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چکیده
ابعاد  ابعاد چهارگانه نظم خرد به واسطۀ  هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر 
دوگانه کشمش بین زوجین، بر طالق است. چارچوب نظری تحقیق نظريه ترکیبی نظم 
ُخرد چلبی )برگرفته از نظريه پارسونز( و نظريه تقابل اجتماعی زيمل است که در آن، 
خانواده به عنوان نظامی اجتماعی درنظر گرفته شده و دارای چهار خرده نظام همدلی، 
همفكری، همبختی و همگامی مشترک است. روش تحقیق حاضر، روش پیمايشي از نوع 
مطالعات مقطعي، پهنانگر، توصیفي- تبییني و کاربردي و نیز در سطح جامعه شناسي 
آماري  جامعه  است.  نموده  بررسی  خانواده ها  در  را  طالق  اقدامات  زيرا  است،  میانه 
پژوهش، کلیه فرزندان متأهل شاهد ساکن در شهر مشهد بودند که يكي از زن و شوهر، 
بنا به اعالم از سوي مرکز بنیاد شهید انقالب اسالمي در سال 85 فرزند شهید بوده اند. 
تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرديده است. نتايج اين تحقیق نشان 
داد که، نظم ُخرد به میزان 0/71- بر متغیر کشمكش )کشمكش کّمی و کیفی( و متغیر 
کشمكش نیز به میزان 0/89 بر اقدامات زمینه ساز طالق مؤثر است. نتیجه اين است 
که نظم ُخرد در خانواده از طريق کشمكش بر اقدامات زمینه ساز طالق مؤثر است و 

کشمكش نقش واسط را بازی می کند. 
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مقدمه
خانواده از مهم ترين عناصر نظام اجتماعی است که تغییرات مثبت و منفی مختلف در 
آن، اثرات و پیامدهای بسیار مؤثر و عمیقی را در سطح جامعه برجا گذاشته و خواهد 
از مشكالت اجتماعی، پرداختن به  بنابراين، به منظور برطرف کردن بسیاری  گذاشت. 
خانواده و مشكالت آن، بسیار حائز اهمیت است. طبق نظريه دورکیم، عالمت تشخیص 
واقعیت های طبیعی و مرضی، عمومیت است. اگر امری در جامعه ای عمومیت يافت، 
طبیعی است و از حالت طبیعی خارج  می شود. يكی از نشانه های عمومیت، میزان يا 
نرخ آن امر است که اگر از حد معینی تجاوز کند، به پديده ای مرضی تبديل می شود. با 
اين وصف، طالق در جامعه ايران به امری مرضی تبديل گشته است، زيرا میزان شیوع 
آن ساالنه افزايش می يابد. بر اساس آمار اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی، آمار طالق 
استان خراسان  آمار در  اين  به رشدی داشته است.  نرخ رو  در کشور در دهه گذشته 
رضوی و بويژه شهر مشهد در دهه گذشته باالتر از نسبت کشوری است. اين امر، اهمیت 
و ضرورت اجرای اين تحقیق را دوچندان می نمايد. طبق نمودار 1، آمار طالق های ثبت 

شده در کشور از سال 84 تا 88 براساس آمار مرکز آمار ايران، روبه رشد است.

نمودار1( تعداد طالق های ثبت شده در کشور از سال 1384 تا 1388 )منبع: سازمان آمار ایران، 1390(
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تحقیقات زيادی در ايران از جمله فاتحی دهاقانی و نظری )1390( و هنريان و يونسی 
)1390( انجام گرفته که نشانگر افزايش طالق است. اثرات اين معضل بر قشر خاصي 
از جامعه، مانند بازماندگان جنگ نیز حائز اهمیت بسزايي است. فرزندان شاهد نه تنها 
مشكل بي پدري را در دوران طفولیت احساس نموده اند و با ناراحتي ها و مسائل آن تا 
دوران بلوغ دست و پنجه نرم کرده اند، بلكه ممكن است اثرات آن در زمان ازدواج نیز 
گريبان گیر آنان شود. بنابراين، به علت فقدان پدر در خانواده و احساس خأل ناشي از 
آن، همواره در معرض خطر و آسیب پذيري بیشتري بوده و هستند، به گونه اي که با 
اختالل در کارکردهاي اساسي خانواده ي پدري شان، مهارت هاي زندگي، سالمت رواني، 
در  آنان  اجتماعي  کارکردهاي  کلي  به طور  و  آنان  تعاملي  الگوهاي  و  زندگي  شیوه ي 
معرض آسیب قرار مي گیرد. اين آسیب ديدگي ممكن است به مراحل بعدي زندگي آنان 
در مراحل همسرگزيني، تشكیل خانواده و زندگي خانوادگي نیز سرايت کند و تأثیرات 
آسیبي خود را بگذارد. بدين ترتیب، اين مقاله در پی آن است تا به شناخت اثر نظم خرد 
در خانواده در اقدامات زمینه ساز طالق در بین اين قشر از جامعه، در شهر مشهد بپردازد. 
مصاحبه با مشاور و مددکاراِن بنیاد شهید در شهر مشهد نشان می دهد که پرونده های 
مربوط به اختالفات خانوادگی نسبت به پنج سال پیش، به دو برابر افزايش يافته است 
و اکثر اختالفات بین زوجین زير 30 سال است. بدين لحاظ، به نظر مي رسد تالش در 
جهت شناخت آسیب هاي اجتماعي که بر نهاد خانواده در دوران معاصر تأثیر می گذارد، 

بهتر مي تواند در جهت تداوم و پايداري آن در سطح جامعه، مؤثر باشد.

