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چكيده
مطالعه حاضر با روش كيفي ،از روش داده بنياد تالش ميكند تا مفهوم خانواده در تجربه
زيسته زوجين متقاضي طالق را شناسايي نمايد .هدف اين مطالعه ،رسيدن به دركي از
تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق و استخراج مدل از درون اين تجربيات و ترسيم پارادايم
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و عمومي خانواده ميباشند و پيامدها شامل :اجتنا ناپذيري طالق ،آسي هاي طالق و از
دست دادن حمايت خانوادگي ميباشند .درنتيجه توسعه نامتوازن خانواده با آموزش
مهارتهاي زندگي و حمايتهاي اجتماعي تا حد زيادي مرتفع ميشود.
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طرح و بيان مسئله
خانواده را نهاد اجتماعي معرفي كردهاند كه ناشي از پيوند زناشويي زن و مرد است.
ازجمله مظاهر زندگي اجتماعي انسان ،وجود تعامل سالم و سازنده ميان انسان و برقرار
بودن عشق به همنوع و ابراز صميميت و همدلي به يكديگر است .خانواده محل ارضاي
نيازهاي مختلف جسماني ،عقالني و عاطفي است و داشتن آگاهي از نيازهاي زيستي و
رواني و شناخت چگونگي ارضاء آنها و تجهيز شدن به تفكيکهاي شناخت تمايالت
زيستي و رواني ضرورتي انكارناپذير ميباشد .رضايت يک فرد از زندگي زناشويي
بهمنزله رضايت وي از خانواده محسو

ميشود و رضايت از خانواده به مفهوم رضايت

از زندگي بوده و درنتيجه تسهيل در امر رشد و تعاريف و پيشرفت مادي و معنوي
جامعه خواهد شد (.)Edalati & Redzuan, 2010
با توجه به نقش و تأثيري كه خانواده بر اعضاي خود و جامعه دارد ،در
پژوهشهاي اجتماعي روند و علل تغييرات نهاد خانواده و مسائل و انسجام خانواده از
اهميت بااليي برخوردار است .گسست بنيانهاي خانوادگي و نابساماني يكي از مسائلي
است كه نهتنها امنيت و سالمت رواني اعضاي يک خانواده را در معرض آسي پذيري
قرار ميدهد ،بلكه زمينهساز مشكالت اجتماعي متعدد است (افراسيابي و دهقاني
دارامرود « .)5969 ،كاهش سن طالق ،افزايش نرخ طالق ،ارتباطات خارج از ازدواج،
باال رفتن سن ازدو اج ،خشونت عليه زنان و كودكان ،نابرابري حقوقي و آموزشي زنان،
بيكاري و عدم امكان كار در بيرون از منزل براي زنان ،فقر فرهنگي زنان ،تعص

نسبت

به برخي از مسائل خانوادگي (قتلهاي ناموسي) ،شكاف ميان فرزندان و والدين
(تعارض فرهنگي) و فرار دختران از خانه مسائل اساسي نهاد خانواده در ايران قلمداد
ميگردند» (هاشم زهي.)57 :5962 ،
خانواده از ديدگاه ديگر معيار شناخت و سنجش آسي هاي اجتماعي قلمداد
ميگردد (ساروخاني .)5982 ،طالق را ميتوان فروپاشي مهمترين نهاد جامعهپذيري در
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جامعه انساني دانست .امروزه طالق همچون ازدواج امري طبيعي محسو
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ميشود و در

بسياري از جوامع موضوعي پذيرفته شده و نهادينه شده براي پايان ازدواج است (عر
و همكاران .)5969 ،رشد كمّ ي و كيفي اين پديده در كشور با توجه به اهميت اين نهاد
در فرهنگ و مذه

كشور ،به يكي از آسي هاي اجتماعي جدي تبديل شده است كه

نيازمند برنامهريزي و مديريت اين پديده از سوي نهادهاي مسئول ميباشد .آمارهاي
مأخوذه از سرشماري عمومي نفوس و مسكن از سال  5981تا سال  5961نشان ميدهد
كه پديده طالق در ميان خانوادهها در سال  5981كه  5/7درصد از كل جمعيت را در
برميگرفت؛ در سال  5962به  6/5و در سال  5961به  9/7درصد از كل جمعيت رسيده
است .بر اين اساس مي توان گفت كه آسي

اجتماعي طالق ،در حال تبديلشدن به

مسئله اجتماعي ميباشد؛ چراكه به تعبير صاح نظران ازجمله هورتون ولزلي ،مسئله
اجتماعي امري است كه «اوالً بخش قابلتوجهي از جامعه آن را ناخوشايند بدانند ،ثانياً
معتقد باشند كه براي حل آن بايد كاري كرد و ثالثاً بر اين باور باشند كه فرد يا سازمان
يا افرادي مسئ ول برطرف كردن و حل مشكل اجتماعي هستند» ( & Rubington

.)Weinberg, 1995: 12-14
بيشتر پژوهشهاي روانشناختي كه در زمينه ازدواج صورت گرفتهاند ،بهمنظور
كمک به زوجهاي دچار مشكالت زناشويي طراحيشدهاند .آمار باالي طالق و مدلهاي
مختلف براي ممانعت از اين موضوع تأثير چنداني نداشته و همچنان ضرورت بررسي
داليل طالق و موفقيت زوجين داراي اهميت ويژهاي براي تحقيق است ،طوري كه در
مركز مشاوره دادگاه خانواده كرج در سال گذشته و ماقبل از آن نزديک به شش هزار
زوج يعني نزديک دوازده هزار نفر بهصورت توافقي در يک سال طالق گرفتهاند .از
ابتداي امسال كه محقق در اين مركز حضور دارد ،شمار پروندهها به چهار هزار رسيده
است .تاكنون پژوهشي موفقيت و شكست زندگي مشترک را در پيوند با مفهوم خانواده
بررسي نكرده است .اين خأل در رويكردهاي درماني مورد استفاده در كشور ما وجود
دارد كه بدون توجه به زيربنا و مباني فلسفي اين رويكردها ،اقدام به درمان زوجين
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مي شود .بر اين اساس ضرورت انجام چنين پژوهشي براي استخراج مؤلفهها يا الگوي
مشاوره مبتني بر خانواده ايراني ،متناس
به مطال

با جامعه كشورمان دوچندان ميشود .با توجه

يادشده ،پژوهش حاضر بر آن است تا به طراحي مدل مفهوم خانواده در ميان

زوجين متقاضي طالق بر اساس نظريه داده بنياد بپردازد .پرسش اساسي پژوهش حاضر
آن است كه چه مدلي را ميتوان از مفهوم خانواده در ميان زوجين متقاضي طالق بر
اساس نظريه داده بنياد طراحي كرد؟

پيشينه تحقيق
 كاملي ( )5989در پژوهشي به بررسي توصيفي علل و عوامل مؤثر در آسياجتماعي طالق در جامعه ايران با توجه به آمار و اسناد موجود پرداخته است .اين
پژوهش كه به بررسي پديده طالق در ميان سنين  66-15سال از سال  5941تا 5989
مبادرت ورزيده است؛ عوامل مؤثر در بروز پديده طالق در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي ،فردي و شخصيتي و عوارض ناشي از اين پديده در خانوادهها را بهمنظور
انجام برنامهريزيهاي الزم در سط كالن جامعه بررسي كرده است.
 زرگر و نشاط دوست ( )5989در پژوهشي به بررسي عوامل مؤثر در بروز طالقدر شهرستان فالورجان پرداختهاند .نتايج نشان داد كه مهمترين عامل تقاضاي طالق به
ترتي

شامل :مشكالت ارتباطي ،اعتياد ،دخالت خانوادهها و بيماري رواني يكي از

زوجين بود.
 كالنتري و روشنفكر ( )5962در پژوهشي با عنوان بررسي طالق ،علل و پيامدهابه بررسي يافتههاي پژوهشي سه دهه اخير ايران كه بهصورت تحليل ثانويه بر روي
 994پژوهش انجام شده ،پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان ميدهد كه سن ازدواج و
اختالف سني زوجين بهعنوان رايجترين عامل طالق در پژوهشها و پس از آن «سط
تحصيالت و تفاوت تحصيلي زوجين»« ،عوامل و مسائل خانوادگي»« ،سوءمصرف مواد
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و ارتكا
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جرم» قرار داشت؛ مشكالت مالي و اقتصادي در حدود  52درصد از

تحقيقات مورد اشاره را دربر ميگرفت و «اختالالت رواني و ضعف در مهارتهاي
رفتاري و شخصيتي» بهعنوان عوامل مؤثر بر طالق ،مورد اشاره  4درصد تحقيقات بوده
است.
 مطالعات محسن زاده ،نظري و عارفي ( )5962نشان داده است كه تعارض بر سرنگرشهاي نقش جنسيتي باعث اقدام به طالق شده است .نظريههاي مختلف در حوزه
درمان تعارضات زناشويي ،ساختهوپرداخته ذهن صاح
اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي متفاوت و متناس

نظراني است كه در شرايط
با هر محيطي شكلگرفتهاند.

