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چکیده
هیچ عصری مانند عصر حاضر خطر انحالل کانون خانوادگی و عوارض سوء ناشی از آن مورد توجه قرار
نگرفته است و در هیچ عصری مانند این عصر عمالً بشر دچار این خطر و آثار سوء ناشی از آن نبوده است.
پیچیدهترین رابطهها ،روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد لذا دستیابی به اطالعاتی در این زمینه
بسیار مشکل و در شرایطی هم غیرممکن خواهد بود .پژوهشهای زیادی برای یافتن مهمترین علل مؤثر بر
طالق ،انجام شده اما به نتایج متفاوتی دست یافتهاند .به همین دلیل خالء ناشی از فقدان روش برای سازماندهی،
نمایش ،پیوند دادن و سرانجام ادغام پژوهشهای انجام شده کامالً احساس میشود .پژوهش حاضر با هدف
ترکیب کمی نتایج (فراتحلیل) پژوهشهای انجام شده در حوزه علل شخصیتی و ارتباطی مؤثر در طالق را
مورد بررسی قرار داد 36 .مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانکهای اطالعاتی داخلی و جستجوی
دستی در پژوهشگاه علوم و فناوری ایران در بین سالهای  1378تا  1395انجام شده بودند ،شناسایی و
اطالعات مربوط به آنها از طریق نرمافزار جامع فراتحلیل ( )CMA2تحلیل شدند .یافتهها :شاخص اندازه
اثر ترکیبی  rبرای متغیرهای شخصیتی در مدل ثابت  0/042و در مدل تصادفی  0/08و برای متغیرهای ارتباطی
در مدل اثرات ثابت  0/034و در مدل اثرات تصادفی  0/057که با توجه به معیار کوهن میزان اندازه اثر ،در
هردو عامل کم بود؛ اما در بررسی اندازه اثر تفکیکی علل شخصیتی ،متغیرهای انجام کارهای خالف و در
علل ارتباطی متغیر عدم توجه و عشق اندازه اثر زیاد و رابطه مثبت با طالق داشتند .با توجه به ناهمگنی در
مطالعات ،تحلیل تعدیلکنندهها صورت گرفت.

واژگان کلیدی :طالق ،فراتحلیل ،عوامل شخصیتی ،عوامل ارتباطی ،اندازه اثر.

مقدمه
در میانه دهه  1970علوم اجتماعی و رفتاری دریک بحران جدی گرفتار شده بود که بخشی
از این بحران به ویژگیهای خاص روششناختی این علوم مربوط میشد .در این علوم
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برخالف علوم طبیعی ،تبیین رفتار انسان به دلیل دشوار بودن کنترل محیط ،عدم دسترسی به
تعاریف پذیرفته شدهی عمومی و تفاوت در روشها ،فنون و خصوصیات نمونهگیری ،غالباً
سختتر است .این ویژگی ها در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری سبب شده تا انبوهی از
پژوهشها بر رویهم انباشته گردند که در اغلب موارد نتایج آنها ناهماهنگ و یا متناقض
بود (هانتر و اشمیت.)2004 ،1
از سویی دیگر ،تاریخ تحوالت تئوریهای علمی در زمینههای علوم اجتماعی ،علوم
رفتاری و پزشکی نشان میدهد که بسیاری از این تئوریها در فرآیند یک بحران اجتماعی،
اقتصادی و یا سیاسی مهم و در راستای تبیین مسائل اجتماعی و روانی و بهمنظور تعدیل یا
تصحیح این شرایط ابداع شده است (هومن .)1390،آنچه جینگالس 2در سال  1976در
مقاله ی اثرگذار خود با عنوان «تحلیل اولیه ،ثانوی و فراتحلیل پژوهش» با واژه فراتحلیل

3

وضع کرد ،در واقع نتیجه تالش پژوهشگران و روششناسان متعهد علوم اجتماعی و رفتاری
برای غلبه بر بحران روششناختی فوقالذکر و ارائه رویکردی جدید در بازنگری بدنهی
دانش موجود و پیشینهی پژوهشی موضوعات مورد مطالعه بود (قاضی طباطبایی.)1389 ،
فراتحلیل نقش چندوجهی در فرایندهای تحقیقی دارد که یکی از آنها چاپ خالصه است
که دادههای موجود در یک سؤال تحقیقی معلوم را ترکیب میکند .فراتحلیل همچنین
میتواند یک نقش اساسی در طرح تدابیر ،طراحی مطالعات جدید و انتشار نتایج داشته باشد
)دالور و گنجی.)1393 ،
تحقیقات حوزه روانشناسی و علوم تربیتی ،علوم اجتماعی و سایر حوزهها گاهی به نتایج
متناقض میانجامد .زمانی که در پژوهشهای مختلف ،پژوهشگران نمونههای متفاوتی را
مورد بررسی قرار میدهند ،بدون شک بین نمونههای آنها تفاوتهای فراوانی قابلمشاهده
است .با توجه به تعدد و نوع هدف ،موضوع ،جامعه پژوهشی ،طرح تحقیق و عوامل متعدد
دیگر یافتههای برخی از این پژوهشها در علوم انسانی و اجتماعی فاقد ثبات و پایایی هستند.
تنها ده مطالعه و پژوهش میتواند کفایت تحلیل یک موضوع پژوهشی را نشان دهد؛ اما
گاهی اوقات ممکن است صدها پژوهش انجام شود ولی نتوان یک خالصه یکدست و ساده
از آنها تکوین کرد .به همین دلیل خالء ناشی از فقدان روش برای سازماندهی ،نمایش،
1. Hunter and Schmidt
2. Jane Glass
3. Meta-analysis
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ال احساس میشود .هدف فراتحلیل
پیوند دادن و سرانجام ادغام پژوهشهای انجام شده کام ً
معرفی شیوهی تفکری برای ترکیب پژوهشهای انجام شده با استفاده از روشهای آماری
آموخته شده است (دالور.)1390 ،
از سوی دیگر ،طالق نیز بهعنوان یک مسئله اجتماعی یکی از مهمترین پدیدههای حیات
انسانی است .میتوان گفت که کمتر پدیدهی اجتماعی وجود دارد که به پیچیدگی طالق
باشد .طالق در طبقات اجتماعی پدیدهای مؤثر است که بر تمامی جوانب جمعیت در یک
جامعه تأثیر میگذارد زیرا که نظام خانواده را از هم میپاشد (ساروخانی .)1385 ،در این
بین جامعهشناسان میکوشد تا سیر پیدایش طالق را در سطح اجتماعی مورد بررسی قرار
دهند .روانشناسان پدیدهی طالق را نوعی گسستگی عاطفی زوجین و یا حداقل یکی از
زوجین میداند .این گسستگی بدون شک دردناک است و مسلماً این پدیده توأم با ضایعات
و آسیبهای متفاوت در سطح فردی و اجتماعی میباشد (بوالهری و همکاران.)1391 ،
علیرغم تالشهای فراوان و هزینههای بسیاری که صرف بررسی عوامل مؤثر بر بروز
طالق شده ،نتایج حاصل از پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،همخوان نیست و بعضاً با
نتایج متناقضی برخورد میشود .خطر جدی در این است که رفتهرفته مطالعات پژوهشی در
حوزه آسیبهای اجتماعی بهویژه طالق ،پرهزینه و بیفایده تلقی میشود ،زیرا علیرغم
انجام مطالعات زیاد نمیتوان میزان اثر هر یک از عوامل بررسی شده در پژوهشها را بررسی
کرد .درمجموع با توجه به ناهمخوانیهایی که در مقدار و میزان شاخصهای آماری عوامل
مؤثر بر طالق در پژوهشهای این حوزه در ایران وجود دارد ،به نظر میرسد که انجام یک
فراتحلیل ،به روشن ساختن مقدار واقعی اندازه اثر عوامل شخصیتی و ارتباطی مؤثر بر طالق
کمک میکند.
در حقیقت ضرورت انجام پژوهش فراتحلیل عوامل مؤثر بر طالق در تعیین اندازه اثر
متغیرهای شخصیتی و ارتباطی مؤثر بر طالق ،تشخیص متغیرهای تعدیلکننده فردی و
روششناختی تأثیرگذار در این رابطه و تشخیص حوزههای پژوهش مسئلهدار و همچنین
حوزه تحقیقاتی که پژوهشهای گذشته به آن نپرداختهاند ،کمک میکند .همچنین پژوهش
فراتحلیلی در حوزه طالق به پژوهشگر این امکان را میدهد تا مشخص کند کدام
ویژگیهای پژوهشهای پیشین در تفاوت اندازه اثرهای یافت شده در مطالعات نقش دارند.
درنتیجه قاطعانهتر میتوان درباره روابط بین عوامل شخصیتی و ارتباطی طالق نتیجهگیری
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کرد و از این طریق میتوان راهحل مناسبی برای جلوگیری از اتالف سرمایههای انسانی و
اقتصادی در حوزه پژوهش درباره طالق پیدا کرد و نهایتاً سالمت روانی افراد ،خانواده و
جامعه را بهبود بخشید.
بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر این است که با مروری جامع و سیستماتیک و با روش
فراتحلیلی به ارزیابی علل شخصیتی و ارتباطی مؤثر بر طالق درایران در بازه زمانی سالهای
 1378تا  1395پرداخته شده است .در این راستا به محاسبه ،مقایسه و تلفیق نتایج علل
شخصیتی و ارتباطی مؤثر بر طالق در قالب آماره «اندازه اثر» 1که شاخصی عینی ،یکدست
و قابلمقایسه بوده و برآوردی از شدت اثرگذاری میباشد ،اقدام میگردد .همچنین با
کدگذاری و تلخیص ویژگیها و اجزای روشی ،تئوریک و سایر ویژگیهای علل شخصیتی
و ارتباطی مؤثر بر طالق عالوه بر آنکه توصیفی جامع از این ویژگیها ارائه میگردد به تأثیر
این ویژگیها بر نتایج علل شخصیتی و ارتباطی مؤثر بر طالق نیز پرداخته خواهد شد .لذا این
پژوهش ،با استفاده از روش فراتحلیل در پی پاسخگویی به این سؤال است که علل شخصیتی
و ارتباطی مؤثر بر طالق در پژوهشهای ایران کدامند و مقدار اثر متغیرهای آن چه میزان
است؟
احمدزاده و همکاران ( )1391در پژوهشی تحت عنوان فراتحلیل رابطهی سبک
دلبستگی با رضایت زناشویی با استفاده از تکنیک فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل
از نتایج تحقیقات مختلف ،میزان اندازه اثر رابطهی سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی
را مشخص نموده است .بدین منظور  18پژوهش که ازلحاظ روششناختی موردقبول بوده
انتخاب و فراتحلیل روی آنها انجام گرفت .پژوهش آنها مبتنی بر  19اندازه اثر است که
یافتههای آنها نشان داد میانگین اندازه اثر رابطهی سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی
 0/21است که مطابق با معیار کوهن اندازه اثر پایین است؛ بنابراین بین سبکهای دلبستگی
و رضایت زناشویی رابطهی کمی وجود دارد.
بوستانی پور ،ثنایی و کیامنش ( )1386در فراتحلیلی اثربخشی الگوهای شناختی رفتاری
در درمان مشکالت زناشویی را مورد بررسی قرار دارند .نتایج آنها نشان داد  17درصد
افرادی که تحت درمان زناشویی شناختی رفتاری قرار گرفتند بهبودی باالتری را از خود
نشان دادند .این میزان بهبود در حد پایین قرار دارد ،یعنی احتمال بهبود زوجهایی که با
1. Effect size
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مشکالتی چون نارضایتی زناشویی ،تعارض ،عدم صمیمیت ،ناسازگاری و یا افسردگی
مواجه هستند و تحت درمان شناختی رفتاری قرار میگیرند  17درصد بیشتر از زوجهایی
است که تحت درمان قرار نمیگیرند .این یافته نشاندهنده آن است که میزان موفقیت الگوی
شناختی رفتاری در درمان چنین مشکالتی مؤثرتر از عدم درمان است ،اما نه به حدی که
بتوان از آن بهعنوان یک الگوی درمانی مناسب یاد کرد.
پولکس ،1هولمز و باهلر ( )2007با استفاده از روش فراتحلیل رابطه بین کیفیت زناشویی
و سالمت فردی را مورد بررسی قرار دادند .به این منظور تأثیرات  93مطالعه مورد بررسی
قرار گرفت .میانگین اندازه اثر  0/37برای اثرات مقطعی و  0/25برای اثرات طولی استخراج
گردید .همچنین نتایج نشان داد چندین متغیر تعدیلکننده ازجمله جنسیت ،طول مدت
زندگی زناشویی ،ابزار گردآوری دادهها و سال گردآوری دادهها برای ارتباط بین کیفیت
رابطه زناشویی و سالمت فردی وجود دارد .این پژوهش نشان داد که اثرات طولی به احتمال
بیشتری در این پژوهش کشف نشدهاند و بایستی در پژوهشهای آینده مورد بررسی قرار
گیرد.

