
          

 

          
  

 
 
 
 

www.mums.ac.ir 

Medical Journal of Mashhad 

University of Medical Sciences 

Vol. 64, No.2 P: 2885-2895 

May-Jul 2021 

 

دانشگاه علوم پزشكي مشهدمجله دانشكده پزشكي   

2، شماره 64سال   

 2895-2885 ، صفحه1400تیر-خرداد

 

 
 
 

 مقاله اصلی

بینی گرایش به و حل مسئله در پیش های زندگی، حل تعارضنقش مهارت

 طالق زنان و مردان متأهل

 28/04/1400تاریخ پذیرش: -12/11/99تاریخ دریافت: 
 

 1علی محمودزاده مرقی

 2* فریبا میراسکندری

 3محمدصادق فربد

 
شناسي، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد گروه جامعه 1

 اسالمي، تهران، ایران

شناسي، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد گروه مردم 2
 )نویسنده مسئول( اسالمي، تهران، ایران

شناسي، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد گروه مردم 3
 اسالمي، تهران، ایران

 

 

far.mireskandari@iauctb.ac.iEmail:  

 

 خالصه 

 ها وچالش تغییرات، با را خانواده نظام جهاني، سطح در گذشته چند دهه اجتماعي تحوالت مقدمه:

 رواني گسستگي موجب خانواده، اعضای رضایتمندی تدریجي کاهش متعددی روبرو ساخته و مسائل

بررسي نقش  باهدفاین پژوهش . است گردیده طالق به گرایش نظیر مواردی افزایش و اجتماعي -

گرایش به طالق زنان و مردان متأهل انجام  بینيپیشو حل مسئله در  های زندگي، حل تعارضمهارت

 .شد

 با هاآن از نفر 383جامعه آماری تحقیق، کلیه زوجین شهر کاشان را شامل گردیده که  روش کار:

 SPSS افزارهاینرم از استفاده ها باو داده قرارگرفته موردبررسي ایتصادفي خوشه روش از استفاده

(، 1391همكاران ) و قادرزاده طالق به های گرایشابزارهای مورداستفاده، مقیاس .شدند وتحلیلتجزیه

واصل و  یارمحمدی مسئله حل ارتباطي و هایمهارت ( و مقیاس1983رحیم ) تعارض حل مقیاس

 .( بودند1389همكاران )

های حل مسئله، داری میان برخورداری از مهارتها نشان دادند که ارتباط معكوس و معنيیافته نتایج:

های های ارتباطي، ابراز وجود، خودآگاهي، همدلي، حل تعارض، مهارتمقابله با استرس، مهارت

(. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش r= -187/0جنسي و محبت ورزی با گرایش به طالق وجود دارد )

 گیریتصمیممحبت و تعامل عاطفي و  هایمهارتنیز نشان داد که از میان عوامل فقط دو عامل  گامبهگام

 .(p<05/0گرایش به طالق نقش معناداری دارند ) بینيپیشدر 

اطفي و مهارت های ارتباطي محبت و تعامل عکه برخورداری از مهارت رسدميبه نظر  :گیرینتیجه

 .با کاهش مسائلي تعارض و تضاد میان زن و شوهر در کاهش میل به طالق را نقش دارد گیریتصمیم

 طالق، ارتباط، حل تعارض، حل مسئله کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های گذشته خانواده به شكلي فزاینده در معرض تهدید در دهه

تدریج با تنزل کارکردهای زیستي، اجتماعي، و به قرارگرفته

شناختي و عاطفي خانواده، اعضای آن نسبتاً احساس رضایتمندی 

. کاهش تدریجي رضایتمندی اعضای انددادهازدستخود را 

ده، ابتدا موجب گسستگي رواني و سپس گسستگي خانوا

(. طالق 1اجتماعي و مواردی نظیر افزایش طالق گردیده است )

ای پذیری خانواده و شیوهترین نهاد جامعهبه معني فروپاشي مهم

پایان دادن  درراههای اجتماعي نهادی شده و تحت نظارت سازمان

(. این پدیده دارای اضالع متفاوتي 2به پیوند زناشویي است )

 تنهانهاست؛ نخست آنكه یک پدیده رواني بوده و بر تعادل رواني 

ها اثر دو انسان، بلكه فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیكان آن

ای اقتصادی است، چراکه به گسست گذارد. دوم، پدیدهمي

( و یک پدیده 3انجامد )ک واحد اجتماعي ميعنوان یخانواده به

های اجتماعي موجود اجتماعي است؛ به این معنا که علل و زمینه

(. 4تواند سبب از هم گسستگي خانواده شود )و ساختار جامعه مي

شواهد موجود گویای آن هستند که امروزه افزایش نامعمولي در 

رتبه طالق را  که چهارمینطوریگردد، بهآمار طالق مشاهده مي

( و نسبت طالق به ازدواج در کشور از سال 5در جهان داشته )

(، امری که 6تنزل یافته است ) 8/23به  23/10از  1394تا  1380

, 7یاد نمایند )« زلزله خاموش»سبب گردیده تا از طالق با عنوان 

8.) 

