغلی فشار 0,023 0,524

  فرهنگی مایهسر -0,049 0,349

    طلبی حق 0,202 0,000

  مدرن) -(سنتی ازدواج به نگرش -0,013 0,710

  زندگی از رضایت -0,072 0,036

    جنسی رضایت -0,073 0,042

  والدین بین خشونت مشاهده 0,145 0,000

  درآمد پاسخگو 0,049 0,226

  هزینه ماهیانه خانواده -0,079 0,045

 ان درآمد ماهیانه خانوادهمیز -0,031 0,438

 سن 0,012 0,873

  سال ازدواج -0,102 0,188



  هاي ... هعوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین براساس داد

41 

  تحصیالت زوجین 0,050 0,286

  

هاي جدول فوق بیانگر این مطلب است که از بین متغیرهاي وارد شده به معادله رگرسیونی، داده

 اعتمـاد  بـه  شگونه عنـوان کـرد کـه متغیرهـاي نگـر     توان اینمی tداري مقدار بر اساس سطح معنی

والـدین و   بـین  خشـونت  جنسی، مشاهده زندگی، رضایت از طلبی، رضایتخانوادگی در جامعه، حق

دار و مستقیمی بر تعارض بـین زوجـین دارنـد. از بـین متغیرهـاي      هزینه ماهیانه خانواده تاثیر معنی

) 145/0() و مشـاهده خشـونت بـین والـدین بـا بتـاي       202/0طلبی بـا بتـاي (  مذکور به ترتیب حق

بیشترین تاثیر را بر تغییرات متغیـر تعـارض بـین زوجـین دارنـد. مقـدار ضـریب تعیـین در معادلـه          

درصـد از تغییـرات    12است که بیانگر این مطلب است کـه در مجمـوع    124/0رگرسیونی فوق برابر 

 متغیر تعارض بین زوجین به وسیله متغیرهاي مستقل در جدول فوق قابل  تبیین است.  

  

  گیري و نتیجهبحث 

دهـد بـین متغیرهـاي    بررسی روابط بین متغیرهاي مستقل و وابسته در این تحقیـق نشـان مـی   

سرمایه فرهنگی، متغیر نگرش بـه ازدواج (سـنتی و مـدرن)، تحصـیالت زوجـین،      طلبی، مستقل حق

مشـاهده خشـونت بـین    و متغیر نگرش جنسیتی، فشار شغلی، نگرش به اعتماد خانوادگی در جامعه 

داري برقرار اسـت. ایـن بـدان معنـی     و متغیر وابسته تعارض بین زوجین رابطه مثبت و معنی لدینوا

سـرمایه فرهنگـی، متغیـر نگـرش بـه ازدواج (سـنتی و مـدرن)،        است که هر چه میزان حق طلبـی،  

و متغیـر  تحصیالت زوجین، نگرش جنسیتی، فشار شغلی، نگـرش بـه اعتمـاد خـانوادگی در جامعـه      

یایـد و بـرعکس. بـا ایـن     ها نیز افزایش مـی زیادتر شود، تعارض بین آن مشاهده خشونت بین والدین

مشاهده خشونت بین والـدین، حـق طلبـی و نگـرش بـه      حال تغییرات رابطه بین متغیرهاي مستقل 

ازدواج (سنتی و مدرن) و متغیر وابسته تعارض بین زوجین بـه میـزان قابـل تـوجهی بـیش از سـایر       

  هاي مذکور است.  متغیر

بررسی روابط بین متغیرهاي مستقل و وابسته حاکی از این است که بین متغیرهاي عالوه بر این 

متغیـر وابسـته تعـارض بـین      سال ازدواج، سن پاسـخگو و  رضایت از زندگی، رضایت جنسی،مستقل 

قل رضایت از دار، منفی و معکوسی وجود دارد، بطوري که هر چه متغیرهاي مستزوجین رابطه معنی

ها بـا  گویان افزایش یابد، میزان تعارض آنهاي ازدواج و سن پاسخزندگی، رضایت جنسی، تعداد سال

یابد و بـالعکس. بـا ایـن حـال از بـین متغیرهـاي مـذکور شـدت رابطـه بـین           همسرشان کاهش می

اي جسـته هاي ازدواج و سن پاسخگو با میزان تعارض بـین زوجـین بـه طـور بر    متغیرهاي تعداد سال

