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Abstract
Aim and Background: Social developments in the past few decades globally, the family system has faced many
changes, challenges and issues and by degrading the biological, social, cognitive and emotional functions of the
family 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 Structural Equivalence Modeling of
Divorce Tendency with Emphasis on Communication Skills, Conflict Resolution, and Marital Problems.
Methods and Materials: 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 and AMOS 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).
Findings: Findings showed that communication skills, problem solving and conflict resolution and marital
conflicts have a significant and inverse relationship with the tendency to divorce (P <0.05). Also, communication
skills were related to the tendency to divorce through problem solving skills and conflict resolution skills and
marital conflicts (P <0.05. (P analysis of the relationship between indicators showed that problem solving skills
have the most direct impact). (-0.34) and general (-0.40) on the tendency to divorce and the most indirect effect
on the tendency to divorce has belonged to communication skills (-0.09).
Conclusions: Interactions between couples and the reduction of issues that ultimately lead to conflict between
husband and wife reduce the desire for divorce.
Keywords: Divorce tendency, communication skills, conflict resolution, problem solving, structural equation
modeling.
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مدل سازی معادالت ساختاری گرایش به طالق با تأکید بر مهارت های ارتباطی ،حل تعاار
حل مسائل زندگی زناشویی

 -1گروه جامعه شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) گروه مردم شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -6گروه مردم شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :تحوالت اجتماعی چند دهه گذشته در سطح جهانی ،نظام خانواده را با تغییرات ،چالشها و مسائل متعدددی روبدرو سداخته و بدا تندزل
کارکردهای زیستی ،اجتماعی ،شناختی و عاطفی خانواده منجر به افزایش گرایش به طالق گردیده است .این پژوهش بدا هددم مددلسدازی معدادالت
ساختاری گرایش به طالق با تأکید بر مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض و حل مسائل زندگی زناشویی انجام شد.
مواد و روشها :جامعه آماری تحقیق ،کلیه زوجین شهر کاشان بودند که  686نفر از آنها با استفاده از روش تصادفی خوشهای انتخاب شدند .ابزارهای
مورداستفاده ،مقیاس های گرایش به طالق قادرزاده و همکاران ( ،)1631مقیاس حل تعارض رحیم ( )1386و مقیاس مهارتهای ارتباطی و حدل مسدئله
یارمحمدی واصل و همکاران ( )1683بودند .روش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آموس و معادالت ساختاری انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان دادند که مهارت های ارتباطی ،حل مسئله و حل تعارض و تضادهای زناشویی رابطه معنیدار و معکوسی با گرایش به طالق دارندد
( .(P> 5/50همچنین ،مهارتهای ارتباطی از طریق مهارتهای حل مسئله و مهارتهای حل تعارض و تضادهای زناشویی بدا گدرایش بده طدالق در
ارتباط بود ( .)p>5/50تحلیل مسیر روابط میان شاخصها نشان داده که مهارتهای حل مسئله بیشترین اثرگذاری مستقیم ( )-5/63و کلی ( )-5/35را
بر گرایش به طالق داشته و بیشترین اثرگذاری غیرمستقیم بر گرایش به طالق ،متعلق به مهارتهای ارتباطی بوده است (.)-5/53
نتیجهگیری :یافته های به دست آمده نشان دادند که مهارتهای ارتباطی در بهبود حل مسئله و حل تعدارض نقدش معنداداری دارد و از ایدن طریدق در
کاهش گرایش به طالق نقش موثری ایفاد میکند؛ لذا برخورداری از مهارتهای ارتباطی با تنزل تعامالت و مراودات میان زوجین و کاهش مسائلی کده
درنهایت منجر به تعارض و تضاد میان زن و شوهر میگردد ،میل به طالق را کاهش میدهد.
واژههای کلیدی :گرایش به طالق ،مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض ،حل مسئله ،مدلسازی ساختاری.