بررسی رویکردهای مختلف در مورد اختالفات زناشویی
رویکرد روانکاوی
یکی از ارزشمندترین نظریات در مورد ازدواج و اختالفات زناشویی نظریه روان پویایی
است .در این مکتب رفتار بشر با استفاده از دیدگاه درون روانی شناخته میشود .حتی در
بحث روابط زناشویی ،سطح رشد درونی یکی از افراد و یا هردوی آنها مهم است .بدین
ترتیب رضایتمندی از ازدواج تابعی از سطوح رشد فردی یا دوطرفه زوجین میباشد .صحبت
کردن از رضایتمندی در ازدواج بدون فهم و شناخت پیچیدگیهای رشد فردی هر دو عضو
غیرممکن است؛ بنابراین رضایتمندی از ازدواج با استفاده از نظریات روان پویایی مورد بحث
قرار میگیرد .در این ارتباط دو مقوله مطرح است.
الف) نظریاتی که معتقدند شناخت رضامندی ازدواج ،مستلزم شناخت تحول رشدی هر دو
زوج است.
ب) نظریاتی که معتقدند تاریخچه رابطه موضوعی در ازدواج نقش اساسی دارد.

1. Polks, Holmes and Baehler
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رویکرد رفتاری
1

رفتارگرایی یکی از قدیمیترین نظریهها است که حاصل کار ایوان پاولف ( ،)1936جان
ب واتسون )1958( 2و بی اف اسکینر )1980( 3میباشد .اسکینر ( )1980منکر شرطیسازی
عامل تأکیدش بر این مسئله بود که یادگیری از طریق از طریق پاداش و تنبیه انجام میگیرد.
رویکرد رفتاری مشکالت زناشویی را بر اساس قوانین یادگیری اجتماعی تبیین میکند .در
این مکتب ،مشکالت بین فردی از طریق شناخت عواملی که در حال حاضر به تداوم اختالف
منجر میشود مرتفع میگردد .رفتارگرایان به سائقهای ناهشیار و انگیزش درونی توجه نکرند
و یک مدل موقعیتی را در نظر میگیرند (میشل .)1968 ،4مدل رضایت از ازدواج در این
رویکرد ،با استفاده از تئوری مبادله اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد .کلی و تیبات

5

( )1959معتقدند «در روابط بین فردی دوجانبه هر عضو کوشش میکند درحالیکه هزینهها
را به حداقل میرساند ،به حداکثر سود نائل گردد و رضامندی از ازدواج تابعی از سود و
زیانی است که هرکدام از زوجین کسب میکنند .در ازدواج موفق هر دو نفر به کسب
حداکثر پاداش با صرف حداقل هزینه نائل میشود .تقویتهایی که فرد از همسرش دریافت
میکند نهتنها تعیینکنندهی درجه رضایت از ازدواج است ،بلکه پاداشی را که وی بهسوی
همسرش بر میگرداند را نیز تعیین میکند» (جاکویمن.)1981 ،6

رویکرد انسانگرایی
در این رویکرد که بهعنوان نیروی سوم در روانشناسی شناختهشده بشر را متفاوت از
روانکاوی و رفتارگرایی در نظر میگیرد .بشر همواره در حال شدن است و تمایل ذاتی برای
رشد دارد .آبرهام مازلو )1970( 7مفهوم خود شکوفایی را مطرح کرده و اشاره به فرایندهایی
دارد که موجب میشود یک فرد کامل شود .فرد با عملکرد کامل انعطافپذیر بوده و پذیرای
تجربه است و تجربیات جدید برایش هیجانانگیز بوده و مسئولیت اداره زندگی خود را بر
عهده دارد .بجای اینکه دیگران شیوه زندگی آن را تعیین کنند خودشان زندگی خود را بر
1. Paulph
2. Watson
3. Skinner
4. Michelle
5. kelley,Thibout
6. Javamien
7. Abraham Maslow
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عهده دارند .این مکتب بر اینجا و حال دارد و گذشته نقش اساسی در رفتار بشر ندارد .جریان
خود به خودی احساسات قابل ارزش است و بهعنوان غریزهای برای رشد در نظر گرفته
میشود .نقطهنظر رویکرد انسانگرایی بر روابط زناشویی تاثیر زیادی داشته است .در این
مکتب شیوههای قدیمی و سنتی برای سنجش رضایت از ازدواج مورد سؤال است و معتقدند
ازدواجی که زوج را از رشد باز دارد منجر به اختالف و جدایی میشود .روان شناسان
انسانگرا ،ارتباطات بشری و رشد شخصی را عنصر هستهای و اساسی در رضایت از ازدواج
میدانند .زوجهایی که سعی میکنند پذیرای یکدیگر بوده و بهگونهای عمیق از صمیمیت و
خود ابرازی برخوردار هستند ،احساس رضایت بیشتری دارند (مازلو.)1970 ،

رویکرد سیستمی
بسیاری از تئوریها سیستمی بر جنبههای کلی و تعاملی رفتار بشر توجه دارند .سیستم مجموعه
پیچیدهای از عوامل است که این عوامل ارتباط پایداری با یکدیگر دارند .تئوری سیستم
اشاره دارد که انسان جزئی از زیرگروههای بزرگتر (خانواده ،جامعه و ملیت) است .عالوه بر
این هر زیرگروه به گروههای کوچکتر تقسیم میشود و در تئوریهای سیستمی از چگونگی
مطابقت این سیستمها بحث میشود .در دیدگاه سیستمی خانواده بیش از تکتک اعضای
آن است و ویژگیهایش با ویژگیهای فردی اعضاء متفاوت میباشد که در قالب نقشها و
روابط اعضا نمود پیدا میکند .در این رویکرد به تبادالت خانواده جهت درمان توجه
میشود؛ بنابراین خانواده درمانگران سعی میکنند دریابند که مفاهیمی مهمی همچون
بخشش چگونه در سیستم خانواده عمل میکند و چه فرایندی را طی میکند (سیف و بهاری،
.)1383

رویکرد شناختی
کلمه شناختی که از یک کلمه التین به مفهوم فکر کردن گرفته شده است؛ به طرز قضاوت،
تصمیمگیری و تعبیر و تفسیر درست یا اشتباه از وقایع و اعمال دیگران اشاره دارد .همهکسانی
که با پژوهشهای اخیر روانشناسی آشنایی دارند با اهمیت نظریات بک و همکاران آگاهند.
تی بک )1976( 1معتقد است مهمترین علت مشکالت زناشویی و روابط انسانی سوءتفاهم
است و به اعتقاد او تفاوت در نحوه نگرش افراد باعث بروز اختالفات و پیامدهای ناشی از
1. t back
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آن میشود .نباید تصور کرد که پایه اختالفات همواره ناشی از سوءنیت طرفین و یا یکی از
آنهاست ،بلکه در اکثر موارد ناشی از این واقعیت است که هر یک از آنها صادقانه مسئله
را به نحو متفاوتی میبینند .آرون بک میگوید :آن چه گفته میشود یا آن چه شنیده میشود،
ال متفاوت است .طرز فکر ما تا حدود زیادی ،موفقیت ،خشنودی و حتی ادامه زندگی
گاه کام ً
را مشخص میکند .با اندیشه سالم برای نیل به اهداف مجهزتر هستیم (یونسی.)1381 ،

روش
در این پژوهش از فراتحلیل بهعنوان یک تکنیک آماری جهت تعیین ،جمعآوری ،ترکیب
و خالصه نمودن یافتههای پژوهشی مرتبط با عوامل شخصیتی و ارتباطی مؤثر بر طالق
استفاده گردید .در روش فراتحلیل ،پژوهشگر با ثبت ویژگیها و یافتههای تودهای از
پژوهشهای گذشته ،در قالب مفاهیم کمی ،آنها را آماده استفاده از روشهای نیرومند
آماری میکند .به کمک این روش میتوان تفاوتهای موجود در پژوهشهای انجام شده
را استنتاج کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست )دالور.)1389 ،
برای استفاده از پایاننامههای کارشناسی ،ارشد ،دکتری و طرحهای پژوهشی منتشرشده
که به نحوی به بررسی طالق در ایران پرداختهاند ،ابتدا با استفاده از جستجوی اینترنتی از
طریق سایت ایران داک (مرکز پایاننامههای ایرانی) و همچنین سایت جهاد دانشگاهی و
سایت مگ ایران و نورمگز مقالهها و پایاننامههای مرتبط پیدا شد .همچنین ،برای یافتن
پایاننامههایی که گزارش پژوهشی آنها بهصورت مقاله به چاپ نرسیدهاند با مراجعه
حضوری به پژوهشگاه علوم و فناوری ایران ( )Irandocدادههای موردنیاز از مطالعات
استخراج شد .واژههای کلیدی که در این منابع اطالعاتی مورد جستوجو قرار گرفت شامل
«طالق»« ،گرایش به طالق»« ،تعارض»« ،ناسازگاری زوجین»« ،جداطلبی» و «فراتحلیل» بود.
برای گردآوری دادههای موردنیاز از یک فرم کدگذاری (کاربرگ) استفاده شد که
معادل پرسشنامه یا مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات میباشد که مشخصات تمامی پایاننامهها
که ضروری به نظر میرسید در آن یادداشت شد و بعد از آن این دادهها در تجزیهوتحلیل،
ترکیب و مقایسه شد.
در این پژوهش فراتحلیلی ،دادههای مربوط به  51مطالعه از پایایگاههای اطالعاتی و
دانشگاهها جمعآوری شدند .از این تعداد مطالعه جمعآوری شده تعدادی مطالعه به دلیل
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نامناسب بودن دادهها ،گزارش نکردن دادهها بهصورت کامل و ارائه مطالعه فقط در سطح
توصیفی و امکان محاسبه اندازه اثر آنها وجود نداشت از این پژوهش حذف شدند ,و
درنتیجه  16مطالعه از گردونه فراتحلیل خارج گردید و فقط  36مطالعه با حجم نمونه 12680
که مالکهای ورود به فراتحلیل را داشتند مورد بررسی قرار گرفتند .از مطالعات فراتحلیل

شده  238فرضیه استخراج شد و عوامل فردی – شخصیتی با  54و عوامل ارتباطی با  59فرضیه
طبقهبندی شدند و اندازه اثر محاسبه شد .برای پیشگیری از مسئله عدم استقالل اندازه اثرها و
بررسی ناهمگنی مطالعات تأثیر متغیرهای تعدیلکننده بر اندازه اثر محاسبه شده به دست آمد.
برای انجام عملیات آماری فراتحلیل از ویرایش دوم نرمافزار جامع فراتحلیل ()CMA2

استفاده شد این نرمافزار امکان محاسبه سوگیری انتشار ،ناهمگنی مطالعات ،تحلیل حساسیت
و تحلیل تعدیلکنندهها را فراهم میکند )دالور و گنجی .)1390،در این پژوهش به بررسی
عوامل شخصیتی و ارتباطی مؤثر بر طالق مورد بررسی قرار گرفت به این خاطر ضریب
همبستگی بهعنوان برآورد کننده اندازه اثر در هر مطالعه انتخاب شد .پس از ورود دادهها به
نرمافزار و تحلیل حساسیت ،اندازه اثر ترکیبی متغیرها تحت هر دو مدل ثابت و تصادفی
محاسبه گردید .بهعالوه جهت بررسی سوگیری انتشار از نمودار قیفی ،آزمون رگرسیون
ایگر ،آزمون  Nایمن از خطا و اصالح و برازش دوال و توئیدی و برای تحلیل همگنی

مطالعات از آزمونهای  Qو 𝐼2ستفاده شده است.
با توجه به معنادار شدن آماره  Qکوکران از آزمون تحلیل واریانس یکراهه جهت
بررسی نقش تعدیلکنندههای مقولهای متغیرهای فردی و روششناسی (جنسیت ،محل انجام
پژوهش ،نوع پژوهش ،حجم نمونه ،سال انتشار پژوهش و روش نمونهگیری) استفاده شد.
در این پژوهش به دلیل ناهمگن بودن نتایج از مدل تصادفی استفاده شد .چون در صورت

وجود ناهمگنی مدل اثرات تصادفی بر مدل اثرات ثابت ارجحیت دارد .این مدل محدودیت
فرضیهای که تمام مطالعات باید از توزیع یکسانی آمده باشند را ندارد ،بنابراین فاصله اطمینان
گستردهتر و مدل محتاطانهتر میشود.

