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  بررسي عوامل مرتبط با اختالفات خانوادگي
  3و فائز سلماني 2*منصوره دسترنج ، 1عنايت حليمه

  
  چكيده

باشد كه به روش پيمايش  اين پژوهش، بررسي عوامل مرتبط با اختالفات خانوادگي مي ازهدف    
 ي نمونه.باشد كالينز مييچارچوب نظري بكار رفته در اين پژوهش، نظريه. صورت گرفته است

 نفر از زوجين مراجعه كننده به دادگاه شهرستان بستك كه اختالفات 30، مشتمل بر پژوهشمورد 
 آوري شده و اعتبار آن به روش گرد پرسشنامه راههاي آن از باشند كه دادهخانوادگي دارند، مي

 كد براي. سنجيده شده است) درصد94/0(صوري و پايايي آن به كمك ضريب آلفاي كرونباخ 
هاي روش.  استفاده شده استspssهاي آماري، از نرم افزار كامپيوتري بندي، استخراج و تحليل

، تحليل واريانس tآزمون (، دو متغيره )هاي آمار توصيفيشاخص(آماري شامل تحليل يك متغيره 
 نتايج پژوهش نشان داد كه متغيرهايي از قبيل. باشدمي)  ضريب همبستگي اسپيرمن ويكطرفه

 عاطفي همسران با يسن ازدواج، ميزان تحصيالت زن و مرد، نوع شغل زن و مرد، نوع رابطه
 معنادار با ميزان اختالفات ايهاي رواني يكي از زوجين رابطهها و بيمارييكديگر، دخالت خانواده

  . خانوادگي داشته اند
  

  . اختالفات خانوادگي، زوجين، بستك:هاي كليديواژه
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  رپيشگفتا
ترين نهاد اجتماعي در جوامع انساني است كه تكوين و پرورش شخصيت افراد در خانواده مهم    

كه خانواده بتواند كاركردهاي اصلي خود را به خوبي براي اين). 1377فرجاد، (گيرد آن شكل مي
يند واقعيت اين است كه در فرا.  الزم است امنيت و آرامش در آن وجود داشته باشددهد، انجام
آيد كه آرامش آن را هر چند براي مدت ل و مشكالتي بوجود ميي زندگي خانواده مسايهچرخ

مربوط به ساختارها و كاركردهاي نهاد خانواده و در  ل در سطح خردياين مسا. كندكوتاهي سلب مي
ي تغيير و تحوالتي كه به لحاظ اقتصادي، اجتماع. سطح كالن مربوط به ساختارهاي اجتماعي است

  ).2004، 1ريتزر(د ندهآيد، نهاد خانواده را تحت تأثير قرار ميو فرهنگي در جوامع بوجود مي

 خانواده در طول تاريخ تحت تأثير تحوالت گوناگون اقتصادي و اجتماعي دگرگون شده است    
ده از ها منجر به بروز تعارض در روابط متقابل اعضاي خانوااين دگرگوني ). 1383عنايت و موحد،(

بخشي از اين . هاي شديد كه خشونت خانواده است، شده استحالت خفيف گرفته تا حالت
ها در ارتباط با عوامل دروني خانواده تعارضات در ارتباط با عوامل بيرون از خانواده و بخشي از آن

دهد ن مي نشاگوناگونمطالعات متفكران .  متقابل وجود دارديالبته ميان اين دو عامل رابطه. است
 ؛ 2001، 3، هالپرن2001، 2گرنت- دودلي(  كه تعارضات خانواده در ارتباط با تعارضات جامعه است

افزايش ميزان تضادهاي خانواده اثر منفي در سازگاري ). 1993، 5 ، ريس و همكاران2001، 4كاسلو
  ) 1993، 6ريترزو مارتين(اعضاي آن دارد 

ل و مشكالتي را در سطوح فردي، نهادي و اجتماعي يساتعارضات بوجود آمده در خانواده م    
گيرند، تعادل اي كه در تعارض با يكديگر قرار ميدر سطح فردي اعضاي خانواده. دنآوربوجود مي

 ها ديده شوددهند و چه بسا رفتارهايي مثل پرخاشگري و افسردگي در آنرواني خود را از دست مي
 ). 2003، 7فينچمن(

   د، كودكاني كه والدينشان به علت تعارض زياد طالق ندهوهشگران نشان ميمطالعات پژ    
تري با  ضعيفي رابطه،رسنداند، دچار ناسازگاري رفتاري شده و هنگامي كه به بزرگسالي ميگرفته

بودن  (يابدميها افزايش  از ازدواج احتمال طالق آنپس ،چنينهم. كنندوالدين خود برقرار مي

                                                 
1  - Ritzer 
2  - Dudley-Grant 
3  - Halpern 
4  - Kaslow 
5  - Reiss & others 
6  - Richters & Martines 
7  - Finchman 
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ل و مشكالت ناشي از تعارضات خانواده در يك جامعه ياگر مسا). 1994، 2؛ كوني1997، 1من
اندازد و اين امر تهديدي براي استحكام جامعه و نظام ند، استحكام خانواده را به خطر مييابشدت 

  ). 1382، 3گيدنز(رود اجتماعي بشمار مي
يه پردازان كالسيك مكتب تضاد، برخي از صاحبنظران جامعه شناسي خانواده به پيروي از نظر    

، 6؛ لنسكي1955، 5؛ زيمل1973، 4دوچ(كنند بر اجتناب ناپذير بودن تعارضات خانواده تأكيد مي
دهند كه فراواني و برخي مطالعات انجام شده در كشورهايي مثل آمريكا و كانادا نشان مي). 1966

