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 چكیده:

بندی عوامل موثر بر طالق زوجین متقاضی طالق شهرستان اردبیل انجام گرفت به پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت

به مراجع قضایی )اعم از  1394زن( از متقاضیان طالق که در سه ماهه اخر سال  100مرد و  100زوج ) 100این منظور 

گیری هدفمند انتخاب و ها و شورای حل اختالف( دادگستری شهرستان اردبیل مراجعه کرده بودند با روش نمونهدادگاه

محقق ساخته که اعتبار و پایایی آن در مرحله مقدماتی پژوهش تعیین شده بود را تکمیل کردند. به منظور نامه پرسش

که عدم عالقه، مورد به عنوان علل طالق شناسایی شده  36و بندی عوامل موثر بر طالق از آزمون فریدمن استفاده شد اولویت

ذیری، عدم تامین نیازهای عاطفی ، عدم تمکین، بددهنی و فحش دادن، وابستگی به خانواده، دخالت اطرافیان، عدم مسئولیت پ

بندی عوامل های پژوهش حاضر با شناسایی و اولویتیافته اولویت اول قرار داشتند. دهدر  دروغگویی، بیکاری و مشکالت مالی

 ریزی مناسب و متناسب متخصصان یاری رساند.تواند در برنامهموثر در طالق می

 عوامل موثر بر طالق، زوجین متقاضی طالق. :هاکلید واژه
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 مقدمه

 طول تمدن در مرا این و داشته وجود نیز طالق ازدواج، با همزمان که دهد می نشان خانواده نظام تاریخچه به نگاهی

 این مؤید ای جهانیآماره است، داده افزایش بسیار جامعه در را طالق میزان ماشینی، زندگی امروزه است. داشته وجود بشری

بیماری و آسیب  نوع دارد. طالق، یك رشد به رو روندی و یافته افزایش جوامع از بسیاری در طالق میزان که است واقعیت

 بر شدن، م پاشیدهه از خطر و شود می افزوده آن میزان بر ساله هر نیز ایران در و برگرفته در را جهان که است اجتماعی

 گسترده ای ابعاد ایدار و بوده عاملی چند ایپدیده طالق،  (.1394، پوراسمعلیاست ) انداخته سایه هاخانواده از بسیاری

 .کندمی را تهدید دهخانوا نهاد سالمت و است جامعه یك روانی و فرهنگی اجتماعی، شرایط از متأثر طالق دیگر بیان به است،

 و خانواده نحاللاو  زناشویی ناسازگاری موجب و داده هم دست به دست ایناشناخته و شناخته عوامل معضل، این پیدایش در

 متفاوتی های ونهگ به انسانی علوم مختلف هایرشته طرف متخصصان از پدیده این اند.شده جامعه در طالق نرخ رفتن باال

 .گیردمی قرار تبیین و تحلیل مورد

مشکالت  کاهش در مهمی نقش کند،می فراهم هاجدایی زوج و زناشویی اختالفات بروز برای را زمینه که شناخت عواملی

اند و هر کدام به های بسیاری به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طالق پرداختهپژوهش .دارد جامعه در طالق آمار و زناشویی

سی خارج از ازدواج )ویسمن، دیکسون و اند. به عنوان مثال، روابط جننوعی عوامل مشترکی را در این زمینه بدست آورده

( ، فقدان احساس عشق، مشاجره بر سر قدرت، مشکالت ارتباطی، انتظارات غیرمنطقی 2،2004؛ هنری و میلر1997، 1جانسون

( ، مشکالت مالی و 1994، 3( ، سن کم به هنگام ازدواج )الرسون و هلمن1997و مدیریت تعارض )ویسمن و همکاران، 

( ، فشارهای درونی خانواده اصلی مانند دخالت بیش از حد والدین یا تحکم 2003، 4یورقاسن، ساندبرگ و وایت بیکاری )میلر،

های روانی ( ، بیماری1993، 5ها و عقاید )کوردكها، ارزش( ، تفاوت در گرایش1994در انتخاب همسر )الرسون و هلمن، 

 7آماتو و راجرز ها مورد تایید قرار گرفته اند.هستند که در پژوهش( از جمله مواردی 1993، 6چون افسردگی )بیچ و اولیری