 مشكي و همكاران ( )5962در پژوهشي به بررسي وضعيت و عوامل مرتبط باطالق از ديدگاه زوجين مطلقه شهرستان گناباد در سالهاي  5984-5988پرداختند.
نتايج اين پژوهش نشان داد كه ازنظر عوامل مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگ و
فردي بيشترين عوامل مرتبط با طالق ،شناخت ناكافي همسر ،عدم تفاهم ،دخالت فاميل
و ديگران در زندگي ،بيكاري ،اجباري بودن ازدواج ،كمبود مهارتهاي زندگي ،اعتياد،
سن پايين ازدواج ،شهرنشيني ،بيماريهاي جسمي يا رواني همسر ،كمبود مهارتهاي
جنسي و ارتباطي در ازدواج بوده است.
 صدراالشرفي و همكاران ( )5965در پژوهشي به بررسي آسي شناسي طالق(علل و عوامل) و راهكارهاي پيشگيري از آن پرداختهاند .نتايج پژوهش نشان داد كه
تمام عوامل مؤثر بر طالق از قبيل عوامل فردي و شخصيتي ،اقتصادي ،فرهنگي و
اجتماعي در حد زياد بر روي مسئله طالق اثرگذارند.
 جنادله و رهنما ( ) 5969و نيز محمدپور و همكاران ( )5988در پژوهش خودنشان دادند كه تغييرات ساختاري ناشي از نوسازي و گسترش ارزشهاي مدرن،
فردگرايي ،استقالل و خودمختاري افراد دگرگونيهاي مهمي در خانواده ايراني بوجود
آورده است.
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 ماركمن و هالوگ ( )5668نيز پژوهشي در همين زمينه انجام دادند و به ايننتيجه رسيدند كه زوجهايي كه تحت برنامه آموزش مهارتهاي ارتباطي قرار گرفته
بودند در هر نقطهاي از ارزيابي پس از آموزش ،تعامل منفي كمتر و تعامل مثبت بيشتري
از خود نشان ميدهند و ميزان طالق در آنان سه درصد ولي در گروه كنترل شانزده
درصد بود )Markman & Hahlweg, 1998(.
اسچيلينگ و همكاران ( )6229هم در يک مطالعه طولي كه بر روي  96زن و 96
مرد انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه زوجهايي كه در برنامه آموزشي ارتباط
زناشويي شركت كرده بودند نمرات پسآزمونشان نسبت به نمرات پيشآزمونشان در
بعد ارتباطات منفي كاهشيافته است و خطر پيشروي مشكالت زناشويي در آنان كاهش
يافته است .))Schiling & Bancon & Ragland, 2003

جمعبندی سوابق تجربي
مروري بر سوابق تجربي نشان داده است كه مطالعات علتهاي متفاوتي را در بروز
طالق زوجين مطرح كردهاند  .برخي از اين تحقيقات با رويكرد كمّي ،برخي كيفي و
برخي تركيبي بودهاند .بهطوركلي پژوهشها ،عوامل مؤثر بر طالق را در سه سط كالن،
ميانه و خرد برجسته نمودهاند .عوامل سط كالن به آن دسته از عواملي اطالق ميگردد
كه در سط

ساختاري و كالن جامعه وجود دارد .دگرگونيهاي ساختاري و

ايدئولوژيكي در جامعه بهواسطه تحوالت جامعه از سنت به مدرنيته موج
بنيادي در نهاد خانواده و ارزشهاي غال

تغييرات

در آن خواهد شد .در اين مورد ميتوان به

متغيرهايي همچون :بحران ارزشها ،نگرشها و هنجارها بهويژه در جامعه در حال گذار
و ...اشاره كرد .عوامل سط ميانه به عوامل سازماني كه حد واسط بين عوامل خرد و
كالن هستند ،اشاره دارند؛ اين عوامل عبارتاند از :تفاوت در خردهفرهنگها همچون
تفاوتهاي قومي و نژادي ،نوع خانواده زوجين ،تعلقات و . ...عالوه بر آن ،منظور از
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عوامل خرد عواملي است كه در سط كنشي مطرح ميباشند .بهبيانديگر با ويژگيهاي
فردي سروكار دارند .اين عوامل عبارتاند از :مداخله اطرافيان ،مشكالت اقتصادي ،عدم
برخورداري از مهارتهاي زندگي ،برخورداري از صفات اخالقي ناپسند ،پرخاشگري و
خشونت و. ...
از س وي ديگر؛ با مروري كه محقق در مقطع زماني انجام پژوهش بر سوابق تجربي
گذشته داشته است؛ ميتوان چنين گفت كه تحقيقي به اين موضوع كه تجربه زيسته
زوجين متقاضي طالق از مفهوم خانواده چيست ،نپرداخته است .بنابراين واكاوي و
تدوين مدل مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق بر اساس نظريه داده
بنياد ،از جمله وجه تمايز پژوهش حاضر نسبت به سوابق تجربي گذشته قلمداد
ميگردد.

مروری بر سوابق نظری
در بررسي پديده طالق دو ديدگاه متفاوت ميتواند وجود داشته باشد« :الف-طالق
بهعنوان پديدهاي قانونمند در روند تكامل اجتماعي.

-طالق بهمثابه عارضهاي مرضي

در شرايط بحراني جامعه.
از ديدگاه اول نوسان ميزانهاي طالق در نقطههاي عطف تاريخ و مقاطع خاصي از
تحوالت اجتماعي نهتنها بيانگر حالت مرضي جامعه نيست ،بلكه نشان از آگاهيهاي
روزافزون اجتماعي و تحول خانواده و ازدواج از حالتي به حالت ديگر دارد .در همين
رابطه است كه گفته ميشود  ،نبايد هر افزايشي در ميزان طالق به منزلۀ زنگ خطري
براي سست شدن پايههاي خانواده و تزلزل كيان آن تلقي شود و جامعه در حال
فروپاشي فرض گردد .ديدگاه دوم بيان ميدارد كه در شرايط اجتماعي خاص مانند
دوران پس از انقال هاي اجتماعي و سياسي زمان جنگ ،هنگام بحران و تورم اقتصادي
و مواردي نظير آن ،مباني خانوادهها سست ميشود و ميزان اختالفات خانوادگي و طالق
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روبه فزوني ميگذارند .بهعبارتديگر ،طالق با شرايط جامعه تطابق مييابد .بعضي از
اين پديدهها در سط كالن و در ابعاد وسيع جامعه مطرح ميشوند مانند انقال  ،جنگ،
بحران و بعضي ديگر در سط خرد و در داخل خانوادهها ميان افراد مثل اختالفات
فردي ،دخالت خانوادهها ،ناسازگاريها» (مرادي 9 :5984 ،و .)4
با توجه به دو ديدگاه كلي مطروحه در رابطه با پديده اجتماعي طالق ،به نظر
ميرسد كه طالق در شرايط فعلي جامعه به ديدگاه دوم نزديکتر باشد؛ چراكه
پژوهشها ي مختلفي كه در رابطه با علل و اسبا

طالق انجام شده است؛ به اين نتيجه

رسيدهاند كه عواملي همچون :نداشتن توافق اخالقي ،نازائي زن ،ندادن نفقه ،اختالف
سن ،سوء اخالق و رفتار زوجين ،عدم تمكين ،فساد اخالقي زوج ،بيكاري ،برآورده
نشدن انتظارات همسر ،تفاوت در ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي ،بيماريهاي جسمي و
روحي يكي از زوجين ،خشونت مردان ،ناهماهنگي طبقاتي ،دخالتهاي بيمورد
ديگران ،اقتصاد ضعيف خانواده ،ازدواج اجباري ،تعدد زوجات ،اعتياد به مواد مخدر،
فقر ،عدم عالقه زوجين به هم ،پركاري و يا اشتغال فوقالعاده زوج و ...موج
اضمحالل و فروپاشي خانوادهها ميشود.
«طي  92سال گذشته مسئله تعارض زناشويي در گستره مطالعات و در ادبيات
موجود در زمينه ازدواج جايگاه ويژهاي يافته است ( Fincham and Kachadourian,