هم جوانان و هم بزرگساالن . تر استشدت تعارضات خانواده نسبت به ساير نهادهاي اجتماعي بيش
تر و ناگوارتر  خود را در مقايسه با تعارضات خودشان با دوستان و همكاران بيشيتعارضات خانواده

  ). 2001، 9؛ آدامز و الرسن1997، 8 ؛ بوزانل و بورل1994، 7اينفنت و ديگران(  اندگزارش كرده
حتي  واده نشده و ساير نهادهاي اجتماعي ومد تعارضات خانواده محدود به اعضاي خاناپي    

هاي از هم گسيخته كه پيش از جا كه فرزندان خانوادهاز آن. دهداقتصادي را تحت تأثير قرار مي
اند، احتمال كمي دارد كه تحصيالت خود را به اتمام رسانده جدايي كامل تعارضات گوناگون داشته

ت عامل كليدي و تعيين كننده در موفقيت اقتصادي جا كه تحصيالو وارد دانشگاه شوند و از آن
 با توجه به اهميت و). 1991، 10آستن( شوداست، در درازمدت اين امر باعث نابساماني اجتماعي مي

سيب زايي آن ضرورت انجام مطالعاتي در مناطق آچنين نقش هم به افزايش اين پديده و رو روند
  .شود كشور احساس ميگوناگون

 تقاضاي فات شديد زناشويي است كه منجر به، بررسي عوامل موثر بر اختال پژوهشاينهدف     
  .طالق از سوي يك يا هر دو زوج شده است

  
  
  

                                                 
1  - Bodenmann 
2  - Cooney 
3  - Giddens 
4  - Deutsch 
5- Simmel 
6  - Lenski 
7  - Infant & Others 
8- Buzzanell & Burrell 
9  - Adams & Laursen 
10  - Astone 
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 هاي پيشينمروري بر پژوهش
اي به بررسي علل اختالفات خانوادگي از ديدگاه زنان در مطالعه) 1381(سيد عالي نسب     

رد   ف ك  ي ي ن  دي اي اوره  ب ه ر چ  ه:ت  اس ه ت ر را در برداش  زي ج اي ت  ن ه  كشهرستان دماوند پرداخته است
 ،رد  و م  زن ن ي  ب ت ب ح ود م ب م  كچنين همود، ش ي متر  بيشي وادگ ان  خ الف ت  اخ ه ر ب ج ن د، م اش ر ب  ت ف ي ع ض
  .ود ش ي  م ي ادگو ان  خ الف ت  اخ ث اع بو عدم تطبيق با شرايط   ان ي  اطراف ت ال دخ
 علل و عوامل موثر بر طالق و چگونگي عوارض آن از پژوهشيدر ) 1383(ي يجعفرطباطبا    

. اندبررسي كرده...) رواني، فرهنگي، تربيتي، اجتماعي، اخالقي و اقتصادي و(گوناگون هاي جنبه
ختالف سن زوجين،  از اين مطالعه نشان داد كه بيكاري و عدم ثبات اقتصادي، اآمدهبدستنتايج 

ل ديني و سستي در رفتارهاي شخصي، نداشتن فرزند، دخالت ياعتياد، پايبند نبودن به مسا
مستقيم دوستان و وابستگان در زندگي، اختالف طبقاتي و سطح تحصيالت عوامل موثر در امر 

 . باشندطالق دراين شهرستان مي
تبط با ناسازگاري زناشويي و زمينه ساز اي عوامل مردر مطالعه) 1386( زرگر و نشاط دوست    

كننده به يكي از مراكز كاهش طالق وابسته به سازمان بهزيستي استان طالق در زوجين مراجعه
ترين علل تقاضاي طالق مهمكه نتايج نشان داد . بررسي كرده اندرا ) شهرستان فالورجان( اصفهان

اين  . ها و بيماري رواني يكي از زوجين بودوادهاعتياد، دخالت خان به ترتيب شامل مشكالت ارتباطي،
هاي پذيري نسبت به بحرانپژوهش بر اهميت سنين جواني در مردان و زنان به عنوان سنين آسيب

 تخصصي ي دريافت مشاورهي در شهرهاي كوچك در زمينهويژهسازي زوجين بزناشويي، لزوم آگاه
 موثر در بروز طالق از جمله مشكالت ارتباطي، در زمان بروز مشكل و پيشگيري يا كاهش عوامل

  . هاي زوجين و بيماري رواني زوجين تأكيد داردهاي بي مورد و نامناسب خانوادهاعتياد، دخالت
 تحليل جامعه شناختي تعارضات همسران در " عنوان باپژوهشي ) 1387(منصوريان و فخرايي     

دهد كه متغيرهايي از قبيل ميزان  نشان ميپژوهشايج نت.  انجام داده است"هاي شهر شيرازخانواده
 از ازدواج، پيشگيرنده اصلي در ازدواج زنان، مدت آشنايي تحصيالت زن و مرد، فرد تصميم

 زندگي خانواده، درآمد زن، چگونگي اعمال قدرت از يرويدادهاي مثبت و منفي خانواده، چرخه
عاطفي و زناشويي همسران با يكديگر و چگونگي  يسوي شوهر، فشارهاي اقتصادي، انواع رابطه
  .  معنادار با ميزان تعارضات داشته استايارتباط آنان با خويشاوندان و دوستان رابطه

اجتماعي موثر بر ازدواج، - بررسي عوامل اقتصادي"اي به در مطالعه) 1993 (1اچيدا و همكاران    
دف مطالعه بررسي تأثير درآمد پايين، شهري شدن و ه. اندپرداخته"طالق و رشد زاد و ولد در ژاپن 

                                                 
1  - Uchida & others  
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 1975 تا 1970هاي جواني جمعيت بر ازدواج، طالق و زاد و لد در بين جمعيت ژاپن در بين سال
مطالعات نشان داده است كه درآمد پايين با ميزان طالق هم در مردان و هم در زنان . بوده است