  بیش از رابطه بین دو متغیر رضایت از زندگی و رضایت جنسی با متغیر تعارض بین زوجین است.  
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نتایج این تحقیق همچنین حاکی از این است که افرادي که سالمتی را بـه عنـوان مهمتـرین معیـار     

سر خود ندارنـد.  اند که هیچ تعارضی با هماند بیشتر از سایر افراد بیان کردهخوشبختی در نظر گرفته

) را به عنوان مهمترین 21,6) و پول و ثروت (26,4از طرف دیگر درصد افرادي که به ترتیب آرامش (

اند با همسرشان زیاد در تعارض گویانی که بیان کردهاند در بین پاسخمعیار خوشبختی در نظر گرفته

قدان ذهنی و عینی این دو متغیر رسد فگویان است. به عبارتی به نظر میهستند، بیش از سایر پاسخ

داري وجود داشـته باشـد. عـالوه بـر ایـن از بـین متغیرهـاي        و تعارض زیاد بین زوجین ارتباط معنی

) و مشـاهده خشـونت بـین والـدین بـا بتـاي       202/0طلبی بـا بتـاي (  مستقل پژوهش به ترتیب حق

جین دارند. مقدار ضریب تعیـین  ) بیشترین تاثیر مستقیم را بر تغییرات متغیر تعارض بین زو145/0(

درصـد از   12است که بیانگر این مطلب است که در مجمـوع   124/0در معادله رگرسیونی فوق برابر 

تغییرات متغیر تعارض بین زوجین به وسیله متغیرهاي مستقل وارد شده به معادله رگرسیونی قابـل  

  تبیین است.  

هـا در ایـران دچـار تغییـر و     نظام ارزشکرد که  نگونه بیاتوان اینگیري کلی میبه عنوان نتیجه

هاي مدرن و تجددگرایانه سوق یافته اسـت. بـا در نظـر گـرفتن ایـن      تحوالتی شده و به سوي ارزش

اي امري طبیعی و قابل اغمـاض اسـت   مطلب که وجود مقداري اختالف نظر و تعارض در هر خانواده

درصـد زوجـین متاهـل داراي تعـارض      44,1موع نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که در مج

درصد این مقدار داراي تعـارض شـدید همسرشـان     17,5متوسط و شدید با یکدیگر هستند که البته 

طلبـی  هستند و در این بین متغیر حق طلبی بیشترین تاثیر را بر بروز تعارض بین زوجین دارد. حـق 

بـر فردگرایـی و ابـراز وجـود و     ن اسـت و  هاي اصـلی ارزشـهاي تجددگرایانـه و مـدر    یکی از شاخصه

محـور و  گـرا، مسـئولیت  انتخابگري و آزادي بیشتري تاکید داشته که با روح خانواده که نهادي جمـع 

گرایـی و  محور است، تباین ماهیتی دارد. درواقع ارزشهاي قـدیم یـا سـنتی بـر پیونـد و جمـع      تکلیف

طلبـی کـه   آفرینی و حقبر آزادي عمل و خودهاي جدید تشکیل و حفظ خانواده تاکید کنند و ارزش

شود کـه در بسـتر و بـر    هاي جدید سبب اختالالتی در نهادهایی مانند خانواده مینتیجتاً نفوذ ارزش

طلبی در نمونه مـورد بررسـی   شدت حق اند.هاي پیشین و سنتی قوام و شکل یافتهمبناي نظام ارزش

طلبی شدید هسـتند ولـی   درصد از نمونه داراي حق 7,1 طوري که تنهادر این تحقیق زیاد نیست، به

این را باید در نظر گرفت که نمونه مورد بررسی این تحقیق افـراد متاهـل و داراي همسـر و خـانواده     

هـا تحمیـل   هایی که زندگی خانوادگی بـه آن ها تکالیف و مسئولیتهستند و طبیعتاً بخش اعظم آن

  خانوادگی آنها ادامـه یافتـه اسـت. بـه همـین دلیـل بـه نظـر          کرده پذیرفته و به همین دلیل زندگی

طلبی افراد مطلقه صـورت گیـرد، احتمـاالً شـدت بـاالي      رسد اگر پژوهشی در رابطه با میزان حقمی

دست آمد کـه هـر   دست خواهد آمد؛ چرا که در تحقیق حاضر نیز این نتیجه بهطلبی این افراد بهحق

یزان تعارض نیز بیشتر خواهد شد و اگر این فرض پذیرفته شود کـه  طلبی افراد بیشتر باشد مچه حق
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تر به نظـر  الذکر منطقیهر چه شدت تعارض بیشتر شود، احتمال طالق بیشتر خواهد شد، گزاره فوق

  خواهد آمد.  