 .)2004صاح نظران به علل و اسبا

موجده مختلفي در بروز طالق در سطوح كالن،

ميانه و خرد اشارهكردهاند .از آن جمله؛ تئوري مبادله بر اين باور است كه جذابيت يک
ازدواج متناس

با پاداشهايي است كه به دست ميآيد ،منهاي هزينههايي كه در روابط

وارد ميشود .پاداشها شامل جنبههاي مثبت رابطه ،از قبيل عشق ،رابطه جنسي،
مصاحبت ،حمايت عاطفي و همياري روزانه بوده و هزينهها ،جنبههاي منفي رابطه از
قبيل روبرو شدن با پرخاشگري كالمي و فيزيكي را منعكس ميكنند ،بهطوركلي ،زماني
كه پاداشهاي رابطه باال و هزينههاي رابطه پايين باشد ،افراد راغ
ازدواجها هستند (مهريار و همكاران.)5984 ،

به ماندن در
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بر اساس نظريه كاشت ،بسياري از يادگيريهاي انسان از طريق ميانجيهايي مانند
رسانههاي جمعي اتفاق ميافتد .بر اساس اين نظريه ميتوان گفت كه نفوذ برنامههاي
ماهوارهاي و گسترش اينترنت در سط جوامع در قوت بخشيدن به ارزشهايي همچون
ماديگرايي ،فردگرايي ،آزاديهاي نامحدود و كاميابي به هر قيمتي مؤثر ميباشد كه
باعث تغيير ارزشهاي سنتي و گاه ايجاد تضاد ارزشي در بين زوجين خواهد شد و
احتمال نابهنجاريهاي مختلفي نظير طالق را افزايش خواهد داد (نعيمي.)5962 ،
بر اساس نظريه مشكالت اقتصادي كانگر ،5دورههاي سخت اقتصادي در جامعه
پيامدهاي زيانباري چون احتمال وقوع گسيختگي خانواده و بيساماني آن را دارد.
مشكالت اقتصادي روابط مثبت بين زوجين را كاهش داده و آنها را بهسوي طالق
سوق ميدهد (محبي .)5962 ،بر اساس نظريه شبكه ،هرچه روابط بين شبكه كم تراكمتر
باشد زوجين وظايف خود را به نحو بهتري انجام ميدهند اما هرچه شبكه پرتراكمتر
باشد زوجين قادر نيستند بهتنهايي تصميمات الزم را اتخاذ كنند؛ زيرا بايد بر اساس
شرايط و روابط شبكه عمل كنند و دخالت ديگران را در زندگي خود بپذيرند .طبق اين
نظريه مداخله اطرافيان در زندگي زوجين و شدت رابطه با اطرافيان مداخله جو
ناسازگاري ،عدم برآورد انتظارات زوجين و گرايش به طالق را تشديد ميكند (قادر
زاده و همكاران.)5965 ،
« برخي انديشمندان علوم اجتماعي بر اين نظرند كه در فرآيند استقرار مدرنيته و
گذر از جامعه سنتي به جامعه مدرن ،بسياري از عناصر مهم سنتي ساختار فرهنگي
جامعه درهمشكسته ميشوند» (آزاد ارمكي و ملكي )64 :5989 ،و عناصر و ساختارهاي
جديدي جايگزين آنها مي شود كه يكي از ابعاد مهم اين تغيير و تحوالت فرهنگي در
جامعه ،تغيير ارزشهاي سنتي و مدرن در حوزه خانواده است .سيل تازگي و تجدد كه
در حال غرقه كردن ماست از دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به كارخانهها و ادارات و
5. Conger
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بازارها و رسانهها ي گروهي به مناسبات اجتماعي و از اجتماع به درون خانهها كشيده
مي شود .اين سيل كه تا اعماق زندگي خصوصي همگي ما رخنه ميكند ،فشارهاي
بيسابقهاي بر زندگي خانوادگي وارد ميآورد (.)Toffler, 1970
بر اساس نظريه بحران ارزشها ،تغيير ناگهاني و شديد در ارزشها و هنجارها،
سازمان اجتماعي را كه بر پايه هنجارهاي سنتي جامعه است كمرنگ كرده و ارزشهاي
مدرن هم نميتوانند بهسرعت زمينهاي براي نظم و سامان اجتماع شوند درنتيجه
هنجارشكني و بينظمي در جامعه افزايش مييابد .بنابراين در جامعهاي كه در آن
ارزشهاي سنتي كمرنگ شده و ارزشهاي مدرن هم بهخوبي جا نيفتاده است ميتواند
سب

بروز تناقضاتي شود ،در زندگي زناشويي ممكن است يكي از زوجين همچنان از

ارزشها و سنتهاي كهن تبعيت كند اما زوج ديگر به ارزشهاي مدرن تمايل دارد و
همين امر منجر به بروز تعارض بين آنها ميشود (قادر زاده و همكاران .)5965 ،براي
حل مشكالت بايد از اصول و مباني ارزش شناختي همان محيط بهره گرفت .موج
چهارم روانشناسي ،يعني ديدگاه چند فرهنگي در حوزه مشاوره ،تأكيد ميكند كه
تحقيقات بايد بومي و متناس

با فرهنگ و ارزشهاي حاكم بر جامعه باشد (رضاپور

ميرصال  .) 5966 ،كساني قادر به ايجاد تغيير و تحول در جوامع خود هستند كه با
انديشه هاي مردم خود آشنا باشند ،اقتضائات زمان را بشناسند و حتياالمكان ارتباط
منطقي و عقالني بيابند و ايجاد كنند (ماشيني.)5985 ،

جمعبندی سوابق نظری
مروري بر سوابق نظري موجود در تبيين پديده طالق نيز متناظر با سوابق تجربي نشان
داده است كه در سط كالن كه استقرار مدرنيته و گذر از جامعه سنتي به جامعه مدرن
بهواسطه تغييرات كه در سط

ساختاري خاصه ساختار فرهنگي جامعه ايجاد كرده

است؛ بسياري از مفاهيم موجود در شكل خانوادههاي سنتي همچون :روابط قدرت،
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نقشهاي جنسيتي و ...را درهمريخته است و قرائت جديدي را ايجاد نموده است.
عالوه بر آن عواملي همچون :روي كار آمدن تكنولوژيهاي مدرن بهواسطه تسري
ارزشهاي مادي گرايانه ،فردگرايانه و ...در كنار ساير عوامل در سط خرد ،همچون
مسائل و مشكالت اقتصادي ،مداخله اطرافيان در زندگي زناشويي ،مرتفع نشدن نيازهاي
زوجين ،عدم برخورداري از مهارتهاي زندگي و وجود آسي هاي اجتماعي همچون
خشونت در محيط خانواده و ...در بروز اختالف و كشمكش ميان زوجين نقش دارند.