 66دانند که به ترتیب فراوانی عبارتند از: خیانت )( در یك مطالعه طولی شش مشکل را در پیش بینی طالق موثر می1997)

های داشتن عادتدرصد(،  40درصد(، حسادت ) 53درصد(، مصرف الکل یا مواد مخدر ) 56درصد(، ولخرجی نامعقول )

( نیز مسایل مالی، جنسی، صمیمیت عاطفی، 2003درصد(. میلر و همکاران ) 29خویی )درصد(، و تند 31آزاردهنده )

 8اند.  در نهایت ویسمنهای اوقات فراغت را از جمله مشکالت زناشویی عنوان کردهگیری و فعالیتخشونت، تعهد، تصمیم

پزشکی مثل اختالالت خلقی، اضطرابی و اعتیاد در ارتباط نشان شویی را با اختالفات روان( در تحقیق خود نارضایتی زنا1999)

، به نقل از هنریان و 2010) 9زن و مرد اماراتی که توسط متخصصین دانشگاه یو آی ای 1335در پژوهش دیگری بر روی  داد.

شود هایی بین همسران میتفاهمر به ایجاد سوءهای ارتباطی ضعیف بین زن وشوهر که منج( انجام شد، مهارت1390یونسی، 

بینانه، عدم ترین علت طالق شناخته شد. در این مقاله مشخص شد که دالیل عمده طالق انتظارات غیر واقعبه عنوان اصلی

 باشد.های خود در رابطه زناشویی و لزومات یك زندگی مشترك و سوء رفتار میآگاهی زوجین از نقش

 های غلط،سنت یلی،تحم ازدواج )اعتیاد، اجتماعی  -1 تقسیم می کند: بعد چهار به طالق عوامل و علل( 1389مهاجرانی )

 عدم ،)فقر اقتصادی -2غیره،  و های خانوادگیخشونت ازدواج، از قبل دوستی یسابقه مهریه، میزان اطرافیان، یمداخله

رهنگی ف -3، زنان یمهریه شدن به روز و زنان طرف از مالی استقالل خواهی بیکاری مرد، گرایی، تجمل نفقه، پرداخت

 بیجای باتتعص یکدیگر، شرعی به مقدسات اهانت زوجین، پنهان و آشکار خیانت فرهنگی، اختالفات مذهبی، )اختالفات

 و بیماری همسر،به  اعتناییبی نازایی، نی،س اختالفات قماربازی، مخدر، مواد )مصرف شخصیتی -فردی -4 غیره، و و فرهنگی

 .گرددبر می شخصیتی  فردی به عوامل آن علل بیشترین که شوندمی تقسیم روانی و غیره ( اختالالت

                                                 
1 -Whisman, Dixon, & Johnson 
2- Henry & Miller  
3 - Larson & Holman 
4 - Yorgason, Sandberg & White 
5 - Kurdek 
6 -Beach & O_Leary 
7 -Amato & Rogers 
8 -Whisman 
9 -UAE 
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-می محسوب جامعه هایاولویت از آن عوامل و علل شناخت لذا و است انسان زندگی تنگناهای همه معلول طالق درخواست

 هایبرنامه اجرای و تدوین برای زنان، سوی از طالق درخواست شدت بر مؤثر اجتماعی و اقتصادی عوامل شناسایی .شود

 مسائل جمله از طالق خواست در رسد،می نظر به الزامی عینی، و ملموس اقدامات و محیط سازی سالم جهت در اجتماعی

 درخواست دارد. بارز انعکاسی خودکشی جوانان، جنایت جرم، مانند شناختی آسیب هایپدیده سایر در که است اجتماعی

 فرآیند و اجتماعی ساختار معلول آن بروز نحوه و گیردمی نشأت اجتماعی زندگی از اجتماعی آسیب یك عنوان به طالق

 و هستند تضاد در حاکم اجتماعی هایارزش با شده، قلمداد جامعه طبیعی نظم مخل اجتماعی، هایآسیب است. آن تاریخی

 (.1390، هنریان و یونسیشوند )می محسوب جامعه سالمت کننده تهدید

 و فرهنگی مسائل بیشتر و است بوده خاصی برخوردار غنای و استحکام از همواره ما کشور در خانواده نهاد اینکه به توجه با

برخی ویژگی روشنگر تواندمی هم زمینه، این در تحقیق رو این از گیرد،می شکل کانون خانواده در ما اجتماعی و شخصیتی