ویژگی مطالعات
از مجموع  36مطالعه وارد شده به تحلیل ،بر طبق نتایج ،نحوه انتشار مطالعات فراتحلیل شده،
بیشترین تعداد مربوط به مقالهها بود که  68درصد از کل مطالعات را در بر میگیرد .بیشتر
مطالعات فراتحلیل جمعآوری شده ( 37درصد) بین سالهای  1392-1390انجام شدهاند که
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این موضوع با توجه به افزایش چشمگیر پدیدهی طالق در سالهای اخیر قابل توجیه میباشد.
بیشتر مطالعات فراتحلیل برحسب محل انجام آنها ( )82/8مربوط به استانها است .بیشتر
پژوهشها ( 77درصد) از هر دو جنس (زن و مرد) در پژوهشهای خود استفاده کرده بودند.
بیشتر مطالعات بررسی در فراتحلیل برحسب روش مطالعه ( 80درصد) از روش پژوهش
پیمایشی استفاده کردهاند .بیشترین روش نمونهگیری در مطالعات مورد بررسی در فراتحلیل
( )22/8نمونهگیری خوشهای است .بیشتر مطالعات فراتحلیل شده برحسب مقیاس جامعه
آماری ( 97درصد ) در جامعه شهری انجام شدهاند .بیشتر مطالعات مورد بررسی در فراتحلیل
( 54/2درصد) حجم نمونه  400 -201داشتهاند.

یافتهها
در جدول  1نتایج فراتحلیل مربوط به عوامل شخصیتی مؤثر بر طالق گزارش شده است.
اندازه اثر ترکیبی مطالعات در مدل اثرات ثابت  0/042و در مدل اثرات تصادفی  0/08به
دست آمده که بر طبق معیار مطرحشده توسط کوهن ( )1992اندازه اثر ترکیبی در هر دو
مدل کم است؛ اما بیشترین اندازه اثر مربوط به متغیرهای ،انجام کارهای خالف  ،0/53زمان
طالق  ،0/45خشونت  ،0/46وفاداری  0/35است و اندازه اثر متغیرهای و بلوغ فکری و
عاطفی  ،0/3میزان دستیابی به اهداف  0/27متوسط هستند .کمترین اندازه اثر مربوط به
جنسیت  0/001است.
جدول  .1اندازه اثر متغیرهای شخصیتی
شاخص آماری

تعداد

میانگین

حد

حد

متغیر

تکرار

اندازه اثر

پایین

باال

z

1

مشکالت شخصیتی

10

-0/06

-0/21

0 /1

-20/73

0/462

2

سن زوجین

5

-0/09

-0/2

0/02

-1/49

0/134

3

خشونت

5

0/46

0/14

0/69

2/75

4

تعداد فرزندان

5

0/21

-0/04

0/44

1/65

0/098

5

تفاوت سنی

5

0/09

0/007

0/17

2/11

0/03

6

وفاداری

3

-0/35

-0/62

-0/01

-2/01

0/044
0/993

ردیف

سطح
معناداری

**

0/006

7

جنسیت

2

0/001

-0/192

0/194

0/009

8

بیماری جسمی

2

0/096

-0/01

0 /2

1/74

*

0/08

9

سوءظن

2

0/116

-0/04

0/26

1/44

0/150

10

مدت زناشویی

2

-0/11

-0/21

-0/00

-1/96

0/049
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نازایی

2

0/166

-0/01

0/33

1/79

0/072

12

محل تولد زوجین

2

0/07

-0/03

0/17

1/34

0/18

13

زمان طالق

2

-0/45

-0/72

-0/07

-2/29

0/022

14
15
16
17
18

میزان دستیابی به
اهداف
عدم احساس
مسئولیت
زندانی بودن
عدم بلوغ فکری و
عاطفی
انجام کارهای
خالف

1

0/27

0/18

0/36

5/60

**0/001

1

0 /1

0/04

0/16

3/19

**0/001

1

0/02

-0/04

0/08

0/65

0/51

1

0 /3

0 /2

0/38

6/16

**0/001

1

0/53

0/39

0/64

6 /5

**0/001

1

-0/087

0/22

0/05

-1/22

0/221

-0/06

0/199

0/07

-0/87

0/384

0/042

0/029

0/055

6/32

**0/001

19

سن زن

20

سن شوهر

1

مدل اثرات ثابت

54

نتیجه
کلی

مدل اثرات
تصادفی

0/08

54

0/058

0 /1

6/31

**

0/001

** معنیداری در سطح  * 0/01معنیداری در سطح 0/05

با توجه به جدول  ،2برای ارزیابی میزان همگنی مطالعات از آزمون  Qاستفاده شده
است .نتایج آماره  Qبا احتمال کمتر از  0/01معنادار است؛ بنابراین فرض صفر مبتنی بر
همگنی مطالعات رد میشود و نتیجه میگیریم که گروه مطالعاتِ تحت بررسی ،ناهمگن

هستند .همچنین شاخص  I2نشان میدهد که  95درصد از تغییرات کلِ مطالعات به دلیل
ناهمگنی مطالعات میباشد و تقریباً بیشتر ناهمگنی به علت تفاوت بین مطالعاتی است یکی
از دالیل ناهمگنی وجود متغیرهای تعدیلکننده است.
جدول  .2نتایج آزمون همگنی مطالعات
آماره Q

درجه آزادی

1255/399

53

سطح معناداری
**

0/001

I2
95

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود 636 ،مطالعات گمشده (با میانگین اثر صفر
) باید به تحلیل افزوده شود تا به یک اندازه اثر کلی نامعنادار آماری بیانجامد و آلفا بیشتر از
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 0/05شود .با توجه به باال بودن این تعداد میتوان گفت اندازه اثر کلی قابلاعتماد است و
سوگیری انتشار نتایج را تهدید نمیکند.
جدول  .3نتایج سوگیری انتشار
 Zمطالعات مشاهدهشده

مقدار P

 Zآلفا

آلفا

7

**0/001

1/95

0/05

تعداد مطالعات

تعداد مطالعات

مشاهدهشده

جاافتاده

54

636

بر طبق اطالعات مندرج در جدول  4نتایج آزمون اصالح برازش دووال و توئیدی نشان
میدهد که در مدل ثابت  1مطالعه باید به سمت راست نمودار اضافه شود تا نمودار قیفی
مطالعات متقارن شود که در این صورت میانگین اندازه اثر در مدل اثرات ثابت از  0/042به
 0/046افزایش مییابد و در مدل اثرات تصادفی باید  13مطالعه به سمت راست نمودار اضافه
شود تا نمودار قیفی متقارن شود .هیچ مطالعهای به سمت چپ نمودار در مدل تصادفی اضافه
نشده است.
جدول  .4آزمون اصالح و برازش دووال و توئیدی عوامل شخصیتی
سمت راست نمودار

شاخص
آماری
مدل
مدل اثرات
ثابت
مدل اثرات
تصادفی

سمت چپ نمودار

اندازه اثر

اندازه اثر

مطالعات

اندازه اثر

اندازه اثر

مطالعات

مشاهدهشده

تعدیلشده

افزودهشده

مشاهدهشده

تعدیلشده

افزودهشده

0/042

0/046

1

0/042

0/042

0

0/042

0 /1

13

0/042

0/042

0

نتایج آزمون تفاوت  zجدول  5بیانگر آن است که بین اندازه اثر طبقات مختلف
متغیرهای (جنسیت ،نوع پژوهش و محل انجام پژوهش ) تفاوت معناداری وجود ندارد .به
همین شکل نتایج آماره  Qبرای این متغیرها نیز معنیدار نیست .درنتیجه متغیرهای نوع
پژوهش و محل انجام پژوهش و جنسیت اثر تعدیلکننده بر اندازه اثر متغیرهای شخصیتی بر
طالق ندارند و این متغیر عامل تأثیرگذاری در اندازه اثر به دست آمده نیستند؛ اما نتیجه
آزمون تفاوت  zبرای متغیر روش نمونهگیری در سطح  0/01معنیدار است و اماره  Qنیز در
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سطح  0/01معنیدار است .درنتیجه متغیر روش نمونهگیری اثر تعدیلکننده بر رابطه بین
متغیرهای شخصیتی و طالق دارد.
جدول  .5متغیرهای تعدیلکننده مؤثر بر عوامل شخصیتی
شاخص
آماری
متغیر

تعداد

میانگین

متغیر

اندازه اثر

تعدیلکننده

 95درصد
حد
پایین

آزمون
Z

حد باال
0/961

جنسیت
زن

11

0/18

-0/042

0/39

هر دو

43

0/018

-0/045

0/81

محل انجام

1/52

تحقیق
تهران

5

0/66

-0/017

0/117

سایر شهرها

49

0/05

-0/199

0/322

روش

3/04

نمونهگیری
نظاممند

12

0/123

0/039

0/208

خوشهای

10

-0/06

-0/19

-0/948

سهمیهای

1

0/03

-0/11

0/421

در دسترس

12

-0/058

-0/193

-0/824

تصادفی

14

0/187

0/013

2 /1

سرشماری

4

-0/058

-0/54

-0/206

غیر احتمالی

1

0/187

0/075

3/25
1/52

نوع پژوهش
مقاله

43

0/05

-0/01

0/11

پایاننامه

11

0/06

-0/17

0/29

سطح
معنیداری
Z
0/336

0/127

**0/002

0/127

آزمون
Q
1/94

0/013

15/5

**

0/007

سطح
معنیداری
Q
0/164

0/909

**0/01

0/936

نتایج تحلیل فرارگرسیون در جدول  6نشان میدهد که اندازه اثر متغیرهای شخصیتی بر
طالق تحت تأثیر سال انتشار پژوهش است .البته تقریباً شیب خط رگرسیون منفی است که
نشان میدهد که رابطه متغیرهای شخصیتی و طالق تقریباً یک روند کاهشی دارد همچنین،
نتایج تحلیل فرا رگرسیون برای بررسی تأثیر تعدیلکنندگی حجم نمونه پژوهشهای
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فراتحلیل شده نیز نشان میدهد که تأثیر متغیرهای شخصیتی بر طالق در پژوهشهای انجام
شده تحت تأثیر حجم نمونههای مختلف است.
جدول  .6تحلیل تعدیلکنندههای پیوسته سال انتشار پژوهش ،حجم نمونه
نتایج تحلیل
فرارگرسیون
متغیر