  .  مثبت داشته استايرابطه
 انجام داده "آفريقايي -  طالق در زنان آمريكايييتجربه" عنوان باپژوهشي ) 2000 (1مولينا

شوند كه ناشي از حقوق پايين، ها نشان داد زنان با مشكالت مالي و احساسي مواجه مي يافته.است
 به خدا، اصول باورعوامل فرهنگي مانند . باشدمي) كمبود خرجي( عدم حمايت فرزندان و عدم نفقه

اري، روابط خانوادگي بسته و تالش براي رسيدن به موفقيت ديدشان را نسبت به طالق اخالقي ك
  . عوض كرد

 ،چرا همسراني كه والدين با تحصيالت بااليي دارند" عنوان بااي مطالعه) 2005 (2لينگستاد    
م پاشيدگي توان خطر از هنتايج نشان داد كه نمي.  انجام داده است"باالترين ميزان طالق را دارند؟

شان، عامل اقتصادي يا  ازدواج والدينيزندگي همسران با والدين با تحصيالت باال را به تاريخچه
تواند به رشد خطر فرهنگي مي -  وي برخي عوامل اجتماعيباور ولي به ،محيط شهري نسبت داد

 . طالق كمك كند

نتايج .  انجام دادند"در استرالياشكست ازدواج " عنوان بااي مطالعه) 2005 (3هويت و همكاران    
نشان داد كه عوامل موثر در شكست ازدواج در استراليا مانند عوامل موثر در طالق در ديگر 

  .باشدقومي نيز موثر مي - جا عامل نژادي ولي در اين،باشدكشورهاي غربي مي
 

  چارچوب نظري و روش شناسي
 بررسي تعارضات و اختالفات خانواده پرداخته شناسي بههايي كه در جامعهعمده ترين نظريه    

 ي فمينيستي و نظريهي تضاد، نظريهي منابع، نظريهيشامل ديدگاه پدرساالري، نظريه  است،
 كالينز قرار ي نظريهيتر بر پايه بيشپژوهشجا كه چارچوب نظري اين از آن. باشدمبادله مي

   .  شودرداخته مي كالينز پيگرفته است، به بحث پيرامون نظريه
كه چرا تضاد و خشونت در  براي پاسخ دادن به اين )1991، 4كالينز و كلترانس( بنظر كالينز    

حق : دهد، چهار تبيين اصلي جامعه شناختي وجود دارد كه عبارتند ازهاي امروز روي ميازدواج
  .ماعيمالكيت جنسي، فشارهاي اقتصادي، انتقال بين نسلي تعارضات، كنترل اجت

                                                 
1  - Molina 
2  - Lyngstad 
3  - Hewitt & Others 
4  - Collins & Coltrance 
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 نگرش سنتي پدرساالري مبتني بر اين ايده است كه زنان ازدواج كرده از :حق مالكيت جنسي    
  . ندرو ميبشمار دارايي شوهران خود بخشي ازلحاظ اقتصادي، جنسي و احساسي 

 بنظر كالينز ميزان تعارضات خانواده در هنگام فشارهاي اقتصادي افزايش :    فشارهاي اقتصادي
  چنين . كند عمده ايفا مييكند، بويژه در ميان طبقات پايين جامعه اين عامل نقشپيدا مي
 كه شوهر به عنوان پندارندچنين ميهاي جنسيتي دارند و هايي درك خيلي سنتي از نقشخانواده

  .  است اقتصادي و رئيس خانوادهيتأمين كننده
كه تعارضات خانواده بويژه بر اين شواهدي وجود دارد مبني :  انتقال بين نسلي تعارضات  

  .شودهاي قبلي به نسل بعد منتقل ميخشونت عليه زنان از نسل
 ازدواج امري است كه طي يك فرايند معامله و مذاكره حتي در ،بنظر كالينز: كنترل اجتماعي    

. شوندها در شرايطي دچار تعارض ميبنظر وي تمام خانواده. آيدسطح نمادي و احساسي بوجود مي
). 2004 ؛ كالينز، 1998، 1كالينز(اين تعارضات گاهي اوقات ممكن است منجر به خشونت شود 
ها،  روابط اجتماعي هر كدام از آنيمنابع قدرت در خانواده شامل وضعيت اشتغال زن و مرد، شبكه

  . باشدميهاي جنسي، ميزان درآمد و ميزان تحصيالت موقعيت
   مورد نياز با استفاده از پرسشنامه هايداده پيمايش استفاده شده و در اين پژوهش از روش    
براي كسب اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوايي از نوع اعتبار صوري . آوري شده استگرد

 اساتيد بخش جامعه شناسي دانشگاه شيراز يبه وسيله پرسشنامه هايپرسش  واستفاده گرديد
 استفاده شد كه 2ايي پرسشنامه از روش تعيين ضريب آلفاي كرونباخبراي تعيين پاي. تأييد شد

 نفر از زوجين 30 پژوهشنمونه اين .  درصد بوده است94/0ضريب آلفاي ميزان اختالف خانوادگي 
 كه اختالفات بودند 1389 سال نخست يمراجعه كننده به دادگاه شهرستان بستك درنيمه

ها با استفاده تجزيه و تحليل داده. باشداتفاقي مي - ، تصادفيگيري نمونهيشيوه. شتندخانوادگي دا
ها از تجزيه و تحليل دو متغيره به  و جهت آزمون فرضيهگرفت انجام  spssايرايانهاز نرم افزار 

  .  تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تي بهره گرفته شد روش ضريب همبستگي اسپيرمن،
  