پیشینه تحقیق 
   پیشینه تحقیق به دو دسته تقسیم می شود. تحقیقات مربوط به مشكالِت خانواده های نظامی 
و تحقیقات مرتبط با مشكالت زوجین. تحقیقات دسته اول نشان می دهند که دوری از والدين 
ممكن است نتايج منفی اجتماعی و عاطفی برای خانواده های نظامی و فرزندان آنها داشته باشد
)Chandra et al., 2010; Chartrand et al., 2008; Hoge, et al., 2004; 
Horton, et al., 2005; Mansfield et al., 2010; Weber & Weber., 2005) 
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مرور تاريخچه اين موضوع، نشان داده است که غیبت شوهر به علت دوری، که تمام اعضای 
خانواده آن را تجربه می کنند، به عنوان عمده ترين عامل استرس زا توصیف شده است
.)Cozza, Chun & Polo, 2005; Drummet, Coleman & Cable, 2009)
ــگ ــارک و وانـ ــک داول، پـ ــال مـ ــوان مثـ ــات به عنـ ــن، تحقیقـ ــر ايـ ــالوه بـ عـ

(McDowell, Parke & Wang, 2003( نشان می دهند که پدران، نقش متفاوتی در 

پیشرفت اجتماعی، احساسی کودکان بازی می کنند. وقتی شوهر دور از خانواده است، 
تمام اعضای خانواده، غیبت او را به عنوان يک عامل استرس زای عمده تجربه می کنند. 
خانواده های نظامی، نه تنها با فشارهای ناشی از جدايی در طول دوران خدمت مواجهند
،)Mansfield et al., 2010; Hoge et al., 2004;  Chartrand et al., 2010)

روبرو  نیز  ديدار  تجديد  زمان  در  استرس زا  عوامل  از  جديد  مجموعه ای  با  آنها  بلكه 
می شوند (Palmer, 2008(. در تحقیقات دسته دوم، قريشی، شیرمحمدی و برجوند 
معرض  در  افراد  منظر  از  طالق  عوامل  فهم  برای  زمینه ای  نظريه  براساس   )1393(
طالق و طالق  گرفته در شهر سقز، به اين نتیجه دست يافتند که اختالالت رفتاری، 
نهادها و ارزش های جديد، حمايت نهادی، عدم شناخت قبل از ازدواج، ضعف اقتصادی 
يگانه مهر  تحقیق  در  عوامل طالق هستند.  از  زوجین،  فرهنگی طبقاتی  تفاوت های  و 
معنادار  رابطه  ناسازگاری،  و  خانوادگی  زندگی  به  نگرش  تغییر  و  بین شغل   ،)1392(
خانواده  دادگاه های  در  علل طالق  بررسی  در   )1390( يونسی  و  هنريان  دارد.  وجود 
تا 30 سال، در  دارای سن 20  متقاضیان  بیشترين  نتیجه رسیدند که  اين  به  تهران، 
5 سال اول زندگی و دارای تحصیالت ديپلم بودند و عامل عدم مهارت های ارتباطی 
و  معین  غیاثی،  تحقیق  در  بود.  برخوردار  باالتری  رتبه  از  علل طالق،  ساير  به  نسبت 
روستا )1389( مشخص شد که برآورده  نشدن انتظارات نقش همسری، خشونت همسر 
و عدم صداقت 69 % از تغییرات گرايش به طالق را در بین زنان شیراز مراجعه  کننده 
به دادگستری تبیین کرده است. سفیری، آراسته و موسوی )1389( در تحقیق خود 
با همسر،  آنها  روابط  زنان،  فرهنگی  رفتن سرمايه ی  باال  با  که  نتیجه رسیدند  اين  به 
آزادانه تر می شود و بین میزان درآمد شوهر و منزلت شغلی شوهر با نوع روابط همسران 
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رابطه ی معناداری وجود دارد. در تحقیق غضنفری )1389(، خشونت روانی و جسمی 
الگوهای خانوادگی،  بین  از  بودند.  زنان شايع تر  در  تجربه شده  انواع خشونت  بین  در 
الگوی  متغیرهای پیش بینی  کننده ی  بین  از  و  و هماهنگی  الگوی همكاری، همدلی 
روابط خانوادگی، اختیار زن در تصمیم گیری، با تجربه ي خشونت در زنان، همبستگی 
معكوس داشت. به عالوه، تصور سلطه مرد نسبت به زن با الگوی پرخاشگری در خانواده 
براساس همكاری و  رابطه ی مستقیم داشت. يعنی هنگامی که روابط اعضای خانواده 
می يابد.  کاهش  زنان،  در  خانوادگی  خشونت  تجربه ي  میزان  باشد،  مساعی  تشريک 
بررسی  پژوهشی،  طرحی  در   ،)1388( ماسوله  اصغرپور  و  صديق اورعی  تحقیق  در 
که  رسیدند  نتیجه  اين  به  زوجین،  ناسازگاری  و  همسران  میان  ارزشی  تضاد  رابطه 
تضاد ارزشی میان همسران، موجب افزايش بروز رفتارهای ناسازگارانه از سوی هر دو 
ناسازگارانه شوهران  اعمال  بر  ارزشی  اثر تضاد  نتايج تحلیل مسیر نشان داد  می شود. 
درباره   )1387( محمدی  و  شیخی  تحقیق  در  است.   26/0 بانوان  برای  و   33/0 برابر 
گونه های کشمكش، اثر ساختار خانواده بر روابط خانوادگی مطالعه شده و به بررسی 
و  در خانواده های تک همسری  آن  و شدت  نوع  از حیث  گونه های مختلف کشمكش 
چندهمسری شهر زاهدان پرداخته است. نتايج نشان داد که زنان در ازدواج چندهمسر 
در مقايسه با خانواده های تک همسر، باالترين سطح کشمكش در روابط قدرت، روابط 
مطالعه  در   )1387( شیخی  و  محمدی  می کنند.  تجربه  را  جنسی  روابط  و  عاطفی 
و  با محتوای کشمكش  بین ساختار خانواده  ارتباط معناداری  دادند که  نشان  ديگری 
شدت کشمكش وجود دارد. بیشترين شدت کشمكش در بین خانواده های تک همسر 
وجود  هسته ای  تک همسر  خانواده های  بین  در  کشمكش  شدت  کمترين  و  گسترده 
دارد. همان طور که از تحقیقات واکاوی شده برمی آيد، عوامل مؤثر بر طالق، متغیرهای 
قرار  بررسی  مورد  مختلف،  نظريات  از  استفاده  با  که  است  متعددی  و  متنوع  بسیار 
 گرفته است. محقق در اين تحقیق سعی کرده است از نظريات ترکیبی پارسونز و زيمل
 طوری استفاده نمايد که دربرگیرنده ي مهم ترين و فراوان ترين متغیرهای مؤثر باشد. 
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مبانی مفهومی و نظری تحقیق
 )Burtous & Wehr, 2002: 9) کشمكش، نقطه مقابل توافق و نظم است. بارتوس و ور
کشمكش را conflict دانسته اند. طبق اين تعريف، »اگر سطح ناسازگاری در گروهی 
اين  بر  مبتنی  تعريف  اين  می يابد«.  افزايش  کشمكش  رفتار  احتمال  يابد،  افزايش 
مورد  دو  هر  يا  و  دشمنی  يا  و  اهداف  ناسازگاری  در  ريشه  کشمكش  که  است  فرض 
اينجا »موقعیتی  در  است. پس کشمكش  و ستیز  رفتار کشمكش  اين همان  دارد که 
برای  هم  مقابل  در  ستیزه جويانه  رفتاری  از  بازيگران  يا  اشخاص  آن  در  که  است 
بیان  را  دشمنی شان  يا  می کنند،  استفاده  ناهماهنگ  و  ناسازگار  اهداف  به  دستیابی 
کالینز نظريه پردازانی چون  را  موضوع  ور، 1391: 28(. همین  و  )بارتوس   می  کنند« 