ارجاع :محمودزاده مرقی علی ،میراسکندری فریبا ،فربد محمدصدادق .مدلسازی معادالت ساختاری گرایش به طالق با تأکید بر مهارتهای ارتبااطی،
حل تعارض و حل مسائل زندگی زناشویی .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1355؛ .60-33 :)1(13

 -فریبا میراسکندری
رایاننامهfar.mireskandari@iauctb.ac.ir :
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مقدمه
در دهه های گذشته خانواده به شکلی فزاینده در معدرض تهدیدد
قرار گرفته و به تدریج با تندزل کارکردهدای زیسدتی ،اجتمداعی،
شناختی و عاطفی خانواده ،اعضای آن نسبتاً احساس رضایتمندی
خود را از دست دادهاند .کداهش تددریجی رضدایتمندی اعضدای
خددانواده ،ابتدددا موجددگ گسسددتگی روانددی و س د گسسددتگی
اجتماعی و مواردی نظیر افزایش طالق گردیده است ( .)1طالق
به معنی فروپاشی مهمترین نهاد جامعهپذیری خانواده و شیوهای
نهادی شده و تحت نظارت سازمانهدای اجتمداعی در راه پایدان
دادن بده پیونددد زناشددویی اسددت ( .)2ایددن پدیددده دارای اضدالع
متفاوتی است؛ نخست آنکه یک پدیده روانی بدوده و بدر تعدادل
روانی نه تنهدا دو انسدان ،بلکده فرزنددان ،بسدتگان ،دوسدتان و
نزدیکان آنها اثر میگذارد .دوم ،پدیدهای اقتصادی است ،چراکه
به گسست خانواده بهعنوان یک واحد اجتماعی میانجامدد ( )6و
یک پدیده اجتماعی است؛ به این معندا کده علدل و زمیندههدای
اجتماعی موجود و ساختار جامعه میتواند سبگ از هم گسسدتگی
خانواده شود ( .)3شواهد موجود گویدای آن هسدتند کده امدروزه
افزایش نامعمولی در آمار طالق مشاهده میگردد ،بدهطدوریکده
چهارمین رتبه طالق را در جهان داشته ( )0و نسدبت طدالق بده
ازدواج در کشور از سال  1685تا  1633از  15/26به  26/8تنزل
یافته است ( ،)3امری که سبگ گردیدده تدا از طدالق بدا عندوان
«زلزله خاموش» یاد نمایند (.)8 ,3
از جمله عواملی که نقش مؤثر و نافذی بر کاهش گرایش و
تنزل نرخ طالق در جامعه دارد ،برخورداری از مهارتهای زندگی
بهویژه مهارتهای ارتباطی ،تصمیمگیری و حل تعارض است .به
اعتقاد بوتوین و کدانتور ( )3مهدارتهدای زنددگی توانداییهدایی
هستند که افراد یاد میگیرند آنها را برای یدک زنددگی موفدق،
مفیددد و رضددایتبخددش فددردی و گروهددی بدده کددار ببرنددد .ایددن
مهارتهدا ،مجموعده بزرگدی از توانداییهدا هسدتند کده زمینده
سددازگاری متبددت را فددراهم آورده و فددرد را قددادر مددیسددازند تددا
مسئولیتهای اجتماعی خود را ب ذیرد و بدون صدمه زدن به خود
و دیگران ،با خواسته ها ،انتظارات و مشکالت روزانده بده شدکل
مؤثر برخورد کند.
شواهد مطالعاتی در حوزه جامعهشناسدی خدانواده حکایدت از
این دارند که بسیاری از زوجین در رویارویی بدا مسدائل زنددگی
زناشویی خویش فاقد تواناییهای الزم و اساسیاند و همین امدر
آنددان را در مواجهدده بددا مسددائل و مشددکالت زندددگی روزمددره و
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مقتضیات آن آسیگپذیر نموده است ،درحدالیکده برخدورداری از
مهارتهای زندگی فرد را قادر مدیسدازد تدا داندش ،ارزشهدا و
نگرشهای خویش را به تواناییهای بالفعل تبدیل کند ،انگیزه و
رفتار سالم داشته باشند و فرصت و میدان انجام چنین رفتارهایی
را نیز ایجاد مینماید .آشنایی با مهارتهای زنددگی در روابدط و
زندگی زناشویی باعث می شود که هر یک از زوجین ،با شدرایط،
رویدادها و ناسازگاریهایی که اغلدگ در زنددگی پدیش مدیآیدد
به راحتی کنار آمده و تا حدودی از ایجاد این ناسازگاریها کاسته
شود ( .)15ضعف مهارت های اجتماعی باعث می شود که زوجین
دیر و با تأخیر به فکر حفظ روابدط زناشدوییشدان باشدند ،یعندی
زمانی که گرایش به جدایی به طالق ختم میشود.
