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چکید ه

تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر و رفتار غیرمسئوالنه نسبت به ارتباط
زناشویی و ازدواج است .به همین منظور مراکزی جهت رفع تعارضات زناشویی ایجاد شده
است و در همین راستا نیروی انتظامی فرا از مسئولیتهای ذاتی خود درکالنتریهای خود اقدام
به ایجاد مراکز مشاوره به منظور حل مشکالت به خصوص حل تعارضات زناشويي نموده است.
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با ایجاد تعارضات زناشویی در زنان مراجعه کننده
به دوایر مشاورهایکالنتریهای فرماندهی انتظامی شهرستان بافتاست.
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی برپایه روش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه
آماری این پژوهش شامل  580نفر از زنان مراجعه کننده به مشاورههایکالنتریهای فرماندهی
انتظامی شهرستان بافت در سال 1394است که نمونهای به حجم  265نفر به روش نمونهگیری
تصادفی انتخاب شد .ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه تعارضات زناشوییاست .که
یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار  Spss18به روش آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای تحقیق نشان میدهد نقش طرحوارههاي ناسازگار اولیه خود زوج ،به عنوان متغیر
تأثیرگذار بر رضایت زناشویی بررسی شده است ولی یکی از مشکالت امروزه زوجهاي جوان
به خصوص در این پژوهش ،رویارویی با باورها و طرحوارههاي ناسازگاري است که از خانواده
مبدأ به خانواده هستههاي تازه شکل گرفته تحمیلمیشود که همین امر زمینه ساز تعارض به
خصوص در روزهاي نخستین ازدواجمیشود .نتایج تحقیق نشان میدهد که ضرب و جرح،
مشکالت ناشی از خانواده ،ترک انفاق از جملهمهمترین عوامل بروز تعارضات در خانواده است
و بین عوامل مرتبط با تعارضات و نقش مراکز مشاوره در کاهش تعارضات رابطه وجود دارد.
واژگان کلیدی :تعارضات زناشویی ،مشاوره ،مراکز مشاوره انتظامی،کالنتری.
 -1کارشناس ارشد مدیریت فرماندهی و ستاد 0342182104 ،
 -2کارشناس ارشد علوم سیاسی  ،عضو پژوشگران ف.ا.اکرمان(* ،نویسنده مسئول)،09132793001:
()Alavi. @yahoo.com
 -3کارشناس ارشد مطالعات خانواده09133953811 ،
 -4کارشناس ارشد مدیریت فرماندهی و ستاد) Asadyadegar @ yahoo.com( ،09135823660 ،
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مقد مه
خانواده یکی از مهمترین و مقدسترین نهادهای جامعه بشری است که
نقشهای متفاوت و گوناگونی را ایفا میکند در این میان زن و شوهر به عنوان
شکل دهندهی اولیه نهاد خانوادهمهمترین وظایف را در قبال حفظ و تداوم آن
بر عهده خواهند داشت .چرا که وجود درگیری و نزاع ،تعارض و ...در خانواده
خود زمینههای به هم پاشیدگی در صورت عدم توجه و رسیدگی به موقع به این
اوضاع از میان رفتن سرمایههای خانوادگی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و
آنچه اینجا هم جلوه مینماید این موضوعاست که خانواده نیز مانند سایر نهادهای
اجتماعی و به عنوان یک نمونه از اجتماعات بشری بدون آسیب و به طور واضحتر
تعارض زوجین نخواهد بود و در بسیاری از موارد این امر طبیعی و عادی قلمداد
میشود و تنها زمانی موجبات و نگرانی را فراهم مینماید که از حد خود تجاوز
کرده و باعث فعل در کارکردهای اساسی خانواده که همان پرورش نسل و تزریق
عاطفی است را فراهم نماید .بنابراین شناخت این قضیه از همان ابتدا میتواند
گامی مؤثر در جهت رفع آن باشد که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد
(اعزازی.)12 :1379 ،
حل تعارضات زناشويي يکي از آرزوهاي مشاوران خانواده است .اگر بپذيريم
که هيچ زندگي مشترکي بدون تعارضات قابل تصور نيست ،آن گاه ميتوانيم خود
را از فشار چرايي به وجود آمدن مشکل برهانيم و در عوض به حل آن فکر کنيم.
همه ما در زندگي کم و بيش شاهد مشاجره بين پدر و مادر بوده ايم و يا خود به
عنوان والد ين گاهي با همسرمان مشاجره کردهايم .حتم ًا شنيدهايد که قد يميها
ميگفتند دعوا ،نمک زندگي است .شايد منظور آنها اين بوده است که هيچ
زندگي بدون دعوا نميشود .اما موضوع اين است که اگر اين دعواها يا تعارضات
در زندگي مشترک حل نشود ،د يگر نه نمک زندگي بلکه سمي مهلک خواهد بود
که اساس آن را به خطر خواهد انداخت .از اين رو حل اين تعارضات که مايه
اصلي اختالف در زندگي مشترک است ،هم و غم مشاوران و کارشناسان خانواده
ميباشد و هرچه در اين زمينه تالش شود باز کم است .خوشبختانه با پيشرفت علم
مشاوره و آشنايي نسبي مردم با مشاورهها ،استفاده از تکنيکهاي مختلف براي حل
مشکالت زناشويي رواج پيدا کرده است.

بیان مسأله

از آغاز زندگی بشر تاکنون در هر جامعه و اجتماعی از کوچک تا بزرگ پیشرفته یا

عقب مانده شهری و روستایی معضل آسیب اجتماعی وجود داشته است و برنامهریزان
اجتماعی و فرهنگی جامعه درصدد پیشگیری و کاهش میزان ابتالی افراد اجتماع به
آسیبها هستند مراکز مشاورهکالنتریها قسمتی از کارشان ارائه خدمات مشاوره به

زناشویی است و مراکز مشاوره کالنتریها به منظور تأمین امنیت روانی -اجتماعی
دولت به شکلهای مختلف ،مستقیم و غیرمستقیم باید در جهت تأمین ،تقویت و

حفظ امنیت جامعه تالش کند .تحقیقات جامعه شناختی نشان میدهد که ریشه اغلب
جرمها و بزهکاریهای کودکان و نوجوانان از روابط نامناسب و اختالفات خانوادگی
و ناسازگاریهای زندگی زناشویی شروعمیشود زندگی زناشویی یکی از جهانیترین

نهادهای بشری است که از دو نفر با تواناییها و استعدادهای متفاوت و با نیازها و عالیق