روابط  در  تعادل  آنها  نموده اند.  بررسی  خاص  شكلی  به  زوجین  روابط  در  زيمل،  و   
خانواده را در توافق بین زوجین بر سر برخی منابع می دانند )محمدی و شیخی، 1387: 
خانواده، خللی  در  موجود  و مشترک  ارزشمند  منابع  تقسیم  در  هرگاه  واقع،  در   .)23
نظر  از   .)22 )گود، 1352:  بازتولید می شود  اعضاء،  میان  برخورد  و  تنش  ايجاد شود 
به  نسبت  توجهی  قابل  شكل  به  خانواده،  در  آن  محتوای  و  کشمكش  شدت  کالینز، 
 گروه های اجتماعی پیچیده تر است )محمدی و شیخی، 1387: 23(. کالینز و اسكات
و  کنترل  چون  می دانند،  امكان پذيرتر  کوچک  گروه های  در  را  فردی  بین  توافق    
پايگاه های متنوع و متفاوتی در يک  افراد در شرايطی که نقش ها و  پیش بینی رفتار 
واحد وجود دارد، دشوارتر است. پارسونز معتقد است مهمترين عامل در حفظ بقاء و 
اين  توافق آمیز منابع است )همانجا(. در  و  اجتماعی، تقسیم متعادل  نظام  تعادل يک 
تحقیق، محقق منابع ارزشمند و مشترک را با استفاده از نظريه پارسونز در قالب نظريه 
نظم ُخرد چلبی )1390: 266( در چهار خرده نظام در نظر گرفته است. طبق اين نظريه، 
»دو عنصر اساسي سازنده جامعه در سطح خرد، فرد و تعامل است. از لحاظ تحلیلي، 
تعامل بالقوه داراي دو وجه عمده ابزاري و اظهاري است. از نظر وی، وجه ابزاری پايدار 
تعامل  از طريق  زيرا  اظهاری است.  تعامل در وجه  پايداری است  باعث  آنچه  و  نیست 
اظهاري، "ما" يا "اجتماع" يا گروه اجتماعي شكل مي گیرد«. وی نظريه خود را در قالب 
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نظريه آجیل پارسونز، منتهی در سطح خرد، مطرح می کند. بر اين اساس، وي معتقد 
است نظم اجتماعی خود دارای چهار مشكل ماهوِی همفكري مشترک )L(، همگامي 

مشترک )G(، همدلي مشترک )I( و همبختي مشترک )A( است )نمودار 2(.    