%95
β

تعدیلکننده
سال انتشار
پژوهش
حجم نمونه

سطح

z
حد پایین

حد باال

معنیداری

-0/0076

-0/0101

-0/005

-5/83

**0/001

-0/00008

-0/00001

-0/00006

-7/79

**

0/001

آزمون
Q

34
60/82

سطح
معنیداری
**0/001
**

0/001

در جدول  7نتایج فراتحلیل مربوط به عوامل ارتباطی مؤثر بر طالق گزارش شده است.
اندازه اثر ترکیبی مطالعات در مدل اثرات ثابت  0/034و در مدل اثرات تصادفی  0/057به
دست آمده که بر طبق معیار مطرحشده توسط کوهن ( )1988اندازه اثر ترکیبی در هر دو
مدل کم است؛ اما بیشترین اندازه اثر مربوط به متغیرهای ،عدم توجه و عشق  ،0/67برآورده
نشدن انتظارات  ،0/66مشکالت جنسی  ،0/54فرزندپروری  0/78و رضایت جنسی و عاطفی
 -0/36است .البته متغیر رضایت جنسی و عاطفی رابطه منفی با طالق دارد؛ و اندازه اثر
متغیرهای مدت آشنایی قبل  ،-0/3اعمال قدرت به اعضا  0/29متوسط هستند .کمترین اندازه
اثر مربوط به سابقه طالق والدین  0/04است.
جدول  .7اندازه اثر متغیرهای ارتباطاتی
ردیف

شاخص آماری

تعداد

میانگین

حد

حد

متغیر

تکرار

اندازه اثر

پایین

باال

رضایت جنسی و

z

سطح
معناداری

13

-0/36

-0/49

-0/22

-4/85

**0/001

2

برآورده نشدن انتظارات

7

0/66

0/46

0 /8

5/31

**0/001

3

عدم تفاهم

6

0/24

0/13

0/36

4/04

**0/001

4

ازدواج تحمیلی

6

0/18

0/06

0/28

3/09

**0/002

5

مدت آشنایی قبل

5

-0/3

-0/45

-0/13

-3/38

**0/001

1

عاطفی

179 /

فراتحلیلی بر تحقیقات انجامشده در زمینه علل شخصیتی ...
6

ارتباط زوجین

3

0 /2

-0/1

0/46

1 /3

0/193

7

روابط نامشروع

3

0/15

0/003

0/29

1/99

0/046

8

اعمال قدرت به اعضا

2

0/29

0/08

0/47

2/76

**0/006

2

-0/05

-0/18

0/08

-0/71

0/475

10

شیوه همسرگزینی

2

-0/07

-0/14

-0/00

-1/99

0/046

11

توقعات بیجا

2

0/28

-0/03

0/54

1/77

0/077

12

ازدواج موقت و مجدد

2

0/08

0/02

0/13

2/78

**0/005

13

نظم در درون خانواده

1

-0/62

-0/67

-0/57

17/96

**0/001

1

-0/04

-0/19

0/11

-0/52

0 /6

15

مشکالت جنسی

1

0/54

0/43

0/63

8/48

**0/001

16

فرزند پروری

1

0/78

0/72

0/82

14/67

**0/001

17

عدم تمکین

1

0/017

-0/046

0/08

0/53

0/59

18

عدم توجه و عشق

1

0/67

0/60

0/72

15/17

**0/001

نتیجه

مدل اثرات ثابت

59

0/034

0/023

0/046

5/84

**0/001

کلی

مدل اثرات تصادفی

59

0/057

0/03

0/08

4 /4

**0/001

9

14

چگونگی رابطه با
دوستان

سابقه طالق در میان
آشنایان زوجین

** معنیداری در سطح  * 0/01معنیداری در سطح 0/05

بهمنظور بررسی سوگیری انتشار از آزمون رگرسیون ایگر و اصالح و برازش دوال و
توئیدی و آزمون  Nایمن از خطای کالسیک استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدول ،8
حاکی از عدم انحراف معنادار اثر از خط رگرسیون و درنتیجه عدم سوگیری در مطالعات
است.
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جدول  .8آزمون رگرسیون ایگر عوامل ارتباطی
انحراف مورد

سطح اطمینان %90

خطای

انتظار

حد
پایین

حد
باال

استاندارد

4/46

-2/36

11/28

3/4

سطح معناداری دو

درجه

T
آزمون

آزادی

دامنه

1/3

57

0/19

آزمون  Nایمن از خطای کالسیک در جدول  ،9به این سؤال که سوگیری انتشار وجود
دارد بهطور مستقیم پاسخ نمیدهد .بلکه بیان میکند درصورتیکه سوگیری انتشار وجود
داشته باشد چه تعداد مطالعات جا افتاده با میانگین صفر الزم است به تحلیل اضافه شود تا
یافتههای فراتحلیل را بیاثر کند .در پژوهش حاضر 1231 ،مطالعات گمشده (با میانگین اثر
صفر ) باید به تحلیل افزوده شود تا به یک اندازه اثر کلی نامعنادار آماری بیانجامد و آلفا
بیشتر از  0/05شود .باال بودن این تعداد نشان میدهد که اعتبار اندازه اثر به دست آمده باال
است.
جدول  .9آزمون  Nایمن از خطای کالسیک عوامل ارتباطی
 Zمطالعات مشاهدهشده

مقدار P

 Zآلفا

آلفا

تعداد مطالعات مشاهدهشده

تعداد مطالعات جا افتاده

9/16

**0/001

1/95

0/05

59

1231

با توجه به نمودار شماره  ،1نتایج به دست آمده از آزمون برازش دووال و توئیدی عوامل
ارتباطی نشان داد که در مدل ثابت  8مطالعه باید به سمت چپ نمودار اضافه شود تا نمودار
قیفی مطالعات متقارن شود که در این صورت میانگین اندازه اثر در مدل اثرات ثابت از
 0/034به  0/024تغییر مییابد و در مدل اثرات تصادفی باید  14مطالعه به سمت راست نمودار
اضافه شود تا نمودار قیفی متقارن شود .هیچ مطالعهای به سمت چپ نمودار در مدل تصادفی
و به سمت راست نمودار در مدل ثابت اضافه نشده است نامتقارن بودن نمودار قیفی تائید بر
سوگیری انتشار نیست .این مطلب میتواند ناشی از ناهمگنی اندازه اثرها باشد .شکل نمودار
میتواند ناشی از عوامل دیگر هم باشد .مطالعات افزودهشده به سمت چپ با رنگ قرمز
نشاندهنده مطالعاتی است که برای متقارن شدن نمودار قیفی در مدل تصادفی به آن افزوده
شده است.
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Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
0.00

0.05

Standard Error

0.10

0.15

0.20
2.0

1.5

1.0

0.0

0.5

-0.5

-1.5

-1.0

-2.0

Fisher's Z

نمودار  .1نمودار قیفی عوامل ارتباطی مؤثر بر طالق

با توجه به جدول  ،10برای ارزیابی میزان همگنی مطالعات از آزمون  Qاستفاده شده
است .نتایج آزمون  Qنشان میدهد که آماره  Qبا احتمال کمتر از  0/01معنادار است؛
بنابراین فرض صفر مبتنی بر همگنی مطالعات رد میشود یعنی گروه مطالعاتِ تحت بررسی
ناهمگن هستند .همچنین شاخص  I2نشان میدهد که  98درصد از تغییرات ناشی از تفاوت

بین مطالعات است به همین دلیل در ادامه متغیرهای تعدیلکننده بررسی میشوند.
جدول  .10نتایج آزمون همگنی مطالعات
آماره Q

درجه آزادی

سطح معناداری

2

4263/66

58

**0/001

9 /8

I

نتایج آزمون تفاوت  zجدول  ،11بیانگر آن است که بین اندازه اثر طبقات مختلف
متغیرهای (نوع پژوهش و روش نمونهگیری) در سطح  0/01و  0/05تفاوت معناداری وجود
دارد؛ و نتایج آماره  Qبرای این دو متغیر در سطح  0/01معنیدار هستند .درنتیجه متغیرهای
نوع پژوهش و روش نمونهگیری اثر تعدیلکننده بر اندازه اثر متغیرهای ارتباطی بر طالق
دارند .همچنین نتایج آزمون تفاوت  zو اماره  Qبرای متغیر جنسیت و محل پژوهش معنیدار
نیستند درنتیجه متغیر جنسیت و محل پژوهش نمیتوانند بهعنوان یک عامل تأثیرگذار در
رابطه با اندازه اثر متغیرهای ارتباطی و طالق در نظر گرفته شوند.
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جدول  .11تحلیل متغیرهای تعدیلکننده مؤثر بر عوامل ارتباطی
شاخص
آماری
متغیر

 95درصد
تعداد

میانگین

متغیر

اندازه اثر

تعدیلکننده

حد
پایین

حد باال

جنسیت

1/32

زن

13

0/27

-0/02

0 /5

هر دو

46

0/04

-0/06

0 /1

محل انجام

1/88

تحقیق
تهران

3

0 /1

-0/68

0/78

سایر شهرها

56

0/09

-0/005

0/19

روش

3/68

نمونهگیری
نظاممند

15

0/28

0/18

0/36

خوشهای

22

-0/21

-0/34

-0/072

سهمیهای
در دسترس

2
3

0/01
0/41

-0/68
-0/14

0 /7
0/77

تصادفی

12

0/34

0/08

0/56

سرشماری

5

-0/004

-0/34

0/34

نوع پژوهش

-12/41

مقاله

46

0/11

0/01

0/21

پایاننامه

12

0/07

-0/02

0/35

1

-0/62

-0/67

-0/57

طرح
پژوهشی

آزمون
Z

سطح
معنیداری
Z
0/184

0/06

**0/000

**

0/000

آزمون
Q
2/18

0/001

36/42

173/86

سطح
معنیداری
Q
0/139

0/974

**0/001

**

0/001

در این فراتحلیل برای بررسی اثر تعدیلکننده متغیرهای پیوسته از روش رگرسیون
استفاده شد .نتایج تحلیل فرارگرسیون در جدول  ،12نشان میدهد که تأثیر عوامل ارتباطی
بر طالق تابعی از سال انتشار پژوهش هستند ،یعنی سال انتشار پژوهش در اندازه اثر متغیرهای
ارتباطی بر طالق تأثیرگذار هستند .همچنین شیب خط رگرسیون منفی است که نشان میدهد
یک روند کاهشی در رابطه متغیرهای ارتباطی و طالق وجود دارد.
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جدول  .12تحلیل تعدیلکنندهها سال انتشار پژوهش ،حجم نمونه مربوط به متغیرهای ارتباطی
نتایج تحلیل
فرارگرسیون
متغیر