گرا قاعدتاً به ازدواجی محور و جمعبه عبارت دیگر در دنیاي سنت به علت وجود ارزشهاي تلکیف

هـاي تجددگرایانـه آن کـه بـر     یین منجر خواهد شد ولی در بستر زندگی مـدرن و ارزش با تعارض پا

هـایی از جـنس محـدود شـدن     طلبی و انفراد تکیه دارد، اتفاقاً این همسانی ارزشی افراد تعـارض حق

آزادي و انتخاب در زندگی خانوادگی را پیش خواهد آورد که نتیجتاً در ابتداي امر سبب کاهش میل 

متعاقبـاً بعـد از ازدواج (بـا    اج در جوان و تن ندادن به قبـول مسـئولیت زنـدگی خـانوادگی و     به ازدو

سبب بروز تعارض و افزایش نرخ طالق در جامعه خواهد شـد. درواقـع در دنیـاي     کاهش در نرخ آن)

طلبانه شدید هستند، قبـل ورودشـان بـه    هاي تجددگرایانه و حقجدید براي افرادي که داراي نگرش

ی خانوادگی و تشکیل خانواده بستر ایجاد تعارض و درگیري با همسرشان فراهم است، چرا کـه  زندگ

تواند با حداقل تعارض تداوم خود را حفظ کند کـه  محور بودن زمانی مینهاد خانواده به دلیل تکلیف

غییـر  محوري متعادلی برخـودار باشـند. رونـدي کـه در  زمینـه ت     طلبی و تکلیفافراد یا از میزان حق

ها در نهاد خانواده ایران در حال وقوع است امر چندان غیرمعمولی نیست بلکه نفـوذ  ها و نگرشارزش

نیز در اروپا و امریکا نیز اتفـاق افتـاده و بـر     60و  1950هاي هاي مدرنتیه و عواقب آن در دههارزش

بـراي تبیـین مسـئله    رسد نظریه نوسازي و تغییرات فرهنگـی اینگلهـارت نیـز    اساس این به نظر می

تر باشد هر چند که نظریه نظریه گذار دوم جمعیتـی  کنندهتعارض بین زوجین در دنیاي امروز تبیین

براي تبیین تحوالت زندگی خانوادگی از جمله کاهش میل به ازدواج و باروري پایین و افـزایش نـرخ   

نکته را مد نظر قرار داد کـه تحـوالت   تواند راهگشا باشد ولی یابد این طالق و ...  در  ایران معاصر می

هاي اساسی جامعه مذکور پیامد تغییر و تحوالتی است که در ساختار اجتماعی و به تبع آن در ارزش

  گذارد.به وقوع پیوسته است که نظریه تغییرات فرهنگی اینگلهارت بر آن صحه می

متغیـر مشـاهده خشـونت     یکی دیگر از متغیرهاي مهم تاثیرگذار بر افزایش تعارض بین زوجـین 

گونه استدالل کرد که خشونت و تعارض والـدین از طریـق   توان اینبین والدین است. در این باره می

شود و در زمان تاهل خود در قابـل  نشین میپذیري در ذهن کودك تهیادگیري اجتماعی و یا جامعه

متغیرهاي تاثیرگذار بر افـزایش   در رابطه با سایرکند. تعارض و خشونت با همسر خود تجلی پیدا می

سرمایه فرهنگـی،  تعارض بین زوجین نیز بایستی به این نکته توجه داشت که این متغیرها که شامل 

متغیر نگرش به ازدواج (سنتی و مدرن)، تحصیالت زوجین، نگرش جنسیتی و فشـار شـغلی هسـتند    

ها از سنتی متقابل با تغییر ارزش دهند که در ارتباطدرواقع یک مجموعه در هم تنیده را تشکیل می

کننـده و تشـدیدگر یکـدیگر هسـتند. بـه      به سمت مدرن قرار دارند که هم عامل ایجاد و هم تقویـت 

عبارت دیگر افزایش سرمایه فرهنگی، نگرش مدرن به ازدواج، افزایش تحصـیالت، نگـرش جنسـیتی    