              
A

L

G

I

همبختي

همفكري

همگامي

همدلي
نظم خرد

نمودار1( عناصر نظم در سطح خرد )چلبی، 1390: 267(

نخستین ضرورت برقراری هر رابطه ای، وجود نمادها و اطالعات مشترک است، يعنی 
نسبي  پايداری  مشترک،  ارزش های  و  اطالعات  نمادها،  از  مجموعه ای  حداقل  بدون 
تعامالت و »ما« قابل تصور نیست. لذا يكي از مقتضیات نظم خرد فراهم کردن حداقل 
اگر  صورت،  اين  غیر  در  است.  نسبي  مشترک  ارزشیابي  و  مشترک  درک  همفكري، 
و  تعامل  فرد،  يعني  نظم  عنصر  در سه  نباشد،  ابعاِد پیش گفته  در  مشترک  همفكری 
»ما« اختالل حاصل مي شود )همان: 267(. مشكل دوم نظم خرد )G( مسأله هماهنگي 
بالقوه  افراد ضمن اين که نفع مشترک دارند، هم زمان به طور نسبي و  مشترک است. 
حائز منافع متضاد، بويژه در موقعیت کمیابي نیز هستند. بدين ترتیب، جهت جلوگیري 
به طوري  پیدا شود،  راه حلي  است  آن الزم  و حاد شدن  منافع  تضاد  بالفعل شدن  از 
که از طريق سازش بیروني، عماًل به نوعي وحدت عمل و همگامي مشترک نايل آيند. 
بنابراين، يكی از مسائل نظم خرد، همگامی مشترک است. بديهی است در صورتي که 
مسأله همگامي مشترک )سازش بیروني دو جانبه( حل نشود، مصالح جمعي و بلندمدت 
تحت الشعاع مصالح فردي و کوتاه مدت قرار مي گیرد. نتیجه آن که اقاًل "ما" در ارتباط 
بیروني، قدرت انطباقي خود را از دست مي دهد و از لحاظ دروني دچار مشكل انسجامي 
مي شود« )همان: 267(. مسأله سوم نظم در سطح خرد )I(، مسأله همدلي متقابل و 
احساس تعلق مشترک است. خمیرمايه اصلي "ما" تعلق افراد به يكديگر و به ما است. 
فقدان حداقل نوعي همدلي و احساس تعلق مشترک يعني نبود ما و اضمحالل ما به 
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"من" ها )همان: 268(. آخرين مشكل ماهوي نظم اجتماعي، همبختي مشترک است. 
مراد از همبختي مشترک، نفع مشترک و اقبال مشترک )خطر مشترک(، يعنی میزان 
مساعي  تشريک  اين  عالي  مظهر  است.  فیزيكي  مساعي  تشريک  به  افراد  متقابل  نیاز 
تقسیم کار است. در صورت حل  نشدن مسأله همبختي مشترک، سه عنصر، شخصیت 
)فرد(، تعامل و "ما" عمدتاً در بعد )A( دچار ضعف و اختالل مي گردند )همان: 267(.