  هاي پژوهشفرضيه

 .  اختالفات خانوادگي رابطه وجود داردبين سن ازدواج و
  . بين طول مدت ازدواج و اختالفات خانوادگي رابطه وجود دارد

  .بين ميزان تحصيالت زن و شوهر و اختالفات خانوادگي رابطه وجود دارد
                                                 

1  - Collins 
2  - Coefficient Alpha Cronbachs 
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 . بين وضعيت اشتغال زن و اختالفات خانوادگي رابطه وجود دارد
  .گي رابطه وجود داردبين نوع شغل زن و شوهر و اختالفات خانواد

  .بين درآمد مرد و اختالفات خانوادگي رابطه وجود دارد
  .بين چگونگي رابطه با خويشاوندان و فاميل و اختالفات خانوادگي رابطه وجود دارد

  .هاي رواني هر يك از زوجين و اختالفات خانوادگي رابطه وجود داردبين بيماري
  .يگر و اختالفات خانوادگي رابطه وجود داردبين چگونگي رابطه عاطفي همسران با يكد

  
  هايافته

 ميانگين سن ، 56/25دهد كه ميانگين سني زنان مورد مطالعه  نشان ميپژوهشهاي   يافته  
ميانگين . باشد سال مي40/5 ميانگين طول مدت ازدواج پاسخگويان و سال 33/20نان آازدواج 

 درصد از 20 ،چنينهم.  سال تحصيل بوده است36/10 و تحصيالت مردان 93/9تحصيالت زنان 
درصد داراي  10 ، درصد از آنان كارمند10دهند كهمجموع پاسخگويان را زنان شاغل تشكيل مي

 درصد از پاسخگويان شغل همسر 3/43. دهند درصد را زنان خانه دار تشكيل مي80مشاغل آزاد و 
 درصد 30ني را به خود اختصاص داده است، خود را آزاد ذكر كرده اند كه باالترين درصد فراوا

 درصد مربوط به كساني بوده كه همسرشان به كشورهاي خليج 10 درصد كارگر و 7/16كارمند، 
هاي اختالفات خانوادگي است كه در هشت  حوزهپژوهشهاي ديگر از يافته. كردندرفت و آمد مي
  . توزيع شده است1مورد در جدول 
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  هاي اختالفات خانوادگي حوزهيايج مربوط به اظهارات پاسخگويان درباره نت- 1جدول 
  ميانگين  خيلي زياد  زياد  كم  خيلي كم  گاههيچ  ي اختالفحوزه

خونسردي و يا نبود روابط عـاطفي يكـي از          
  زوجين

7  
3/23  

0  
0  

9  
30  

14  
7/46  

0  
0  

3  

ــدگي     ــل در زن ــشان و فامي ــت خوي دخال
  خانوادگي

11  
7/36  

0  
0  

2  
7/6  

15  
50  

2  
7/6  

90/2  

  13  بيماريهاي رواني مانند افسردگي، اضطراب
3/43  

6  
20  

5  
7/16  

6  
20  

0  
0  

13/2  

  11  بي اعتمادي و شك وترديد به يكديگر
7/36  

2  
7/6  

0  
0  

12  
40  

5  
7/16  

93/2  

  8  عدم احترام به يكديگر در مقابل ديگران
7/26  

2  
7/6  

9  
30  

9  
30  

2  
7/6  

83/2  

  13  وجينقلدري و زورگويي يكي از ز
3/43  

0  
0  

6  
20  

5  
7/16  

6  
20  

70/2  

  10  عدم مشورت مردان با زنان در امور زندگي
3/33  

0  
0  

6  
20  

5  
7/16  

9  
30  

10/3  

عــدم برقــراري ارتبــاط متقابــل بــين زن و 
  )عدم تفاهم(شوهر

0  
0  

4  
3/13  

12  
40  

9  
30  

5  
7/16  

50/3  

د اختالف، باالترين درصد فراواني شود، از ميان هشت مور مشاهده مي1 كه در جدول گونههمان    
، خونسردي و يا نبود )درصد 50( به ترتيب مربوط به دخالت خويشان و فاميل در زندگي خانوادگي

)  درصد40( شك و ترديد به يكديگر ،، بي اعتمادي) درصد7/46( روابط عاطفي يكي از زوجين
 .باشدمي
از پاسخگويان ميزان اختالف در اوايل  درصد 3/53پژوهش، براساس  نتايج بدست آمده از     

 20 . استيافته كاهش درصد 4/43 به  هم اكنوناند كه اين درصدزندگي مشترك را كم ذكر كرده
 به هم اكنوناند كه اين درصد درصد از پاسخگويان ميزان اختالف در اوايل زندگي را زياد بيان كرده

  .   درصد افزايش پيدا كرده است7/46
  . رسد بين سن ازدواج و اختالفات خانوادگي رابطه وجود دارد بنظر مي:1 يفرضيه    

   توزيع فراواني اختالفات خانوادگي بر حسب سن ازدواج- 2جدول
  سن ازدواج  كل  25-23  22-20   19-17

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني   اختالف خانوادگي

  3/23  7  5/62  5  25  2  0  0  كم
 60  18 5/37  3 5/37  3 7/85  12  توسطم

  7/16  5  0  0  5/37  3  3/14  2  زياد
  100  30  100  8  100  8  100  14  كل

Rs =0.38                         sig =  0/011 
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ضريب . دهد توزيع فراواني اختالفات خانوادگي را بر حسب سن ازدواج نشان مي2جدول 
هاي با توجه به داده. باشد معنادار بين دو متغير ميي بيانگر رابطهRs= 38/0همبستگي اسپيرمن 

. شوديابيم كه سن كم هنگام ازدواج، باعث شدت ميزان اختالفات خانوادگي ميمي جدول در
 مكرر اثبات يگونه پژوهشي به هايه بين سن كم هنگام ازدواج و بي ثباتي زناشويي در مقاليرابطه