مختلف و در یک کالم با شخصیتهای گوناگون تشکیل شده است (گلدنبرگ)2000 ،

یک رابطه زناشویی صمیمی مستلزم آن است که زوجین به دلیل همکاری و تصمیمات
مشترکی که میگیرند درجات مختلفی از استقالل و همبستگی را نشان میدهد که این

تفاوتها را میتوان روی یک پیوستار ،از تعارض خفیف یا تعارض کامل طبقهبندی
کرد (یونگ و النگ .)1998 ،تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر و

رفتارغیرمسئوالنه نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است .فرآیند تعرض زمانی به
وجود میآید که یکی از طرفین رابطه احساس کند طرف مقابلش بعضی از مسائل مورد

عالقه او را سرکوب میکند تعارض هنگامی رخ میدهد که چیزی رضایت را برای

شخص فراهم کرده ،در حالی که همان چیز برای دیگری محرومیت را به د  نبال میآورد.
بنابراین وجود تعارض زناشویی ناشی از واکنش نسبت بهتفاوتهای فردی است و
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منظور کاهش معضالت اجتماعی و آسیبها است که یکی از این معظالت تعارضات

گاهی اوقات آن قدر شدت مییابد که احساس خشم ،خشونت ،کینه و نفرت حسادت
و سوء رفتار کالمی و فیزیکی در روابط زوجین حاکممیشود و به شکل حاالت تخریب

و ویرانگر بروز میکند مانند سوء ظن و بدبینی برخی از افراد دچار مشکلی به نام بدبینی
هستند و نسبت به اخالق و رفتار دیگران حتی نزدیکانشان هم شک و تردید دارند .این

معضل میتواند به سادگی یک زندگی را به تباهی بکشاند .زیرا شخصی که این مشکل
را دارد احساس میکند چیزی را که میبیند یا میشنود واقعیت ندارد و با چیزی که در

پشت صحنه وجود دارد تفاوت است .در واقع در ایجاد بیماری بدبینی ،هم خانواده و هم
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الگوهای اجتماعی و زیست شناختی هر کدام به سهم خود در این بیماری نقش دارند که
متأسفانه هیچ چیز مثل بدبینی در خراب کردن یک رابطه مخصوص ًا در زندگی مشترک
قدرتمند نیست .فرد بدبین به خود و شریک زندگیاش صدمه میزند و جایی برای
محبت و عالقه باقی نمیگذارد که ناخودآگاه این رابطه به سمت سردی روی میآورد و

گاهی اوقات لجبازی و پافشاری روی نظرات و عقیدههای خود و مخالفت با نظرات و
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عقیدههای دیگران که این مخالفت گاهی آگاهانه و گاهی ناآگاهانه یکی از زوجین ،باعث

به وجود آمدن تعارضمیشود.

بنابراین یکی از کارکردهای مراکز مشاوره وکالنتریها درمان مشکالت و اختالفات

خانوادگی است و پژوهش حاضر تالش دارد تا این موضوع را بررسی نماید که آیا
دوایر مشاوره کالنتریها در کاهش اختالفات زناشویی خصوص ًا تعارضات زناشویی

تأثیر داشته است؟

سواالت تحقیق:

سوال اصلی:

چه رابطهای بین مشاورهکالنتریها و تعارضات زناشویی وجود دارد؟
سواالت فرعی:

 -1چه رابطهای بین مشاورهکالنتریها با ترک انفاق و تعارضات زناشویی وجود

دارد؟

 -2چه رابطهای بین مشاوره کالنتریها با مشکالت ناشی از خانواده و تعارضات

زناشویی وجود دارد؟

 -3چه رابطهای بین مشاورهکالنتریها با سوءظن زناشویی و تعارضات زناشویی

وجود دارد؟

 -4چه رابطهای بین مشاورهکالنتریها با لجبازی و تعارضات زناشویی وجود دارد؟

 -5چه رابطهای بین مشاورهکالنتریها با ضرب و جرح و تعارضات زناشویی وجود
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دارد؟

فرضیههای پژوهش:
فرضیه اصلی:

بین مشاورهکالنتریها و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.

فرضیههای فرعی:

 -1بین مشاورهکالنتریها با ترک انفاق و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.

 -2بین مشاورهکالنتریها با مشکالت ناشی از خانواده و تعارضات زناشویی رابطه

وجود دارد.

 -3بین مشاورهکالنتریها با سوءظن زناشویی و تعارضات زناشویی رابطه وجود
 -4بین مشاورهکالنتریها با لجبازی و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.

 -5بین مشاورهکالنتریها با ضرب و جرح و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.

اهمیت ضرورت تحقیق

انجام بحث و بررسی راجع به عوامل مؤثر بر تعارض زناشویی از آنجایی دارای

اهمیت است که با شناخت صحیح این علل و عوامل میتوان جهت رفع تعارضات
زناشویی گام برداشت و از بسیاری پیامدهای ناگوار این مسئله از قبیل طالق ،بیماریهای
روحی و روانی و عدم جامعه پذیری صحیح فرزندان و ...جلوگیری به عمل آورد تا

خانواده فارغ از ویژگیهای روانی و جسمانی میتواند به وظایف خود به نحو احسن

رسیدگی نماید و پرورش دهندهی نسلهای بعدی باشد نسلی که خود نیز میباید در
آینده به وجود آورندهی خانوادهی جدید باشد .بنابراین انجام تحقیق در این زمینه اهمیت

قابل مالحظهای برخوردار خواهد بود و از آنجا که عدم رسیدگی به موقع در این زمینه
موجبات وخیمتر شدن اوضاع خانوادگی را منجر خواهد شد و اولین کسانی که در

این زمینه آسیب خواهند دید فرزندان خانواده به عنوان آینده سازان جامعهاست؛ ؛ لذا
پرداختن به این مسئله از ضرورت اجتنابناپذیری نیز برخوردار خواهد بود.

پیشینه و مفاهیم تحقیق
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دارد.

لجبازی :سرپيچي مداوم از دستورات د يگران و ناد يده گرفتن فرمانهاي نو و جد يد

را لجبازی گویند.