عواملي که نقش مؤثر و نافذی بر کاهش گرایش و  ازجمله

های ر جامعه دارد، برخورداری از مهارتتنزل نرخ طالق د

گیری و حل تعارض های ارتباطي، تصمیمویژه مهارتزندگي به

های زندگي ( مهارت9است. به اعتقاد بوتوین و کانتور )

ها را برای یک گیرند آنهایي هستند که افراد یاد ميتوانایي

 بخش فردی و گروهي به کار ببرند.زندگي موفق، مفید و رضایت

ها هستند که زمینه ها، مجموعه بزرگي از توانایياین مهارت

سازند تا سازگاری مثبت را فراهم آورده و فرد را قادر مي

های اجتماعي خود را بپذیرد و بدون صدمه زدن به خود مسئولیت

ها، انتظارات و مشكالت روزانه به شكل مؤثر و دیگران، با خواسته

 برخورد کند.

شناسي خانواده حكایت از در حوزه جامعهشواهد مطالعاتي 

این دارند که بسیاری از زوجین در رویارویي با مسائل زندگي 

اند و همین امر های الزم و اساسيزناشویي خویش فاقد توانایي

آنان را در مواجهه با مسائل و مشكالت زندگي روزمره و 

 که برخورداری ازپذیر نموده است، درحاليمقتضیات آن آسیب

ها و سازد تا دانش، ارزشهای زندگي فرد را قادر ميمهارت

های بالفعل تبدیل کند، انگیزه و های خویش را به توانایينگرش

رفتار سالم داشته باشند و فرصت و میدان انجام چنین رفتارهایي را 

های زندگي در روابط و نماید. آشنایي با مهارتنیز ایجاد مي

شود که هر یک از زوجین، با شرایط، زندگي زناشویي باعث مي

آید هایي که اغلب در زندگي پیش ميرویدادها و ناسازگاری

ها کاسته راحتي کنار آمده و تا حدودی از ایجاد این ناسازگاریبه

شود که زوجین های اجتماعي باعث مي(. ضعف مهارت10شود )

ي زماني شان باشند، یعندیر و با تأخیر به فكر حفظ روابط زناشویي

 شود.که گرایش به جدایي به طالق ختم مي

های پیشین نشان داده است که انباشت های پژوهشیافته

نشده میان زوجین در زندگي زناشویي که در روند تعارضات حل

های عاطفي و سپس مقابله علني عالقگيعادی خود منجر به بي

(. 11گردد )زوجین شده، منجر به افزایش گرایش به طالق مي

های ارتباطي ازجمله دالیل اصلي بروز تعارضات ضعف مهارت

های ارتباطي و (. مهارت12خانوادگي و میل به جدایي است )

بهزیستي رواني زنان متقاضي طالق، کمتر و ناتواني هیجاني آنان 

های ارتباطي و (. آموزش مهارت13بیشتر از زنان عادی است )

ایش سطح رضایت زوجین حل مسئله مذهب محور، منجر به افز

(. داشتن 14گردد )شان و کاهش میل به طالق مياز زندگي

عنوان یكي از عوامل تواند بهمهارت حل مسئله زنان مي

کننده اثرات رویدادهای منفي زندگي عمل نموده و احتمال تعدیل

های باورهای غیرمنطقي ارتباطي (. مؤلفه15طالق را کاهش دهد )

ای عملكرد جنسي و ی با نقش واسطهو تمایزیافتگي فرد
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های زناشویي، میل به طالق را در مردان افزایش سرخوردگي

( نیز نشان دادند که آموزش 17(. بوالندا و همكاران )16دهد )مي

های مبتني بر حل های ارتباطي و نیز توانمندیو فراگیری مهارت

 تعارضات زناشویي، به زوجیني که در روابط و تعامالت خود

دچار مشكالتي هستند، یاری رسانده و بهبود روابط زناشویي، 

ها به ارمغان کاهش تضادها و ارتقاء سالمت روان را برای آن

( نیز گویای 18آورده است. نتایج مطالعه موهالتلول و همكاران )