کننـد) هـم خـود نتیجـه     تجو مـی مدرن و فشار شغلی (که غالباً افراد پیشرفت شخصی را در آن جس
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تغییر ارزشهاي اجتماعی و فرهنگی به سمت ارزشـهاي تجددگرایانـه و مـدرن هسـتند و هـم عامـل       

هاي مذکور در جامعه هستند و از آنجا که تمامی این در متغیرها کننده ارزشبازتولیدکننده و تقویت

طلبی و پیشرفت فردي سوق ، حقهاي فردي، خودآفرینیذهن را به سمت فردگرایی، توجه به آزادي

توان انتظار داشت که تشدید این خصوصیتها در زندگی خانوادگی کـه نهـادي بـه جـاي     دهند میمی

پـذیري در قبـال سـایر افـراد خـانواده، گذشـت،       محـوري، مسـئولیت  مانده از سنت است و بر تکلیف

دارد، سـبب بـروز تعـارض و    هاي شخصی و تحمل و سازگاري تاکید فداکاري، توجه کمتر به خواسته

  درگیري بین همسران خواهد شد. 

یابـد در  که با افزایش آن میزان تعارض زوجین کـاهش مـی   ضایت جنسی نیزردر رابطه با متغیر 

گونه استدالل کرد کـه در دنیـاي سـنت    توان اینراستا و پیوند با سایر متغیرهاي مستقل تحقیق می

ض بین زوجین نبوده است و بیشتر در قالب امـري طبیعـی کـه در    این متغیر غالباً منبع و منشأ تعار

هـاي مـدرن و تغییـر    شد ولـی بـا نفـوذ ارزش   خدمت تولید مثل و تداوم نسل خانواده است دیده می

ماهیت تامین نیازهاي جنسی به عنوان یکی از اهداف اصلی ازدواج طبیعتاً بایستی انتظار داشـت کـه   

اي داشـته باشـند و بـا کـاهش رضـایت جنسـی،       این متغیر توجه ویژه افراد با نگرش تجددگرایانه به

تعارض بین زوجین افزایش یابد و بالعکس. البته باید به این نکته که قبال ذکر شد نیز توجـه داشـت   

گویـان ایـن تحقیـق افـراد     که میزان رضایت جنسی زوجین در این تحقیق باال بوده چـرا کـه پاسـخ   

  رسـد کـه اگـر تحقیـق در بـین      دگی خانوادگی داشتند ولی به نظـر مـی  متاهلی بودند که کماکان زن

هاي در شرف طالق یا طالق گرفته انجام شود شدت تاثیر این متغیر و سـایر متغیرهـاي مـذکور    زوج

تر از نتایج این تحقیق باشد. در رابطه با متغیرهاي تعداد سالهاي ازدواج و سـن افـراد نیـز    قابل توجه

یابـد، در راسـتاي نظریـه تغییـر فرهنگـی      میزان تعارض بین زوجـین کـاهش مـی    که با افزایش آنها

هاي مدرن در جامعه ایرانی به واسطه نفـوذ  گونه استدالل کرد که شیوع ارزشتوان ایناینگلهارت می

به بعد گسترش بیشتري یافته و به همین علت میزان تشـدید   70ها و ارتباطات جهانی از دهه رسانه

هاي تفکر تجددگرایانه از این دهه به بعد در ایران رو بـه گسـترش بـوده و افـراد را     صو تقویت شاخ

هـاي ازدواج افـراد بیشـتر    اند؛ به همین دلیل هر چه سن و تعـداد سـال  تحت تاثیر بیشتري قرار داده

هـاي  هـاي مـدرن و ابعـاد و شـاخص    باشد قاعدتاً تاثیرپذیري کمتري نسبت به نسل جـوانتر از ارزش 

ف آن داشته و به همین دلیل با تعارض کمتري با همسران خود در نهاد خانواده مواجه هستند. مختل

درواقع نکته قابل توجه در مورد عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین که در این تحقیق برجسته 

جـین  شد این مطلب بود که برخالف تصور غالب که عموماً بر عوامل اقتصادي در بروز تعارض بین زو

تاکید دارد، این عوامل فرهنگی و ارزشی و غیر اقتصادي هستند کـه بـر تعـارض زوجـین در جامعـه      