یافتههای پژوهشهای پیشین نشان داده است کده انباشدت
تعارضات حلنشده میان زوجین در زندگی زناشویی کده در روندد
عادی خود منجر به بیعالقگیهای عاطفی و س مقابله علنی
زوجین شده ،منجر به افزایش گرایش به طالق مدیگدردد (.)11
ضعف مهارت های ارتباطی ازجمله دالیل اصلی بدروز تعارضدات
خانوادگی و میل به جدایی است ( .)12مهدارت هدای ارتبداطی و
بهزیستی روانی زنان متقاضی طالق ،کمتدر و نداتوانی هیجدانی
آنان بیشدتر از زندان عدادی اسدت ( .)16آمدوزش مهدارتهدای
ارتباطی و حل مسئله مذهگ محدور ،منجدر بده افدزایش سدطح
رضایت زوجین از زندگی شان و کاهش میل به طالق مدیگدردد
( .)13داشتن مهارت حل مسئله زنان میتواند بهعندوان یکدی از
عوامل تعدیل کننده اثرات رویدادهای منفی زندگی عمل نموده و
احتمددال طددالق را کدداهش دهددد ( .)10مؤلفددههددای باورهددای
غیرمنطقی ارتباطی و تمایزیدافتگی فدردی بدا نقدش واسدطهای
عملکرد جنسی و سرخوردگیهای زناشویی ،میل به طدالق را در
مردان افزایش میدهد ( .)13بوالندا و همکاران ( )13نیدز نشدان
دادنددد کدده آمددوزش و فراگیددری مهددارتهددای ارتبدداطی و نیددز
توانمندی های مبتنی بر حل تعارضات زناشویی ،به زوجیندی کده
در روابط و تعامالت خود دچار مشکالتی هستند ،یاری رسانده و
بهبود روابط زناشویی ،کاهش تضادها و ارتقدا سدالمت روان را
برای آنها به ارمغان آورده اسدت .نتدایج مطالعده موهالتلدول و
همکاران ( )18نیز گویای آن بود کده فقددان ارتبداط یدا روابدط
نادرست به شکل مستقیم بر میزان گدرایش بده طدالق زوجدین
جوان اثرگذار است.
با توجه به مطالگ عنوان شده و از آنجایی که شناسایی مدل
گرایش به طالق در ایجاد راهبردهای مناسگ مشداورهای جهدت
کاهش تعارضات زناشویی و کاهش گرایش به طالق مدیتواندد
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کمک کننده باشد .همچنین با تکیه بر دانش بومی و مطالعه بدر
روی زوجین ایرانی بهتر میتواند مدل و ساختار را تبیین نماید و
راهنمای مختصص روانشناسی خانواده و خانواده درمدانی باشدد،
هدم از تحقیق حاضر مدل سازی معادالت ساختاری گرایش بده
طالق با تأکید بر مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض و حل مسائل
زندگی زناشویی در میان زوجین شهر کاشان بود.
مواد و روشها
روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود .جامعه آماری تحقیق،
دربرگیرنده کلیه زوجین شهر کاشان در مقطع زمانی سال 1638
بوده که  686نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای بود .در این روش ،ابتدا  11ناحیه شهری کاشان ،تعیین
محالت واقدع شدده در هدر ناحیده ،گدزینش تصدادفی محدالت،
گددزینش تصددادفی خیابددانهددا و کوچددههددا انجددام شددد ،س د
پرسشنامهها در بلوکهای سداختمانی توزیدع شددند .مالحظدات
اخالقی پژوهش پیش از اجرای طرح برای افراد تشدریح شدده و
رضددایت آنددان نسددبت بدده شددرکت در پددژوهش جلددگ گردیددد.
درعینحال ،اصول رازداری ،شرکت آگاهانه و عددم نشدر اسدامی
بهدقت رعایت شده است .بهمنظور تحلیل دادههدا از آمدارههدای
توصیفی (میانگین ،انحرام استاندارد ،ماکسیمم ،میندیمم و  )...و
اسددتنباطی (ضددریگ همبسددتگی پیرسددون) بهددره گرفتددهشددده و
همچنین بهمنظور تحلیل معنیداری مدل تحقیق از مددلسدازی
معادالت ساختاری و در راستای ارزیابی برازش مددل تحقیدق از
نرمافزار  AMOSاستفاده گردیده است .برای جمع آوری داده-
ها از ابزار ذیل استفاده شد.
مقیاس گرایش به طالق قادرزاده و همکاران :ایدن
مقیاس نخستین مرتبه توسط قادرزاده و همکاران ( )13طراحدی
گردیده و ابزاری  10گویه ای بوده که بهمنظور ارزیدابی زوجدین
مستعد و متمایل به طالق مورداستفاده قرار میگیرد .این مقیاس
دربرگیرنده  6بُعد شناختی ( 0گویه) ،عاطفی ( 0گویه) و رفتداری
( 0گویه) است .هر گویه در این مقیاس بهوسیله مقادیر ارزشی 0
تایی نمره گزاری میشود ( -1کامالً مخالف -2 ،تقریباً مخدالف،
 -6تاحدددودی -3 ،تقریبداً موافددق و  -0کددامالً موافددق) .میددزان
همسانی درونی سدواالت بدا اسدتفاده از آلفدای کرونبداخ توسدط
قادرزاده و همکاران ( 5/833 )13برآورد شدده و در ایدن تحقیدق
نیز ضریگ آلفای کرونباخ ابعاد شناختی ،عاطفی ،رفتداری و کدل
پرسشددنامه 5/330 ،5/863 ،5/838 ،و  5/883بددرآورد گردیددد.