آن بود که فقدان ارتباط یا روابط نادرست به شكل مستقیم بر 

 ن اثرگذار است.میزان گرایش به طالق زوجین جوا

شناسایي مدل  کهیيازآنجاو  شدهعنوانبا توجه به مطالب 

ای جهت گرایش به طالق در ایجاد راهبردهای مناسب مشاوره

تواند کاهش تعارضات زناشویي و کاهش گرایش به طالق مي

دانش بومي و مطالعه بر روی  بریهتكباشد. همچنین با  کنندهکمک

ند مدل و ساختار را تبیین نماید و توازوجین ایراني بهتر مي

باشد،  يدرمانخانوادهراهنمای مختصص روانشناسي خانواده و 

های زندگي، حل نقش مهارت بررسي هدف از تحقیق حاضر

گرایش به طالق زنان و مردان  بینيیشپو حل مسئله در  تعارض

 .شهر کاشان بود متأهل

 

 روش کار

شناسي در روش ازنظرهدف، بنیادی و  ازنظراین پژوهش 

گیرد. زمره مطالعات کمي و پیمایشي با رویكرد همبستگي قرار مي

جامعه آماری تحقیق، دربرگیرنده کلیه زوجین شهر کاشان در 

ها با استفاده از نفر از آن 383بوده که  1398مقطع زماني سال 

شده و به عنوان حجم نمونه تعیینگیری کوکران بهروش نمونه

ناحیه شهری کاشان، تعیین محالت  11ای )تعیین روش خوشه

شده در هر ناحیه، گزینش تصادفي محالت، گزینش تصادفي واقع

قرار گرفتند.  يموردبررسها و توزیع پرسشنامه( ها و کوچهخیابان

های ها در این تحقیق پرسشنامه بوده و دادهابزار گردآوری داده

وتحلیل تجزیه SPSS یافزارهاشده با استفاده از نرمگردآوری

گردیدند. مالحظات اخالقي پژوهش پیش از اجرای طرح برای 

افراد تشریح شده و رضایت آنان نسبت به شرکت در پژوهش 

حال، اصول رازداری، شرکت آگاهانه و جلب گردید. درعین

ها منظور تحلیل دادهدقت رعایت شده است. بهعدم نشر اسامي به

های توصیفي )میانگین، انحراف استاندارد، ماکسیمم، از آماره

مینیمم و ...( و استنباطي )ضریب همبستگي پیرسون( و رگرسیون 

 استفاده شد. گامبهگامچندگانه 

این قیاس گرایش به طالق قادرزاده و همکاران: م

( طراحي 19مقیاس نخستین مرتبه توسط قادرزاده و همكاران )

منظور ارزیابي زوجین گویه ای بوده که به 15گردیده و ابزاری 

گیرد. این مقیاس مستعد و متمایل به طالق مورداستفاده قرار مي

گویه( و رفتاری  5گویه(، عاطفي ) 5بُعد شناختي ) 3دربرگیرنده 

 5وسیله مقادیر ارزشي گویه( است. هر گویه در این مقیاس به 5)

تقریباً مخالف،  -2کامالً مخالف،  -1شود )تایي نمره گزاری مي

کامالً موافق(. میزان همساني  -5تقریباً موافق و  -4، یتا حدود -3

با استفاده از آلفای کرونباخ توسط قادرزاده و  سؤاالتدروني 

برآورد شده و در این تحقیق نیز ضریب  897/0( 19مكاران )ه

آلفای کرونباخ ابعاد شناختي، عاطفي، رفتاری و کل پرسشنامه، 

برآورد گردید. همچنین، اعتبار  887/0و  945/0، 839/0، 868/0

و  شدهیابيارز( 19سازه این مقیاس توسط قادرزاده و همكاران )

عامل اصلي  3در قالب  داری آنو سطح معني K.M.Oمقادیر 

 شناختي، عاطفي و رفتاری به دست آمد.

این مقیاس (: ROCI-11مقیاس حل تعارض رحیم )

های حل تعارض ساخته منظور سنجش سبک( به20توسط رحیم )

بوده که نسخه نخست  A, B,Cشد. این مقیاس واجد سه نسخه 

باشند. گویه مي 28های دوم و سوم واجد گویه و نسخه 35دارای 

گویه  10در این تحقیق، نسخه کوتاه شده این پرسشنامه که دارای 

های حل تعارض و تضادهای زناشویي بوده جهت سنجش مهارت

صورت طیف قرار گرفت. گویه های این مقیاس به مورداستفاده

 -3مخالفم،  -2کامالً مخالفم،  -1ت )ای لیكردرجهپنج

گردیده  یگذارنمرهکامالً مخالفم(  -5موافقم و  -4تاحدودی، 

 712/0است. میزان آلفای این پرسشنامه در پژوهش رحیم 

گیری از آزمون اسكری و آمد. همچنین، رحیم با بهرهدستبه

روش چرخش عاملي متعامد از نوع واریماکس، ساختار عاملي 
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اس را مورد قرار داده است. در ایران پایایي این مقیاس این مقی