%95
β

تعدیلکننده
سال انتشار
پژوهش
حجم نمونه

z
حد پایین

حد باال

سطح
معنیداری

آزمون
Q

سطح
معنیداری

-0/01

-0/01

-0/012

-11/84

**0/001

140/39

**0/001

-0/00008

-0/0001

-0/00006

-6/21

**0/001

38/62

**0/001

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر تالش شد با نگاهی متفاوت و نگرشی جامعتر و با یکپارچه کردن
میزان اندازه اثر به مطالعه تاثیرعوامل شخصیتی و ارتباطی بر طالق پرداخته شده است.
فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهشهای مختلف که روی نمونههای
متعددی اجرا شدهاند ،دیدگاه جامعتری از اثر متغیرهای گوناگون به دست میدهد.
درواقع ،با در کنار هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یک پژوهش روی نمونهای از
یک جامعه ،افراد مختلف بررسی میشوند .چنین یافتههایی در جوامعی ،همچون جامعه
ما که گوناگونی بیشتری دارد مهمتر و حائز اهمیت است؛ زیرا این گوناگونی ،تفاوتهای
بیشتری را به همراه دارد ،بهناچار باید اطالعات متعددی را از نمونههای مختلف این
جامعه ،در دست داشت تا با یکپارچه کردن این اطالعات ،شباهتها را به دست آورد
و با تفاوتها به شیوه مناسبی برخورد کرد.
بر طبق نتایج به دست آمده در اندازه اثر ترکیبی مطالعاتی که به بررسی تأثیر عوامل
شخصیتی بر طالق پرداخته بودند در مدل اثرات ثابت  0/042و در مدل اثرات تصادفی 0/08
به دست آمد و در بررسی عوامل ارتباطی ،در مدل اثرات ثابت  0/034و در مدل اثرات
تصادفی  0/057به دست آمده .بر اساس معیار کوهن )  ،1997به نقل از دالور )1390 ،برای
تفسیر معناداری عملی اندازه اثر ،ارزشهای ، rبرابر  0/3 ،0/1و  0/5به ترتیب میزان اندازه. ،
برابر اثر کم ،متوسط و زیاد هستند؛ بنابراین میانگین اندازه اثر ترکیبی به دست آمده برای
متغیرهای عوامل شخصیتی و ارتباطی در هردو مدل کم است .این نتیجه حاکی از آن است
که عوامل دیگری در رابطه بین متغیرهای شخصیتی و ارتباطی مؤثر بر طالق دخیلاند.
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در بررسی اندازه اثر متغیرهای عوامل شخصیتی بهطور جداگانه ،بیشترین اندازه اثر
مربوط به متغیرهای ،انجام کارهای خالف  ،0/53زمان طالق  ،0/45خشونت  ،0/46وفاداری
 0/35است و اندازه اثر متغیرهای بلوغ فکری و عاطفی  ،0/3میزان دستیابی به اهداف 0/27
متوسط هستند .کمترین اندازه اثر مربوط به جنسیت  0/001است.
در تبیین اندازه اثر باالی بزهکاری میتوان گفت بزهکاری مجموعه تخلفات جزایی
است که افراد در یک جامعه مرتکب میشوند (رجبیپور ) 1387:51 ،در جامعهشناسی
هرگونه رفتار ،عقیده یا شرایطی که هنجارهای اجتماعی را نقض کند انحراف اجتماعی
خوانده میشود .درنتیجه عوامل مختلفی در گرایش افراد به بزهکاری و انحرافات اجتماعی
تأثیرگذار است که ازجملهی آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :الف ـ خانواده (ضعف
نظارت خانوادگی ،عدم استحکام روابط خانوادگی و شرایط نامطلوب درون خانه و )...؛ ب
ـ ضعف نظارت اجتماعی (سستی نظارت جمعی ،کمرنگ شدن امربهمعروف و نهی از منکر
در جامعه و )...؛ ج ـ ناکارآمدیهای آموزشی (سستی آموزشهای اخالقی و )...؛ د ـ رسانهها
(سینما ،مطبوعات ،اینترنت ،موبایل و)...؛ هـ ـ رواج استعمال مواد مخدر در جامعه؛ وـ ضعف
مبانی دینی و اعتقادی؛ ز ـ دگرگونی یا ضعف ارزشهای اجتماعی (قجاوندی.)1388:32 ،
مرتون ( )1968معتقد است بیهنجاری زمانی رخ میدهد که یک گسیختگی مهم بین اهداف
فرهنگی ارزشمند و ابزارهای اجتماعی قانونی برای نیل به این اهداف وجود داشته باشد .در
واقع بهکارگیری ابزارهای نامشروع برای دسترسی به اهداف مادی مانند پول ،قدرت و مقام
منابع اولیهی بیهنجاریها و بزهکاریها هستند (ابوالمعالی .)1389:15 ،بر اساس تئوری مرتن
میتوان گفت فقر و وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده سبب فشارهای اجتماعی بر پیکر
خانواده میشود و میتواند در گرایش اعضای خانواده به بزهکاری مؤثر باشد .مطابق نظریهی
پیوند افتراقی ادوین ساترلند ( )1947رفتار انحرافی موروثی و ذاتی نیست ،بلکه روش
آموختن این رفتار همانند روش آموختن سایر رفتارهاست .او ادعا میکند که تحقق وضعیت
جرم تنها مستلزم همنشینی مستقیم با کجروان و بزهکاران نیست ،در واقع تحقق کجروی را
عمدتاً نیازمند جامعهپذیر شدن فرد در درون نظامی از ارزشها میداند که او را در جهت
نقض هنجارهای مسلط در جامعه تشویق میکند( .ابوالمعالی.) 1389:27 ،
در تبیین متغیر زمان طالق میتوان اشاره کرد که زمان طالق نیز عاملی است که بر میزان
درک و سازگاری زوجین با مشکالت و درنتیجه گرایش آنان به طالق تأثیر میگذارد؛
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بنابراین زمان طالق به سه صورت قابل تفسیر است )1 :زوجین به پختگی دوران میانسالی
رسیدهاند و روشهایی جهت سازگاری و حل اختالفات خود یافتهاند و به یک زندگی
زناشویی باثبات دست یافتهاند .این تفسیر تا حدی با یافتههای پژوهش رحمت اللهی ()1385
که نشان داد مشکالت شخصیتی در زوجین ،در سالهای اولیه ازدواج بیش از سالهای بعدی
مشکلساز است ،همخوانی دارد )2 .علل مختلف ازجمله وجود فرزندان ،اجبار و تحمیل
اطرافیان ،ترس از آینده و زندگی پس از طالق (بهخصوص در زنان) منجر به تداوم یک
زندگی مشترک توأم با نارضایتی گردیده است؛  )3زوجین دارای سابقه ازدواج بیشتر،
مشکالت کمتری در زمینه دخالت خانواده اصلی ،مشکالت اقتصادی و مسکن و تفاوتهای
فرهنگی تجربه میکنند .این امر میتواند در کاهش تقاضای طالق مؤثر باشد.
در تبیین متغیر خشونت خانوادگی میتوان گفت که قوانینی چون دیه ،قصاص و حتی
قوانین خانواده سبب شده تا مرد ریاست خانواده را بر عهده داشته باشد و بسیاری از حقوق
یکجانبه به مرد داده شود ،چنان چه شخص از کنش خود پاداشی را که انتظار دارد ،به
دست نیاورد ،یا تنبیهی را دریافت دارد که انتظارش را ندارد ،خشمگین خواهد شد و در
چنین موقعیتی احتمال بیشتری دارد که رفتار پرخاشگرانهای نشان دهد و نتایج چنین رفتاری
برایش ارزشمند است .در این مرحله فرد برآوردی از سود و زیان ادامهی زندگی زناشویی
خواهد داشت درنتیجه تمایل فرد نسبت به طالق گرفتن بیشتر میشود .این نتیجه با یافتههای
پژوهشهای رحیمی ( )1379و پورصادق کردی ( )1388همخوانی دارد .توسل به خشونت
و زورگویی مردان ازجمله مواردی است که زنان بهعنوان عامل نارضایتی در مسائل
شخصیتی همسران خود ذکر کردهاند .ازنظر تاریخی ،خشونت علیه زنان در ازدواج ،حتی
قبل از ازدواج ،اغلب جوامع در زمانهای مختلف امری پذیرفته شده است (گلیس و کرنل،1
 .)1990توسل به خشونت و زورگویی گرچه ممکن است در بعضی موارد در کوتاهمدت
مؤثر باشد ،اما سرانجام منجر به خصومت و ترک رابطه میشود .مارتین ( ،)1999یکی از
محققان فمنیستی ،در تحقیق خود فرضیه خشونت خانوادگی را از این نظریه گرفته است
که هر چه خشونت خانوادگی بر زنان زیادتر شود ،احتمال شدت درخواست طالق افزایش
مییابد .یونگ و النگ ( )1998احساس خشم ،خصومت ،کینه ،نفرت ،حسادت و سوء
رفتار کالمی و فیزیکی در روابط زوجین را ناشی از تعارض زناشویی میدانند .تعارض
1. Gliss and kernel
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زناشویی به علت عدم هماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن،
خودمحوری ،اختالف در خواستهها و رفتارهای غیرمسئوالنه نسبت به ارتباط زناشویی است
)یانگ.)1988 ،
در تبیین عامل وفاداری میتوان اشاره کرد که در زندگی زناشویی اساس رابطهی متقابل
و رضایت از این ارتباط ،وفاداری متقابل زوجین است و هنگامیکه عدم صداقت و وفاداری
یکی از زوجین ثابت شود و این نوع رفتار اصالح نشود ،این رابطه متقابل خدشهدار شده و
ب رای طرف مقابل احساس نارضایتی و زیان به همراه دارد ،بنابراین در مرحلهی آخر ،در
ارزیابی ادامهی زندگی زناشویی در سطح زیان قرار میگیرد و بر این اساس تقاضای طالق
مینماید و در این حالت تئوری مبادله تائید میگردد .بدین معنی که هرگاه پاداشهایی را
که فرد انتظار دارد در زندگی زناشویی به آنها برسد ،ولی نمیرسد ،عدم رضایت از ادامهی
مبادله (زندگی زناشویی) در فرد ایجاد میشود که این امر در افزایش میزان طالق مؤثر است.
پورصادقیکردی ( )1388در کتاب بررسی علل و عاملهای طالق وکینیا ( )1373در
پژوهشی در عاملهای اجتماعی طالق یکی از عاملهای موقر در وقوع طالق بین زوجین را
عدم صداقت و وفاداری عنوان کردهاند.
ازآنجاکه مقوله سرمایهگذاری بر گذشت ،قدردانی و احترام متقابل استوار است و چون
تعریف افراد از احترام با هم فرق میکند ،باید هریک از زوجها برداشت یکدیگر را از
«احترام» بدانند .در پژوهش حقدوست ،کاملی و لطیفی ( )1374که به بررسی دیدگاه سیصد
نفر از دانشجویان علوم پزشکی کشور درباره عوامل مؤثر در ازدواج پرداختند ،فداکاری و
گذشت یکی از چهار ویژگی اصلی همسر ایدهال معرفی شد .در زندگی مشترک باید بستر
مناسبی برای اعتماد و دلبستگی دوسویه موجود باشد و الزمه این بستر ،داشتن دیدی مثبت
نسبت به یکدیگر است (صالحی فدردی.)1378 ،
در بررسی اندازه اثر متغیرهای عوامل ارتباطات نادرست در خانواده بهطور جداگانه،
بیشترین اندازه اثر مربوط به متغیرهای عدم توجه و عشق  ،0/67برآورده نشدن انتظارات
 ،0/66مشکالت جنسی  ،0/54فرزندپروری  0/78و رضایت جنسی و عاطفی  -0/36است.
البته متغیر رضایت جنسی و عاطفی رابطه منفی با طالق دارد؛ و اندازه اثر متغیرهای مدت
آشنایی قبل  ،-0/3اعمال قدرت به اعضا  0/29متوسط هستند .کمترین اندازه اثر مربوط به
سابقه طالق والدین  0/04است.
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در رابطه با اندازه اثر باالی عدم عشق و عالقه با توجه به نتایج پژوهشهای بررسی شده
میتوان اشاره کرد که در جوامع امروزی عشق و عالقه پرشور یکی از عوامل مهم زندگی
زناشویی به شمار میآید .پیش از ازدواج یک زوج معتقدند تا زمانی که عشقشان به همدیگر
فروکش نکند ،بر هر مشکلی میتوان فائق آمد .آنها بهزودی تشخیص میدهند که آتش
عشقشان فروکش کرده و برای حل مسائلشان باید راههای عملیتری را در پیش بگیرند.
اگرچه همسران مایلند دیدگاههای مشابهی در مورد عشق و خود افشاسازی در رابطه
زناشویی داشته باشند ،لیکن معلوم گردیده است که میان زنان و مردان در عشق و رضایت
زناشویی تفاوت وجود دارد بهعبارتدیگر تجربه صمیمیت در میان زنان و مردان متفاوت
است .زنان خود افشایی در زمینه احساسات را بهعنوان عشق زیاد میدانند و مردان داشتن
فعالیتهای مشترک با همسر را نشانه صمیمت میدانند .رابطه میان عناصر سبکهای عشق
(صمیمیت ،شهوت و تعهد) و رضایت زناشویی زنان نشاندهنده رابطه معنیدار میان عنصر
عشق و رضایت زناشویی است.
باومن ( )2016در کتاب عشق سیال ،اظهار میکند که در عصر حاضر زنان و مردان
بهشدت محتاج به ایجاد رابطه هستند ،اما درعینحال از آن هراس دارند که این ارتباط
برای همیشه باقی بماند و این ارتباط همیشگی آنها را مجبور به تحمل فشارهایی کند
1