 تزلزل و عدم ثبات زناشويي، سن كم به يبيني كننده پيشترين عامل قوي،بنابراين. شده است
تري در تر شانس ضعيفهاي جوان زوج،چنينهم). 228، 1الرسون و هلمن( هنگام ازدواج است
تري برخوردارند و اين در سنين پايين، زوجين از باليدگي هيجاني و عاطفي كم. ازدواج موفق دارند

بني جمالي، يزدي و ( زناشويي و در نهايت طالق را فراهم آوردتواند موجبات سستي پيوند امر مي
  ).1383نفيسي، 

 . رسد بين طول مدت ازدواج و اختالفات خانوادگي رابطه وجود داردبنظر مي: 2 يفرضيه
  

   توزيع فراواني اختالفات خانوادگي بر حسب طول مدت ازدواج- 3جدول 
   طول   كل  18-15  14-10  9-5  4-1

مدت 
  ازدواج
اختالف 

  خانوادگي

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  3/23  7  0  0  0  0  0  0  8/36  7  كم
  60  18 100  3 0  0 100  3  2/63  12  متوسط
  7/16  5  0  0  100  5  0  0  0  0  زياد
  100  30  100  3  100  5  100  3  100  19  كل

0.002=Sig             Rs=0.06                        
.  دوم اين مطالعه، بيانگر رابطه بين طول مدت ازدواج و اختالفات خانوادگي استيفرضيه

 سال ازدواج بيش از زوجين با 1- 4 يدهند كه زوجين داراي سابقههاي جدول نشان ميداده
تصادي  سال ازدواج مشكالتي مانند اختالفات زناشويي، دخالت خانواده، مشكالت اق10- 15 يسابقه

ازدواج ي زوجين داراي سابقه) 1385( رحمت اللهي پژوهش يهماهنگ با يافته. كنندرا تجربه مي
هاي  اصلي، مشكالت اقتصادي و تفاوتي دخالت خانوادهيتري در زمينهتر، مشكالت كمبيش

  . تواند در كاهش اختالفات زناشويي موثر باشد اين امر مي كهكنندفرهنگي تجربه مي

                                                 
1  - Larson & Holman 
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رسد بين ميزان تحصيالت زن و شوهر و اختالفات خانوادگي رابطه وجود  بنظر مي:3 ييهفرض
  .دارد

   توزيع فراواني اختالفات خانوادگي بر حسب تحصيالت زنان-4جدول 
راهنمايي و   ابتدايي

  متوسطه
ديپلم و فوق 

  ديپلم
      تحصيالت زن  كل  ليسانس و باالتر

  
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  راوانيف  درصد  فراواني  اختالف خانوادگي

  7/16  2  0  0  0  0  1/11  2  0  0  كم

  3/23  12 100  3 0  0  50  9 0  0  متوسط
  60  16  0  0  100  3  9/38  7  100  6  زياد

  100  30  100  3  100  3  100  18  100  6  كل
 Sig= 0.016                          Rs= 0.29 

  
  اختالفات خانوادگي بر حسب تحصيالت مردان توزيع فراواني -5جدول 

راهنمايي و   ابتدايي  سوادبي
  متوسطه

ديپلم و فوق 
  ديپلم

تحصيالت   كل  ليسانس و باالتر
  مرد
  

اختالف 
  خانوادگي

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  7/16  5  0  0  2/18  2  3/27  3  0  0  0  0  كم

 60  15 100  3 8/81  9  3/27  3 0  0 0  0  متوسط
  3/23  10  0  0  0  0  5/45  5  100  3  100  2  زياد
    30    3    11    11    3    2  كل

Rs = 0.52                     Sig= 0.003               
   نمايانگر توزيع فراواني اختالفات خانوادگي بر حسب تحصيالت زنان و مردان  5و  4جدول     
 يحاكي از رابطه) Sig 29/0=Rs= 016/0( حاصل محاسبات ضريب همبستگي اسپيرمن. دباشمي

 ضريب همبستگي ،چنينهم. دار بين ميزان تحصيالت زنان و اختالفات خانوادگي بودمعني
 يبين ميزان تحصيالت مردان و اختالفات خانوادگي رابطه) Rs  , 003/0 =sig=52/0(اسپيرمن 

 اين مطلب بود كه باال بودن سطح تحصيالت زوجين بيانگرمقادير بدست آمده . معني دار نشان داد
هاي استحكام پايه توان اذعان داشت كه يكي ازبنابراين، مي. عامل تفاهم و تداوم زندگي است

 بر اشتغال زن و شوهر به افزونباشد زيرا اين عامل ها باال بودن سطح سواد و تبعات آن ميخانواده
تر ل و مشكالت زندگي  موجبات تفاهم بيشيها در جهت حل مسانآگاهي آ افزايش ،عهكار و مطال

  . كندها را فراهم ميو در نتيجه تداوم زندگي آن
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  . رسد بين وضعيت اشتغال زن و اختالفات خانوادگي رابطه وجود دارد بنظر مي:4 يفرضيه
 

  وضعيت اشتغال زنان   آزمون تفاوت ميانگين اختالفات خانوادگي بر حسب - 6جدول
وضعيت   نام متغير

  اشتغال
انحراف   ميانگين  فراواني

  معيار
اشتباه 
  استاندارد

t sig  

  وضعيت اشتغال  81/5  24/14  00/32  6  شاغل
  71/2  31/13  79/38  24  خانه دار

058/1-  323/0  

 به نمايش 6و اختالفات خانوادگي در جدول  ميان وضعيت اشتغال زنان ي چهارم رابطهيفرضيه    
شود، از آزمون تي مستقل براي دريافت تفاوت معناداري مشاهده ميكه گونه گذاشته شده و همان