روش تحقيق
پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت پژوهش در زمره تحقيقات اكتشافي؛ به لحاظ نوع
پژوهش كاربردي و به لحاظ استراتژي پژوهش داراي استراتژي استقرايي و به لحاظ
ماهيت دادهها در زمره طرح پژوهشي كيفي و از نوع نظريه داده بنياد 5بر اساس مدل
پارادايمي  )1990( Strauss & Corbinميباشد .بدين ترتي  :نظريه داده بنياد بر
اساس تعريف پديدآورندگان آن يعني  )5694( Glaswer & Straussيكي از راهبردهاي
پژوهش كيفي قلمداد مي گردد كه از طريق آن نظريه بر مبناي مفاهيم اصلي حاصل از
دادهها شكل ميگيرد (داناييفرد و امامي .)592 :5989 ،عالوه بر آن؛ در اين پژوهش
براي رهيافت پژوهشي نظريه داده بنياد ،از مدل پارادايمي Strauss & Corbin
( )1990كه مبتني بر شناسايي عناصر ششگانه :شرايط علّي ،زمينهاي ،مداخلهاي،
راهبردهاي كنش /واكنش ،پيامد و پديده محوري و ارتباط بين آنهاست؛ استفاده شد.
جامعه آماري تحقيق نيز شامل كليه مراجعهكنندگان به دادگاه خانواده كرج كه براي
طالق به مركز مشاوره دادگاه خانواده ارجاع ميشدند .در آغاز تحقيق شيوه نمونهگيري
بهصورت هدفمند بوده است؛ يعني زوجين ميبايستي حداقل داراي سط

تحصيلي

ديپلم ،داراي  72سال و حداقل  52سال از زندگي آنها ميگذشته باشد .در مرحله بعد
5. Grounded theory
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از روش نمونهگيري نظري استفاده شده است .نمونهگيري نظري به تعبير & Glaswer

 )5694( Straussعبارت است از فرايند گردآوري دادهها براي نظريهپردازي كه از اين
طريق تحليلگر بهطور همزمان دادههايش را گردآوري ،كدگذاري و تحليل ميكند و
تصميم ميگيرد كه چه دادههايي را در مرحله بعدي گردآوري و آنها را كجا پيدا كند تا
بدينوسيله نظريهاش را در حين شكلگيرياش تدوين كند .نظريه در حال تدوين
فرايند گردآوري دادهها را كنترل ميكند» ( .)Flick, 2006: 138نمونهها در اينجا حكم
نمايا و معرف بودن با جامعه آماري را ندارند؛ بلكه از اين حيث اهميت دارند كه به
برساختن پديده مورد بررسي و تدوين نظريه كمکكننده ميباشند.
«قاعده كلي به هنگام نظريهسازي اين است كه به گردآوري دادهها تا زماني كه
مقولهها به اشباع برسند؛ بايد ادامه داد .يعني تا زماني كه الف -هيچ داده جديدي مرتبط
با يک مقوله به دست نيايد (اشباع دادهها يكي از نشانههاي اشباع نظري قلمداد
ميگردد).

 -مقوله ازلحاظ ويژگيها و ابعاد بهخوبي پرورشيافته باشد و

گوناگوني هاي آن به نمايش گذارده شده باشد و ج -مناسبات ميان مقولهها بهخوبي
مشخص و اعتبارشان ثابت شده باشد .پس پژوهشگر بايد تا جايي كه تمام مقولهها
اشباع شوند؛ به گردآوري دادهها ادامه دهد؛ در غير اين صورت نظريه ناهموار و فاقد
غنا و دقت است» (.)Strauss & Corbin, 1990: 230
با توجه به اين موضوع در پژوهش حاضر پس از مصاحبه عميق با  6زوج متقاضي
طالق (و در مجموع  58نفر) به حالت اشباع نظري رسيده و انجام مصاحبه متوقف شد.
فرايند كار بدين صورت بود كه با رعايت اصول اخالقي پژوهش و كس

اجازه از

مصاحبهشوندگان ،مصاحبهها بهطور دقيق ضبط ميشد و سپس در قال

گزارههاي

خبري تدوين و بهمنظور دستيابي به مقوالت اصلي و برساخت الگوي تحليلي مفهوم
خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق از فرايند كدگذاري نظري در سه مرحله
كدگذاري باز (كشف مفاهيم) ،كدگذاري محوري (كشف مؤلفهها) و كدگذاري گزينشي
و يا انتخابي (كشف مقوالت اصلي) در قال

نظريه داده بنياد Strauss & Corbin
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( )1990صورت گرفته است .هر مصاحبه معموالً بين  71دقيقه تا  5ساعت به طول
ميانجاميد .با هريک از زوجين بهصورت جداگانه مصاحبه صورت گرفت.
جهت اعتبارسنجي (قابليت اطمينان و باورپذيري) مقوالت پايهاي ،فرعي و اصلي
و نيز مدل برساخته شده مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق از
دو روش «الف-ارزيابي اعتبار به شيوه ارتباطي كه به معناي آن است كه مفاهيم و
مقوالت فرعي و اصلي احصاء شده توسط اعضاء مصاحبهشونده كنترل خواهند شد
( .)Flick, 2006: 415-416و نيز

 -با استفاده از تشكيل فوكوس گروپ و نظرخواهي

از اساتيد و صاح نظران حوزه روانشناسي و جامعهشناسي خانواده ،استفاده شده است»
(همان .)662 :همچنين جهت پايايي سنجي مقوالت پايهاي ،فرعي و اصلي و نيز مدل
برساخته شده مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق ،از قابليت
تكرارپذيري بهواسطه روش ضري

توافق بين دو كدگذار (محقق با محقق همكار) در

فرايند كدگذاري استفاده شده است و ناهماهنگيهاي بوجود آمده از طريق بازنگري
دادهها مرتفع شده است .همچنين بهمنظور قابليت انتقال يا تعميمپذيري سعي شد تا حد
امكان از زوجهاي متقاضي طالق متعلق به سطوح مختلف اجتماعي– اقتصادي شهر
كرج در پژوهش استفاده شود؛ يعني سعي شده است كه نمونهگيري نظري بهصورت
منظم و جامع صورت گيرد (.(Strauss & Corbin, 1990: 283-284
دادههاي مستخرج از مصاحبه عمقي با زوجين متقاضي طالق بهصورت خط به
خط و بهصورت گزارههاي خبري تدوين و سپس مورد كدگذاري باز قرار گرفتهاند و
بهمنظور كشف مفاهيم از كدهاي زنده (استفاده از مفاهيمي كه مشاركتكنندگان به كار
بردهاند) و نيز مفاهيم برخاسته از نوشتهها (استفاده از مفاهيم در نظريههاي موجود)
استفاده شده است .با تعيين و مشخص شدن  87مفهوم و يا كد اوليه ،مرحله كدگذاري
باز به اتمام رسيده است .سپس در مرحله فرايند كدگذاري محوري ،مقوالت انتزاعيتر
كشف شده اند .پس از كدگذاري محوري ،مرحله نهايي كدگذاري گزينشي يا انتخابي
بوده است.
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در كدگذاري گزينشي يا انتخابي مقولهها انسجام مييابند تا چارچو

نظري اوليه

شكل بگيرد .در اين مرحله پژوهشگر روابط توصيفي از پديده مركزي را بيان ميكند كه
به آن داستان گفته ميشود  .اين داستان در ادامه بايد در خصوص پديده مركزي
مفهوم سازي شود كه شرح داستان نام دارد .در اين بخش همانند كدگذاري باز و
محوري بايد به پديده اصلي يا مقوله محوري نام داد و بهعنوان يک مقوله بهتدريج آن
را به ساير مقولهها مرتبط كرد» (ازكيا و ايماني جاجرمي .)526 :596 ،اين مقوله نسبت
به ساير مقولهها به تعبير استراوس و كربين انتزاعيتر و شمول عام دارند كه يا از دادهها
برميخيزند و يا از سوي خود پژوهشگر نامگذاري ميشوند ( Strauss & Corbin,
 . )1990: 168بعد از بيان داستان و انتخا

مقوله اصلي ،پژوهشگر پارادايم نهايي را

ترسيم و در آن ارتباط مقوله اصلي را با ساير مقوالت نشان ميدهد.