که آزادی آنها را سلب نماید .در دنیای امروز رابطه از داغترین بحثها است و باومن
دلیل این مسئله را اینگونه توضیح میدهد که در دنیای امروز روابط زنان و مردان به
آنها رضایت نمیدهد .انسانهای امروزی روابط را میخواهند اما تنها با خوبیهای آن
و نه مشکالتش و از مشاوران میخواهند که به آنها کمک کنند وارد روابطی شوند
که از آنها لذت برند ولی درعینحال بتوانند در زمان بروز مشکالت و سختیهای آن

رابطه را ترک کنند .باومن برعکس معتقد است که یک رابطه درست ،هم خوبیهایی
دارد و هم بدیهایی و نمیتوان رابطه را تنها تا زمانی خواست که برای فرد مطبوع است
(باومن .)11 :2016،عشق سیال حتی بر روابط جنسی و نیز تولیدمثل و روابط والدین با
کودکان نیز اثر گذاشته است .تفکیک مشهور رابطه جنسی از تولیدمثل ،متکی به رابطه
قدرت است .این جدایی محصول مشترک موقعیت زندگی سیال مدرن و مصرفگرایی
بهعنوان تنها راهبرد انتخابی موجود است ،راهبردی مبتنی بر جستجو برای یافتن
1. Bowman
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راهحلهای فردی برای مشکالتی که بهطور اجتماعی به وجود میآیند (باومن:2016 ،
.)81
به نظر باومن پیش از دوران مدرن رابطه جنسی از الگوی زندگی فرد تولیدکننده
پیروی میکرد ،لذا عشق؛ تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند ،بیمعنا و یا دست و
پاگیر نبود بلکه جزئی از غرایز طبیعی انسان تولیدکننده به حساب میآمد ،به همان
صورت که امروز مخالف غرایز طبیعی ما به شمار میآید زیرا امروز انسان نه تولیدکننده
که مصرفکننده است .انسانها درواقع پیش از زمان مدرن تولیدکننده بودند ،عشق و
میل به تولید ،همچون همراهان تفکیکناپذیر رابطه جنسی به حساب میآمدند؛ اما انسان
مصرفکننده امروز شاخص موفقیتش را نه ساختن و حجم خریدها بلکه گردش و
جایگزینی کاالها و سرعت میداند؛ بنابراین طرفدار انباشت کاال نیست بلکه طرفدار دور
ریختن کاالها پس از استفاده آنها است ،البته نه استفاده مداوم ،زیرا خصیصه تنوعطلبی
باید حفظ گردد و بدینگونه این خصایص و نیازهای جامعه مصرفکننده مدرن به رابطه
جنسی نیز نفوذ میکند (فیرن.)2006 ،1
گیدنز ( )1992با طرح رابطهی ناب ،به مفهوم عشق در ازدواج تأکید مینماید.
گسترانده شدن عشق رمانتیک به خانهها و پیوند خوردن مفاهیمی همچون محبت و
ازدواج بود که بهرهمندیهایی فردی از رابطه را از اولویت برخوردار کرد ،با این وجود
رواج این مفهوم به انحصار زنان در خانه ،حذف آنها از فرآیندهای اقتصادی و اهمیت
یافتن پرورش کودک برای زنان منجر شد .جنبشهای برابری خواهانه در قلمرو صمیمیت
در دهههای اخیر نوع دیگری از رابطه را رقم زد .در متأخرترین شکل صورتبندی
عشق که گیدنز از آن به عشق سیال 2تعبیر میکند تعهد سختگیرانه و ضرورت پایداری
در عشق رمانتیک به زیر سؤال میروند .با اینکه عشق سیال مدنظر گیدنز با آنچه مدنظر
باومن است که ذکر آن رفت؛ متفاوت بود ،گیدنز عقیده دارد این نوع عشق به دنبال
تحقق برابری فرصت زن و مرد برای دسترسی به فرصتهای اجتماعی و درنتیجه عاطفی
ال متمایزی از روابط عاطفی پیشین دارد؛ زیرا برابری
است .این نوع رابطه ویژگیهای کام ً
فرصتها و اهمیت برابر طرفین رابطه ،ویژگیهایی چون پویایی ،اعتماد و تعادل قدرت
1. Feiren
2. Fluid Love
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را به ارمغان میآورند .او جریان رایج خانوادگی را به دموکراسی احساسات 1تغییر کرده
است.
گیدنز برای رابطه دموکراتیک در سطح خانواده چند ویژگی اساسی را بر میشمرد
که برابری در روابط جنسی ،باور به استقالل شخص دیگر ،احترام به نیازها و عالیق
شریک خود ،ارتباط اساسی با اشخاص دیگر در یک رابطه خوب و رابطه فارغ از
خشونت که از ویژگیهای دموکراسی عمومی هستند ،در روابط خانوادگی نیز قابلاجرا
هستند .به اعتقاد گیدنز روابط شخصی دموکراتیک در حوزههای رابطه جنسی و ازدواج،
رابطه دوستی و رابطه والدین و فرزندان قابلاجرا است (گیدنز .)138 :1992،معنا و گستره
دموکراسی احساسات را میتوان در مفهوم مرتبط دیگری از گیدنز مورد مطالعه قرارداد.
رابطه ناب 2رابطهای است که در دنیای امروز از مقبولیت و رواج بخصوصی برخوردار
شده است .در این نوع رابطه که در آن کیفیت رابطه و رضایت از آن از اهمیت ویژهای
برخوردار است و تأثیر تعهدات بیرونی بر بقای رابطه به حداقل میرسد .درنتیجه ارتباط
ناب ،ارتباطی است که در وهله اول به خاطر نفس رابطه وجود داشته باشد و نه به خاطر
الزامهای بیرونی که بقای آن را تضمین میکنند .رابطه ناب ،منجر بهنوعی رضایت فردی
ال از نفس رابطه برخواسته است و به هیچ عاملی بیرون از خود
و درونی میشود که کام ً
وابسته نیست و وجود این رضایت شرط بقا و ماندگاری رابطه است (گیدنز.)153 :1992،
در رابطه با اندازه اثر باالی متغیر برآورده نشدن انتظارات میتوان اشاره کرد که رضایت
از زناشویی یکی از تبیینکنندگان مهم نگرش به طالق به شمار میرود ،بهطوریکه ریتا
کارول )1982( 3در مقالهای به بررسی همبستگیهای قومی و اقتصادی میان رضایت زناشویی
و نگرش به طالق زنان چینی -آمریکایی پرداخته است .رضایت از زناشویی خود تحت
عواملی است که نگرش به ازدواج و انتظاراز زناشویی از آن جملهاند .در گذشته مردم ازدواج
را یک میثاق الهی و مسئولیت اجتماعی میدانستند و در قبال حفظ این کانون مقدس احساس
وظیفه میکردند ،اما هنگامیکه ازدواج صرفاً وسیلهای برای کسب لذت و خرسندی از
زندگی شد ،دیگر توجیهی برای حفظ رابطهای که چنین خرسندی به بار نمیآورد ،وجود
نداشت.
1. Democracy of Sentiment
2. Lean relationship
3. Rita Carroll
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آمبرت ( )2002در این زمینه مینویسد« :نرخهای طالق در قرن نوزده بهتدریج درنتیجه
گرایشهای سکوالر و لیبرالیزه شدن هنجارها که به انتخابهای فردی توجه میکرد و نیز
کاهش تأثیرات مذهبی رشد نمود .وجوه دینی امروزه بهشدت در نهاد ازدواج از دست رفته
است .ازدواج بیشتر یک انتخاب فردی شده است تا یک میثاق و عهد در پیشگاه خداوند و
این تغییر ،موجب پذیرش طبیعت دنیوی آن گردیده است».
تغییر نگرش به ازدواج ،منجر به تغییر در انتظار از زناشویی گردیده است .جامعه امروز
با افزایش سطح انتظارات از ازدواج مواجه گردیده است .خانوادهای که در گذشته حدنصاب
الزم را برای حفظ و تداوم داشت ،امروز فاقد ارزش بقا است .گرایشهای رمانتیک و
عاشقانه در انتخاب همسر باعث افزایش انتظارات عاطفی از کانون خانواده گردیده است .در
جوامع سنتی جوانان میآموزند که از همسر فقط انتظار احترام و انجام وظایف همسری را
داشته باشند ،نه الزاماً ایجاد خوشبختی ،بنابراین در صورت عدم کسب این خرسندی ،مبادرت
به طالق نمیکردند (گود .)253 :1974 ،رهایی ازدواجها از قیود فیزیکی و هنجاری مسئلهای
است که به تغییر مفهوم ازدواج و انتظار از زناشویی دامن میزند .درحالیکه پیشازاین
ازدواجها بهواسطه فشارهای خارجی ،ضرورت اقتصادی و ترس از مخالفتهای اجتماعی
حفظ میشده است ،امروزه ازدواجها بر اساس قوت روابط عاطفی میان زوجین ایجاد و
فروپاشیده میشوند .چرلین ( )2004تغییر مفهوم ازدواج از یک نهاد اجتماعی به یک زندگی
مشترک را در تغییر برداشت از طالق مؤثر میداند (میرزایی .)18 :1380 ،آزادانه بودن
ازدواج نیز گرایش به طالق را افزایش میدهد .وقتی ازدواج بر اساس انتخاب و خصلتی
ال آزادانه صورت پذیرد ،پیوند زناشویی بهعنوان یک عامل محدودکننده جلوه میکند
کام ً
(سگالن .)183 :1992 ،همچنین پارسونز ( )1902معتقد است برای آنکه خانواده نقش
مؤثری داشته باشد ،باید نوعی تقسیم کار جنسی در آن برقرار باشد؛ بدین گونه که مردان
باید نیروی محرک خانواده باشند و زنان نیز باید به وظیفهشان که امور داخلی خانواده و
مراقبت از کودکان و بزرگساالن است ،بپردازند .لذا باید سنگ صبور یعنی مهربان،
پروراننده و سرشار از عاطفه باشند .این نظریهپرداز اعتقاد دارد چنانچه کارکردها و
جهتگیریهای زنان و مردان در خانواده بسیار شبیه هم گردند ،رقابت میان آنها زندگی
خانوادگی را مختل خواهد کرد و نقش تعیینکننده خانواده رنگ خواهد باخت .لذا در
این شرایط پدید آمدن اختالف بین زوجین و حتی جدایی آنها از هم بهعنوان ستونهای
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اصلی ثبات خانواده دور از ذهن نخواهد بود .همچنین ،این نظریهپرداز معتقد است تداخل
در نقشها باعث اغتشاش در امور خانوادگی میشود؛ یعنی اینکه مردان نیز باید همانگونه
که تأمین امور مالی خانواده را به عهده دارند ،باید نیروی محرکه خانواده باشند و از نقش
مهم خویش در خانواده غافل نگردند و باید در جهتگیری خانواده نقشی ویژه داشته
باشند؛ چراکه در غیر این صورت ثبات نهاد خانواده را دچار اختالل خواهد نمود؛ بنابراین،
اصل اساسی نظریه نقشها این است که زن و شوهر با توجه به نقشهایی که دارند،
انتظاراتی از همدیگر دارند .چنانچه آنها در برآورده شدن این انتظارات توفیقی نداشته
باشند ،احتمال مخدوش شدن روابط بین آنها پدید میآید و تداوم زندگی آنها را دچار
تردید مینماید )ریتزر .)613 :2010،همچنین طبق نظریه انگیزش (نگیزش-انتظار) و منزلت
هرکدام از زن و شوهر با تصورات خاصی درباره زندگی زناشویی اقدام به ازدواج
میکنند و زندگی را با انتظارات مشخصی که همسرشان چگونه با او رفتار خواهد کرد،
آغاز مینمایند .اگر این انتظارات برآورده نشود ،نارضایتی و پشیمانی و در نهایت اختالف
در کانون خانواده و طالق را در پی خواهد داشت.
در این پژوهش با استناد به این نظریهها ،متغیر برآورده نشدن انتظارات و افزایش
طالق تبیین شده است .بر اساس این نظریهها ،هرکدام از زن و شوهر با تصورات خاصی
درباره زندگی زناشویی اقدام به ازدواج میکنند و زندگی را با انتظارات مشخصی که
همسرشان چگونه با او رفتار خواهد کرد ،آغاز مینمایند .اگر این انتظارات برآورده
نشود ،نارضایتی و پشیمانی و در نهایت اختالف در کانون خانواده و طالق را در پی
خواهد داشت.
همچنین ،نظریه مبادله پیشبینی میکند زمانی که هریک از زوجین هزینههای یک
زندگی زناشویی را بیش از منافع آن ارزیابی نمایند ،احتمال گسستن این رابطه وجود
خواهد داشت .آن چه که این نظریه بر آن تأکید میکند ،پنداشت زوجین از سود و زیان
حاصله از زندگی خانوادگی است که این مفهوم را میتوان از طریق سنجش میزان برآورده
شدن انتظارات زوجین از یکدیگر ،عملیاتی نمود .در واقع میزان برآورده نشدن انتظارات
همسران از یکدیگر در زمینه اموری نظیر اظهار عالقه و محبت ،مورداحترام قرارگرفتن،
سازگاری داشتن در روابط جنسی ،توجه کردن به فرایض دینی ،اهمیت دادن به مسائل
تربیتی فرزندان ،مشورت کردن با همسر ،آیندهنگری در مسائل اقتصادی و ...زمینهساز