 - 058/1 بدست آمده كه برابر با tبا توجه به مقدار . ميان زنان شاغل و خانه دار استفاده شده است
  . شود نميمشاهده ميان اين دو متغير ي رابطه، است323/0داري محاسبه شده كه و سطح معني
بين نوع شغل زن و شوهر و اختالفات خانوادگي رابطه وجود  كه رسد بنظر مي:5ي فرضيه

  .دارد
   تحليل واريانس اختالفات خانوادگي با نوع شغل زنان و مردان-7جدول

انحراف   ميانگين  فراواني         عنوان شغل
  معيار

اشتباه 
  استاندارد

Sum of 
squares 

F  Sig  

  71/2  31/13  79/38  24  خانه دار
  000/0  000/0  00/45  3  كارمند
ان  000/0  000/0  00/19  3  آزاد

زن
  

  47/2  53/13  43/37  30  جمع

40/1235  092/4  028/0  

  24/2  72/6  33/36  9  كارمند
  000/0  000/0  00/19  5  كارگر
  89/3  03/14  61/45  13  آزاد

  000/0  000/0  00/36  3  خليج رو

ان
رد
م

  

  47/2  53/13  43/37  30  جمع

29/2586  225/8  001/0  

 نوع شغل زنان و مردان با يشود، بمنظور بررسي رابطه مشاهده مي7گونه كه در جدول همان    
بر اساس نتايج بدست آمده، . ميزان اختالفات خانوادگي از تحليل واريانس استفاده شده است

ترين  درصد و كم00/45باالترين درصد ميانگين مربوط به زنان شاغل در شغل كارمندي با 
 تفاوت يباشد كه اين امر نشان دهنده درصد مي00/19ميانگين مربوط به زنان در شغل آزاد با 

 بدست آمده كه برابر با Fبا توجه به مقدار . باشدميزان اختالفات خانوادگي بر حسب نوع شغل مي
.  تفاوت مشاهده شده به لحاظ آماري معني دار است، است028/0داري كه  و سطح معني- 092/4
 تفاوت ميانگين ميزان اختالفات خانوادگي بر حسب نوع شغل يدهنده اين جدول نشان،چنينهم

 تفاوت 001/0داري  و سطح معني23/8 بدست آمده كه برابر با Fبا توجه به مقدار . باشدهمسر مي
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ها حاكي از آن بود كه  يافته،در مجموع. دار استها به لحاظ آماري معنيهده شده بين ميانگينمشا
. دهدباشند، اختالفات زناشويي كمتر رخ ميهايي كه زنان و مردان در شغل كارمندي ميدر خانواده

ي، اجتماعي توان گفت، باالتر بودن موقعيت سطح تحصيلمده ميآ با توجه به نتايج بدست ،بنابراين
  . شودو شغلي زوجين باعث استحكام زندگي زناشويي مي

  .رسد بين درآمد مرد و اختالفات خانوادگي رابطه وجود دارد بنظر مي:6 يفرضيه
  

   توزيع فراواني اختالفات خانوادگي بر حسب درآمد مردان- 8جدول 
              درآمد مرد  كل   هزار تومان به باال651   هزار تومان600-451   هزارتومان300-450

  
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  اختالف خانوادگي

  3/23  7  0  0  0  0 9/38  7  كم

 60  18 100  6 100  6  3/33  6  متوسط
  7/16  5  0  0  0  0 8/27  5  زياد
  100  30  100  6  100  6  100  18  كل

sig=0.584                           Rs =0.104 
باشد كه نتايج  ميان درآمد مرد و اختالفات خانوادگي ميي بعدي اين مطالعه، رابطهيفرضيه

ن دهند كه ضريب همبستگي اسپيرمهاي جدول نشان ميداده. شودمشاهده مي 8ن در جدول آ
104/0 =Rs استدار بين دو متغير باشد كه بيانگر عدم رابطه معني مي .  

ين چگونگي رابطه با خويشاوندان و فاميل و اختالفات خانوادگي رسد ب بنظر مي:7 يفرضيه
  .رابطه وجود دارد

  
 نتايج تحليل واريانس اختالفات خانوادگي بر حسب چگونگي رابطه با خويشاوندان و -9 جدول 

  فاميل
اشتباه   انحراف معيار  ميانگين  فراواني   رابطه با خويشاوندان       

  استاندارد
Sum of 
squares 

F sig 

  09/2  96/6  09/26  11  هيچگاه
  000/0  000/0  00/17  2  كم
  48/1  75/5  20/45  15  زياد

  000/0  000/0  00/62  2  خيلي زياد
  47/2  53/13  43/37  30  جمع

05/4362  823/39  000/0  

 آن با اختالفات ي چگونگي رابطه با خويشاوندان و فاميل و رابطه  هفتم اين مطالعه،يفرضيه    
در خصوص رابطه با ) Sig= ٠٠٠/٠ F=38.823( نتايج تحليل واريانس. باشدخانوادگي مي
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بدين معني كه با . دهددار را نشان مي معنييخويشاوندان و فاميل و اختالفات خانوادگي تفاوت
   ارتباط با افزايش رابطه با خويشاوندان از ميزان اختالفات كاسته شده، بنابراين هر چه ميزان

. تر و نزديك تر بوده، از ميزان اختالفات كاسته شده است خويشاوندان و دوستان بيشيشبكه
ل و مشكالت ي بروز مسايشود كه زمينهارتباط با خويشاوندان نزديك زن و شوهر باعث مي