نظریه تقابل های اجتماعی
است. در سال 1903  اجتماعی  تقابل  زيمل، مسأله  کارهای  اساسی ترين  از  يكی     
میالدي برای اولین بار او نظريه ساده "جامعه شناسی تقابل" را مطرح ساخت. از نظر 
يافت  آدمی  ذاتی ستیزه جويی  غريزه  در  را می بايد  اجتماعی  تقابل های  ريشه  زيمل، 
را خصوصیت مشترک  تقابل  لذا می بايد  و  اوست  اهداف  به  آدمی  نیل  زمینه ساز  که 
آدمیان در همه زمینه ها دانست و آن را گونه ای شكل اجتماعی بنیادين به حســـاب 
آورد )کوزر، 1384: 23(. تقابل را می توان به عنوان گونه  ای رابطه ی خاص میان افراد، 
کرد.  تعريف  تعاون  با  را می توان  تقابل  )همان: 10(.  کرد  لحاظ  سازمان ها  و  گروه ها 
»بدين معنا که آدمیان با هم توافق می کنند که براساس رويكردها بپردازند« )همان: 
23(. زيمل، تقابل را به دو شكل درون گروهی و میان گروهی مطرح کرده است. وي 
آنجا که می خواهد از تقابل در روابط صمیمی و نزديک سخن براند، از تقابل و کشمكش 
دارد  اعتقاد  ياد می کند. »زيمل  اجتماعی درهم تنیده"  روابط  "خصومت در  با عنوان 
نه  و  تمامی شخصیت خود  با  و  داشته  کامل  آنها حضوری  در  که طرفین  روابطی  در 
به صورت جزئی حاضر می باشند، شاهد بروز فعالیت های عاطفی مانند عشق و نفرت، 
هم نوايی و بیزاری خواهیم بود. اين امر به نوعی تداعی  کننده ی مفهوم دوگانگی در 
آراء فرويد است. اين اصطالح امروزه در روانكاوی، ارزشی محوری يافته است. در آراء 
فرويد، دوگونگی به معنای احساسات لطیف و خصومت برانگیز علیه فردی واحد است. 
تفاوت فرويد و زيمل در آن است کــه فرويد واقعاً به تحلیل روانكاوانه ريشه ای پديده 
نظر داشتــه، حال آن که زيمل، صرفاً آن را مورد مطالعه قرار داده است. به همیــن 
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ياری کنــد« )همان:  بهتر نظريات زيمــل  را در درک  ما  تواند  واژه مــی  اين  سبب 
122(. فرويد در اثر خود به نام "روانشناسی توده و تحلیل من" می نويسد: »با توجه به 
آراء روانكاوانه، هر رابطه ی عاطفی صمیمانه ای میان دو فرد که از دوام زمانی برخوردار 
باشد ـ هم چون رابطه ی زناشويی، دوستی، رابطه والدين و فرزندان ـ دارای يک زمینه 
از میان  رفتن آن ها، منوط  بر احساسات خصمانه دفع  کننده است که  اصلی مبتنی 
از  دست دادن ادراک مربوطه است. چنان چه احساسات خصمانه متوجه فرد مورد  به 
عالقه ما باشد، در نتیجه، آن را به صورت احساسی دوگانه تلقی نموده و برای آن دست 
به توجیهی عقاليی خواهیم زد، زيرا در روابط صمیمی همیشه علت هايی جهت بروز 
تقابل عاليق وجود دارد« )همان، 123-122(. فرويد هم چون زيمل، احساس دوگونگی 
منوط  اساساً  آن  تحقق  زيرا  می داند،  توضیح  قابل  صمیمانه  رابطه  وجود  به دلیل  را 
از  را  تنفرانگیز  و  عاشقانه  احساسات  زمانی  هم  او  است.  چنین  اين  روابطی  به وجود 
امكانات بسیاری که موجب بروز تقابل می گردند و ريشه در روابط صمیمانه دارند، مشتق 
می داند. بدين معنا که شرايط برای بروز و گسترش احساســـات خصمانه در گروه های 
بر  مبتنی  رابطه بیش تر  زيرا هرچه  دومیـــن،  گروه های  در  تا  است  مهیاتر  اولیـــن 
افزايش  احتمال  اين  به همان میزان هم  باشد،  شرکت فعال و حضور کامل شخصیت 
خواهد يافت که عشــــق و نفـــرت بیــش تری ايجــاد گــردد )همان، 123-124(. 
هرچه رابطه در هم تنیده تر و عاطفی  باشد، به همان نسبت نیز گرايش شديدتری برای 
پنهان کردن عواطف خصمانه صورت می گیرد تا آشكار نمودن آن )همان: 126(. عالوه 
بر بعد روانشناختی و جامعه شناختی، مطالعات نشانه شناختی نیز مؤيد اين نظر است. 
طبق نظر مالینوفسكی، هرچه گروهی کوچک تر و انجام کار در آن دارای انسجام باالتر 
گروه  اعضای  تحريک  نیز  اندازه  به همان  باشد،  بیشتر  بر عالقه های مشترک  تأکید  و 
آسان  تر است )همانجا(. می توان تفكر زيمل را با توجه به تحقیقات معاصر در باب روابط 
خانوادگی، به نحو جالبی به تصوير کشید. »تحلیل های معاصر در باب شكست روابط 
زناشويی عموماً به اين امر باز می گردد که بروز تقابل ها )چه از ديد همسران و چه از نظر 
ناظران( مالک مهمی است تا بتوان به کمک آن، سعادت و موفقیت يا عدم موفقیت را 
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در توسعه ی روابط خانوادگی پیش بینی نمود« )همان: 163(. با توجه به نحوه ی تفكر 
زيمل، سؤالی که پیش می آيد اين است که رفتار ستیزه گرايانه، بیانگر ثبات يا ضعف در 
روابط زناشويی است. براساس نظريه زيمل، می توان گفت: »نبود تقابل نمی تواند بیانگر 
تقابلی  رفتار  از طريق  باثبات می توانند  روابط  تلقی شود.  رابطه  پايداری يک  و  قدرت 
ايجاد  تقابلی  رفتار  بروز  برای  بیشتری  امكانات  صمیمانه  روابط  شوند.  داده  نشان  نیز 
می کنند، لیكن هنگامی که طرفین متوجه شوند، امكان قطع رابطه وجود دارد، مسلماً 
سعی خواهند کرد تا از رفتار تقابلی پرهیز کنند، خاصه هنگامی که ستیزه را خطری 
برای تداوم روابط به حساب آورند. چنان چه روابط تنگاتنگ، غالباً از طريق تقابل ها ايجاد 
گردند، نه از طريق تجمع احساسات دوگانه ی عاطفی يا خصومت آمیز، بلكه به طور مسلم 
روابط  پايداری  جهت  نشانه ای  می تواند  حقیقتاً  تقابل،  فراوان  حضور  که  ديد  خواهیم 
باشد، به شرط آن که تقابل ها متوجه اصول زيربنايی وحدت گروه  نباشند« )همان: 166(. 

چارچوب نظری
   براساس نظريه نظم ُخرد، عاليق و اعتقادات مشترک، ايجاد کننده رابطه است و »در 
اورعی،  صورتی که عنصر عاطفه به آن اضافه شود تبديل به گروه می گردد« )صديق 
1392: 27(. پس هر خانواده متشكل از دو فرد )شوهر و بانو( است، يعنی خانواده، گروه 
نیز  دارد، خانواده، سازمان  از يک موقعیت وجود  بیش  آنجا که در خانواده  از  و  است 
هست. بنابراين، تقابل در بین همسران می تواند از دو زاويه بررسی شود. تقابلی که از 
يک طرف، "تعارض" )همان: 11( و از طرف ديگر، بیانگر "تقابالت رفتاری يا تقابالت 
نقشی" )همانجا( است. عامالن اين تقابل، افراد هستند که »به جهت عاليق خاص خود 

معموالً مبادرت به تقابل می کنند« )کوزر، 10:1384(. 
   در اين تحقیق، تقابل همان کشمكش است که بارتوس و ور )1391( تعريف نموده اند. 
يعنی همسران برای رسیدن به اهداف ناسازگار، با يكديگر رفتار ستیزه آمیز می کنند. 
در حالی که آنها يک گروه اجتماعی هستند که بر پايه عواطف و عاليق و هنجارهای 
مشترک شكل می گیرد و برخالف سازمان )بر پايه هدف مشترک( عواطف در آن نقش 
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پررنگ تری دارد زيرا خانواده )يا( "ما" براساس نظريه نظم خرد چلبی )1390( بر پايه 
مشترک  اعتقادات  و  مشترک(  )همبختی  مشترک  اهداف  )همدلی(،  مشترک  عواطف 
اهداف خود )همگامی  و  با عقايد  )همفكری مشترک( شكل گرفته است، پس همگام 
مشترک(، پیش می رود. هرچه زوجین در اين چهار کارکرد، اشتراک بیشتری داشته 
باشند به گروه اولیه نزديكترند و هرچه بیشتر از آن فاصله بگیرند، به سازمان و گروه 
ثانويه نزديكترند. اين دو حالت، به میزان توافق زوجین با هم بر سر موضوعات مهم و 
مختلف زندگی بستگی دارد. وقتی توافق از حد خاصی فاصله بگیرد، تبديل به تقابل 