  دار و بیشتري دارند. امروز تاثیرگذاري معنی
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گونـه اسـتدالل   تـوان ایـن  گیري کلی در مورد تعارض بین زوجین میبا این حال به عنوان نتیجه

شـوند بـه   با تهدید آزادي حـدود اختیـار مواجـه مـی     هاي تجددگرایانههاي داراي ارزشکرد که زوج

ها زیاد است چرا که ایـن افـراد بـر حسـب نـوع ارزشـی کـه        همین جهت امکان بروز تعارض بین آن

محور خواه هستند و نه مسئولیت طلب و تکلیفطلب و آزاديها است، حقراهنماي اعمال و رفتار آن

شـوند.  هدید آزادي اختیار خود از سوي همسر مواجـه مـی  و به همین دلیل در درون نهاد خانواده با ت

کننـده ازدواج موفـق   اي کـه تبیـین  نکته دیگر اینکه غالباً از تئوري همسان همسري به عنوان نظریه

شـود)، قـومی،   شود که بر مبناي آن شباهت طبقاتی (که منجر به شـباهت ارزشـی مـی   است یاد می

ناگفتـه در مـورد ایـن     ۀگـردد؛ نکتـ  شود، میدواج موفق میدینی، سنتی و تحصیلی افراد منجر به از

هـاي  علـت وجـود ارزش  نظریه، بستر استفاده آن است. در دنیاي سنت شباهت در امور یاده شده بـه 

  گرا قاعـدتاً بـه ازدواجـی موفـق منجـر خواهـد شـد و در راسـتاي تاییـد نظریـه           محور و جمعتلکیف

طلبـی  هاي تجددگرایانه آن که بر حقدگی مدرن و ارزشهمسري خواهد بود ولی در بستر زنهمسان

هـایی از جـنس محـدود شـدن آزادي و     و انفراد تکیه دارد، اتفاقاً این همسانی ارزشـی افـراد تعـارض   

انتخاب در زندگی خانوادگی را پیش خواهد آورد که نتیجتاً در ابتدا امر سبب کاهش میل بـه ازدواج  

سبب بـروز تعـارض و افـزایش نـرخ طـالق در جامعـه        اهش در نرخ آن)متعاقباً بعد از ازدواج (با کو 

گونه استنباط کرد کـه نظریـه   توان اینگیري فرعی از مطالب یاد شده میخواهد شد. به عنوان نتیجه

توانـد کاربسـت   تضاد ارزشی بین براي تبیین بروز تعارض و طالق در بستر جوامع در حال توسعه می

تـوان از  یافته مـی ته باشد ولی براي تبیین تعارض و طالق در جوامع توسعهها داشمناسبی در تحلیل

کننـده  هـاي تجددگرایانـه بـه عنـوان تبیـین     همسري ارزشی بر مبناي ارزشتوافق ارزشی یا همسان

هـاي  همسري ارزشـی (ارزش گیري به این معنا نیست که از همسانمناسبی یاد کرد. ذکر این نتیجه

وان براي تبیین بروز اختالف و طالق در جوامع در حال توسعه بهره برد، بلکه باید تتجددگرایانه) نمی

  این را در نظر داشـت هـر چـه ارزشـهاي تجددگرایانـه در جامعـه شـیوع یافتـه باشـد دایـره امکـان            

تر خواهد شـد. بـه عنـوان مثـال در     کنندگی این نظریه براي تبیین بروز تعارض و طالق وسیعتبیین

-یافتگی بیشتر است، تـوان تبیـین  تهران که نفوذ ارزشهاي تجددگرایانه و میزان توسعه شهري مانند

هـاي تجددگرایانـه) بیشـتر از منـاطق روسـتایی و      همسـري ارزشـی (ارزش  کنندگی نظریه همسـان 

سد در مناطق کمتر توسـعه  رها کمتر است. به نظر میهایی است که میزان نفوذ این ارزششهرستان

هاي تجددگرایانه کمتر است نظریه تضـاد ارزشـی از نـوع سـوم آن (یعنـی مـرد       وذ ارزشیافته که نف

کنندگی بیشتري براي تبیین و توضیح اختالف و طالق بین زوجـین  سنتی و زن متجدد) توان تبیین

یـافتگی و نفـوذ   مند هستند و این بستر میزان توسعهرا داشته باشد. به عبارت دیگر این نظریات بستر

  هاي مدرن در ذهن افراد است.  ارزش
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