نايان  روابط اجتماعي زن و شوهر با خويشاوندان و آشيهر اندازه دايره. دياباحتمالي كاهش 
  . گذارد خانواده بر جاي مييشود، تأثير مثبتي بر روابط اعضاگسترده مي
 بنظر مي رسد بين بيماريهاي رواني هر يك از زوجين و اختالفات خانوادگي :8ي فرضيه

  .رابطه وجود دارد
  

  هاي رواني زوجين نتايج تحليل واريانس اختالفات خانوادگي بر حسب بيماري- 10جدول 
انحراف   ميانگين  فراواني  ي روانيهابيماري

  معيار
اشتباه 
  استاندارد

Sum of 
squares 

F  sig 

  45/3  44/12  92/27  13  هيچگاه
  45/2  02/6  50/39  6  خيلي كم

  20/2  92/4  60/56  5  كم
  78/1  38/4  00/40  6  زياد
  47/2  53/13  43/37  30  جمع

74/3077  942/11  003/0  

. باشد بين بيماري رواني زوجين و اختالفات خانوادگي ميي رابطه پژوهش، بعدي اين يفرضيه    
 معني دار بين يحاكي از رابطه) sig= 0/003, F=11.942(حاصل محاسبات تحليل واريانس 

ابتالء به بيماري  كه توان نتيجه گرفت مي،بنابراين. هاي رواني و اختالفات خانوادگي استبيماري
، ضمن سست شدن روابط زوجين، موجب تأثير منفي بر روابط زن و شوهر رواني يكي از زوجين

 . رودمي شمارو يكي از عوامل از هم پاشيدگي زندگي زناشويي و عدم موفقيت زوجين بشود مي
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 عاطفي همسران با يكديگر و اختالفات خانوادگي يرسد بين چگونگي رابطه بنظر مي:9 يفرضيه
 .رابطه وجود دارد

  
 عاطفي ي نتايج تحليل واريانس اختالفات خانوادگي بر حسب چگونگي رابطه- 11جدول 

  همسران با يكديگر
رابطه 
  عاطفي

انحراف   ميانگين  فراواني
  معيار

اشتباه 
  استاندارد

Sum of 
squares 

F Sig 

  368/0  975/0  42/18  7  گاههيچ
  72/2  18/8  33/37  9  كم
  29/2  59/8  00/47  14  زياد
  47/2  53/13  43/37  30  جمع

65/3809  248/34  000/0  

 عاطفي همسران با يكديگر و اختالفات خانوادگي ي آخر اين مطالعه، چگونگي رابطهيفرضيه    
 معني دار بين عدم وجود يتفاوت) F Sig=0.000= 34.248(محاسبات تحليل واريانس . باشدمي

 عاطفي با ي يعني با كاهش ميزان رضايت از رابطه،ادروابط عاطفي و اختالفات خانوادگي نشان د
 همسراني كه به لحاظ روابط ،بنابراين. كندهمسر، ميزان اختالفات بين زوجين افزايش پيدا مي

تر دچار اختالف در زندگي خود تري برخوردارند، كمزناشويي، عاطفي و احساسي از رضايت بيش
  . شوندمي
  

  نتيجه گيري
در . ا هدف بررسي عوامل مرتبط با اختالفات خانوادگي در شهر بستك انجام گرديداين پژوهش ب    

از روش . گرديد مورد نظر بررسي ي در حوزهپژوهش ي مقدماتي، پيشينهيابتدا پس از مطالعه
 نفر از زنان 30 ،در اين مطالعه. ها بهره گرفته شد آوري دادهگردپيمايشي و پرسشنامه براي 

 مورد مصاحبه ،به دادگستري شهرستان بستك كه دچار اختالفات خانوادگي بودندمراجعه كننده 
  . قرار گرفتند

 سال قرار داشته و داراي 17- 37 سني ي مورد مطالعه در ردهي نمونه،با توجه به آمار توصيفي    
ل  سا25 آن ترينبيش ، سال17 سن ازدواج پاسخگويان ترينكم.  سال بودند56/25ميانگين سني 

 درصد شاغل 20 درصد از پاسخگويان خانه دار و 80حدود .  سال بوده است33/20و ميانگين 
 درصد داراي سطوح تحصيلي 60 يعني ،ترين تعداد زناناز لحاظ سواد و تحصيالت نيز بيش. بودند

 ، درصد داراي سطوح تحصيلي ديپلم10 درصد داراي تحصيالت ابتدايي و 20راهنمايي و متوسطه، 
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هاي اين  بر اساس نتايج بدست آمده از يافته،چنينهم.  ليسانس و باالتر بودند،ديپلمفوق 
 درصد تا حدي اختالف 10اند،  درصد از پاسخگويان ميزان اختالف را كم ذكر كرده3/43پژوهش، 

جهت تجزيه و تحليل . ها اختالفات زيادي وجود داشته است درصد خانواده7/46اند و در داشته
  .  استفاده شده استT و  F ا از آزمونهداده
 معنادار ي متغير سن ازدواج پاسخگويان با اختالفات خانوادگي رابطه كهها نشان دادنتايج يافته    

و بني جمالي، يزدي و ) 1994 (1هاي الرسون و هلمناين يافته با نتايج پژوهش. داشته است
ترين عامل خود به اين نتيجه رسيدند كه قويها در پژوهش آن. خواني دارد، هم)1383(نفيسي 

هاي  زوج،چنينهم.  تزلزل و عدم ثبات زناشويي، سن كم به هنگام ازدواج استيبيني كنندهپيش
در سنين پايين، زوجين از باليدگي هيجاني و . تري در ازدواج موفق دارندتر شانس ضعيفجوان

موجبات سستي پيوند زناشويي و در نهايت طالق را تواند تري برخوردارند و اين امر ميعاطفي كم
 معنادار با اختالفات خانوادگي نشان ايباشد كه رابطهمتغير ديگر طول مدت ازدواج مي. فراهم آورد