 نظر رساند. یاری خانواده نهاد استحکام و حفظ، ثبات جهت در ریزیبرنامه و شناخت به هم و باشد ما فرهنگی و اجتماعی های

همواره  جامعه درهر و بوده همراه نامطلوبی عوارض با عموماً خانواده گسیختگی از هم جامعه، در خانواده مهم نقش به

موانعی  جمله از های اجتماعیآسیب گسترش و شیوع(. 1377، دارد )تیماجچی وجود خانواده جهت استحکام سازوکارهایی

 پاشیدگی هم از و عوامل گسیختگی جمله از طالق،. شود می انسانی جامعه هایاز سرمایه بسیاری رفتن هدر باعث که است

 مانند اجتماعی هایآسیب بسیاری از منشأ تواندمی و داشته جامعه افراد برای را عواقب بسیاری که است خانواده کانون

 (.1384، ها باشد )رحمت الهیسایر آسیب و ولگردی گری، تکدی اعتیاد، سرقت، منزل، از خودکشی، فرار جنسی، انحرافات

آن  ی و گسترده علمی شناخت یزمینه بحث، مورد ی شناخت پدیده تعمیق و کشف با تواندمی طالق باب در تحقیقبنابراین 

 مناسب در اجتماعی هایتدوین برنامه برای همچنین و فرهنگ زناشویی زمینه در جامعه فرهنگ ارتقای به و کند فراهم را

در این راستا پژوهش حاضر با هدف  .رساند آن یاری بار زیان از طالق و آثار جلوگیری و خانواده کانون سازی سالم جهت

 انجام گرفت. متقاضی طالق شهرستان اردبیلن شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر طالق در زوجی
 

 روش

جامعه آماری مورد مطالعه دراین است.  همبستگی-های توصیفیزمره طرح در مطالعه این فرضیات مطرح شده، به با توجه

ها و شورای حل اختالف( به مراجع قضایی )اعم از دادگاه  1394آخر سال ماهه  3افرادی است که در فاصله  تمامیپژوهش 

صورت هدفمند از بین افرادی انتخاب شد گیری بهدادگستری شهرستان اردبیل برای موضوع طالق مراجعه کرده بودند. نمونه

از بین شتند. دهی( داهای خود گزارشمنظور توانایی خواندن و درك پرسشنامهکه حداقل تحصیالت خواندن و نوشتن )به

 انتخاب و وارد مطالعه شدند.متقاضی طالق زوج  100مراجعه کنندگان 

 آوری اطالعاتابزار جمع

 پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر طالق

در سنجد. روایی و پایایی این آزمون میرا  طالقعوامل موثر در است، که  آیتم 36دارای  محقق ساخته این پرسشنامه

از متخصصان  نفر ده نظرات از نامه، پرسش محتوایی و صوری روایی تأیید که جهتطوریمورد تائید قرارگرفته به پژوهش حاضر

و روایی  گردید ایجاد هاآن نظر طبق مقیاس نوشتاری شکل در اندکی تغییرات که شد استفاده ها و جرایم اجتماعیحوزه آسیب

در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی آزمون دست آمد.  به 78/0 برای کلساختاری با تحلیل عاملی تاییدی 

 . به دست آمد 85/0
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 یافته ها

 

 رتبه بندی علل طالق از دیدگاه مردان متقاضی طالق -1جدول 
 اولویت  عوامل موثر تعداد میانگین انحراف معیار