می شود. 
   در اين تحقیق، به نوعی گونه ای از تقابل درون گروهی مطرح شده است که در آن 
ممكن است توافق الزم در چهار خرده نظام خانواده وجود نداشته باشد و منجر به تقابل 
يا کشمكش  شود. اما همان طور که زيمل بیان داشته است، اين تقابل طبیعی است، 
»زيرا در روابط صمیمی، همیشه علت هايی جهت بروز تقابل عاليق وجود دارد« )همان: 
123(. براساس نظريه زيمل، اگر تقابل بین زوجین اصول زيربنايی و اساسی وحدت بین 
آنها را خدشه دار نمايد، پايداری خانواده را متزلزل می سازد. اين اصول زيربنايی می تواند 
چهار کارکرد اصلی مورد نظر چلبی )1390( در نظم خرد باشد و کشمكش می تواند 
بنیان خانواده را برهم زند. براين اساس، مدل تحلیلی تحقیق شكل گرفته است که در 

نمودار 3 مشاهده می شود.
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اختالل در نظم خانواده

كشمكش بين زوجين

كشمكش كميكشمكش كيفي

نظم خرد در خانواده

عدم 
همدلي 
مشترك

عدم همفكري مشتركعدم همبختي مشترك

عدم 
همگامي 
مشترك

ساز طالق اقدامات زمينه

نمودار 3( مدل عّلی تحقیق

روش پژوهش
   روش تحقیق در اين پژوهش، پیمايشي و از حیث معیارهاي مختلف طبقه بندي 
روش هاي تحقیق در علوم اجتماعي، از نوع مطالعات مقطعي، پهنانگر، توصیفي- تبییني 
فرزندان  کلیه  پژوهش،  آماري  است. جامعه  میانه  کاربردي در سطح جامعه شناسي  و 
متأهل شاهد ساکن در شهر مشهد مي باشد که زن يا شوهر، فرزند شهید است. تعداد 
واحد  و  خانواده  تحقیق،  اين  در  تحلیل  واحد  است.  نفر   3062 با  برابر  فرزندان  اين 
مشاهده فرد است. براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و تعداد 250 نمونه 
به دست آمد و با استفاده از نمونه گیري تصادفي نظامند به افراد نمونه دست يافته شد. 
با مصاحبه  ابزار اصلي جمع آوري اطالعات، پرسش نامه محقق ساخته است که همراه 
توسط پرسشگر از پاسخگويان پرسیده شده است. برای تأمین روايی و پايايی تحقیق 
از روايی محتوايی به روش توافق داوران و آلفای کرانباخ استفاده شد. مقدار آلفا برای 
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همه متغیرها باالی 70/0 به دست آمد. براساس مدل تحلیلی تحقیق، فرضیات تحقیق 
عبارتند از:

فرضیه اول: به نظر می رسد، نظم خرد در خانواده با کشمكش بین زوجین، رابطه منفی 
دارد.

فرضیه دوم: به نظر می رسد، هرچه کشمكش بین زوجین بیشتر باشد، اقدامات طالق 
بیشتر خواهد شد.

فرضیه سوم: نظم خرد در خانواده از طريق کشمكش، اقدامات طالق را تغییر می دهد.

یافته های پژوهش
   همان طور که طرح نظری تحقیق نشان می دهد، نظم خرد متغیر مستقل، کشمكش 
با توجه  ادامه  اقدامات طالق متغیر وابسته در نظرگرفته شده است. در  متغیر رابط و 
 )Lisrel( به اهمیت آزمون طرح نظری پژوهش، داده های تحقیق وارد نرم افزار لیزرل
اندازه گیری  مدل  دو  از  مرکب  ساختاری  معادالت  است.  شده  بررسی  آن  در  و  شده 
نیز  پژوهش  اين  در  است.  مسیر(  )تحلیل  ساختاری  مدل  و  تأيیدی(  عاملی  )تحلیل 
متغیرهای پنهان پژوهش بر اساس گويه ها، تحلیل عاملی و تأثیر متغیرهای مستقل بر 
وابسته نیز در قالب مدل ساختاری آورده شده است. هر دو مدل به صورت نمودار در زير 

نشان داده شده است.

نمودار 4( مدل معادالت ساختاری پژوهش
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   نمودار 4 مقادير بار عاملی و هم چنین مقادير تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته را 
نشان می دهد. در اين مدل مشخص است که در رابطه با متغیر نظم، مقادير بار عاملی 
در اغلب متغیرهای مشاهده شده باالتر از 30 % می باشد و هم چنین در ساير متغیرها 

نیز بارهای عاملی مقادير بااليی نشان می دهند. 
در بخش مدل ساختاری )تحلیل مسیر( نیز روشن است که، نظم خرد به میزان 71/0- 
بر متغیر کشمكش و از سوي ديگر متغیر کشمكش نیز به میزان 89/0 بر متغیر طالق 
مؤثر است. به عبارت ديگر، می توان گفت متغیر نظم به میزان 63/0- تأثیر غیرمستقیم 
کمتر  خانواده ها  در  نظم  میزان  هرچه  گرفت  نتیجه  بنابراين، می توان  دارد.  بر طالق 
باشد، میزان طالق در آنها بیشتر شده است. چرا که اين تأثیر منفی و معكوس است. اما 