 سؤاالتروش همساني دروني  ( به21توسط حقیقي و همكاران )

 محاسبه شد. 889/0با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 

های ارتباطی/ حل مسئله یارمحمدی مقیاس مهارت

این دو مقیاس توسط یارمحمدی واصل و واصل و همکاران: 

باطي تهای ارگویه و مهارت 9دربرگیرنده  که( 22)همكاران 

کامالً  -1های طیفي )گویه بوده که در قالب ارزش 10شامل 

کامالً  -5موافقم و  -4تاحدودی،  -3مخالفم،  -2مخالفم، 

منظور تعیین همساني دروني این مقیاس اند. بهشدهموافقم( طراحي

اس لفا برای مقیاز روش آلفای کرونباخ بهره گرفته که میزان آ

برآورد  924/0بوده و در این پژوهش  93/0های حل مسئله مهارت

های ارتباطي در پژوهش شده است. سطح پایایي مقیاس مهارت

 921/0و در این تحقیق  89/0( 22یارمحمدی واصل و همكاران )

آمده است. روایي همگرا، محتوا و اعتبار سازه آن توسط دستبه

 .شده است( مورد تأیید واقع22كاران )یارمحمدی واصل و هم
 

 نتایج

 50درصد مرد و  50کنندگان در پژوهش، از میان شرکت

تحصیالت  ازنظر .سال بود 3/34ها درصد زن و میانگین سني آن

درصد  34/14سواد یا واجد تحصیالت ابتدایي، درصد بي 2/4

درصد  3/32دیپلم، درصد دیپلم و فوق 5/37کمتر از دیپلم، 

درصد کارشناسي ارشد و باالتر و یک درصد  7/10کارشناسي، 

ها درصد آن 62شغلي  ازنظردارای تحصیالت حوزوی بودند، 

 -محصل 9/9دار، هدرصد خان 8/19درصد بیكار،  3/6شاغل، 

، به لحاظ ندبگیر بوددرصد نیز بازنشسته و مستمری 6/1دانشجو و 

درصد  7/22درصد در منازل شخصي،  4/53وضعیت سكونت 

درصد منازل  2/4درصد منازل رهني و  2/10منازل استیجاری، 

درصد در سایر انواع منازل )زندگي همراه با  6/9سازماني و 

 9/33درآمدی  ازنظر.( سكونت داشتند، دوستان، در خوابگاه و ..

درصد باالی دو میلیون درآمد داشته  1/66درصد زیر دو میلیون و 

 از پاسخگویان از نیمي براجتماعي، بالغ -پایگاه اقتصادی ازنظرو 

 پایین، به متوسط درصد 6/7 پایین، درصد 5/5 متوسط، پایگاه

 .دار بودندبرخور باال درصد 6/8 و باال به متوسط درصد 3/26

 . مقادیر توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول 

 زیاد )باال( متوسط کم )پایین( معیارانحراف نظریمیانگین میانگین شاخص

 6/2 5/30 9/66 62/8 45 5/35 گرایش به طالق

 6/7 4/23 69 22/4 15 9/10 شناختي -1

 7/10 2/37 1/52 32/4 15 5/12 عاطفي -2

 7/17 1/22 2/60 95/5 15 1/12 رفتاری -3

 7/61 36 3/2 3/46 246 8/292 اجتماعيزندگي هایمهارت

 7/66 6/28 7/4 15/7 27 5/34 حل مسئله -1

 7/67 8/26 5/5 08/3 12 15 گیریتصمیم -2

 4/54 2/92 5/5 81/5 24 9/29 يفشار روانمقابله با استرس و  -3

 6/65 3/31 1/3 09/7 30 2/38 مهارت ارتباطي -4

 9/71 3/25 9/2 78/5 27 1/34 ابراز وجود -5

 3/58 9/35 7/5 03/6 24 5/29 خودآگاهي -6

 6/76 8/20 6/2 61/8 36 3/47 همدلي -7

 9/59 3/33 8/6 83/6 36 5/36 حل تعارض و تضاد زناشویي -8

 6/58 4/35 6 94/3 18 1/21 جنسي -9

 6/51 1/41 3/7 72/3 18 4/20 عاطفيورزی و تعاملمحبت-10
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دهند که میانگین های توصیفي تحقیق نشان ميبررسي یافته