سوء ظن :سوءظن یا شک به معنای «گمان بد» در مقابل «حسن ظن» به معنای «گمان
نیک»است .اگر به فردی که او را کام ً
ال نمیشناسیم و یا به کاری که از درستی آن اطمینان
نداریم ،گمان بد داشته باشیم ،میگویند به او به آن سوء ظن داریم (احمدی.)15 :1386 ،

ضرب و جرح :جرح در لغت به معني زخم زدن بوده و به آسيب هايي گفته ميشود
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كه موجب از هم گسيختگي بافتها شده و با خونريزي ظاهري و بيروني همراه باشد
مانند خراشيدگي ،بريدگي يا پارگي دست .گاه ممكن است اين از هم گسيختگي همراه
با شكستگي باشد بنابراين قطع عضو ،سوختگي ،شكستگي و بريدگي و امثال آن از انواع

جرح محسوب خواهند شد (همان.)15 ،

ترک انفاق :ترک انفاق عبارت از این است که شخص ،مخارج افراد واجب النفقه خود
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را نپردازد .زن و شوهر باید در اداره خانواده ،همدیگر را یاری کنند .ولی چون ریاست

خانواده بر عهده مرد است ،قانونگذار او را موظف بهتأمین معاش کرده ،تکلیف شوهر
به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است .و این وظیفهناشی از حکم قانون است

و ریشه قراردادی ندارد .به همین دلیل طرفین نمیتوانند در عقد دائم ،تکلیف مرد را

از این امر ساقط نمایند ،برخالف عقد منقطع که هرگونه توافقی میتواند صورت بگیرد

(کاتوزیان.)69 :1384 ،

مشاوره :مشاوره مشورت و دریافت کمک اطالعاتی درباره یک موضوع است که

بین مراجع (کمکگیرنده) و متخصص (مشاور) انجام میگیرد .مشاوره در موضوعات

و زمینههای مختلف علمی و برای اهداف گوناگون انجام میشود که در میان مردم،
بیشتر جنبه روانشناختی آن (مشاوره روانشناسی) معروف است که هدف از آن بهبود
وضعیت روحی -روانی و کیفیتبخشی به زندگی مراجع از جهت روانیاست (شفیع

آبادی.)32 :1381 ،

فرآیند مشاوره ارتباط نزدیکی با راهنمایی دارد .هرچند راهنمایی فرآیندی گستردهتر

را شاملمیشود که تمام امور زندگی فردی و اجتماعی فرد را دربر میگیرد ،مشاوره

قلب برنامه راهنمایی به شمار میرود و از خدمات اساسی آن است .با این وصف
در تاریخ روانشناسی مشاوره دیدهمیشود که این شاخه از روانشناسی ،با راهنمایی

به منزله فعالیتی منظم و سازمان یافته ،در سال  1980میالدی در شهر بُستُن ایالت
ماساچوست امریکا به وسیله شخصی به نام فرانک پارسونز که به پدر راهنمایی حرفهای
مشهور است ،آغازمیشود.

پارسونز راهنمایی را ابتدا در مقیاسی کوچک و با تأکید بر راهنمایی حرفهای آغاز کرد.

بنابراین کار او به مثابه یک نوآوری در نظام تعلیم و تربیت با نارساییهایی توأم بود و به

دلیل تأکید محضش بر راهنمایی حرفهای ،یک بعدی به حساب میآمد .به این ترتیب با
توجه به ضرورتهایی که بر لزوم تداوم راهنمایی و مشاوره احساس میشد ،روان شناسی

مشاوره شکل کاملتری به خود گرفت ،به طوری که نظریات متعدد در این زمینه ارائه شد

و روشها و فنون مختلفی معرفی گردید( .برزویی و جهانمیری.)89 :1382 ،

ضرورت مشاوره د ر زند گي

نياز انسان به راهنمايي و مشورت با د يگران در تصميم گيري ،انتخاب و به کارگيري

شايان توجهي در اقدامات درست و مناسب او خواهد داشت و از خطا رفتن راهها و

تصميمات انتخابي جلوگيري خواهد نمود .بيشتر عدم موفقيتها ،شکستها و در نيمه
راه ماندنها ،ناشي از عدم داشتن اطالعات کافي در زمينه موضوع و انجام انتخابهاي
نادرست است .از اين رو ،چنان چه انجام مشاوره درزمينههاي مختلف ،مثل مشاوره

ازدواج ،مشاره در شرايط بحراني ،مشاوره شغلي و غيره اهميت دارد ،در زمينه تحصيلي

نيز حايز اهميت فراوان است .حضرت علي (ع) فرمودند« :من مشاور دوي االلباب
دل علي الرشاد» کسي که با صاحبان فرد مشاوره کند به سوي رشد (سعادت) هدايت
ميشود(حسینی بیرجندی.)66 :1384 ،

پیشینه تحقیق

 -امانالهی( )1392به بررسي رابطهي عوامل فردي ،خانوادگي با اعتماد و رضايت

زناشوئي در كاركنان مرد و زن ادارههاي دولتي پرداخت :جامعه و نمونه آماري اين

پژوهش  307نفر به روش نمونهگيري چند مرحلهاي از بين افراد جامعه انتخاب شدند.

نتايجي كه به دست آمد نشان داد كه افزايش رضايت زناشوئي در زوجها به افزايش
عالقهي اجتماعي در زوجها و آموزش به آنها پرداخت.

 -حکیمی تهرانی ،فاتحی زاده ( )1391در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش

امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی زنان متأهل شهر اصفهان پرداختند ،این پژوهش به

بررسی نقش مراکز مشاوره نیروی انتظامی در کاهش تعارضات زناشویی

راه حلهاي مناسب در زندگي ،بر کسي پوشيده نيست .به خصوص در سنيني که فرد
ناچار به انجام انتخابهاي مهمي است .مسلم ًا چنين مشاورهها و راهنماييهايي کمک

روش شبه تجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد جامعه آماری

شامل کلیه زنانی که مراجعه کننده به یکی از فرهنگسراهای شهر اصفهان با تجربه یکسال
زندگی مشترک بود.

 -بنی اسدی()۱۳89در پژوهش«بررسی و مقایسه عوامل اجتماعی ،شخصیتی و فردی

در زوجهای سازگار و ناسازگار شهر کرمان»تعداد یک صد زوج ناسازگار در حال طالق
را با یک صد زوج سازگار ،در زمینههای عوامل انگیزهای ازدواج ،پایبندی به اعتقادات
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مذهبی ،امور مالی ،رابطه جنسی ،اوقات فراغت ،ترس مرضی ،افسردگی و خصومت

مورد مقایسه قرار داد .نتیجه این پژوهش نشان داد زوجهای ناسازگار و سازگار در

انگیزههای یافتن همسر ،ارضای نیازهای جنسی ،تداوم نسل ،یافتن آرامش و سکون،
حفظ دین و انجام تکالیف مذهبی و همچنین امور مالی ،رابطه جنسی ،اوقات فراغت،

ترس مرضی و افسردگی با هم متفاوت هستند.
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 -ادیب ( )1390در تحقیقی به بررسی مقایسه تعارض زناشویی ،ابعاد آن در مراجعین

زن به مراکز خدمات مشاورهای زنان با توجه به تجزیه و تحلیل دادههای افراد نمونه
اگر چه برای حل مشکالت خانوادگی به مرکز مشاوره مراجعه کرده اند ولی در سطح

تعارض آنتفاوتهای معنا داری با افراد نداشته است .در مقایسهی کاهش همکاری

افزایش واکنش هیجانی کاهش روابط خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان به جدا
کردن امور مالی از یکدیگر بین افراد نمونه و افراد عادی تفاوت معنا داری وجود داشت.