يافتههای تحقيق
بررسي و تحليل دادهها بر اساس نظريه داده بنياد استراوس و كربين صورت پذيرفت و
در نهايت  59مقوله اصلي استخراج گرديد ،كه در ادامه جدول كدگذاري و مدل
استخراج شده را توضي خواهيم داد .جدول  5فرايند كدگذاري محوري و گزينشي
براي برساخت مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق را بر اساس طرح
نظاممند نظريه داده بنياد نشان ميدهد:
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جدول  -1فرايند كدگذاری محوری و گزينشي برای برساخت مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين
متقاضي طالق بر اساس طرح نظاممند نظريه داده بنياد
عناصر پارادايم

كدگذاري گزينشي

كدگذاري محوري

كدگذاري باز

گرند د تئوري

(كشف مقوالت)

(كشف مؤلفهها)

(كشف مفاهيم)
تغيير مفهوم خانواده درگذر زمان
تغيير سبک زندگي
انتظارات بيشازحد طرفين
تغيير انتظارات متقابل زناشويي
بيحجابي خانمها

دگرگوني ايدئولوژيكي

تغييرات بنيادين ذهني

نهاد خانواده

تغيير قرائت زناشويي
از بين رفتن احترام
افزايش رابطه جنسي قبل از ازدواج
عدم صميميت در خانواده
فروريختن قب طالق

شرايط علّي

قرائت نادرست از طالق
تغييرات بنيادين در روابط ميان
دگرگوني ساختاري و

اعضاي خانواده

ايدئولوژيكي خانواده

از ميان رفتن روابط قدرت
دگرگوني ساختاري نهاد

تغيير شكل كار زنان

خانواده

توازن توزيع قدرت در خانواده
امروزين
سست شدن بنيان خانواده
تغيير نقشها در خانواده
استقالل بيشازحد اعضاي خانواده

تحوالت خانواده

فردگرايي

ازدواج براي استقالل
اولويتدهي تعامل با دوستان
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عدم احساس تعهد و تكليف
عدم مسئوليتپذيري
عدم تعهد در خانواده امروزين
پيچيدگي زندگي
فرهنگ مصرفي
مسائل اقتصادي

تقسيمكار فزاينده (چند نقشي
شدن)
چشم و همچشمي
فرهنگ نمايش ثروت

بيثباتي اقتصادي

بيثباتي اقتصادي

مشكالت مادي زندگي

تأمين مخارج زندگي
درهمآميختگي اعتقادات

مسائل فرهنگي

از بين رفتن ارزشهاي
فرهنگي

تغييرات فرهنگي و اجتماعي
تضاد فرهنگي عامل تضاد و
اختالف خانوادگي
تأثيرپذيري فرزندان از جامعه

نابساماني خانوادگي

نابساماني خانوادگي

هرجومرج در خانواده
عدم رعايت اصول اخالقي در

عدم وجود تعامل
اظهاري

عدم وجود تعامل عاطفي

ارتباط
از بين رفتن صميميت

عدم وجود تعامل

تعلق بيمارگون

مبادلهاي

شرايط
زمينهاي

گرايش به تعامالت

داشتن تعامل سرد در خانواده

خودخواهانه و

حاكم بودن منِ فردي

غيرمشاركتجو
داشتن تعامالت ابزاري

گرايش به تعامالت
حسابگرانه
گرايش به تعامالت مبتني

نگاه ابزاري به مهريه
داشتن روابط حسابگرانه
نگاه ابزاري به همسر
ناسزاگويي در تعامالت
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بر زور و پرخاشگري
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مشاجره كردن

بيتوجهي به بعد پيامدي بيتوجهي به بعد پيامدي عدم پايبندي به اخالق و معنويات
دين

دين
عدم مسئوليتپذيري مردان
بيقيدي در تأمين مالي خانواده
عدم همفكري و مشاركت
عدم مهارت خودآگاهي

عدم آشنايي نسبت به زندگي
زناشويي
ازدواج به دليل فرار از تنهايي
عدم آگاهي از حقوق و مسئوليتها

عدم برخورداري از

عدم مهارت حل مسئله

مهارتهاي زندگي

عدمتشخيص و حل مشكالت
اظهارنظر در مسائل غيرتخصصي
عدمتشخيص راهحل جديد براي

عدم مهارت تفكر خالق
شرايط

مشكل
بيثباتي زندگي مشترک

مداخلهاي

عدم مهارت مقابله با

عدم تا آوري

هيجان
عدم مهارت روابط بين

همراهي كردن بيهوده

فردي
عدم مهارت همدلي

نبود احترام متقابل

عدم مهارت ارتباطي

تفاوت در روحيات جنسي

فرهنگ نادرست استفاده فرهنگ نادرست استفاده

تأثير منفي فضاي مجازي بر

از تكنولوژِي مدرن

از تكنولوژِي مدرن

خانواده

عدم تفكيک حوزه

عدم تفكيک حوزه

مداخله ديگران در زندگي

خصوصي و عمومي

خصوصي و عمومي

خانواده

خانواده

مقوله محوري توسعه نامتوازن خانواده

توسعه نامتوازن خانواده

تکبعدي بودن زندگي
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تعامل و كنش

مرتفع نشدن نيازها

مرتفع نشدن نياز رواني

نبودن آرامش

مرتفع نشدن نياز احساس

عدم فرزند آوري

تعلق
اجتنا ناپذيري طالق در

رهايي از شرايط بد

شرايط بد

آخرين راهحل

اجتنا ناپذيري طالق
آسي

رواني طالق

آسي پذيري فرزندان

كاهش اعتمادبهنفس
ايجاد استرس و اضطرا
بالتكليفي فرزندان

طالق
آسي

فردي طالق

نگاه بد به زنان مطلقه
عدم شكوفايي استعداد
پيامدهاي منفي و مثبت اجتماعي
طالق

پيامد

آسي هاي طالق

ايجاد هرجومرج در جامعه

آسي

اجتماعي طالق

آسي

فرهنگي طالق

آسي

خانوادگي طالق

ناراحتي ديگران از واقعه

آسي

اقتصادي طالق

تهديدات شغلي

از بين رفتن آرامش جامعه
ارضاء نياز در خارج از چارچو
پيامد منفي اجتماعي طالق
الگو بودن زندگيهاي بادوام و
كمدوام
از بين رفتن قب طالق

از دست دادن حمايت از دست دادن مساعدت و
خانوادگي

توجه اعضاي خانواده

ايجاد خأل در زندگي
قطع شدن حمايت مالي و عاطفي
فروپاشي زندگي

طراحي مدل مفهوم خانواده در زوجين متقاضي ...

259

بنابراين با توجه به جدول  5و نيز فرايند كدگذاري محوري و گزينشي از مفاهيم
برخاسته از كدهاي باز بر اساس عناصر نظريه داده بنياد ميتوان چنين گفت كه مفهوم
خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق از  59مقوله اصلي 94 ،مقوله فرعي
(مؤلفه) و  87مفهوم و يا مقوالت پايهاي به اشباع نظري رسيده است و ميتوان بر
اساس نظريه داده بنياد ،مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق را به
شكل مدل  5نشان داد:
شرایط میانجی یا مداخلهای
(شرایط عام):
عدم برخورداري از مهارت زندگي،
شرایط علّی:
 -5دگرگتتتتتتتتتوني
ستتتتتتتتتتتاختاري و
ايدئولوژيكي خانواده
 -6تحوالت خانواده
 -9مسائل اقتصادي

استفاده نادرست از تكنولوژِي مدرن ،عدم

پیامدها:
 -1اجتنا

تفكيک حوزه خصوصي و عمومي
خانواده

ناپذيري طالق
كنش و تعامل:

مقوله محوری:

مرتفع نشدن

توسعه نامتوازن خانواده

نيازها

 -7مسائل فرهنگي

 -6آسي هاي
طالق
 -9از دست
دادن حمايت
خانوادگي

شرایط زمینهای
(شرايط خاص):
نابساماني خانوادگي ،عدم وجود تعامل
اظهاري ،داشتن تعامالت ابزاري
بيتوجهي به بعد پيامدي دين

شكل  -1مدل مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق بر اساس نظريه داده
بنياد
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اكنون با در اختيار داشتن مدل مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي
طالق بر اساس نظريه زمينهاي (شكل  )5ميتوان بر اساس عناصر نظريه داده بنياد
 )1990( Strauss & Corbinدر رابطه با موضوع مورد بررسي چنين گفت:
 -1شرايط علّي :شرايط علّي در مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي
طالق متشكل از سه مقوله اصلي :الف -دگرگوني ساختاري و ايدئولوژيكي خانواده
(شامل مقوله هاي فرعي دگرگوني ايدئولوژيكي نهاد خانواده و دگرگوني ساختاري
خانواده)،

 -تحوالت خانواده (شامل مؤلفه هاي فردگرايي ،پيچيدگي زندگي و فرهنگ

مصرفي) ،ج -مسائل فرهنگي (شامل مقوله از بين رفتن ارزشهاي فرهنگي) و
د -مسائل اقتصادي (شامل مقولههاي فرعي بيثباتي اقتصادي و مشكالت مادي زندگي)
ميباشد .گزارههاي خبري حاصل از دادههاي مستخرج از مصاحبههاي عمقي مؤيد اين
مطل