یارمحمدی واصال و همکااران :ایدن دو مقیداس توسدط
یارمحمدی واصل و همکاران ( )22در قالگ مجموعه آزمونهای
مهارت های زندگی اجتماعی طراحی شده است .در این مجموعه،
مهارتهای حل مسئله دربرگیرنده  3گویه و مهارتهای ارتباطی
شامل  15گویه بوده که در قالگ ارزشهدای طیفدی ( -1کدامالً
مخددالفم -2 ،مخددالفم -6 ،تاحدددودی -3 ،مددوافقم و  -0کددامالً
موافقم) طراحی شده اند .یارمحمدی واصل و همکاران بهمنظدور
تعیین همسانی درونی این مقیاس از روش آلفای کرونبداخ بهدره
گرفته که میزان آلفا برای مقیاس مهارتهای حل مسدئله 5/36
بوده و در این پژوهش  5/323برآورد شدده اسدت .درعدینحدال،
سطح پایایی مقیاس مهارت های ارتباطی در پژوهش یارمحمدی
واصدددل و همکددداران ( 5/83 )22و در ایدددن تحقیدددق 5/321
بهدست آمده است .همچنین ،روایی همگرا ،محتوا و اعتبار سدازه
آن توسددط یارمحمدددی واصددل و همکدداران ( )22مددورد تأییددد
واقعشده است.
تجزیه و تحلیل داده هدا در سدطح توصدیفی بدا اسدتفاده از
میانگین و انحرام معیار و ضرایگ همبستگی پیرسون انجام شدد
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همچنین ،اعتبار سازه این مقیداس توسدط قدادرزاده و همکداران
( )13ارزیابی شده و مقادیر  K.M.Oو سطح معندیداری آن در
قالگ  6عامل اصلی شناختی ،عاطفی و رفتاری به دست آمد.
مقیاااس حاال تعااارض رحاای ( :)ROCI-11ایددن
مقیاس توسط رحیم ( )25بدهمنظدور سدنجش سدبکهدای حدل
تعارض ساخته شد .این مقیاس واجد سه نسدخه  A, B,Cبدوده
که نسخه نخست دارای  60گویه و نسخههای دوم و سوم واجد
 28گویه می باشدند .در ایدن تحقیدق ،نسدخه کوتداه شدده ایدن
پرسشنامه که دارای  15گویه جهت سنجش مهدارتهدای حدل
تعارض و تضادهای زناشویی بوده مورد استفاده قرار گرفت .گویه
های این مقیاس بهصورت طیف پنجدرجهای لیکرت ( -1کدامالً
مخددالفم -2 ،مخددالفم -6 ،تاحدددودی -3 ،مددوافقم و  -0کددامالً
مخالفم) نمره گذاری گردیده است .میزان آلفای ایدن پرسشدنامه
در پددژوهش رحددیم  5/312بددهدسددتآمددد .همچنددین ،رحددیم بددا
بهره گیری از آزمون اسکری و روش چدرخش عداملی متعامدد از
نوع واریماک  ،ساختار عداملی ایدن مقیداس را مدورد قدرار داده
است .در ایران پایایی این مقیاس توسط حقیقی و همکاران ()21
به روش همسانی درونی سواالت بدا اسدتفاده از ضدریگ آلفدای
کرانباخ  5/883محاسبه شد.
مقیاااس مهااارتهااای ارتباااطی /حاال مساا له

مجله تحقیقات علوم رفتاری

بهار  ،1011دورهی  /11شماره 1

و در سطح استنباطی با استفاده از روش معادالت ساختاری با نرم
افزار لیزرل به انجام رسید.
یافتهها
بررسی یافتههای توصیفی تحقیق نشان میدهندد کده میدانگین
مهارتهای حل مسئله و مهارتهای ارتباطی افراد مورد بررسدی
بیشتر از مقادیر متوسط و نظری بوده و مهارتهای حل تعدارض
و تضادهای زناشویی نیز در سطح متوسط بوده اسدت .جددول 1
نتایج همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعده پدژوهش را نشدان
میدهد.
نتایج حاصدل از ارزیدابی همبسدتگی میدان متغیرهدا نشدان
میدهد که ارتباط معکوس و معنیداری میان مهارتهدای حدل

جدول .2ارزیابی ضریب همبستگی میان متغیرهای پژوهش
مهارت ارتباطی
مهارت حل تعارض
گرایش به طالق
متغیر
1
گرایش به طالق
1
*-5/21
مهارت حل تعارض
1
*5/30
*-5/13
مهارت ارتباطی
*5/33
*5/33
*-5/12
مهارت حل مسئله
* در سطح  5/50معنیدار است.