چارچوب نظری

در این تحقیق چارچوب نظری بر اساس دو مفهوم از بوردیو

 -1عادتوارههای همسر

 -2سرمایه اجتماعی

 -1عاد ت وارههای همسر

از دید بوردیو عادتوارهها را چنین تعریف کرده است نظامی از طبقات ترتیبات

پایدار و قابل جابهجایی و تغییر ساختارهای یافتههای که آماده عمل به عنوان ساختارهای
در حال ساخت گرفتن هستند.

عادتوارهها همان اصولی است که عملها را تولید میکند ،سازمان میدهد و نشان

میدهد که عمل میتواند با پیامدها و نتایج خودش انطباق پیدا کند بدون اینکه از ابتدا
اهداف آگاهانه و برای خود رابطه با خود گرفته باشد با یک سری اعمال دست یافتنی
برای اهداف تنظیم کرده است.
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از دید بوردیو عادتوارههای همسراست هر شخصی از دوران کودکی در رابطه با

افراد تجربیات مجزایی از هر شخص دیگر قرار میگیرد و ارزشها اعتقادات خاص پیدا
میکند که این ارزشها اعتقاداتدرونی شده و در هر فرد میتوان عادتوارهها گفت

هر فرد با ارزشها اعتقادات خانواده خود بزرگمیشود و در دنیای بیرون تحتتأثیر
ارزشها و اعتقادات افراد دیگر قرار میگیرد وقتی هر فرد به سن ازدواج میرسد برای

انتخاب همسر هر شخص باید عادتوارههای همسر را مورد نظر قرار دهد .عادت

وارهها به عنوان عامل مؤثری در تعارض زناشویی در این تحقیق مورد توجه است .در

این تحقیق تعارض زناشویی به معنی درگیری کشمکشها موجود در بین زوجین در
نظر گرفته شده است که بعض ًا این درگیریها منجر به طالق شده است( .رندو لوینجر:
 1383و تینک توی)1983:

سرمایه اجتماعی بوردیو در مورد جنسیت مطرح میکند شبکههایی از مردان و زنان

در ارتباط با شبکههای روابط اجتماعی قرار میگیرد با هم متفاوتاست شبکه روابط
اجتماعی مردان وسیعتر از زناناست به دلیل نگرش جنسی که در احراز شغل برای زنان
مردان وجود دارد مردان شاغل ردههای باال روابط اجتماعی را به فرد اختصاص میدهند

زنان شاغل رده پایین که باعث میشوند مردان شبکه وسیعتری از شبکه روابط اجتماعی

را به خود اختصاص میدهند زنان شبکه کوچکتری از شبکه روابط اجتماعی را به خود

اختصاص میدهند که بیشتر روابط بین زنان با شبکه خویشاوندی و خانوادههااست تا
شبکه رسمی اما مردان عالوه بر روابط خوشاوندی روابط با شبکههای رسمی به دلیل
احراز شاغل باال بدست میآورند که حمایت دریافتی مردان از سوی این شبکه روابط
اجتماعی نیز بیشتر از زناناست برقراری ارتباط بیشتر مردان با زنان دوستان همکاران
موجب ایجاد تعارض بین زوجین شده است.

نظریات مربوط به تعارض زناشوئی

نظریه و دیدگاه ژان پیر :ژان پیر در مورد وجود تعارضدیدگاههای گوناگونی دارد از

نظر او تعارض به معنای کشاکش و اختالف داشتن است .در ادبیات روانشناسی رایج

است و اشاره به موقعیّتی دارد که در آن رویدادها ،انگیزهها ،مقاصد و رفتارها و سلیقهها

بررسی نقش مراکز مشاوره نیروی انتظامی در کاهش تعارضات زناشویی

 -2سرمایه اجتماعی

مغایر یا مخالف با یکدیگر هستند.

بنابراین افراد نه تنها ممکن است در برخی جهات در کشاکش با دیگران باشند بلکه

امکان دارد با خود نیز در تعارض باشند .نظیر موردی که از تعارض وجدانی یا تعارض
در تصمیمگیری سخن میگوییم .زمانی که اهدافی را که به لحاظ اه ِمت یکسان هستند
دنبال میکنیم ،اگر تلفیق آنها با یکدیگر ممکن نباشد دچار تعارض خواهیم شد و
هنگامی که در مورد امری ،نظر دیگران را مغایر نظر خود میبینیم ،اظهار نظر میکنیم
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یعنی خود را ارزشمند میدانیم ،فکر و سلیقه خود را در نظر میگیریم ،در غیر این

صورت از هر نظری میپرهیزیم.

یکی از ویژگیهای عمومی افراد دارای اعتماد به نفس ،راحتی در ابراز احساسات

است .برخی افراد از ابراز احساسات خود واهمه دارند .چون میترسند واکنش دیگران

نسبت به احساسات آنها منفی باشد یا احساساتشان با احساس دیگران جور نیاید.
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چنین افرادی از بروز تعارض و اینکه مبادا با این کشمکش مخالفت دیگران را بر انگیزد

نگرانند .از این رو همنوایی با دیگران را از نظر دور نگاه نمیدارند (عسکری:1380 ،
.)37

در واقع همنوایی با گروه یکی از جنبههایی جالب رفتار اجتماعی است .پدیده همنوایی
صرف ًا به امر گرایش فردی برای رهنمون شدن بسنده نمیکند بلکه به فشار اجتماعی از
طرف گروه برای همنوایی کردن خود نیز میپردازد.

در طول تاریخ و بین جوامع مختلف ،بسیارند افرادی که وقتی عقاید و رفتار خاص

خودشان را برای نخستین بار بروز دادند ،مورد مخالفت قرار گرفتند و نکوهش شدند،

یا دیگران آنها را مسخره کردند .به نظر میرسد جامعهها وگروهها همواره سعی در
همنوا و همرنگ کردن افراد با خود دارند .ظاهرا ً این جوامع وگروهها به افراد ناهمنوا
چندان روی خوشی نشان نمیدهند و به صورتهای گوناگون چون طرد و منزوی

کردن ،نپذیرفتن آنها و تأیید نکردن اجتماعی و حتی تنبه مستقیم با افراد ناهمنوا رو به
رومیشود.