ي موردبررسهای ارتباطي افراد های حل مسئله و مهارتمهارت

های حل تعارض و بیشتر از مقادیر متوسط و نظری بوده و مهارت

دیگر، بیانتضادهای زناشویي نیز در سطح متوسط بوده است. به

 6/65های حل مسئله باال و درصد از زوجین کاشاني از مهارت 7/66

جدول باالیي برخوردار هستند.  ارتباطي هایمهارت از هادرصد آن

 دهد.نتایج همبستگي بین متغیرهای پژوهش را نشان مي 2

 

 های تحقیق بر مبنای ضریب همبستگيتحلیل فرضیه. 2جدول 

 گرایش به طالق متغیر

 داریسطح معنی همبستگیضریب  فراوانی

 <001/0 -187/0 384 اجتماعیهای زندگیمهارت

 017/0 -122/0 384 حل مسئله -1

 362/0 -047/0 384 گیریتصمیم -2

 003/0 -152/0 384 مقابله با استرس و فشار روانی -3

 003/0 -186/0 384 مهارت ارتباطی -4

 033/0 -109/0 384 ابراز وجود -5

 019/0 -120/0 384 خودآگاهی -6

 <001/0 -185/0 384 همدلی -7

 <001/0 -215/0 384 حل تعارض و تضاد زناشویی -8

 .001/0 -173/0 384 جنسی -9

 <001/0 -325/0 384 ورزی و تعامالت عاطفیمحبت -10

 

دهد نتایج حاصل از ارزیابي همبستگي میان متغیرها نشان مي

های حل تعارض، داری میان مهارتارتباط معكوس و معنيکه 

های حل مسئله با گرایش به طالق های ارتباطي و مهارتمهارت

وجود دارد؛ از این حیث، به هراندازه زوجین کاشاني از 

های حل مسئله بیشتری در زندگي زناشویي خویش مهارت

خود برخوردار باشند و توانایي باالتری در حل مسائل زندگي 

ها در ابعاد مختلف عاطفي، شناختي و داشته باشند، گرایش آن

(. از سوی p،122/0-=r=017/0گردد )رفتاری به طالق کمتر مي

 هایگیریارتباط در کاشاني زوجین توانایي افزایش دیگر، با

 هایمهارت از هاآن برخورداری و همسرانشان با ترصحیح

 طالق به هاآن گرایش خود، زناشویي زندگي در باالتر ارتباطي

(. همچنین، توانایي p،186/0-=r<001/0شد ) خواهد کمتر

زوجین در حل تعارضات و تضادهای زناشویي، همكاری میان 

بخش، تبادل اطالعات میان زوجین در نیل به تصمیمات رضایت

ها برای حل مسائل زندگي، پرهیز از تبادالت کالمي آن

های آشكار در مورد از بحثناخوشایند با همسر، اجتناب 

ها، بستهای فردی، اتخاذ مواضع میانه برای شكستن بنتفاوت

مذاکره با همسر برای نیل به مصالحه، سازگاری با همسر و تالش 

برای برآورده ساختن انتظارات زوجین از یكدیگر و مواردی از 

این قبیل، کارکرد مؤثری تنزل گرایش به طالق نزد زوجین دارد 

(001/0>p،215/0-=r.) 

زندگي،  یهامهارتمنظور بررسي نقش در این پژوهش به

گرایش به طالق از آزمون  بینيیشپو حل تعارض در  حل مسئله
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استفاده شد. نتایج  گامبهگامآماری رگرسیون چندگانه به روش 

 است. شدهگزارش 3این روش در جدول 

تحلیل رگرسیوني عوامل مؤثر بر گرایش به طالق در قالب 

های زندگي اجتماعي نشان داد که صرفاً دو بعد ابعاد مهارت

گیری واجد محبت ورزی و تعامالت عاطفي و نیز مهارت تصمیم

اثرگذاری معنادار باال بر گرایش به طالق بودند. همبستگي کل 

بوده و  34/0طالق متغیرهای ورود یافته در مدل با گرایش به 

های است. به عبارتي، شاخص 23/0ضریب تبیین خالص این رابطه 

همبستگي متوسطي با گرایش به طالق داشته و  يموردبررس

کنند. درصد از تغییرات گرایش به طالق را تبیین مي 23مجموعاً 

نیز خطي  373, 1(F)(=p،562/124<001/0)نتایج تحلیل واریانس 

را تأیید  تغیرهای مستقل با گرایش به طالقبودن ارتباط میان م

 کنند.مي

 . ضرایب رگرسیونی عوامل مؤثر بر گرایش به طالق3جدول 

 داریسطح معنی t ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده مدل
B Std. Error Beta 