 1 دخالت اطرافیان 100 4.7805 3.85040

 2 وابستگی به خانواده 100 4.6585 3.92180

 3 عدم مسئولیت پذیری 100 4.6585 3.80532

 4 عدم تمكین 100 4.0244 3.09425

 5 مشكالت مالی  100 4.0244 2.89385

 6 عدم تامین نیازهای عاطفی  100 3.8780 3.26493

 7 عدم عالقه 100 3.6098 3.58384

 8 عدم پایبندی به مسائل مذهبی 100 3.5366 3.44309

 9 بددهنی و فحش دادن 100 3.4634 3.61315

 10 سوء ظن و شک  100 3.4146 3.63301

 11 فاصله طبقاتی 100 3.1463 2.73460

 12 عدم عالقه به ظاهر همسر 100 2.9756 2.97899

 13 بیكاری  100 2.9756 2.79721

 14 خیانت  100 2.9268 3.46692

 15 بازی همسرمشبگردی و رفیق  100 2.8049 3.16401

 16 نداشتن جذابیت جنسی 100 2.6000 2.59980

 17 تجمل گرا و چشم هم چشمی  100 2.5366 2.97571

 18 دروغگویی 100 2.4634 2.82044

 19 عدم رعایت بهداشت  100 2.4634 2.57000

 20 ازدواج اجباری 100 2.4390 2.65564

 21 ازدواج مجدد 100 2.1220 2.68510

 22 بیماری روانی  100 2.0976 2.45769

 23 وسواسی بودن  100 2.0732 2.18392

 24 مجرم بودن همسرم 100 1.9756 2.42371

 25 بیماری جسمی  100 1.9756 2.32903

 26 نامناسب بودن مكان زندگی مان 100 1.9024 1.97237

 27 زورگویی  100 1.8780 2.32589

 28 مهاجرت 100 1.8293 2.02364

 29 پرخاشگری و ضرب و شتم  100 1.7561 2.11873

 30 فیلم های ماهواره 100 1.7561 2.02213

 31 مشكالت جنسی  100 1.7561 1.90762

 32 نازا بودن  100 1.7317 1.92386

 33 مصرف مواد و الكل 100 1.7073 1.77826

 34 خرجی ندادن 100 1.6585 1.81121

 35 بودنخسیس  100 1.5854 1.59649

 36 زندانی شدن همسرم 100 1.5366 1.70437
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شود رتبه بندی علل طالق از دیدگاه مردان متقاضی طالق آورده شده است. همانطور که ( مشاهده می1در جدول باال )

به عنوان آخرین الویت از دیدگاه مردان متقاضی  زندانی شدن همسرماول و ولویت به عنوان ا دخالت اطرافیانشود مالحظه می

 طالق به عنوان علل طالق مطرح شده است. 

 رتبه بندی علل طالق از دیدگاه زنان متقاضی طالق 2جدول 
 اولویت عوامل موثر تعداد میانگین انحراف معیار

 1 مشكالت مالی  100 5.9512 3.50679

 2 وابستگی به خانواده 100 5.8293 3.83994

 3 دخالت اطرافیان 100 5.3415 3.97875

 4 عدم تامین نیازهای عاطفی  100 5.2683 3.59878

 5 عدم مسئولیت پذیری 100 5.0488 3.89840

 6 دروغگویی 100 4.6341 3.51963

 7 خرجی ندادن 100 4.1951 3.85499

 8 بددهنی و فحش دادن 100 4.1220 3.47272

 9 زورگویی  100 4.0976 3.67291

 10 عدم عالقه 100 3.7317 3.13867

 11 شبگردی و رفیق بازی همسرم 100 3.6098 3.65293

 12 عدم تمكین 100 3.5610 2.93299

 13 بیكاری  100 3.5610 3.11487

 14 فاصله طبقاتی 100 3.4878 3.05877

 15 سوء ظن و شک  100 3.4390 3.50748

 16 عدم رعایت بهداشت  100 3.4146 3.34646

 17 ازدواج اجباری 100 3.3902 3.45600

 18 عدم عالقه به ظاهر همسر 100 3.3415 3.21411

 19 عدم پایبندی به مسائل مذهبی 100 3.3171 2.90206

 20 خسیس بودن 100 3.2195 3.44610

 21 پرخاشگری و ضرب و شتم  100 3.1463 3.46093

 22 تجمل گرا و چشم هم چشمی  100 2.7317 3.00020

 23 نامناسب بودن مكان زندگی مان 100 2.6585 2.77137

 24 مصرف مواد و الكل 100 2.5854 3.21695

 25 بیماری روانی  100 2.5610 2.97530

 26 نداشتن جذابیت جنسی 100 2.4878 2.87334

 27 خیانت  100 2.4146 2.94088

 28 مشكالت جنسی  100 2.2439 2.73661

 29 وسواسی بودن  100 2.1463 2.64160

 30 بیماری جسمی  100 2.1220 2.42069

 31 ازدواج مجدد 100 1.9756 2.47475

 32 مهاجرت 100 1.8780 2.49194

 33 فیلم های ماهواره 100 1.7561 1.99725

 34 نازا بودن  100 1.6829 2.17301

 35 شدن همسرمزندانی  100 1.6341 1.98439

 36 مجرم بودن همسرم 100 1.6098 1.85578
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شود مشکالت ( رتبه بندی علل طالق از دیدگاه زنان متقاضی طالق آورده شده است. همانطور که مالحظه می2در جدول باال )

از دیدگاه زنان متقاضی طالق به عنوان علل طالق  اولویتمالی به عنوان الویت اول و مجرم بودن همسرم به عنوان آخرین 

 مطرح شده است. 