ميباشند:
« ........خانواده به لحاظ بيس(پايه) رفتاري و اخالقي نيز تغيير نمتوده استت .در
قديم زن و شوهر انگار يکچيز جدا از هم بودهاند ،مرد احساس پادشاهي ميكترد و
زن پختوپز ميكرد و جدا ميخوابيدند و يا كتکهاي زن اصالً مهم نبتود ».....و يتا
« .......در گذشته قوانين را پدر متيگفتت ولتي اآلن ايتنطتور نيستت ».....و يتا «....
تغييرات زيادي اتفاق افتاده است در قديم خانواده به فرزندان حس استقالل نمتيداد
ولي اكنون خانوادهها فرزندان را آزاد گذاشتته انتد و حتتي بعتد از ازدواج و بعتد از
طالق آزاد هستند كه هر طور دوست دارند زندگي كنند»....
« ....تغييرات فرهنگي و اجتماعي زياد شده است؛ در گذشته چيزهايي كته مهتم
بود اآلن مهم نيست »....و يا « .....فرهنگ كلي حاكم بر جامعه يتک فرهنتگ نيستت
طبيعتاً خانوادهها نيز داري يک فرهنگ يكسان نيستند و فرهنتگ مدرنيتته در جامعته
است و در خانواده اين تضاد زوجتين و ختانوادههتا موجت

بتههتمريختگتي بنيتان

خانواده ميشود ».....و يا « .....خيلي از آدا ورسوم فرهنگ حاكم بر جامعه در حتال
تغيير است كه خانواده هتا اكنتون در ايتن مرحلته هستتند و موجت
خانوادهها شده است »...

گستيختگي در
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« ......بههمريختگي مسائل اقتصادي بنيان خانواده را تحت تأثير قرار ميدهد»......
و يا « .......به نظر من زن در عصر حاضر بايد كار كند و بتراي تتأمين هزينته تتالش
نمايد »........
«.........اگر همسرم درآمد خوبي داشته باشد و به كمک متالي متن نيتازي نباشتد
ميتوانم حضور در اجتماع را طور ديگري برنامهريزي نمايم و نته صترفاً بتا ستركار
رفتن »...........و يا « .......اگر همسرم توان مالي داشت ترجي ميدادم در منزل باشتم
»........

 -6شرايط زمينهای :شرايط زمينه ايي در مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين
متقاضي طالق متشكل از چهار مقوله اصلي :الف -نابساماني خانوادگي (شامل مقوله
پايهاي هرجومرج در خانواده)،

 -عدم وجود تعامل اظهاري (شامل مقولههاي فرعي

عدم وجود تعامل عاطفي و عدم وجود تعامل مبادلهاي) ،ج -داشتن تعامالت ابزاري
(شامل مقولههاي فرعي گرايش به تعامالت خودخواهانه و غير مشاركتجو ،گرايش به
تعامالت حسابگرانه و گرايش به تعامالت مبتني بر زور و پرخاشگري) و د -بيتوجهي
به بعد پيامدي دين (شامل مقوله پايهاي عدم پايبندي به اخالق و معنويات) ميباشد.
گزارههاي خبري حاصل از دادههاي مستخرج از مصاحبههاي عمقي مؤيد اين مطل
ميباشند:
«......هركسي ميخواهد حكمراني كند چه زن به مرد و چه مرد به زن ».......و يتا
« .......در خانواده ناموفق هيچچيزي سر جايش نيست».......
«.........زوجين خود را جدا از يكديگر ميدانند و هتيچكتدام كتاري بته ديگتري
ندارد »........و يا « ..........اگتر صتميميت نباشتد سياستت جتايش را متيگيترد.».......
«.........با رفتار و محبت زياد سعي كردم همسرم را براي اهتدافم تغييتر بتدهم ولتي
فايده نداشت ».......و يا «.........خانمها مهريه را حربته قترار دادهانتد.........« .».......در
خانواده ناموفق "من" وجود دارد و برنده شدن فترد مهتم استت ».......و يتا «........از
.تنش و مسائل كوچک دعواي بزرگ درست ميكنند.........« .».......تعهتد و وفتاداري
كاهش يافته است ».......و يا «.........احترام سرجايش نيست ».......و يتا «.........فحتش
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ركيک به هم دادن  .......« .».......در گذشته كسي كه همسر داشتت متعهتد بتود ولتي
اآلن خير »......و يا « ........پايبنتدي بته اختالق و معنويتات در زنتدگيهتاي امتروزه
كمرنگ شده است .».......

 -3شرايط مداخلهای :شرايط مداخلهاي در مفهوم خانواده در تجربه زيسته
زوجين متقاضي طالق متشكل از سه مقوله اصلي :الف  -عدم برخورداري از مهارت
زندگي (شامل مقوله هاي فرعي عدم مهارت خودآگاهي ،عدم مهارت حل مسئله ،عدم
مهارت تفكر خالق ،عدم مهارت مقابله با هيجان ،عدم مهارت روابط بين فردي ،عدم
مهارت همدلي ،عدم مهارت تفكر خالق و عدم مهارت ارتباطي)،

 -استفاده نادرست

از تكنولوژِي مدرن (شامل مقوله پايه اي تأثير منفي فضاي مجازي بر خانواده) و
ج -عدم تفكيک حوزه خصوصي و عمومي خانواده (شامل مقوله پايهاي مداخله ديگران
در زندگي) ميباشد .گزارههاي خبري حاصل از دادههاي مستخرج از مصاحبههاي
عمقي مؤيد اين مطل

ميباشند:

«......من خود را با توجه به مشكالت مقيد به تأمين معاش خانواده ميدانتم ولتي
نسل كنوني اينطور نيست »......و يا « .....آقايتان در حتال حاضتر در زنتدگي ثبتات
ندارند »......و يا « .....عدم مسئوليتپذيري وجود دارد »......و يا « ....تجربته نداشتتن
نسبت به زندگي زناشويي »...... .و يا
« ....بلد نبودن زندگي و به راه نبودن »...... .و يا « ....به نظر من زوجتين معاصتر
آگاهي به وظايف و نقشهاي خود ندارند و احساسي و بدون مهتارت وارد زنتدگي
مشترک ميشوند »......كه بيانگر مؤلفه عتدم مهتارت آگتاهي از مقولته اصتلي عتدم
برخورداري از مهارت زندگي است.
«.....از خانوادهها بسيار توقع حمايت دارند بهجاي تالش خودشان »......و يتا «....
در مسائل اخالقي و رفتاري همه ميگويند من عالمه دهرم »..........كه بيتانگر مؤلفته
عدم مهارت حل مسئله از مقوله اصلي عدم برخورداري از مهارت زندگي است.
« .....فرهنگ استفاده از دنياي مجازي بهصورت كلي جا نيفتاده استت و موجت
آسي

به خانواده افراد شده است »......و يا « .......دنياي مجازي روابط خانواده را بته
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هم زده است و اينقدر گسترشيافته كه منجر به طالق عاطفي ميشود و اين معنتي
و مفهوم زندگي مشترک را تغيير داده است »......و يتا « .....در ختارج از كشتور كته
ازدواج مي كنند متعهد هستند ولي اينجا نه و در دنيتاي مجتازي راحتت ختانمهتا و
آقايان متأهل با ديگران ارتباط برقرار ميكنند و اين را غير متعهدانه نميدانند»......
« .....در مواردي كه من صالح نميدانم در زندگي من دخالتت نكننتد »......و يتا
« .....توقع دارم ديگران با ديدن زندگي من نگويند چرا ازدواج كردي »......و يتا «.....
دخالتتت در ختتانواده زوجتتين توستتط ختتانوادههتتاي يكتتديگر مشتتكالت را تشتتديد
ميكند»......

 -1پديده يا مقوله محوری :پديده و يا مقوله محوري در مفهوم خانواده در تجربه
زيسته زوجين متقاضي طالق ،توسعه نامتوازن خانواده ميباشد .بهبيانديگر ،تمام
مقوالت برشمرده شده ،حول مقوله محوري توسعه نامتوازن خانواده ميچرخند؛ يعني
خانوادهاي كه صرفاً تک بعدي بوده و به ابعاد مختلف زندگي فردي و خانوادگي در نهاد
خانواده اهميت نميدهد .گزارههاي خبري حاصل از دادههاي مستخرج از مصاحبههاي
عمقي مؤيد اين مطل

ميباشند:

«......در خانواده ناموفق زندگي تکبعتدي متيباشتد »........و يتا « .........ختانواده
ناموفق به ابعاد مختلف زندگي توجه نداشتن است.».....