در ادامه به منظور نیل بده مددل تحقیدق از روش مددل
یابی معادالت ساختاری کده مبتندی بدر روابدط علدی میدان
متغیرهای میباشد استفاده شد .مهمتدرین خصوصدیت ایدن
فن روششناختی ،انعطام آن به لحدا کداربردی بدهمتابده
یددک چددارچوب نظددری وسددیع ،امکددانپددذیری مشددارکت
متغیرهای پنهان ،بهکدارگیری انددازههدای گونداگون و نیدز
قابلیت کار با گروه وسیعی از دادهها میباشد .جدول  2نتدایج
بددرازش مدددل را نشددان مددیدهددد .همچنددین شددکل  1بررسددی
معیارهای برازش ساختاری اثرگذاری مهارتهای ارتبداطی،
حل مسئله و حل تعارضهای زناشویی نشان میدهدد کده،
نسبت خی دو به درجه آزادی محاسدبهشدده  2/056اسدت،
وجددود  x2/dfپددایین از  6گویددای بددرازش مطلددوب الگددوی
تحقیق اسدت .ریشده خطدای میدانگین مجدذورات تقریدگ
( )RMSEAنیز برابدر  5/563اسدت کده حدد مطلدوب آن
پایینتر از  5/58میباشد .مقدار قابلقبول معیارهای نیکویی
برازش و حد تعدیلشده آن ( ،)AGFI & GFIمعیار برازش

مهارت حل مسئله

1

هنجارشده ( ،)NFIتطبیقدی ( ،)CFIاضدافی ( )IFIو معیدار
برازش نسبی ( )RFIنیز در سطوح برازش مدل باید بیشدتر
از  5/35باشد که در الگوی حاصدل شدده بده ترتیدگ برابدر
 5/33 ،5/33 ،5/32 ،5/33 ،5/31و  5/38اسددت .همچنددین،
مقدار ریشه مجذور ماندهها یا  RMRبرابر  5/522بوده کده
بر اساس معیارها ،باید کمتر از  5/50باشدد و از ایدن حیدث
شاخص مذکور واجد برازش میباشد .بدین لحا  ،دادههدای
حاصله از مدل گویای برازش آن میباشند و از ایدن حیدث،
مدل بهدستآمده نسبتاً مدل مطلوبی بهمنظور تبیین گرایش
به طالق است.
درعین حال ،روابط میان شاخص هدای منددرج در مددل
ساختاری پدژوهش نشدان مدیدهدد کده میدزان اثرگدذاری
مستقیم مهارت های ارتباطی ،مهدارت هدای حدل مسدئله و
مهارتهای حل تعارض و تضادهای زناشویی بر گرایش بده
طالق به ترتیگ عبدارت اسدت از  -5/63 ،-5/13و .-5/10
از این حیث ،باالترین میزان اثرگذاری مستقیم بر گرایش به
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تعارض ،مهارتهای ارتباطی و مهارتهای حل مسئله با گرایش
به طالق وجود دارد ( .)p>5/50همچنین ،توانایی زوجین در حل
تعارضات و تضادهای زناشویی ،همکاری میان زوجین در نیل به
تصمیمات رضایت بخش ،تبادل اطالعات میان آنها بدرای حدل
مسائل زندگی ،پرهیز از تبادالت کالمدی ناخوشدایند بدا همسدر،
اجتناب از بحثهای آشکار در مورد تفداوتهدای فدردی ،اتخداذ
مواضع میانه برای شکستن بنبستها ،مذاکره بدا همسدر بدرای
نیل به مصالحه ،سدازگاری بدا همسدر و تدالش بدرای بدرآورده
ساختن انتظدارات زوجدین از یکددیگر و مدواردی از ایدن قبیدل،
کددارکرد مددؤثری تنددزل گددرایش بدده طددالق نددزد زوجددین دارد
(.)p>5/50
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طالق از طریق مهارتهای حل مسئله صورت مدیگیدرد و
به هراندازه زوجین توانمندی باالتری در حل مسائل زندگی
خویش به شیوه ای پویا و مولد داشته باشند ،میل به طدالق
نزد آنها تنزل بیشتری مدییابدد .همچندین ،مهدارتهدای
ارتباطی و مهارتهای حدل مسدئله در عدین برخدورداری از
اثرات مسدتقیم بدر گدرایش بده طدالق ،واجدد برخدی آثدار
غیرمستقیم نیز میباشد؛ بهطوریکه برخدورداری زوجدین از

شکل .1مدل ساختاری روابط حاک میان متغیرهای مورد مطالعه (استاندارد)
جدول  .2معیارهای برازش مدل ساختاری تحقیق
عالئم اختصاری مقادیر قابلقبول
معیارهای برازش مدل ساختاری
2
χ /df
>6
نسبت کای دو به درجه آزادی
GFI
<5/3
معیار نیکویی برازش
AGFI
<5/3
معیار تعدیلشده نیکویی برازش
NFI
<5/3
معیار برازش هنجار شده
CFI
<5/3
معیار برازش تطبیقی
IFI
<5/3
معیار برازش اضافی
RFI
<5/3
معیار برازش نسبی
RMR
حدود صفر
ریشه مجذور ماندهها
RMSEA
>5/58
ریشه میانگین مربعات خطای تقریگ
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مهارت های ارتباطی منجدر بده توانمندشددن بیشدتر آنهدا
به منظور حل مسائل و تعارضهای زندگی گردیده و میل به
طددالق را کدداهش مددیدهددد .همچنددین ،برخددورداری از
مهارت های حل مسائل زندگی روزمره در حیطه زناشویی از
میددزان تعددارضهددا و تضددادهای میددان زوجددین کاسددته و
ماندگاری و بقای زندگی آنان را بیشتر میسازد.