 نتایج آزمون فریدمن جهت الویت بندی علل طالق از دیدگاه زنان و مردان متقاضی طالق  3جدول 
 رتبه عوامل موثر تعداد نمره رتبه

 1 مشكالت مالی  200 25.76

 2 وابستگی به خانواده 200 24.34

 3 اطرافیاندخالت  200 23.80

 4 عدم مسئولیت پذیری 200 23.65

 5 عدم تامین نیازهای عاطفی  200 23.60

 6 عدم تمكین 200 22.58

 7 بددهنی و فحش دادن 200 22.10

 8 دروغگویی 200 21.05

 9 بیكاری  200 20.73

 10 عدم عالقه 200 20.03

 11 عدم پایبندی به مسائل مذهبی 200 19.99

 12 فاصله طبقاتی 200 19.87

 13 سوء ظن و شک  200 19.70

 14 شبگردی و رفیق بازی همسرم 200 19.37

 15 زورگویی  200 18.91

 16 خرجی ندادن 200 18.80

 17 عدم رعایت بهداشت  200 18.59

 18 عدم عالقه به ظاهر همسر 200 18.20

 19 پرخاشگری و ضرب و شتم  200 17.95

 20 اجباریازدواج  200 17.56

 21 تجمل گرا و چشم هم چشمی  200 17.29

 22 خسیس بودن 200 17.06

 23 خیانت  200 16.98

 24 نداشتن جذابیت جنسی 200 16.95

 25 نامناسب بودن مكان زندگی مان 200 16.84

 26 بیماری روانی  200 16.69

 27 مصرف مواد و الكل 200 16.19

 28 وسواسی بودن  200 15.57

 29 مشكالت جنسی  200 15.14

 30 بیماری جسمی  200 14.98

 31 مجرم بودن همسرم 200 14.90

 32 ازدواج مجدد 200 14.84

 33 فیلم های ماهواره 200 14.49

 34 مهاجرت 200 14.08

 35 نازا بودن  200 14.04

 36 زندانی شدن همسرم 200 13.37
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مشکالت مالی به عنوان رتبه اول علل طالق و زندانی شدن همسر به عنوان آخرین  دهدهمانطور که نتایج جدول باال نشان می

 رتبه علل طالق از دیدگاه زنان و مردان متقاضی طالق مطرح شده است.

 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در طالق در شهرستان اردبیل انجام شد و نتایج نشان داد که در 

سوء ظن و شك ، وابستگی به خانواده، عدم مسئولیت پذیری، عدم تمکین، مشکالت مالی، عدم تامین نیازهای بین مردان 

عدم عالقه، و در بین زنان  هبی، بددهنی و فحش دادن و دخالت اطرافیانعاطفی ، عدم عالقه، عدم پایبندی به مسائل مذ

وابستگی به خانواده، دخالت اطرافیان، عدم تامین نیازهای عاطفی ، عدم مسئولیت پذیری، دروغگویی، خرجی ندادن، بددهنی و 

ه، وابستگی به خانواده، دخالت عدم عالقو بصورت کل آزمون فریدمن نشان می دهد که فحش دادن، زورگویی و مشکالت مالی 

اطرافیان، عدم مسئولیت پذیری، عدم تامین نیازهای عاطفی ، عدم تمکین، بددهنی و فحش دادن، دروغگویی، بیکاری و 

  باشند. در اولویت اصلی علل طالق در شهرستان اردبیل می مشکالت مالی 

 کاربردی هایپیشنهاد

های عملی طراحی زمینهکی از اولویت های اساسی در طالق می باشد از آنجایی که دخالت اطرافیان به عنوان ی -1