تر،  ازدواج بيشي زوجين داراي سابقه كهنيز نشان داد) 1385( رحمت الهي پژوهشهاي يافته. داد
هاي فرهنگي  اصلي، مشكالت اقتصادي و تفاوتي خانواده دخالتيتري در زمينهمشكالت كم

تحصيالت زن و مرد نيز از . تواند در كاهش اختالفات زناشويي موثر باشداين امر مي. كنندتجربه مي
هايي كه در خانواده.  معنادار با اختالفات خانوادگي نشان دادايديگر متغيرهايي بود كه رابطه
ها حاكم بوده،  پاييني قرار داشته و پدرساالري يا مادرساالري بر آنتحصيالت زن و شوهر در سطح

    توان اذعان داشت كه يكي از  مي،بنابراين. تري بين همسران بوجود آمده استاختالف بيش
هاي پژوهش هاردستي اين يافته با يافته. باشدها باال بودن سطح سواد ميهاي استحكام خانوادهپايه

 تحصيالت باالي  با بين سازگاري زناشويييبر اساس آن رابطه. همخواني دارد) 1980 (2و همكاران
 3 اين نتيجه با نتايج پژوهش هاوسك نشت،چنينهم. زوجين و برجستگي حرفه اي آنان تأييد شد

 باشدمي همسو ،كه زنان داراي تحصيالت باالتر از سازگاري زناشويي باالتري برخوردارند) 1981(
  ). 1383ز بني جمالي و همكاران، به نقل ا(

. براي دريافت تفاوت معنادار ميان زنان شاغل و خانه دار از آزمون تي مستقل استفاده شده است    
از ديگر .  معنادار ميان وضعيت اشتغال زنان و اختالفات خانوادگي نشان نداداياين آزمون رابطه

  . باشدنوادگي نداشت، درآمد مرد مي معني دار با اختالفات خاايمتغيرهايي كه رابطه

                                                 
1  - Larson & Holman 
2  - Hardesty & Others 
3  - Hausek necht 
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دار  معنياي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و رابطهANOVAاز بين متغيرهايي كه به روش     
اين يافته با نتايج پژوهش . باشدبا اختالفات خانوادگي نشان داد، نوع شغل زنان و مردان مي

تري از تفاهم، ارتباط و نظم بيكار ميزان كممطابقت دارد و آن اين است كه افراد ) 1990 (1ويدانوف
 شوهران ، بر اينافزون.  روابط تنش زاتري با همسر خود دارندروي هم رفته،در روابط خانوادگي و 

 بحث دارند و انسجام خانوادگي ،تر جرگيرند، بيشتر مورد حمايت همسر خود قرار ميبيكار كم
هاي اخير، به استقالل اقتصادي ان به بازار كار در دهه ورود زنيافزايش بي سابقه. تري دارندكم

آنان منجر گرديده است و اين امر راه را براي زناني كه از وضعيت زناشويي ناراضي اند، باز نموده 
ل پيرامون آن يشود بلكه مسادر واقع اشتغال زنان به معناي كلي خود باعث مشكل نمي. است

  .دسازها فراهم مي هم پاشيدگي خانوادهزمينه را براي ايجاد اختالف و از
هاي رواني و تر به جنبه بيش،نهايت طالق دارددر ارتباطي كه اشتغال زنان با اختالف زناشويي و     

افزون زنان را به  وقتي اشتغال روز. گرددمي  روابط بين زن و شوهر برويژهعاطفي در خانواده ب
شود كه از اين راه به هايي مي توجه ما معموالً متوجه زيان،گيريمكارهاي خارج از خانه در نظر مي

خالء . دهيم ولي اثرات ناگوار اين وضع را بر روحيه مردان مورد توجه قرار نمي رسد،- كودكان مي
استقالل اقتصادي زن و كم شدن . شودروابط عاطفي بين اعضاي خانواده با هيچ جايگزيني، پر نمي

 تحمل پذيري زن را كاهش و ميل به جدايي و طالق را با فرض مشكالتي ي آستانه نياز به همسر،
در ارتباط با خونسردي و يا نبود روابط عاطفي زوجين، آزمون . دهد افزايش مي،در زندگي زناشويي

Fعاطفي با همسر، ميزان ي از رابطه، يعني با افزايش ميزان رضايت،دار را نشان داد معنيي تفاوت 
، المك )1983 (2هاي ديويدسن و همكاراناين يافته با يافته. يابدميهمسران كاهش اختالفات بين 

ها بيانگري عواطف، با هاي آنبر اساس يافته. خواني داردهم) 1999 (4وبرا - و گيل) 1989 (3و لين
ها را از زندگي و روابط زناشويي تحت تأثير خود وفاق و همرأيي زوجين در اين خصوص رضايت آن

تر بين تر و  صميمي ارتباطاتي گرم،تر باشدها بيشدهد و هر چه توافق در اين زمينهر ميقرا
 نتايج بدست آمده از بر اساس). 1383به نقل از بني جمالي و همكاران، ( زوجين برقرار خواهد شد

، روابط اجتماعي و عاطفي زن و شوهر متغيري است كه در تحليل تعارض و اختالف بين پژوهش
چگونگي روابط زن و شوهر هم در داخل خانواده و هم .  بسزا برخوردار استيسران از اهميتهم

همسراني كه به لحاظ . كندها ايفا ميبيرون از خانواده نقش اصلي در ميزان تعارضات و اختالفات آن

                                                 
1  - Voydanoff 
2  - Davidson & Others 
3  - Lamek & Line 
4  - Gill Vebra 
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تر دچار اختالف در تري برخوردارند، كمروابط زناشويي، عاطفي و احساسي از رضايت بيش
  .شوندگي خود ميزند
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