نتایج بررسی نشان میدهد احساس تعارضعمدت ًا ناخوشایند است .از این رو به

طور کلی افراد خواهان یکپارچگی و هماهنگی بوده و از تعارض گریزانند .از طرف

دیگری شواهدی در دست است حاکی از اینکه بروز تعارض در روابط مابین زوجین
امری طبیعی است.

بنابر نظر روانشناسان ،زندگی توأم با سالمت روانی و اعتماد به نفس ایجاب میکند
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این مخالفتها و کشاکشها امری عادی تلقی شوند به عبارت دیگر کنار رفتن از سر راه

مشکالت و کشمکشها قابلیت ما را در برخورد با تعارضها کاهش داده و ما را به لحاظ
روحی و جسمی تضعیف میکند( .مسعودی)36 :1384 ،

دیدگاه رپشارین برنارد هوکار :از دیدگاه رپشارین تعارض دارای اثرات ،علل و

پیامد های گوناگون است به همان منوال که پذیرش کشمکشها باعث رشد روانی و

شخصی افراد میشود ،ترس از بروز تعارضها با خطراتی همراه خواهد بود .غالب

انسانها به واسطهی اضطراب که حاصل تعارض است از آن اجتناب میورزندمث ً
ال زن و
شوهر در صورت بروز تعارض دچار بیم میشوند که نکند احساسهای آنها از یکدیگر

متفاوت باشد یا اینکه مبادا به همبستگی روحی مابین آن دو خللی وارد شود .از این رو

چنانچه نیازهای متفاوت به عنوان تهدید زناشویی و به مثابه کمبود همبستگی روحی

قلمداد یا تجزیه شود .آنگاه خواستهها و سالیق شخصی امکان بروز نخواهد یافت و یا
اولیه روحی خود که باید نظرات و سلیقههای خود را داشته باشند و آنها را نیز بیان

کنند صرفنظر میکنند .این امر یعنی انکار نیازها و خواستهها چه برای زوجین و چه در
اجتماعات چند نفری،غالب ًا پیامدهای خوبی به همراه نخواهد داشت.
ترس از تعارض در روابط زوجین ،در خانوادهها یا محیط بدین خاطر شکل میگیرد

که خود تصور میکند چنانچه ناخشنودی خود را بروز کند ،کسی او را دوست نخواهد

داشت ،مورد احترام قرار نمیگیرد ،به رسمیّت شناخته نخواهد شد و در نتیجه هماهنگی
با دیگران را از دست خواهد داد.

این امر به نوعی از روابط منجرمیشود که در آن افراد از هم فاصله میگیرند ،رفتار
مبتنی بر صادقانه عمل نکردن و ظاهرسازی ایجاد خواهد شد .چنانچه ما دائم ًا بخواهیم
مواظب باشیم به هماهنگی ما خدشه وارد نیاید مجبور خواهیم شد خود را دائم ًا کنترل

کنیم .ما مجبور هستیم مواظب باشیم کسی از دست ما دچار ناراحتی و عصبانیت نشده
و یا اینکه متوجه عصبانیت و دلخوری ما نشود .آنگاه میکوشیم نقش بازی کنیم و رفتار

ما با فاصلهگیری توأم خواهد شد .رفتار ما همواره با وانمود کردن و توأم با نداشتن
صراحت خواهد بود .عواقب آن دامنگیر خود ما نیز میشود و در دراز مدت دچار

اختالالت روانشناختی و روانتنی خواهیم شد .خطر دیگر ترس از تعارضها ،ایجاد
سوء تفاهمات است .چنانچه ما در مورد احساسات خود سخن نگوییم و نظر خود را
ابراز نکنیم طرف مقابل به حدس و گمان روی میآورد.

در روابط انسانی حدس و گمان با بیاعتمادی همراه خواهد شد .بیاعتمادی و

سوءظن به نوبهی خود برداشت انسان را تعریف میکند .چنانچه ما جرأت دخالت

سلیقهها و عالیق خود را در روابط با دیگران نداشته باشیم یعنی قادر نباشیم احساس
دلخوری و عصبانیت خواستهها و نیازهای خود را به صراحت بیان کنیم .آنگاه این امر
در احساس دلخوری و عصبانیّت خواستهها و نیازها غیرکالمی و رفتار ما ظاهرمیشود.

زبان ما چیزی را میگوید که بر خالف رفتار ما است و این میتواند عواقب وخیمی

بررسی نقش مراکز مشاوره نیروی انتظامی در کاهش تعارضات زناشویی

اینکه زوجین سلیقهها و احساسات خود را انکار میکنند در چنین حالتی افراد از حقوق
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به دنبال داشته باشد .در چنین رابطهای زن و شوهر را متقاب ً
ال آنچنان محدود کرده اند که

فقط بخشی از شخصیّت خود او محقق میسازند .آن هم بخشی از خواستهها نیازها و

عالیق مشترک آنها است.یکی از علل انکار هر گونه تعارض ممکن است در این باشد

که انسان از تعارض میگوید و خواستار هماهنگی پایدار است .در چنین شرایطی این
خطر وجود دارد کهتفاوتهای موجود ما بین زن و شوهر و یا دو فردی که با یکدیگر
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در تعامل اجتماعی هستند نادیده انگاشته شود .در چنین حالتی آنها میکوشند با توسل
به انطباق دادن خود،تفاوتها را بیاهمیّت تلقی کنند( .اعزازی)219 :1379 ،

انواع تعارض خانواد گی

 -1تعارضات زناشویی :وجود اختالفات عقیده و رفتار بین زن و مرد امری طبیعی

است ولی خانوادههایی وجود دارند که در آن زن و مرد زندگی مشترکشان را تبدیل به

یک میدان جنگ کردهاند رفتارها و روابطشان به شدت متزلزل و بدون سازندگی است،

چنین خانوادهای یک خانواده تو خالی و شبه خانواده به شمار میرود ،بسیار اتفاق

میافتد که اطرافیان و همسایگان به ویژه بزرگان فامیل برای برقراری صلح و آشتی با

آنان صحبت میکنند و ممکن است چنین صلحی برای مدتی برقرار شود ولی طول این
آرامش به احتمال زیاد کوتاه است (شفيعينيا و حسينيان.)96 :1384 ،

 -2تعارضات والدین و فرزندان :نوع دیگر اختالفات شدید در خانوادهها عدم

سازگاری فرزندان و والدین با همدیگر است .متأسفانه والدین خود را با نیازهای روز

تطبیق نمیدهند .فرزندان نیز زمانه خودند و نه چهل سال پیش و این وضع با بزرگتر

شدن و کثرت فرزندان بارزترمیشود اگر این اختالفات در خانواده مورد توجه قرار
نگرفته و برای برطرف کردن آنها اقدامی صورت نگیرد به صورت بحران جلوهگر