مقابل افزایش حضور کارشناسان خانواده برای  زوجین در گرایانه اطرافیان در زندگی کاهش حضور و دخالت اخالل

 مورد نظر برنامه ریزان و مسؤوالن باشد. دارای اختالف ارائه مشاوره به زوجین

-فرهنگی و اقتصادی طالق به ویژه برای زنان جهت پرهیز ازشتاب پیامدهای اجتماعی، ترسیم دقیق و کارشناسانه -2

 .زدگی در اخذ تصمیمات فوری و نسجیده برای در خواست طالق

های نظری و عملی به آنها به منظور کسب های ارتباطی مردان و زنان جوان وارائه آموزشها و مهارتافزایش دانش -3

های جنسیتی در بر خورد با همسر برای کارگیری کلیشه جنس مخالف و پرهیز از به هایآگاهی و شناخت ویژگی

 .باال بردن میزان تفاهم و سازگاری زناشویی افزایش قدرت تحمل و

 یدرجه در که است این داد توان انجاممی که اقداماتی از یکی کاربردی لحاظ از و این پژوهش هاییافته یپایه بر -4

 کمك شود. طالق های نشانه برای شناسایی افراد به امکان حد تا ازدواج، از پیش جلسات آموزش طریق از نخست

 مدیریت به توان می آموزش طریق از که است این کرد دنبال جلسات آموزشی برگزاری از توانمی که دیگری هدف

 کرد.  کمك در افراد هانشانه و هاویژگی این

 نتایج این پژوهش و اولویت های شناسایی شده به تمامی مراجع مرتبط با مساله طالق اطالع رسانی شود.  -5

 نتایج پژوهش با تهیه بروشور و کتابچه های تبلیغاتی یا تبلیغات صدا و سیما در اختیار عموم مردم نیز قرار بگیرد. -6

و توسط متخصصان این حوزه اولویت ها  به صورت  اتاق فکر ویژه طالق و کاهش اختالفات خانوادگی  تشکیل شده  -7

جداگانه طی جلسات مختلف بررسی و راهکارهای مربوط به هر اولویت مورد بحث و بررسی قرار گرفته در نهایت 

 برنامه پیشگیرانه تنظیم گردد.

سیما با تولید  تبلیغات شهری با نصب بولتن ها و پوسترهای اثربخش در سطح شهر و همچنین تبلیغ از طریق صدا و -8

 فیلم ها و انیمیشن های کوتاه در راستای مذموم نشان دادن طالق.

ها می تواند به عنوان موضوع ها به عنوان عوامل موثر برطالق هستند تك تك اولویتاز آنجایی که تمامی این اولویت -9

ی انعقاد قراردادی با مرکز پژوهشی انتخاب شده و موشکافانه آسیب شناسی شود. پیشنهاد می شود در این راستا ط

 های استان این اولویت ها به عنوان موضوع پژوهشی ارایه شود.پژوهشی و دانشگا ه

 پیشنهادات پژوهشی

 پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی بر روی نمونه ی بزرگتری اجرا گردد. -1
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تعمیم نتایج این پژوهش به  از آنجایی که پژوهش حاضر بر روی متقاضیان طالق شهرستان اردبیل انجام گرفته، -2

وی جمعیت متقاضی طالق سایر متقاضیان سایر استان ها منطقی نبوده و پیشنهاد می شود پژوهش مشابه ی بر ر

 استان ها انجام شود.

 هامحدودیت

 محیط دادگستری می باشدکه به دلیل استرس محیطدر هااجرای پرسشنامه حاضر، پژوهش هایمحدودیت از یکی -1

 سوگیریامکان  مواجه بودند، آنها با که هاییتنش و هاآن بودن فشار تحت به دلیل به سواالت پژوهشی وپاسخگویی 

 آورد.می وجود به را پاسخدهی در

عمل آمده بود ولی استفاده  نمونه گیری غیر تصادفی و همچنین با اینکه دقت کاملی در استفاده از ابزار پرسشنامه به -2

 کنند.هایی است که از ابزار خود گزارشی استفاده میهای اصلی همه پژوهشمحدودیتاز ابزار پرسشنامه از 

 نتایج از معلولی علت و استنباط بنابراین است، سنجی ارتباط بر مبتنی و نگر استگذشته مطالعه یك مطالعه این -3

 .نیست منطقی
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