 <001/0 818/18  586/2 66/48 مقدار ثابت

 <001/0 -045/7 -377/0 124/0 -875/0 ورزی و تعامل عاطفیمحبت

 032/0 -154/2 -115/0 150/0 -323/0 گیریتصمیم

 

 متغیرهای از هریک مستقیم )ضریب بتا( اثرگذاری میزان

ورزی و تعامالت عاطفي و مهارت های محبتمهارت

 و -377/0 برابر با ترتیب به گیری بر گرایش به طالقتصمیم

ها شاخص مستقیم اثرگذاری بیشترین بر این اساس، .است -115/0

مهارت محبت ورزی و تعامل  متغیر به بر گرایش به طالق مربوط

 .است معنادار ضرایب این آماری لحاظ به که بوده عاطفي

 

 گیرییجهو نتبحث 

های زندگي، حل نقش مهارتاین پژوهش در راستای بررسي 

گرایش به طالق زنان و مردان  بینيپیشو حل مسئله در  تعارض

انجام شد. نتایج این پژوهش نشان دادند اگرچه میزان  متأهل

های زندگي اجتماعي در برخورداری زوجین کاشاني از مهارت

ها به طالق وجود حد باال بوده و گرایش نسبتاً پاییني در میان آن

های دارد، لیكن ارتباط معكوسي میان برخورداری از مهارت

ستثناء مهارت ازندگي اجتماعي و هر یک از ابعاد آن )به

ها گیری( با گرایش به طالق وجود دارد. بنابر یافتهتصمیم

ای بر های ارتباطي تأثیر کاهندهبرخورداری زوجین از مهارت

 گروهي دربرگیرنده ارتباطي هایگرایش به طالق دارد. مهارت

 هاآن از استفاده با زوجین که هستند زندگي هایمهارت از

 به و شده درگیر فردی میان تعامالت فرایندهای در توانندمي

 بپردازند. یكدیگر میان روابط توسعه

(، 13های اکبرزاده و همكاران )ها با نتایج پژوهشاین یافته

(، لندبلند 16(، حسیني قیدری و همكاران )14حمید و همكاران )

( و موهالتلول و همكاران 17(، بوالندا و همكاران )23و هانسون )

 بق است.( همسو و منط18)

توان بیان داشت که تعامالت ارتباطي در تبیین این موضوع مي

مثبت نظیر بروز دادن محبت، استفاده از کلمات و واژگان مطلوب 

و تأییدکننده و ابراز احساسات و عواطف خوشایند نسبت به 

همسر، آثار مثبتي در تحكیم و بهبود روابط میان زوجین و کاهش 

گردد. عوامل و گرایش به طالق ميهای منفي به زندگي نگرش

حرف بودن زوجین، عدم تخصیص زمان کافي متعددی نظیر کم

ها در برقرار گفتگو با طرف مقابل، توجه توسط هر یک از آن
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نكردن زوجین به یكدیگر در حین صحبت باهم و مشاجرات و 