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جدول  .3تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر گرایش به طالق
اثر کل
اثر غیرمستقیم
اثر مستقیم
متغیر
-5/26
5/50+5/53
-5/13
مهارت ارتباطی
-5/3
5/53
-5/63
مهارت حل مسئله
-5/10
5
-5/10
مهارت حل تعارض

بدین ترتیگ ،میزان از میان شاخصهای ورود یافته به مددل
ساختاری پژوهش ،شاخص برخورداری از مهارتهای حل مسئله
باالترین اثرگذار مستقیم ( ،)-5,63شاخص مهارتهای ارتبداطی
بدداالترین میددزان اثرگددذاری غیرمسددتقیم ( )-5,53و شدداخص
مهارت هدای حدل مسدئله بداالترین مجمدوع اثدرات مسدتقیم و
غیرمستقیم را بر گرایش به طالق در جامعه شدهروندی کاشدان
دارد (.)-5,35
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش در راستای مدل سازی معادالت ساختاری گرایش به
طالق با تأکید بر مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض و حل مسائل
زندگی زناشویی انجام شدد .نتدایج حاصدل از همبسدتگی میدان
شاخص مهارتهای ارتباطی و گرایش به طالق و نیز یافتههدای
حاصددل از مدددل معددادالت سدداختاری و روابددط سدداختاری میددان
شاخصها گویای آن بود که ارتباط معندیدار و معکوسدی میدان
برخورداری از مهارت های ارتباطی با گرایش به طالق از طریدق
نقش واسطهای مهارتهدای حدل مسدئله و حدل تعدارضهدای
زناشویی وجود دارد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای اکبدرزاده و
همکدداران ( ،)16حمیددد و همکدداران ( ،)13حسددینی قیدددری و
همکاران ( ،)13لندبلند و هانسون ( ،)26بوالندا و همکداران ()13
و موهالتلول و همکاران ( )18همسو و منطبق است.
در تبیین این موضوع مدی تدوان بیدان داشدت کده تعدامالت
ارتباطی متبدت نظیدر بدروز دادن محبدت ،اسدتفاده از کلمدات و
واژگان مطلوب و تأییدکننده و ابراز احساسات و عواطف خوشایند
نسبت به همسر ،آثدار متبتدی در تحکدیم و بهبدود روابدط میدان
زوجین و کاهش نگرشهای منفی به زندگی و گرایش به طالق
می گردد .عوامل متعددی نظیر کدم حدرم بدودن زوجدین ،عددم
تخصیص زمان کافی توسط هر یک از آنها در برقرار گفتگو بدا
طرم مقابل ،توجه نکردن زوجین به یکددیگر در حدین صدحبت
باهم و مشاجرات و درگیریهای لفظی ،بهواسطه ایجاد اخدتالل
در روابط کالمی و ارتباطات میان فدردی آندان منجدر بده تندزل
محبت ،صمیمت و افزایش شکام ارتبداطی زن و شدوهر از هدم
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می گردد ( .)23از سوی دیگدر ،کمبودهدای موجدود در برقدراری
تعامالت سازنده ،فقدان مهارت هدای حدل تعدارض و اختالفدات
جزئی و نیز قطع روابط در اشکال قهرهای طدوالنی و مکدرر بدا
تنزل روابط و تعامالت میان زوجین و فزونی بخشی به ارتباطات
منفی میان هر یک از طرفین در زندگی زناشدویی ،سدبگ ایجداد
رنجش گردیده و درنهایت می تواند گرایش به جدایی را نزد آنان
فزونی بخشد .در این حوزه ،بررسی تطبیقدی کدارایی خدانواده در
میددان زوجددین ناراضددی و در حددال طددالق و زوجددین عددادی در
پژوهش آگراوال و همکاران ( )20بیانگر این اسدت کده فقددان
آگاهی و آشنایی هر یک از زوجین با مهارتهای برقراری روابط