 -5كنش و تعامل :كنش و تعامل در مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين
متقاضي طالق متشكل از مرتفع نشدن نياز خانواده (شامل مقولههاي فرعي مرتفع نشدن
نياز رواني و مرتفع نشدن نياز احساس تعلق) ميباشد .در اين رابطه ميتوان به
گزارههاي خبري حاصل از دادههاي مستخرج از مصاحبههاي عمقي اشاره كرد:
« .....در خانواده ناموفق آرامش نيست »........و يا « .....در خانواده ناموفق جترات
ورزي فرد كم ميشود »........و يا « .....فرزند آوري هدفم بوده و تتالش كتردم ولتي
نشد ».......
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 -2پيامدها :پيامدها در مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق
متشكل از سه مقوله اصلي :الف -اجتنا ناپذيري طالق (شامل مقوله فرعي
اجتنا ناپذيري طالق در شرايط بد)،
آسي

 -آسي هاي طالق (شامل مقولههاي فرعي

رواني طالق ،آسي پذيري فرزندان طالق ،آسي

طالق ،آسي

فرهنگي طالق ،آسي

فردي طالق ،آسي

خانوادگي طالق ،آسي

اجتماعي

اقتصادي طالق) و ج -از

دست دادن حمايت خانوادگي (شامل مقوله از دست دادن مساعدت و توجه اعضاي
خانواده) ميباشد .در اين رابطه ميتوان به گزارههاي خبري حاصل از دادههاي مستخرج
از مصاحبههاي عمقي اشاره كرد:
« .....به نظر من طالق خو نيست و آخرين راهحل استت »........و يتا « .....اگتر
بهعنوان آخرين راهحل باشد آرامش ميآورد »........و يا « .....از ديدگاه من طالق بتد
نيست زيرا در شرايط بد بايتد ايتن اتفتاق بيفتتد »........و يتا « .....طتالق استترس و
اضطرا زيادي ايجاد ميكند »........و يا « .....طالق يک خأل ايجتاد متيكنتد كته بتا
هيچكس ديگري نميتتواني پركنتي »........و يتا « .....انگتار يتکطترف خانتهخترا
ميشود »........و يا « .....بعد از جدايي بسياري از مردهتا و زنهتا ختود را بتهستوي
منجال و خرابي ميكشانند و بعضي هم سالم زندگي مينمايند و طبيعتاً به جامعته
منتقل ميشوند »........و يا « .....شيوع طالق بيشتر ميشتود و زشتت بتودن آن كمتتر
ميشود و پذيرش طالق راحتتر صورت ميگيرد  »........و يا « .....وقتي آمتار زنتان
مطلقه افزايش يابد نياز به كار در جامعه افزايش پيدا ميكند و تهديدات شغلي ايجاد
ميشود »........و يا « .....هر چه دوام زندگي بيشتر باشتد جامعته بهتتر و ستالم تتري
داريم »........و يا « .....فرزندان بيسرپرست ميشوند »........و يا « .....ديدگاه جامعه به
ختتانمهتتاي مطلقتته بتتد متتيشتتود »........و يتتا « .....پشتتتيباني متتالي و عتتاطفي قطتتع
ميشود.»........
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بحث و نتيجهگيری
امروزه شاهد تحوالت گستردهاي در نهاد خانواده هستيم كه ما را ناگزير ميسازد
خانواده را در مفهومي گسترده تر از مفهوم متداول و متعارف آن درک و فهم كنيم .از
دهه  5692ميالدي به بعد در دورهاي كه برخي از نظريهپردازان اجتماعي به آن مدرنيته
دوم نام دادهاند؛ بسياري از تصورات مربوط به خانواده بهنجار موضوعيت خود را
ازدست دادهاند ( .)Kinnear, 2002بهبيانديگر ،به دنبال تحوالت سريع اقتصادي و
اجتماعي جوامع ،تغييرات زيادي در ساختار خانواده ،ارزشها و اهداف آن به وجود
آمده است .پيوند ميان زن و مرد بهويژه در ازدواج سنتي ،عمدتاً بر اساس نقشهاي
ثابت استوار بوده است .اما در طول حدود يک نسل ،تمام اينها تغيير كرده است و
نقش زن و مرد آنچنان كه درگذشته ثابت و مشخص بود ،ثابت نيست ( Giddens,

 .)2003عالوه بر آن ،تغيير جايگاه زن از حالت نقشهاي سنتي با افزايش زنان
تحصيلكرده و ورود آنان به عرصه اجتماع و اشتغال ،زمينهساز تنشهايي در ساختار
روابط خانوادگي سنتي با حاكميت پدرساالرانه شد (رزاقي و اسالمي.)5967 ،
در ميان تبيينهاي ساختاري؛ نظريه هاي مبتني بر تأثير مدرنيزاسيون بر تحوالت
خانواده از اهميت و عموميت بيشتري برخوردار است .بر اساس اين ديدگاه تحوالت
اجتماعي ناشي از صنعتي شدن ،گسترش شهرنشيني ،گسترش تحصيالت و تحوالت
جمعيتي ،ساختار روابط خانوادگي را به ميزان زيادي دگرگون ساخته است (جنادله و
رهنما .) 5965 ،اما عالوه بر متغيرهاي ساختاري عوامل ايدئولوژيک و فكري همچون
سكوالريزم و انديشههاي دموكراتيک و برابري گرايانه تأثير به سزايي در تغييرات و
تحوالت خانواده داشتهاند (جنادله و رهنما .)5965 ،بنابراين با توجه به تغييرات و
تحوالت شتا زده اي كه در جوامع مختلف به لحاظ صنعتي شدن ،دگرگوني ساختار
جمعيتي ،گسترش شهرنشيني ،تغيير و تحوالت ارزشي و ...مشاهده ميشود؛ تغيير و
تحول خانو اده ديگر مسئله منحصر به جامعه يا جوامعي خاص نبوده؛ بلكه مسئلهاي
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است كه دير يا زود همه جوامع با آن روبرو خواهند شد و همانگونه كه ( Giddens,

 )2003اشاره كرده است؛ مسئلهاي جهاني است.
بر اين اساس ،از عناصر مهمي كه ذيل شرايط علّي يعني شرايط پيشين و مقدم در
بروز طالق آمده است :دگرگوني ساختاري و ايدئولوژيكي خانواده و تحوالت برآمده از
آن در نهاد خانواده بوده است .بدين معنا كه زوجين متقاضي طالق ضمن آنكه
ارزشهاي سنتي خود را بهواسطه تحوالت ناشي از فرايند مدرنيته در قبال خانواده
ازدستدادهاند؛ بهراحتي تن به تحوالت خانواده و نيز دگرگوني ساختاري و
ايدئولوژيكي خانواده مي دهند كه حاكم شدن فرهنگ مصرفي ،فردگرايي ،تغيير انتظارات
متقابل زناشويي ،از ميان رفتن روابط قدرت ،تغيير نقشها در خانواده ،فروريختن قب
طالق ،افزايش رابطه قبل از ازدواج و ...ازجمله ويژگيهاي آن ميباشد .محمدپور و
همكاران ( )5988در پژوهش خود نشان دادند كه تغييرات ساختاري ناشي از نوسازي و
گسترش ارزشهاي مدرن و فردگرايي و استقالل و خودمختاري افراد دگرگونيهاي
مهمي در خانواده ايراني بوجود آورده است .محسن زاده ،نظري و عارفي ( )5962نيز
در پژوهش خود نشان دادند كه تعارض بر سر نگرشهاي نقش جنسيتي در خانواده
يكي از عوامل مؤثر بر بروز طالق بوده است.
عالوه بر آن ،مسائل فرهنگي نيز از عناصر مهم در ذيل شرايط علّي در بروز طالق
بوده است .بدين ترتي

كه زوجين به عوامل فرهنگي خاصه ارزشهاي فرهنگي جامعه

خودي توجه نشان نميدهند و در نتيجه مسائل و تضاد فرهنگي ناشي از تغييرات
فرهنگي و اجتماعي جامعه ،عامل تضاد و اختالف خانوادگي شده است .به بيان دقيقتر،
نهاد خانواده نيز از اين تحوالت دنياي مدرن خاصه تحوالت فرهنگي نيز تأثير پذيرفته و
ناهمخوانيهايي را در كانون خانواده و در تقابل با عناصر دنياي سنت بوجود آورده
است .همچنين ،مسائل اقتصادي ناشي از بيثباتي اقتصادي و مشكالت مادي زندگي
باعث بروز اختالف خانوادگي در محيط خانواده شده است كه اين عامل نيز بهعنوان
يكي از عوامل مؤثر در بروز طالق در ذيل شرايط علّي آمده است.