ایجاد اختالل در روابط کالمي و واسطه های لفظي، بهدرگیری

ان فردی آنان منجر به تنزل محبت، صمیمت و افزایش ارتباطات می

(. از سوی دیگر، 24گردد )شكاف ارتباطي زن و شوهر از هم مي

کمبودهای موجود در برقراری تعامالت سازنده، فقدان 

های حل تعارض و اختالفات جزئي و نیز قطع روابط در مهارت

میان اشكال قهرهای طوالني و مكرر با تنزل روابط و تعامالت 

زوجین و فزوني بخشي به ارتباطات منفي میان هر یک از طرفین 

در زندگي زناشویي، سبب ایجاد رنجش گردیده و درنهایت 

تواند گرایش به جدایي را نزد آنان فزوني بخشد. در این حوزه، مي

بررسي تطبیقي کارایي خانواده در میان زوجین ناراضي و در حال 

( 25و همكاران ) آگراوال طالق و زوجین عادی در پژوهش

بیانگر این است که فقدان آگاهي و آشنایي هر یک از زوجین با 

های برقراری روابط و تعامالت سازنده نقش مؤثری در مهارت

ها به سمت طالق دارد. لذا تعامالت اجتماعي، سوق دادن خانواده

یكي از نیازهای اساسي انسان بوده و به هراندازه که برقرار 

تری صورت گیرید، های صحیحارتباطات میان زوجین به شیوه

منظور برطرف سازی مسائل و افزایش صمیمیت و زوجین به

مندی از روابط زناشویي خویش تالش بیشتری صورت رضایت

خواهند داد. همچنین، ارتباط، سنگ زیربنایي تشكیل زندگي 

ین از زناشویي و خانواده موفق است و زماني که هر یک از زوج

الگوهای ارتباطي مؤثری در ایجاد تعامالت میان خود بهره ببرند، 

ها و قادر خواهند بود تا درک واضحي از محتوا و مقصود پیام

رواني همسر  -تعامالت کالمي خود داشته باشند، نیازهای روحي

خویش را ارضا کرده و ارتباط و مشارکت در اجتماع را تداوم 

ویژه زوجین، در همراهي ها بهماعي انسانببخشند. لذا بهزیستي اجت

و برقراری ارتباط با دیگران نهفته و کمیت و کیفیت این تعامالت 

ترین عامل در بهبود سالمت اجتماعي زندگي و و ارتباطات مهم

 کاهش گرایش به طالق است.

ای با طورکلي، مهارت حل مسئله، یک راهكار مواجههبه

روزمره بوده که به فرد  آفرین زندگيهای مشكلموقعیت

توانمندی مهار هیجانات منفي ناشي از این مسائل را بخشیده و به 

ها های اجتماعي و رواني حاصل از آنکاهش مسائل و تنیدگي

که توانایي و مهارت حل مسئله را طوریرساند، بهیاری مي

بیني کننده سطح تنیدگي پایین و مقابله مؤثر با آن و درنتیجه پیش

 دانند. وینست و همكارانایش میزان سالمت نزد زوجین ميافز

های حل مسئله، بر ترمیم و ( با ارزیابي تأثیر آموزش مهارت26)

دهند که بهبود ترفیع مسائل و مشكالت زندگي زناشویي، نشان مي

های حل مسئله زوجین با ارتقاء و بهبود روابط میان مهارت

شویي افزایش داده و زوجین، رضایت آنان را از زندگي زنا

( معتقد 27بخشد. کسیدی )گرایش به طالق و جدایي را تنزل مي

محض مواجهه با موانع است که افراد فاقد توانایي حل مسائل، به

زندگي، ممكن است رفتارهای تكانشي از خود بروز داده، 

احساس ناکامي و شكست کنند و درنتیجه رفتارهای پرخاشگرانه 

منظور سبت به همسر خویش بروز داده یا بهو خشونت باری را ن

گیر گردند. این مسئله در ابعاد پرهیز از این شرایط، منزوی و گوشه

انفعالي آن موجب سردی روابط زوجین و تنزل صمیمت زناشویي 

گردد. الزم به ذکر است که روند حل مسائل زناشویي و 

را خانوادگي و توانمندی زوجین، نیازمند عنصری است که آن 

 نامند.مي« فضای مشارکتي»نوعي 

دهند که تضادهای زناشویي هنگامي شكل شواهد نشان مي

کند گیرد که یكي از طرفین رابطه )زن یا شوهر( احساس ميمي

او  موردعالقهکه طرف دیگر، به سرکوب برخي امور و مسائل 

(. عمدتاً زوجیني که از زندگي زناشویي 12نماید )اقدام مي

ای تأثیر وردارند کمتر از اختالفات و مشاجرات لحظهمطلوبي برخ

پذیرفته و در حل مسائل و تعارضاتي که در روابط با همسرشان 

دهند. های بیشتری از خویش نشان ميگردد، مهارتایجاد مي

ها در ها و توانمندیکه زوجین از این مهارتهمچنین، درصورتي

ها و از این نزاع تعامالت زناشویي برخوردار نباشند، بسیاری

تضادهای عمدتاً کوچک که در روابط میان آنان با اعضای 

هم انباشته ویژه شوهرشان ایجاد شده است، رویشان بهخانواده

گردیده و منجر به فزوني بخشي خطر ابتالء به اختالالت 

زا نظیر مصرف شناختي و گرایش به انواع هیجانات آسیبروان

های اجتماعي و درنهایت گرایش به یمواد مخدر، بعضاً بزهكار
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( نیز بر این باورند که 28النگ ) گردد. یانگ وطالق و جدایي مي