خواهد شد و آسیبهای جبران ناپذیری بر پیکر خانواده وارد میکند (خجسته مهر و
همکاران.)52 :1386 ،

علت شناسی تعارض زناشویی

تحقیقات مختلفی در حوزه روانشناسی ،علوم اجتماعی ،جامعه شناسی و جرم شناسی

عوامل زیادی را برای تعارضات خانوادگی ذکر کردهاند که چندین علل را میتوان به

صورت زیر ذکر کرد:

علت مذهبی :شامل تفاوتهای مذهبی (غالب ًا تضاد مذهبی) رفتار و عقاید خالف

اعتقادات مذهبی؛

علت فرهنگی :شاملتفاوتهایی در نوع نگاه به زندگی مشترک،تفاوتهای قومی

یا شهری روستایی؛

علت زیستی :شامل نازایی و عقیمی ،وضعیت چهره و مشکالت مربوط بر سالمتی

و بیماری؛

جنسی تند خویی ،پرخاشگری؛

علت اجتماعی :شامل داشتن دوستان منحرف و اعتیاد .دخالت اطرافیان و عدم انتقال

از خانواده پدری؛

علت سیاسی :شامل اختالفات قبیله ای -قومی -گرایشهای سیاسی متفاوت محدود

کردن آزادیهای طبیعی؛

علت اقتصادی :بیکاری و ولخرجی ،فقر و تجمل گرایی (قمرانی و طباطبایی:1385 ،

.)123

تأثیر تعارضات خانواد گی بر روابط زناشویی

تعارضهای زناشوییتأثیر عمیق منفی بر روابط آنها و پیرو آن بر بافت خانوادگی

میگذارد .آنها ممکن است روابطشان آنقدر سرد شود که ماهها با یکدیگر حرف نزنند،

روابط جنسی نداشته باشند ،تک نفره غذا بخورند ،حضور همدیگر را در یک مکان درک
نکنند و در آخر ممکن است کارشان به درخواست طالق برسد.

ابعاد تعارض

 -1کاهش همکاری  -2افزایش واکنش هیجانی  -3افزایش جلب حمایت فرزندان

 -4افزایش رابطه فردی با خویشاوندان یا کاهش روابط خانوادگی با خویشاوندان همسر

بررسی نقش مراکز مشاوره نیروی انتظامی در کاهش تعارضات زناشویی

علت عاطفی :شامل عواطف خشک و سرد عدم درک یکدیگر مشکالت در روابط

 -6کاهش رابطه جنسی  -7جداکردن امور مالی از یکدیگر( .آدامز )155 :1380

راهکارهای حل تعارضات خانواد گی

وجود اختالف میان دو فردی که با هم زندگی میکنند امری طبیعی است .چون هر

چه افراد باهم تفاهم و همفکری داشته باشند ،باز هم اموری وجود دارد که طرز فکر
افراد در آن موارد خاص باهم متفاوت خواهد بود .اما از آنجا که هر مشکلی راه حل

مخصوص به خود را دارد ،رفتارها و شیوههای خاصی وجود دارند که با بهرهگرفتن از
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این روشها میتوان اختالفات را به حداقل کاهش داد (صدیق آمیز.)90 :1386 ،

 -1دقت در مواقع ازدواج :شاید بارها و بارها شنیده یا خوانده باشید که برای زندگی

موفق باید این کار یا آن کار را بکنید و آنقدر باید  ها و نبایدها شنیده باشید که دیگر مجال
و حوصلهای برای اندیشدن در مورد آنها پیدا نکنید وغالب ًا موضع ما در مقابل این بایدها

ت گراست .با این حال باز هم نکته اصلی در نوع انتخاب همسر
و نبایدها منفی و مقاوم 
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و شریک زندگی است .در واقع سوالهای زیادی است موقع ازدواج باید بدانها جواب
دهید و دقت شما کلیدی است بر موفقیت زندگی خودتان ،تجربیات زندگی در عصر

جدید نشان میدهد ضرب المثل در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست چندان اعتباری
ندارد (آقامحمد يان شعرباف و دیگران.)15 :1385 ،

 -2آموختن شیوههای ارتباط :چگونه با همسر و فرزندان خود ارتباط برقرار میکنید؟

به لحن صدا ،نوع کلمات و رفتار خودتان در موقع برقراری ارتباط با آنها دقت کردهاید؟

بویژه موقعی که عصبانی هستید؟ با آرامش صحبت کردن ،کلمات سنجیده به کار بردن
در مواقع خشم خیلی سخت است .ولی ناممکن نیست .و آن هم نیازمند دقت ،آموزش
و تمرین است (صدیق آمیز.)63 :1386 ،

 -3احترام متقابل :شروع زندگی مشترک یا صاحب فرزند شدن به معنی از بین رفتن

پردههای احترام نیست .بلکه آثار دیگری بر رفتار احترام آمیز است .نوع دیدگاهی که

به زندگی مشترک ،همسر خود و فرزندانتان دارید در نوع و میزان احترامتان تأثیری

میگذارد که از طریق نوع صحبتهای شما فهمیدهمیشود .آیا خانواده را موقعیتی برای
رفتارهای ارباب -رعیتی یا حاکم -محکوم میدانید؟ شاید رفتار شما نیازمند نگرش
جدید و اصالح باشد(رودگر.)96 :1388 ،

 -4مسئولیت پذیری :به میزانی که در زندگی مشترک ازمسئولیتهای خود در قبال

همسر و فرزندانتان شانه خالی میکنید (به هر دلیلی) بر فاصله و اختالفات بین فردی
خود میافزاید .به مسئولیتهای خود به عنوان همسر و به عنوان پدر یا مادر چقدر
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آگاهی دارید؟ آیا مسئولیت شما فقطتأمین نیازهای جسمی است و دیگر هیچ؟ شاید
این گفته درست باشد که "هزار نکته باریکتر از مو اینجاست (حسنی راد.)19 :1379 ،

 -5صداقت :دروغ همچون رنگ سیاهی است که بر دیوار زدهمیشود .بیاعتمادی،

سوءظن به یکدیگر و دورویی حاصل بذر دروغ است ،هرچند کوچک و جزئی باشد.

سعی بر وفا کردن به قولها و عهدهایی که کردهاید زندگیتان را محکمتر و شادابتر
میکنند .امادروغها (چه کوچک و چه بزرگ) بر روی هم جمع میشوند و بنیان خانواده

را متزلزل میکنند.