و تعامالت سازنده نقش مدؤثری در سدوق دادن خدانوادههدا بده
سمت طالق دارد .لذا تعامالت اجتماعی ،یکی از نیازهای اساسی
انسان بوده و به هراندازه که برقرار ارتباطدات میدان زوجدین بده
شیوههای صحیح تری صورت گیرید ،زوجین بدهمنظدور برطدرم
سازی مسدائل و افدزایش صدمیمیت و رضدایتمنددی از روابدط
زناشویی خویش تالش بیشتری صورت خواهندد داد .همچندین،
ارتباط ،سنگ زیربنایی تشکیل زندگی زناشویی و خانواده موفدق
است و زمانی که هر یک از زوجین از الگوهای ارتباطی مدؤثری
در ایجاد تعامالت میان خود بهره ببرند ،قادر خواهند بود تا درک
واضحی از محتوا و مقصود پیامها و تعامالت کالمی خود داشدته
باشند ،نیازهای روحی -رواندی همسدر خدویش را ارضدا کدرده و
ارتباط و مشارکت در اجتمداع را تدداوم ببخشدند .لدذا بهزیسدتی
اجتماعی انسانها بهویژه زوجین ،در همراهی و برقراری ارتباط با
دیگددران نهفتدده و کمیددت و کیفیددت ایددن تعددامالت و ارتباطددات
مهمترین عامل در بهبدود سدالمت اجتمداعی زنددگی و کداهش
گرایش به طالق است.
به طورکلی ،مهارت حل مسدئله ،یدک راهکدار مواجهدهای بدا
موقعیت های مشکل آفدرین زنددگی روزمدره بدوده کده بده فدرد
توانمندی مهار هیجانات منفی ناشی از این مسائل را بخشدیده و
به کاهش مسائل و تنیدگیهای اجتماعی و روانی حاصل از آنها
یاری میرساند ،بهطدوریکده تواندایی و مهدارت حدل مسدئله را
پیش بینی کننده سدطح تنیددگی پدایین و مقابلده مدؤثر بدا آن و
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درنتیجه افزایش میزان سالمت نزد زوجین میدانندد .وینسدت و
همکاران ( )23با ارزیابی تأثیر آموزش مهارتهای حل مسئله ،بر
تددرمیم و ترفیددع مسددائل و مشددکالت زندددگی زناشددویی ،نشددان
میدهند که بهبود مهارتهای حدل مسدئله زوجدین بدا ارتقدا و
بهبود روابط میان زوجین ،رضدایت آندان را از زنددگی زناشدویی
افزایش داده و گرایش به طالق و جددایی را تندزل مدیبخشدد.
کسیدی ( )23معتقد است که افدراد فاقدد تواندایی حدل مسدائل،
به محض مواجهه با موانع زندگی ،ممکن است رفتارهای تکانشی
از خود بروز داده ،احساس ناکدامی و شکسدت کنندد و درنتیجده
رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت باری را نسبت به همسر خویش
بروز داده یا بهمنظور پرهیز از این شرایط ،مندزوی و گوشدهگیدر
گردند .این مسدئله در ابعداد انفعدالی آن موجدگ سدردی روابدط
زوجین و تنزل صمیمت زناشویی گردد .الزم به ذکدر اسدت کده
روند حدل مسدائل زناشدویی و خدانوادگی و توانمنددی زوجدین،
نیازمندد عنصدری اسددت کده آن را نددوعی «فضدای مشددارکتی»
مینامند.
شواهد نشان می دهند که تضادهای زناشویی هنگامی شدکل
می گیرد که یکی از طرفین رابطه (زن یا شوهر) احساس میکند
که طرم دیگر ،به سرکوب برخی امور و مسائل مدورد عالقده او
اقدام می نمایدد ( .)12عمددتاً زوجیندی کده از زنددگی زناشدویی
مطلوبی برخوردارند کمتر از اختالفات و مشاجرات لحظهای تأثیر
پذیرفته و در حل مسائل و تعارضاتی که در روابط با همسرشدان
ایجاد میگردد ،مهارتهای بیشتری از خویش نشدان مدیدهندد.