در جدول 2 نیز مقادير معناداری طرح معادالت ساختاری آورده شده است. 
جدول 1( مقادیر معناداری طرح معادالت ساختاری

متغیر/ مشاهده 
تأثیر/ متغیر شده

مقدار tبارعاملی

71/07-کشمكشنظم
89/07طالقکشمكش
40/09نظمهمدلی

32/05نظمهمبختی
41/018نظمهمفكری
42/017نظمهمگامی

83/06کشمكشکشمكش کّمی
80/05کشمكشکشمكش کیفی

60/010طالقگويه اول
90/010طالقگويه دوم
64/013طالقگويه سوم

66/011طالقگويه چهارم
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جدول 2، نشان می دهد در اغلب موارد مقدار t باالتر از 2 است، پس مقدار بار عاملی 
و مقدار تأثیرها معنادار می باشد و هدف اصلی پژوهش، يعنی سنجش دو فرضیه مورد 

آزمون قرار گرفته، با تأيید آنها همراه بوده است.

برازش طرح
جهت برازش طرح معادالت ساختاری در نرم افزارهای مختلف، شاخص های مختلفی 
ارائه شده است و محقق در اين بخش به ارائه چند مورد از آنها اشاره می کند. آزمون های 
برازش طرح به اين سؤال پاسخ می دهند که طرح مورد نظر چقدر خوب و برازنده ی 
داده های پژوهش است. از اين آزمون ها به مشهورترين آنها، يعنی آزمون های نیكويی 

برازش اشاره می شود. اين آزمون ها بر آزمون کای اسكوئر مبتنی می باشند. 

جدول 3( شاخص های برازش طرح

نتیجهمیزان در مدلچه زمانی مدل برازنده است؟نام آزمونردیف

1χ2طرح برازنده 53/0معنادار باشد

2RMRبرازنده05/0هرچه به صفر نزديک تر باشد

3GFIتقريباً برازنده74/0بايد برابر يا بزرگتر از 9/0 باشد

4AGFIتقريباً برازنده80/0بايد برابر يا بزرگتر از 9/0 باشد

5RMSEAطرح برازنده05/0اگر کوچكتر از 1/0 باشد

6NFIبرازنده90/0بايد بزرگتر از 9/0 باشد

7CFIتقريباً برازنده72/0بايد بزرگتر از 9/0 باشد

ابزار پاياست93/0باالتر از 0.70آلفای کرانباخ8

جدول 3 نشان می دهدکه در اغلب شاخص های برازش، طرح ها از برازش مناسب و در 
برخی به طور تقريبی برخوردارند.
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بحث و نتیجه گیری
   در اين مقاله به شناخت اثر نظم خرد در خانواده، در اقدامات زمینه ساز طالق بین 
فرزندان متأهل شاهد در شهر مشهد پرداخته شده است. در اين پژوهش کشمكش، با نظريه 
بارتوس و ور تعريف شده است. يعنی تقابل، زمانی ايجاد می شود که در واقع اهداف 
ناسازگار بین زوجین ايجاد شده است. اهداف ناسازگار در تعريف بارتوس و ور به اين 
معنی است که يكی از طرفین يا به هدف خود می رسد، يا برای نشان دادن دشمنی، 
دست به رفتار ستیزه آمیز می زند و همین امر، ايجاد کننده کشمكش است، اين شكل 
از ناسازگاری با نظريه زيمل نیز همخوانی دارد، زيرا وي معتقد است وقتی اعضای درون 
يک گروه، بسیار به هم نزديک باشند، امكان ايجاد تقابل بیشتر است، يعنی تا رسیدن 
به توافق درون گروهی کلی، زمان زيادی طول می کشد که زيمل آن را امری طبیعی 
می داند. تا رسیدن به توافِق دوباره، در واقع عدم تعادل در نظام وجود دارد. يعنی طبق 
نظريه نظم پارسونز و چلبی، نظام خانواده با چهار کارکرد همدلی، همفكری، همبختی و 
همگامی به تعادل می رسد، بنابراين زمانی که نظام خانواده کارکردهای چهارگانه خود 
را درست انجام ندهد، تعادل نظام به هم خورده و بی نظمی باعث کشمكش می گردد. 
در واقع، اين بی نظمی در يكی يا هر چهار کارکرِد مذکور با وجوِد اهداف ناسازگار بین 
زوجین ايجاد شده است. کالینز و زيمل نیز تعادل در روابط خانواده را در توافق بین 
واقع  »در  است  معتقد   )1352( گود  منابع می دانند. هم چنین،  برخی  بر سر  زوجین 
هرگاه در تقسیم منابع ارزشمند و مشترک موجود در خانواده خللی ايجاد شود، تنش و 
برخورد میان اعضاء بازتولید می شود«. از آن جا که تحقیق حاضر در بین فرزندان شاهد 
صورت گرفته است، اين ناسازگاری در اهداف بسیار بیشتر بروز می نمايد، زيرا يكی از 
بزرگ ترين پیامدهای منفی نبوِد پدر، آسیب عاطفی شديد در بین فرزندان است که در 
ازدواج آنان، در بسیاری از موارد مشكل ايجاد کرده است و می تواند سرچشمه مشكالت 

ديگر در زندگی نیز باشد. 
   براساس نتیجه فرضیه دوم، هرچه کشمكش بین زوجین بیشتر باشد، اقدامات برای 
طالق نیز بیشتر خواهد شد. اين نتیجه نیز نشانگر اين فرض زيمل است که اگر تقابل 



79 اثر نظم اجتماعی ُخرد در خانواده بر اقدامات زمینه ساز طالق ...