 -6قهر نکنید :میگویند دعوا و قهر مزه زندگی است .اما سعی کنید شما آن را نچشید.

اولین قهر در زندگی مشترک شروعی برای قهرهای دیگر است .قهر کردن فرصتها را

برای منطقی دیدن ،تصمیم درست گرفتن از شما میگیرد .در اختالفات خود حداکثر
سعی را داشته باشید که راهی برای ارتباط مجدد باقی بماند .موقع بستن درها طوری
.)29

مد ل مفهومی

بررسی نقش مراکز مشاوره نیروی انتظامی در کاهش تعارضات زناشویی

آنها را ببندید که باز کردنشان نیازمند شکستن درها نباشد (آقامحمد يان شعرباف:1385 ،
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روش شناسی تحقیق

در این پژوهش از دو روش برای گردآوری اطالعات استفاده شده است :روش

گردآوری اطالعات مربوط به فرضیهها به صورت میدانی انجام میگیرد همچنین جهت

جمع آوری تئوریها و تعاریف موجود در این تحقیق از کتابخانه ،اینترنت و مطالعه
کتب و تحقیقات دیگران نیز استفاده خواهد شد .بنابراین روش گردآوری اطالعات

بصورت  -1پیمایشی  -2اسنادی است .این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی برپایه
روش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل  580نفر از زنان

مراجعه کننده به مشاورههایکالنتریهای فرماندهی انتظامی شهرستان بافت در سال
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1394است که نمونهای به حجم  265نفر به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد .ابزار

مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه تعارضات زناشوییاست .که یافته های تحقیق با
استفاده از نرمافزار  Spss18به روش آزمون همبستگی پیرسون و اسیرمون مورد تجزیه

و تحلیل قرار گرفت.

یافتههای تحقیق

تجزیه و تحلیل دادهها (بررسی فرضیههای تحقیق)
فرضیه اصلی:

بین مشاورهکالنتریها و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.

 -H0بین مشاورهکالنتریها و تعارضات زناشویی رابطه وجود ندارد.
 -H1بین مشاورهکالنتریها و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان میدهد که ضریب همبستگی پیرسون به دست
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آمده برابر با  0/308است که مقدار معنیداری در سطح  0/99درصد برابر 0/000است
یعنی 0/01 < sigاست .بنابراین فرض  H0ردمیشود و فرض  H1تأییدمیشود.

؛ لذا با توجه به این نتایج میتوان گفت که بین مشاوره کالنتریها و تعارضات

زناشویی یک نوع همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد؛ ؛ لذا فرض صفر در سطح
 0/01ردمیشود و فرضیه خالف تأییدمیشود.

فرضیه فرعی 1

بین مشارهکالنتریها با ترک انفاق و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.

 :H0بین مشارهکالنتریها با ترک انفاق و تعارضات زناشویی رابطه وجود ندارد.
 :H1بین مشارهکالنتریها با ترک انفاق و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.

آمده برابر با  0/841است که مقدار معنیداری در سطح  0/99درصد برابر 0/000است
یعنی 0/01 < sigاست .بنابراین فرض  H0ردمیشود و فرض  H1تأییدمیشود.

؛ لذا با توجه به این نتایج میتوان گفت که بین ترک انفاق و تعارضات زناشویی یک

نوع همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد؛ ؛ لذا فرض صفر در سطح  0/01ردمیشود
و فرضیه خالف تأییدمیشود.
فرضیه فرعی 2

بین مشارهکالنتریها با مشکالت ناشی از خانواده و تعارضات زناشویی رابطه وجود

دارد.

 :H0بین مشارهکالنتریها با مشکالت ناشی از خانواده و تعارضات زناشویی رابطه

وجود ندارد.

 :H1بین مشارهکالنتریها با مشکالت ناشی از خانواده و تعارضات زناشویی رابطه

وجود دارد.

بررسی نقش مراکز مشاوره نیروی انتظامی در کاهش تعارضات زناشویی

نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان میدهد که ضریب همبستگی پیرسون به دست
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان میدهد که ضریب همبستگی پیرسون به دست

آمده برابر با  0/541است که مقدار معنیداری در سطح  0/99درصد برابر 0/000است
یعنی  0/01 < sigاست .بنابراین فرض  H0ردمیشود و فرض  H1تأییدمیشود.

؛ لذا با توجه به این نتایج میتوان گفت که بین مشکالت ناشی از خانواده و تعارضات

زناشویی یک نوع همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد؛ ؛ لذا فرض صفر در سطح
 0/01ردمیشود و فرضیه خالف تأییدمیشود.
فرضیه فرعی 3

بین مشارهکالنتریها با سوءظن زناشویی و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.

 :H0بین مشارهکالنتریها با سوءظن زناشویی و تعارضات زناشویی رابطه وجود

ندارد.

 :H1بین مشارهکالنتریها با سوءظن زناشویی و تعارضات زناشویی رابطه وجود

دارد.
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان میدهد که ضریب همبستگی پیرسون به دست

آمده برابر با  0/457است که مقدار معنیداری در سطح  0/99درصد برابر 0/000است
یعنی  0 /01 < sigاست .بنابراین فرض  H0ردمیشود و فرض  H1تأییدمیشود.

؛ لذا با توجه به این نتایج میتوان گفت که بین سوءظن زناشویی و تعارضات زناشویی

یک نوع همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد؛ ؛ لذا فرض صفر در سطح  0/01رد

میشود و فرضیه خالف تأییدمیشود.
فرضیه فرعی 4

 :H0بین مشارهکالنتریها با لجبازی و تعارضات زناشویی رابطه وجود ندارد.
 :H1بین مشارهکالنتریها با لجبازی و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان میدهد که ضریب همبستگی پیرسون به دست

آمده برابر با  0/475است که مقدار معنیداری در سطح  0/99درصد برابر 0/000است
یعنی 0/01 < sigاست .بنابراین فرض  H0ردمیشود و فرض  H1تأییدمیشود.

؛ لذا با توجه به این نتایج میتوان گفت که بین لجبازی و تعارضات زناشویی یک نوع

همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد؛ ؛ لذا فرض صفر در سطح  0/01ردمیشود و
فرضیه خالف تأییدمیشود.
فرضیه فرعی 5

بین مشارهکالنتریها با ضرب و جرح و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.