/ 192

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال دهم ،شمارة  ،38زمستان 1398

شکلگیری این ذهنیت در آنها میشود که در این مبادله اجتماعی (زندگی مشترک
خانوادگی) ،بیش از طرف مقابل هزینه کرده و منفعت کمتری دریافت میکنند .در این
حالت ،میتوان گفت که انتظارات آنها از همسرشان برآورده نشده است .یافتههای این
پژوهش نشان میدهد که گرایش به طالق ،در بین آن دسته از زوجینی که به نظر آنها
همسرانشان نتوانسته بودند انتظاراتشان از زندگی مشترک را برآورده نمایند و آنها در
این رابطه متقابل متضرر شدهاند ،باالتر بوده است .این نکته در پژوهشهای پیشین نیز
تأیید شده است .تقیزاده ()1350؛ مهپویان ()1354؛ داودی ()1356؛ سیف الهی ()1367؛
پیران ()1369؛ دانش و همکاران ()1370؛ مددی ()1378؛ رحیمی ()1379؛ ریحانی
()1381؛ شیرزاد ()1383؛ قطبی (.)1383
در رابطه با اندازه اثر باالی مشکالت جنسی ،اریک فروم ( )1991مطرح میکند انسان
نمیتواند از میل جنسی فارغ شود و اگر آن میل ،عیب تلقی شود ،احساس گناه طبیعی
است .محدودیتی که به امور جنسی تحمیل میشود به احساس گناه میانجامد که دستاویزی
برای وضع اصول اخالقی قدرتمند است .فروم معتقد است که در جامعه غربی به علت
جهتگیری مصرفی ،از میل جنسی برای پوشاندن فقدان صمیمیت بهرهگیری میشود.
نزدیکی جسمانی ،به وسیلهای برای پوشاندن عیب بیگانگی انسانها تبدیل شده است .اریک
فروم عشق را نتیجه رضایت کافی جنسی نمیداند ،بلکه کامیابی جنسی را نتیجه عشق
میشناسد .مطالعه یکی از متداولترین مشکالت جنسی ،یعنی ،سرد مزاجی زن و ناتوانی
روانی جنسی مرد نشان میدهد که علت واقعی این مشکالت ،ناآگاهی از روشهای درست
جنسی نیست ،بلکه علت واقعی منعهایی است که عشق را غیرممکن میسازد .ترس یا تنفر
ال در
از غیرهمجنس اساس این مشکالت است که موجب میشود شخص خودش را کام ً
اختیار طرف مقابل نگذارد ،بی پیرایه عمل نکند و به شریک جنسی خود در صمیمیت و
همآغوشی اعتماد نکند .کسی که ازنظر جنسی دچار منع شده است ،اگر بتواند خود را از
ترس یا تنفر برهاند و درنتیجه در عشق ورزیدن توانا شود ،مشکالت جنسی وی نیز حل
خواهد شد و اگر نتواند ،هر چه در روابط جنسی آزموده باشد بیحاصل است )کجباف،
.)59 :1381
در رابطه با اندازه اثر باالی فرزند پروری و تفاوت و اختالف در تربیت فرزندان و آینده
آنان با توجه به نتایج پژوهشهای بررسی شده میتوان اشاره کرد که عدم وجود فرزند و یا
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فرزندان کمتر که در خانواده هستهای حال حاضر متداول است ،موجب میشود زن و مرد
نگرش سهل گیرانهتری نسبت به انفصال رابطه زناشویی داشته باشند (سگالن.)183 :1992 ،
در اکثر مطالعات گذشته یکی از عوامل طالق را نبودن فرزند در خانواده ذکر کردهاند و
میزان تقاضای طالق در خانوادههای با فرزند بیشتر کمتر است (قطبی1383،؛ شیرزاد1383 ،؛
بهاری.)1383 ،
در رابطه با اندازه اثر منفی و باالی رضایت جنسی و عاطفی با توجه به نتایج پژوهشهای
بررسی شده میتوان گفت که میل جنسی راهی برای درک عشق است .نظریه فرانکل
( )2002رابطه بین ناآگاهی اجتماعی از روابط زوجین با ناسازگاری زناشویی را توجیه
میکند )کجباف .)1381 ،یافتههای مهدوی و نسیمی ( )1387نشان داد که بین نارضایتی
جنسی و باورها و نگرشهای جنسی غلط همبستگی وجود دارد .در دیدگاه مازلو ()2009
نیاز به ارضاء تمایالت جنسی همردیف با نیاز به پاسخگویی به انگیزشهایی چون نیاز به
هوا ،تشنگی ،گرسنگی و نیاز به خواب و غیره و در رده نیازهای فیزیولوژیک ،یا همان
نیازهای اساسی و اولیه و زیربنایی انسان و هر موجود زنده دیگر میباشد .به اعتقاد مازلو،
رابطه جنسی ،همچون عشق ،جایگاه ویژهای در اصول روانشناختی انسانها بهخصوص
انسانهای با درجات باالی سالمت روانی ) خودشکوفا ( ،دارد .وی میگوید :تمایالت
جنسی و عشق میتوانند در بررسی جامعهشناختی رضایت زنان از مناسبات زناشویی افراد
سالم بهطور کاملتری درهم ترکیب شوند و غالباً چنین نیز میشوند .این دو مقوله در
زندگی افراد سالم )خودشکوفا) بهسوی ترکیب و ممزوج شدن با یکدیگر گرایش دارند
)اوحدی.)89 :1384،
همچنین همراستا با این تحقیق نتایج پژوهش موحد و عزیزی ( )1390نشان داد ،رابطه
معکوس و معنیداری بین رضایتمندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران وجود دارد،
بدان مفهوم که هر چه رضایتمندی جنسی زنان افزایش مییابد ،تعارضات زوجین کاهش
پیدا میکند و بالعکس .گفتنی است سه بعد اول از ابعاد پنجگانه رضایتمندی جنسی نیز با
هرکدام از ابعاد تعارضات زوجین ،دارای رابطه معکوس است )موحد و همکاران)1390 ،؛
بنابراین ،رضایت زناشویی عاملی تأثیرگذار در گرایش زوجین به طالق میباشد .این نکته
در پژوهشهای دیگری مانند سیفالهی ()1367؛ پیران ()1369؛ رحیمی ()1379؛ شیرزاد
()1379؛ ریحانی ( )1381و قطبی ( )1383نیز تائید شده است .همچنین در این تحقیقات
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نیز عدم رضایت زناشویی بهعنوان عاملی معرفی شده است که میتواند موجب وقوع
طالق شود .در سپهر کنونی زندگی خانوادگی و رضایت از روابط جنسی و داشتن کیفیت
در تعامالت جنسی منشأ پیوندهای خانوادگی است.
بهمنظور بررسی تفاوت بین گروههای مطالعه از آزمون  Qاستفاده گردید ،نتایج حاکی
از وجود تفاوت معنادار بین متغیر سال انتشار پژوهش و متغیر حجم نمونه و روش
نمونهگیری در عوامل شخصیتی است .یعنی این متغیرها میتوانند در اندازه اثر عوامل
شخصیتی منجر به ناهمگنی اندازه اثرها شده و نقش تعدیلکنندگی ایفا نمایند ،بدین معنی
که میزان تأثیر این عوامل مؤثر بر طالق به این متغیرها بستگی دارد .این یافته را میتوان
طبق نظریه نظامها و نقشها تبیین نمود.
توسعه و فرآیند گذار امری گریزناپذیر است و بهتبع آن شخصیت ،افکار ،ارزشها و
خواستههای افراد نیز در حال گذار و تغییر است .به نظر میرسد در این فرآیند ارزشها و
هنجارهای حاکم بر جامعه رنگ فردگرایانه به خود گرفته و افراد جامعه در رفتار و
اعمالشان کمتر به مصالح دیگر کنشگران و جامعه توجه میکنند .عوامل کالنی چون
زندگی مدرن و شهرنشینی ،تحصیالت ،اشتغال زنان و  ...باعث تغییر در خواستههای
زوجین در ارتباط با ازدواج میشود ،بهطوری که اگر آن را از طریق ازدواج نتوانند به
دست آورند از طریق طالق آن را دنبال میکنند.
نظریهی نظامها را دانشمندان علوم طبیعی طراحی نمودهاند .ریشهی این نظریه به
نظریهی اندام وارگی هربرت اسپنسر ( )1898باز میگردد .این نظریه ،خانواده را چیزی
بیش از مجموعه اجزایش میانگارد .خانواده را شامل افراد عضو آن ،شخصیتها و
ویژگیهایشان و روابط بین آنها میداند .همچنین ،بر وابستگی متقابل و روابط متقابل در
ساختار خانواده تأکید میکند و به بررسی و کنش متقابل آن با ابر نظامهای بیرون از
محدودهاش همچون محله و مدرسه میپردازد.
هر تغییری که بر یکی از اعضاء یا خرده نظامها تأثیر داشته باشد ،در کل خانواده اثر
میگذارد .کارکرد نظام به تفهیم و تفاهم میان اعضایش بستگی دارد این تفهیم و تفاهم
اشکال گوناگونی به خود میگیرد ،از آزاد و راحت بودن گرفته تا پیامهای متناقض و
استعارههایی که اعضای مخاطب در خانواده شاید بهراحتی آنها را درک نکنند )والچوک،
 .)35 :1987تحلیلهای شبکهای ،به مطالعه قواعدی درباره اعتقادات افراد و اینکه چه باید
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انجام دهند ،میپردازد .این نظریه ،هر نظریه غیرساختی را که فرایندهای اجتماعی را ناشی
از جمعی از کنشگران فردی ،گرایشهای شخصی و هنجارهای
درونی شده میداند ،رد میکند .یکی از چهرههای مشهور نظریه شبکه ،الیزابت بات
( ،)1995درجهی تفکیک نقشهای زن و شوهر را با میزان تراکم شبکهای که زوجین،
بیرون از خانه برای خود حفظ میکنند ،همبسته میداند .هرچه ارتباط ایشان با شبکههای
خویشاوندان ،دوستان و همسایگان نزدیکتر و هرچه این شبکهها متراکمتر باشند ،رابطه زن
و شوهر بهعنوان زوج زناشویی تفکیک شدهتر بوده و بیشتر تابع سلسله مراتب است .عکس
قضیه نیز صادق است ،هرچه شبکهها کم تراکمتر باشند ،نقشهای مردانه و زنانه نشانگر
جدایی و تفکیک هستند .وی این نکته را در قالب فشارهای فرهنگی تبیین میکند (سگالن،
 .)1992اگر زن و شوهر ،هر دو به شبکهای متراکم تعلق داشته باشند و این شبکهها حفظ
شوند ،ازدواج صرفاً به همین روابط موجود تحمیل میگردد؛ به نحوی که زوجین فقط
بهسوی فعالیتهایی که شبکه مجاز میداند کشانده میشوند .در این حالت ،تفکیک
خشک و انعطافناپذیر نقشها امکانپذیر میگردد ،زیرا زوجین هر دو قادر به کسب
حمایت از خارج از حیطه خانواده خواهند شد .بنابراین ،نظریه شبکه بر روابط زوجین و