بین زوجین، اصول زيربنايی وحدت آنها را خدشه دار نمايد، پايداری خانواده را متزلزل 
می سازد. با کمی دقت می توان گفت اين اصول زيربنايی می تواند چهار کارکرد اصلی 
مورد نظر چلبی در نظم خرد باشد که در بین اکثر زوجین قابل بررسی است و کشمكش 
نتیجه بی تعادلی در اين چهارکارکرد است. از طرف ديگر، زيمل اعتقاد دارد در روابطی 
که طرفین در آنها حضوری کامل داشته و با تمامی شخصیت خود و نه بصورت جزئی 
حاضر می باشند، شاهد بروز فعالیت های عاطفی مانند عشق و نفرت، همنوايی و بیزاری 

خواهیم بود و همین احساسات، گاهی بی تعادلی ايجاد می کند.
بنابراين، فرضیه سوم نیز با اين وصف تأيید می گردد، زيرا در واقع کشمكش در اين 
تحقیق، نقش واسط را بازی می کند و بی تعادلی در خرده نظام های خانواده، از طريق 

کشمكش بر اقدامات زمینه ساز طالق، اثر دارد.
پرسشنامه  پرکردن  حین  در  پاسخ گويان  با  محقق  اکتشافی  مصاحبه های  نتايج 
در  بیشتری  مشكالت  با  عادی  افراد  به  نسبت  زوجین،  دسته  اين  می دهد،  نشان 
تحقیقات نتايج  با  پاسخ گويان  از  بسیاری  گفته  به  زيرا  می شوند،  روبرو  خود  زندگی 
)Weber & Weber, 2005; Chartrand et al., 2010; Chartrand 
et al., 2008; Hoge et al., 2004; Mansfield et al., 2010)
منفی  نتايج  پدر  والدين مخصوصاً  از  دوری  که  داشت  ايران،  هماهنگی  از  در خارج 
همان طور  است.  داشته  آنها  فرزندان  و  نظامی  خانواده های  برای  عاطفی  و  اجتماعی 
که نتايج نشان داده است، براساس نظريه پارسونز و نظم ُخرد چلبی، هرچه نظم ُخرد 
يعنی  يافت،  خواهد  کاهش  زوجین  بین  تقابل  و  کشمكش  يابد،  افزايش  خانواده  در 
از جمله تحقیقات خارجی  با  تحقیق  اين  نتايج  نظر،  اين  از  تآيید گرديد.  اول  فرضیه 
  )Chartrand et al., 2010; Hoge, et al., 2004; Mansfield et al., 2010;
Maguire & Timmerman, 2009( همخوانی دارد و در تحقیقات داخلی با نتايج 
تحقیق قريشی، شیرمحمدی و برجوند )1393(، يگانه مهر )1392( و هنريان و يونسی 

)1390( مشابهت دارد. 
يكی ديگر از نتايج تحقیق اين بود که میزان کشمكش از نوع کّمی يا کیفی می تواند 
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منجر به اقدامات زمینه ساز طالق گردد، يعنی فرضیه دوم نیز تأيید شد. اين نتیجه 
نیز با نتايج تحقیق غیاثی، معین و روستا )1389(، غضنفری )1389( و صديق اورعی و 

اصغرپور ماسوله )1388( همخوان است. 
با توجه به نتايج به دست آمده و نقش بنیاد شهید می توان پیشنهادات زير را اجرائی 

نمود:
با توجه به اين که بنیاد شهید به عنوان سازمان حمايت  کننده از فرزندان شاهد محسوب 
برگزاری  با  فرزندان، می تواند  آينده  درباره همسران  تحقیقات  می شود، هم در بخش 
کالس ها و کارگاه های آموزشی و عملی متوالی و متعدد، نقش مؤثری ايفاء نمايد و هم 
در انتخاب همسر متناسب با روحیه فرزندان، به خانواده ها کمک نمايد و هم با شناخت 
داوطلب  همسران  برای  را  روحیاتی  چنین  با  زندگی  شرايِط  شاهد،  فرزندان  وضعیِت 
ايجاد شود.  تعادل بین کارکردهای خانواده  تا  نمايد  با جزئیات واضح و مفصل روشن 
بسیار مهم ديگری  نیز موضوع کمک  کننده  آزمون های شخصیت شناسی  از  استفاده 
است که متأسفانه توجه زيادی به آن نشده است. اگر بنیاد شهید تالش کند با انجام 
اين آزمون ها در زمان ازدواج فرزندان، آنان را از وجود برخی ويژگی های شخصیتی خود 
آگاه سازد، در واقع می تواند راهنمای خوبی، برای انتحاب همسری متناسب با شخصیت 

آنها باشد. 
زمینه سازی بنیاد شهید جهت آگاهی  دادن بیش از پیش به فرزندان و خانواده ها در 
امر انتخاب همسر و همكاری و همیاری سازمان با خانواده ها در اين امر خطیر که بدون 
ترديد، يكی از بزرگ ترين سرچشمه های بی تعادلی است که اين امر می تواند در قالب 

کالس ها و کارگاه های مكرر و متوالی آموزشی به طور عملی اجراء گردد.
فرزندان در  و  به خانواده ها  و جزئی  بسیار دقیق  و  دلسوزانه  و مشاوره  آگاهی  دادن 
شهداء  همسران  چند  هر  می شود.  پیشنهاد  مداوم  و  مكرر  به صورت  همسرداری  امر 
در پرورش فرزندان خود نقش بسیار مهمی دارند، بنیاد شهید نیز در پرورش فرزندان 

آگاهی های زيادی به مادران بدهد.
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