 :H0بین مشارهکالنتریها با ضرب و جرح و تعارضات زناشویی رابطه وجود ندارد.
 :H1بین مشارهکالنتریها با ضرب و جرح و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.
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بین مشارهکالنتریها با لجبازی و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد.
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان میدهد که ضریب همبستگی پیرسون به دست

آمده برابر با  0/261است که مقدار معنی داری در سطح  0/99درصد برابر 0/000است
یعنی  0 /01 < sigاست .بنابراین فرض  H0ردمیشود و فرض  H1تأییدمیشود.

؛ لذا با توجه به این نتایج میتوان گفت که بین ضرب و جرح و تعارضات زناشویی

یک نوع همبستگی مثبت وجود دارد؛ ؛ لذا فرض صفر در سطح  0/01ردمیشود و

فرضیه خالف تأییدمیشود.

نتیجه گیری

سازمانهایی که در بطن جامعه قرار دارند و به طور مستقیم با عامه مردم ارتباط

د  ارند نقش حساسی در شکل گیري ذهنیات مردم و باورهاي آنها درباره سازمانها و
در سطح کالن دولت دارند .یکی از این سازمانها نیروي انتظامی میباشد که با مردم
ارتباط مستقیم دارد و این سازمان جهت ارائه خدمات بیشتر در سطح جامعه اقدام به راه

اندازي مراکز مشاوره و مددکاري اجتماعی نموده است .همان طور که میدانیم مراجعه
این افراد به مکانهایی مانند مراکز مشاوره و مددکاري اجتماعی که اغلب به صورت خود

انگیزشی و داوطلبانه است ،نیازمند اعتماد به سازمان مذکور است .در این میان مراجعات

بعدي افراد در صورتی تکرار میشود که این اعتماد بیشتر شده باشد یا حداقل کم نشده

باشد .تأسیس این مراکز توسط نیروي انتظامی ایجاد رابطه صمیمی با مردم همراه با اعتماد

متقابل مردم و پلیس میباشد ،به نظر میرسد نیروي انتظامی تا اندازهاي در دست یابی
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به این هدف خود موفق عمل نموده است و نیز همان گونه که در مطالب پیشین نیز
گوشه اشارهاي شده است میتوان از طرق مختلف این مراکز یا مراکز مشابه را در سطوح
گستردهتري راه اندازي کرد و به شیوههاي مختلف افراد را جهت حل مسائل خویش به
این مراکز دعوت نمود و از طریق سرمایه گذاري بیشتر بر روي این اعتماد مبنایی زمینه
را براي تأثیرگذاري بیشتر بر ابعاد مختلف فرد از جمله سبک زندگی و سبک فکري و

غیره فراهم نمود و از این طریق بتوان بر شمار زیادي از افراد که به صورت خودانگیزشی

به این مراکز مراجعه میکنند تأثیر مثبت گذاشت .الزم به ذکر است که انجام چنین امري

با برنامهریزي دقیق به همراه کارشناسان ذیربط مانند جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی

و ...و نیز تخصیص امکانات و نیروهاي متخصص امکانپذیر میباشد که به نظر در مدتی

نه چندان طوالنی اثرات آن را بتوان دید.

تحصيلي ،خانوادگي ،ازدواج و در سطح فردي و جمعي روي ميدهد .روابط خانوادگي
فشردهترين موقعيت براي تعارضات بين فردي است .روابط عاطفي و عاشقانه زمينه را

براي محک زدن جدي مهارتهاي آموخته شده براي زندگي مهيا ميکنند .در ارتباط
بين افراد ،تعارض وقتي بروز ميكند كه فرد بين اهداف ،نيازها و يا اميال شخصي

خودش و اهداف ،نيازها و اميال شخصي طرف مقابلش ناهمسازي و ناهمخواني ميبيند

به طورکلي ،طراوت و سالمت خانواده تا اندازهاي به ميزان تعارض در خانواده و نوع
تعارضي که تجربه ميکنند ،بستگي دارد .تعارضات در خانواده اغلب منجر به استرس و

شروع اختالفات تا مرز طالق و جدایی ميشود.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مشاورهکالنتریها بر تعارضات زناشویی شهر

بافت انجام پذیرفت در این پژوهش به بررسی رابطه و تأثیر بین مشاوره کالنتریها
بر تعارضات زناشویی پرداخته شد که نشان داد بین مشاوره کالنتریها و تعارضات

زناشویی رابطه وجود دارد .نقش طرحوارههاي ناسازگار اولیه خود زوج ،در تحقیقات
زیادي به عنوان متغیر تأثیرگذار بر رضایت زناشویی بررسی شده است ولی عاملی که

در این تحقیق به آن اشاره شد و یکی از مشکالت امروزه زوجهاي جوان به خصوص
در این پژوهش ،رویارویی با باورها و طرحوارههاي ناسازگاري است که از خانواده مبدأ

به خانواده هستهاي تازه شکل گرفته تحمیلمیشود که همین امر زمینهساز تعارض به
خصوص در روزهاي نخستین ازدواجمیشود .در این تحقیق نشان داده شد که ضرب
و جرح ،مشکالت ناشی از خانواده ،ترک انفاق و ...میتواند باعث تعارضات در خانواده

شود.

پیشنهاد ات

براساس تجربیات و محدودیتهایی که پژوهشگر در فرآیند این مطالعه با آنها

مواجه شد ،منتج به ارائه پیشنهادهایی شده که میتواند محققین آتی را یاری دهد.
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نتایج این تحقیق نشان میدهد تعارض به طور طبيعي در تمام زمينههاي شغلي،
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 -با توجه به اینکه پژوهش حاضر ،بر روی مراجعه کنندهگان به مشاورهکالنتریهای

نیروی انتظامی بافت اجرا شد ،؛ لذا پیشنهاد میشود چنین پژوهشهایی را در سطح

سایر دانشگاههای کشور اجراء شود تا مشخص شود نتایجی که به دست میآید با نتایج

پژوهش حاضر چه وجه تمایز یا تشابهی دارد.

 -الزم است نظر مراجعهکنندگان را نسبت به مالکهای تعارضات زندگی قبل از
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ازدواج و مدتی بعد از ازدواج سنجیده شود تا اطالعات دقیقتری به دست آید.

 -از آنجایی که ازدواج یکی از مهمترین مراحل زندگی هر فرد است و از حساسیت

زیادی برخوردار است ،الزم است که محققین ،جامعهشناسان ،مسئولین به این امر توجه

و اهمیت زیادی قائل شوند و در جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سازگاری زناشویی
بکوشند و پژوهشهای بیشتری انجام دهند.

 -ارائهی امکانات مشاورهای برای زوجهای جوان که در شرف زندگی مشترک هستند،

میتواند آنها را به سازگاری بیشتر در طول زندگی رهنمون سازد.
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