همچنین ،درصورتیکه زوجین از این مهارتها و توانمندیهدا در
تعامالت زناشویی برخوردار نباشدند ،بسدیاری از ایدن ندزاعهدا و
تضادهای عمدتاً کوچک کده در روابدط میدان آندان بدا اعضدای
خانوادهشان بهویژه شوهرشان ایجاد شده است ،رویهم انباشدته
گردیده و منجر بده فزوندی بخشدی خطدر ابدتال بده اخدتالالت
روان شناختی و گرایش به انواع هیجانات آسیگزا نظیدر مصدرم
مواد مخدر ،بعضاً بزهکاریهای اجتماعی و درنهایت گدرایش بده
طالق و جدایی می گردد .یانگ و النگ ( )28نیز بر ایدن باورندد
کدده بددا افددزایش تعددارض و تضدداد در روابددط میددان زوجددین،
ناسازگاریهای افزایش یافته و در نتیجه نارضایتیهای بیشدتری
ایجاد می گردد و این مسائل ،از مقدمات طالق بهحساب میآیند.
سبگ شناسدی تعارضدات زناشدویی و پیونددهای متزلدزل برخدی
زوجین در حوزه روابط خانواده حاکی از این اسدت کده در دوران
اخیر ،تغییر جایگاه زنان و فروریختن قالگ های نقشی سنتی کده
زنان را محدود به خانده کدرده ،بده همدراه افدزایش سدالهدای

تقدیر و تشکر
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکترای نویسنده اول این پدژوهش
میباشد .بدین وسیله از تمام افرادی که در انجام این پژوهش ما
را یاری نمودند تشکر و قدردانی مینماییم.
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تحصیل و میزان تحصیالت آنان و ورودشان به صحنه اجتماع و
اشغال مشاغلی که عمدتاً در قلمرو مشاغل و فعالیتهای مردانده
شناخته می شود ،زمینه ساز کشمکش هدا و تضدادهایی در روابدط
میان زوجین و ساختار خانوادگی سنتی با حاکمیت پدران گردیده
اسددت .همچنددین ،زنددان و مردانددی کدده بدده لحددا ارتبدداطی از
توانمندی های ضعیفی برخوردار بوده ،در ایدن کشداکش تسدهیم
قدرت ،مالکیت و اعمالنظر در خانواده با بنبستها و مشدکالت
بسیاری مواجه شده و روابدط صدمیمانه میدان آندان ،مبددل بده
رقابت هدای سدخیفانه ای گردیدده اسدت کده فضدای عداطفی و
صمیمی خانواده را به میدان مشاجرات و تضادهای روزمره مبدل
ساخته و فرسایش این فضای صدمیمی و عددم ارضدا نیازهدای
عاطفی خود بر سایر کارکردهای خانواده هستهای نظیر اجتماعی
کردن و شدکوفایی و ثبدات شخصدیت کده پارسدونز آنهدا را از
بقایای کارکردی خانواده قلمداد نموده و تحقق آنهدا را نیازمندد
روابط صمیمانه و محبتآمیز خانوادگی میدانسدت ،تدأثیر منفدی
برجای میگذارد ( .)23از سوی دیگر ،ایدن تضدادها منحصدر بده
روابط میان زوجین نبدوده و افدزایش فردگرایدی و گدرایشهدای
فاصله جویانه فرزندان جوان از محیطزیست خدانواده ،منجدر بده
ایجاد و تداوم تعارضات والد  -فرزندی گردیده و آثدار خدود را در
تحمل یا فرار جوانان از خانواده نشدان داده اسدت .ایدن گدروه از
تضددادهای زناشددویی و والددد -فرزندددی باعددث شددده تددا شدداهد
شکلگیری خانوادههایی باشیم که در آنها یا زوجدین بده علدت
وجود فرزندان ،باالجبار تحمل فشدار کدرده و بده زنددگی ادامده
می دهند و یا با ندیده گرفتن فرزندان ،به سمت جددایی گدرایش
یافته و نهایتاً از یکدیگر جدا میشوند.
بر این اساس نتایج به دست آمده ،پیشنهاد مدیگدردد تدا بده
واسطه برنامهریزیهای مشاوره محور و بر مبنای اصول و رئوس
آموزش مهارت های زندگی بهویژه مهدارتهدای ارتبداطی ،حدل
مسئله و رفع و دفع تعارضها و تضادهای زناشویی ،تالش گردد
تا میل به جدایی بویژه در بعد عاطفی تندزل یافتده و زوجدین بدا
بهرهمندی از اندواع مهدارتهدای مدورد نیداز بدهمنظدور زیسدت
زناشددویی ،بخشددی از بددار روانددی و مشددکالت ناشددی از زندددگی
زناشویی در جهان معاصر را کاهش دهند.
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