شبکه خویشاوندی تأکید دارد و بیان میکند که هر چه روابط بین شبکه کمتر و سستتر
باشد ،زوجین وظایف خود را بهتر انجام میدهند .پس اگر شبکه قوی باشد ،زوجین خود
نمیتوانند تصمیمات الزم را اتخاذ کنند؛ چراکه باید بر اساس شرایط و روابط شبکه عمل
کنند و دخالت دیگران را در زندگی خود قبول کنند .این مسئله ،میتواند زمینه بروز
اختالفات در خانواده را به وجود آورد و درنتیجهی دخالت دیگران ،خانواده دچار انحالل
شود (ملتفت .)33 :1381 ،دخالت افراد در زندگی زناشویی ،گویای نفوذ افراد مسنتر
همخون و تسلط شبکه روابط نسبی است که از سنن کهنسال جوامع مشرق زمین است .این
امر ،موجب تضاد شبکههای روابط نسبی و سببی شده و به کلیشهها و عقاید قالبی در باب
مادرزن و مادر شوهر جان بخشیده است (پیران.)1369 ،
بر اساس یکی دیگر از نظریههای جامعهشناسی که در باب خانواده وجود دارد و
میتوان از آن در مسئلهی طالق استفاده کرد ،نظریهی نقشها میباشد که به نظریهی کنش
متقابل نمادی و بهویژه تعاملگرایی کنش متقابل نمادی بسیار نزدیک است .این نظریه
جهان را به یک صحنهی نمایش تشبیه میکند و هر کس در آن نقشی را به عهده دارد و
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از او انتظاراتی میرود و باید آن نقش را ایفا کند .نظریهی نقشها دنیای اجتماعی را
شبکهای از موقعیتها یا منزلتهایی میداند که به صورتهای گوناگون به هم ربط دارند
و در آن افراد به اجرای نقشها میپردازند .برای هر موقعیت و همچنین ،برای گروهها و
طبقات ،انواع گوناگون انتظارات را در مورد چگونگی رفتار متصدیان میتوان تشخیص
داد .ازاینرو ،متفکران این نظریه بر این باورند که سازمان اجتماعی در نهایت مرکب از
شبکههای گوناگونی از منزلتها و انتظارات است (ترنر.)2008 ،
همچنین آزمون  Qنشان داد که نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنادار بین متغیر
سال انتشار پژوهش و روش نمونهگیری و نوع پژوهش با عوامل ارتباطی است .یعنی این
متغیرها میتوانند در اندازه اثر عوامل ارتباطی منجر به ناهمگنی اندازه اثرها شده و نقش
تعدیلکنندگی ایفا نماید ،بدین معنی که میزان تأثیر عوامل ارتباطی مؤثر بر طالق به سال
انتشار پژوهش و روش نمونهگیری و نوع پژوهش ما بستگی دارد .این یافته را میتوان طبق
نظریه بحران وجدان جمعی و بحران ارزشها و نظریه منزلت تبیین نمود.
به نظر بعضی از جامعه شناسان ،ازجمله عمدهترین علل طالق ،پیدایش بحران در
ارزشها و هنجارها است .انسان همواره در زندگی شخصی و اجتماعی خود ،از ارزشها
و هنجارهای ثابتی پیروی نمیکند ،بلکه این امر نیز مانند بسیاری امور دیگر در معرض
تغییر و تحول است .گذشت زمان و یا حتی تغییر مکان و شرایط خاص اجتماعی دیگر
ازجمله عوامل تغییر ارزشها و نگرشهاست .در ابتدای زندگی ،چیزهایی ارزش به شمار
میرود که شاید بعدها جاذبهی خود را از دست بدهد (یوسفی .)93 :1383 ،در هنگامه
بحران ارزشها ،ارزشهای اساسی یک جامعه بر لذت طلبی ،تمتع آنی ،مصلحتگرایی
فردی ،سودگرایی ،مادهگرایی و ابزارگرایی استوارند و انسانها صرفاً به تمتع میاندیشند
و فقط مصالح خویشتن را در نظر میآورند و همهچیز در چارچوب امور مادی ،ملموس
و حتی جسمانی خالصه میشود ،ارتباطات انسانی نیز از این شرایط تأثیر میپذیرند .روابط
انسانها از بعد معنوی تهی میشود و صرفاً در راه التذاذ آنی است .این نوع روابط بسیار
سست و آسیبپذیر و شکنندهاند و بهمحض آنکه مصلحت دیگری روی نماید یا بر اثر
مرور زمان یا عوامل دیگر ،رابطهها از درون تهی شده و به بهانههای مختلف میشکند ،در
این شرایط روابط زوجیت نیز از این قاعده مستثنا نبوده و آمار طالق روز به روز افزایش
خواهد یافت )ساروخانی.)1375 ،
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بنابراین ،افزایش طالق بر اساس نظریه بحران ارزشها ،میتوان اینگونه تبیین کرد که
در جوامع در حال گذار تضاد و جابجایی ارزشها چشمگیرتر است و بازتاب این وضعیت
را میتوان در نظام ارزشهای خانواده مشاهده کرد .در چنین شرایطی روابط انسانی از بعد
معنوی سست و آسیبپذیر میشوند؛ طبیعتاً روابط زناشویی نیز از این قاعده مستثنا نیستند
و بنابراین پدیده طالق روز به روز در حال افزایش است .همچنین به اعتقاد دورکیم هرقدر
وجدان جمعی قویتر باشد ،خشم عمومی در مقابل هنجارشکنی حادتر و با ضعیف شدن
وجدان جمعی ارزشهای منفی منتسب به طالق کاهش مییابد و بر میزان طالق افزوده
میشود .در سالهای اخیر ،جنگ نرم رسانهای بر ضد جامعه ایرانی در ظاهر و محتوا
گستردهتر شده و ابعاد بسیار وسیعی پیدا کرده و خانواده و روابط انسانی را بهعنوان
بزرگترین سرمایه جامعه ،هدف قرار داده است .این برنامهها با ترویج خانوادههای بیسامان
و لجامگسیخته و عادی جلوه دادن خیانت به همسر و هویت زدایی از مفهوم خانواده،
ترویج میکنند و کمرنگ کردن نقش مرد در جامعه ،سبب سست شدن بنیان خانواده و
از هم پاشیدن آن میشوند تا جایی که امروزه شاهد افزایش چشمگیر آمار طالق در ایران
هستیم.
همچنین زندگی فردی و اجتماعی و کلیه قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی و فرهنگی
افراد ،در بستر ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دارند و مداخالت ،تعامالت و
حتی معارضات جامعه بر امور فردی و اجتماعی تأثیرگذار است .براین اساس نظریه منزلت
استنباط کرد ،افراد با منزلت اجتماعی متفاوت ،انتظارات متفاوتی از رفتار یکدیگر دارند.
همچنین خانوادهها با منزلتهای متفاوت اجتماعی ،به دلیل نابرابریهای اقتصادی -
اجتماعی ،توان همنوایی و سازگاری با تغییرات و دگرگونی سریع را نداشته و دچار
بیهنجاریهای اجتماعی میشوند .در چنین شرایطی ناسازگاریهای زناشویی شکلگرفته
و طالق رخ میدهد.
تحصیالت یکی از شاخصهای منزلت اجتماعی است و به دلیل تغییر مثبت در نگرش
و رفتار فرد ،به او جایگاه اجتماعی مناسب اعطا میکند و فرد را درطبقات منزلتی باالتری
قرار میدهد .بر اساس نظریه مذکور افراد دارای منزلت باال بین خود و فرومایگان فاصله
قائل میشوند و همین فاصله مانع ارتباط صحیح و زمینه اختالف را مهیا میکند.
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درمجموع میتوان گفت فراتحلیل نتایج هنگامی ضرورت مییابد که تحلیلهای متعدد
و متنوعی در انبار یک حوزه علمی ذخیره شده باشند ،بنابراین فراتحلیل مسبوق به تحلیلهای
موجود در یک حوزه علمی است .تأخیر بهرهگیری از روش فراتحلیل در جامعه ما بدین
علت است که انبارهای دانش ما چندان مملو نیست .پژوهش در جامعه ما هنوز جوان است.
از این گذشته به دلیل ضعف روششناسی و عدم ارتباط ارگانیک پژوهشهای انجام شده با
یکدیگر در سالهای مختلف ،به نظر میرسد که وضعیت پژوهش در جامعه ما فرایند انباشتی
خود را طی نمیکند .بهعبارتدیگر ترکیب و تدوین نتایج ،به دلیل پراکندگی بیشازحد
موضوعات مطالعه شده ،عدم دسترسی دقیق به کلیه کارهای پژوهشی ،پراکندگی و عدم
ارتباط سازمانهای تحقیقاتی و پژوهشی با یکدیگر ،عدم تعامل و تبادل پژوهشگران با
یکدیگر؛ عدم استفاده الزم و کافی از نتایج پروژههای مشابه ،بهسختی قابل تحقیق است.
بدیهی است انجام هرگونه سیاستگذاری ملی و استانی جهت استحکام پایههای
زندگی خانوادگی و کاهش میزان گرایش زوجین به جدایی و طالق ،باید با در نظر داشتن
اهداف زیر طراحی گردد:
 )1با توجه به یافتههای پژوهش به روان شناسان و مشاوران ازدواج توصیه میشود
عوامل مختلف استخراجشده در این پژوهش را بهعنوان عوامل اصلی در
مشاورههای خود در نظر بگیرند و در متقاضیان مشاوره ازدواج و طالق حتم ًا
عواملی که اندازه اثر باالتری دارند را مدنظر قرار داده و مورد بررسی عمیق قرار
دهند.
 )2توسعه و بهبود دسترسی به پایگاههای اطالعات دانشگاهها جهت دسترسی سریعتر
و مناسبتر پژوهشگران به پایاننامهها ضروری به نظر میرسد.
 )3افزایش دانشها و مهارتهای ارتباطی مردان و زنان جوان و آرایه آموزشهای
نظری و عملی به آنها ،بهمنظور کسب آگاهی و شناخت دقیق از ویژگیهای
جنس مخالف و پرهیز از به کارگیری کلیشههای جنسیتی در برخورد با همسر
برای افزایش قدرت تحمل و باال بردن میزان تفاهم و سازگاری زناشویی.
 )4فراهم آوردن بسترهای مناسب و مبتنی بر فرهنگ ایرانی  -اسالمی برای شناخت
بهتر و دقیقتر مردان و زنان از یکدیگر در مراحل قبل از ازدواج بهمنظور
شناسایی شباهتها و تفاوتهای فکری و رفتاری یکدیگر.
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دستیابی به اهداف مذکور ،تنها از طریق همکاری و هماهنگی تمامی نهادهای
اجتماعی دستاندرکار ازجمله خانواده ،مدرسه و دانشگاه ،مبلغان مذهبی و رسانههای
گروهی و در پرتو حمایتهای قانونی و ابزاری دولت امکانپذیر خواهد بود.
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