های با افزایش تعارض و تضاد در روابط میان زوجین، ناسازگاری

گردد و این های بیشتری ایجاد مينارضایتي درنتیجهو  یافتهافزایش

شناسي آیند. سببحساب ميمسائل، از مقدمات طالق به

تعارضات زناشویي و پیوندهای متزلزل برخي زوجین در حوزه 

روابط خانواده حاکي از این است که در دوران اخیر، تغییر جایگاه 

های نقشي سنتي که زنان را محدود به خانه زنان و فروریختن قالب

های تحصیل و میزان تحصیالت آنان کرده، به همراه افزایش سال

اجتماع و اشغال مشاغلي که عمدتاً در قلمرو و ورودشان به صحنه 

ساز شود، زمینههای مردانه شناخته ميمشاغل و فعالیت

ها و تضادهایي در روابط میان زوجین و ساختار کشمكش

خانوادگي سنتي با حاکمیت پدران گردیده است. همچنین، زنان 

های ضعیفي برخوردار و مرداني که به لحاظ ارتباطي از توانمندی

نظر در وده، در این کشاکش تسهیم قدرت، مالكیت و اعمالب

ها و مشكالت بسیاری مواجه شده و روابط بستخانواده با بن

ای گردیده است های سخیفانهصمیمانه میان آنان، مبدل به رقابت

که فضای عاطفي و صمیمي خانواده را به میدان مشاجرات و 

فضای صمیمي و  تضادهای روزمره مبدل ساخته و فرسایش این

عدم ارضاء نیازهای عاطفي خود بر سایر کارکردهای خانواده 

ای نظیر اجتماعي کردن و شكوفایي و ثبات شخصیت که هسته

ها را از بقایای کارکردی خانواده قلمداد نموده و پارسونز آن

آمیز خانوادگي ها را نیازمند روابط صمیمانه و محبتتحقق آن

(. از سوی دیگر، این 29گذارد )برجای ميدانست، تأثیر منفي مي

تضادها منحصر به روابط میان زوجین نبوده و افزایش فردگرایي 

زیست های فاصله جویانه فرزندان جوان از محیطو گرایش

فرزندی گردیده  -خانواده، منجر به ایجاد و تداوم تعارضات والد 

ان داده است. و آثار خود را در تحمل یا فرار جوانان از خانواده نش

فرزندی باعث شده تا  -این گروه از تضادهای زناشویي و والد

ها یا زوجین به هایي باشیم که در آنگیری خانوادهشاهد شكل

علت وجود فرزندان، باالجبار تحمل فشار کرده و به زندگي ادامه 

دهند و یا با ندیده گرفتن فرزندان، به سمت جدایي گرایش مي

 شوند.از یكدیگر جدا ميیافته و نهایتاً 

 واسطهبهگردد تا ، پیشنهاد ميآمدهدستبهبر این اساس نتایج 

های مشاوره محور و بر مبنای اصول و رئوس آموزش ریزیبرنامه

های ارتباطي، حل مسئله و رفع ویژه مهارتهای زندگي بهمهارت

ها و تضادهای زناشویي، تالش گردد تا میل به و دفع تعارض

مندی از در بعد عاطفي تنزل یافته و زوجین با بهره ویژهبه جدایي

منظور زیست زناشویي، بخشي از بار به موردنیازهای انواع مهارت

رواني و مشكالت ناشي از زندگي زناشویي در جهان معاصر را 

 کاهش دهند.
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 Abstract 

Introduction: Social developments in the past few decades globally, the 

family system has faced many changes, challenges and gradually reducing the 

satisfaction of family members, causing psychosocial disruption and 

increasing cases such as tendency divorced. The aim of this study was to study 

the role of communication skills, conflict resolution, and problem solving in 

predicting divorce tendency among married women and men. 

Methods: The statistical population of the study included all couples in 

Kashan, 383 of whom were studied using cluster sampling method and data 

were analyzed using SPSS software. The instruments used were Qaderzadeh 

et al.'s Divorce Tendency Scales (2012), Rahim Conflict Resolution Scale 

(1983) and Communication Skills and Problem Solving Scale by 

Yarmohammadi Vasel et al. (2010). 

Results: Findings showed that there is an inverse and significant relationship 

between problem solving skills, coping with stress, communication skills, 

assertiveness, self-awareness, empathy, conflict resolution, sexual skills and 

affection with a tendency to divorce (r= -0.187). Multiple regression analysis 

by stepwise method also showed that among the factors, only two factors, 

communication skills and love and emotional interaction, and decision 

making have a significant role in predicting the divorce tendency (p<0.05). 

Conclusion: It seems that having communication skills of love and emotional 

interaction and decision-making skill may play a role in reducing the divorce 

tendency by reducing conflict between spouses. 

Keywords: Divorce, Communication, Conflict Resolution, Problem Solving 
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