طراحي مدل مفهوم خانواده در زوجين متقاضي ...

211

به بيان دقيقتر ،امروزه به واسطه ضعف در عملكرد نظام اقتصادي ،ما شاهد كاهش
درآمدها از يکسو و افزايش تورم از سوي ديگر ميباشيم .اين امر موج

افزايش

تنش ها و ستيز در داخل محيط خانواده شده است ،پس طالق نتيجه جامعهاي است كه
هيچ رابطه نرمالي بين درآمد و هزينه برقرار نكرده است .بيكاري و نداشتن درآمد،
درآمد كم ،عدم ثبات شغلي و غيره ،ممكن است باعث فشار ،دشمني ،تيرگي روابط
زناشويي ،بيثباتي خانواده و تعارض در خانواده گردد.
مولينا ( )6222در پژوهش خود با عنوان تجربه طالق در زنان آمريكايي آفريقايي
نشان داد كه زنان با مشكالت مالي ناشي از حقوق كم ،نبود حمايت فرزندان است
( )Molina, 2000نتايج پژوهش كالنتري و روشنفكر ( )5962و زرگر و نشاط دوست
( )5989نشان ميدهند كه مشكالت مالي و اقتصادي يكي از عوامل مؤثر بر طالق بوده
است.
شرايط زمينه اي يا مجموعه عوامل خاص موجد طالق در بين زوجين عبارت است
از مقوالت :الف -نابساماني خانوادگي،

 -عدم وجود تعامل اظهاري و ج -داشتن

تعامالت ابزاري ميباشد  .در اين ميان نابساماني خانوادگي به تعبير ويليام گود به
هرگونه نابساماني و بيسازماني در محيط خانواده و ساختار آن اطالق ميگردد .شدت
گسيختگي را در ازهمپاشيدگي خانوادگي ميتوان مشاهده نمود .گسيختگي خانوادگي
ميتواند معلول عواملي همچون طالق ،فوت ،غيبت غيرارادي يكي از اعضاء بهواسطه
فوت ،زنداني شدن و اشتغال بيشازحد ،وجود روابط عاطفي ضعيف در محيط خانواده،
ناتواني والدين در نظارت و كنترل فرزندان ،پيوستگي و حمايت پايين در محيط خانواده
و ...ميباشد (محسني تبريزي .)98-45 :5989 ،در اين رابطه آماتو و پرويتي()6229
سوءمصرف الكل و مواد مخدر ،ناسازگاري ،خيانت و رشد ناموزون خانواده را موج
فروپاشي خانواده ذكر كردهاند (.)Amato & Previti, 2003
همچنين عدم وجود تعامل اظهاري و نيز داشتن تعامالت ابزاري در محيط خانواده
نيز از عوامل زمينه ايي مؤثر در بروز طالق ميباشد .تعامل به معني «با يكديگر دادوستد

268

پژوهشنامه مددكاري اجتماعي ،سال چهارم ،شماره  ،15بهار 1391

كردن» آمده است (ساروخاني .)5942 ،چلبي ( )5941با تأسي از تئوري نظام شخصيت
و نيز نظام اجتماعي پارسونز درصدد بررسي تعامالت اجتماعي برآمد .وي بيان ميدارد
كه تعامل داراي دو وجه عمده «ابزاري» و «اظهاري» است .در تعامل با وجه صرفاً
ابزاري؛ تعامل براي كنشگر جنبه كامالً ابزاري دارد .اشكال اين نوع از تعامل را ميتوان
فردگرا ،حسابگرانه و خودخواهانه دانست (امير كافي .)5982 ،در بعد اظهاري تعامل،
تعامل هدف است نه وسيله ،از طريق تعامل اظهاري است كه ما يا گروه اجتماعي شكل
ميگيرد .اين نوع تعامل داراي اشكال :مبادلهاي كه در آن كاال و خدمات تبادل ميشوند.
گفتماني كه در آن اطالعات ،خواستهها ،انتظارات و انديشهها جهت رسيدن به تفاهم
مشترک تبادل ميشوند و نهايتاً عاطفي است كه در آن تعهد و عاطفه مبادله ميشود
(چلبي.)5941 ،
بنابراين با توجه به مطال

يادشده اگر زوجين كه در ارتباط مستقيم به يكديگر

ميباشند ؛ داراي نظام شخصيتي رشد يافته باشند ،سعي در برقراري كنش عاطفي،
مبادلهاي و نيز گفتماني ميكنند ،درنتيجه بين آنها تعامالت و روابط اظهاري بوجود
ميآيد كه اين امر به نوبه خود ميزان رضايت زناشويي را به دنبال دارد .بالعكس اگر
زوجين داراي شخصيت رشد يافته نباشند؛ سعي در برقراري تعامل و كنش متقابل مبتني
بر خشونت ،زور و پافشاري كردن نسبت به ديدگاههاي مشخصي كه عموماً غيرعقالني
است ميكنند ،درنتيجه بين آنها تعامالت و روابط ابزاري بوجود ميآيد كه اين امر
بهنوبه خود ميزان رضايت زناشويي را به مخاطره مياندازد و زمينه را براي بروز طالق
مستعد ميكند .در اين رابطه قاسمي و ساروخاني ( )5966در پژوهش خود به عواملي
نظير :ضر

و شتم ،بيتوجهي ،سوءظن و بدبيني ،دروغگويي و خيانت و تنفر در بروز

پديده طالق دست يافتند .همچنين بهاري و همكاران ( )5962در مطالعات خود نشان
دادند كه عدم صميميت و تعامالت اظهاري در محيط خانواده ،در تنش و تعارض و در
نهايت طالق تأثيرگذار ميباشد .وينبرگر و همكاران ( )6228در پژوهش خود به اين
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نتيجه دست يافتند كه عدم صميميت در زوجين جوان پيشبيني كننده مهم طالق در
دوران ميانسالي است.)Weinberger & Hofstein &Whitbourn, 2008( .
بي توجهي به بُعد پيامدي دين در خانواده نيز از عوامل زمينه ايي مؤثر در بروز
طالق ميباشد .دينداري عبارت است از« :پايبندي و آگاهي از اصول و شعائر يک
مذه  ،بهگونهاي كه اين پيروي بر زندگي فردي و اجتماعي تأثيرگذار باشد» (رباني و
طاهري .)5988 ،رفتارها و عقايد مذهبي ،تأثير مثبتي در معنادار كردن زندگي دارند.
داشتن معنا و هدف در زندگي ،احساس تعلق داشتن به منبعي واال ،اميدواري به ياري
خداوند در شرايط مشكلزاي زندگي ،بهرهمندي از حمايتهاي اجتماعي و معنوي و،...
همگي ازجمله روشهايي هستند كه افراد مذهبي با دارا بودن آنها ميتوانند در مواجهه
با حوادث فشارزاي زندگي ،آسي

كمتري را متحمل شوند (صيادي تورانلو و همكاران،

.)5989
بنابراين زوجين نيز به واسطه توجه به دينداري و ابعاد آن در زندگي ،ميتوانند
بسياري از تنشها و فشارهاي زندگي را با آرامش حلوفصل نمايند .بالعكس بيتوجهي
به اخالق و معنويات در محيط خانواده ،موج
اعضاي خانواده داراي تعا مل مناس

ميشود كه با يكديگر و نيز ساير

نباشند و خانواده را به محيط نزاع و اختالفات

خانوادگي تبديل كنند .در اين رابطه كريمي ثاني و همكاران ( )5986در پژوهش خود به
اين نتيجه رسيدند كه داشتن اخالق نيكو ،وفاداري ،پايبندي به خانواده و توجه و احترام
به خانواده ،از جمله عوامل معنوي و اخالقي ضروري در انتخا

همسر در جهت

دستيابي به ازدواج موفق است.
شرايط مداخلهاي يا مجموعه عوامل عام كه شرايط تسهيلكننده بروز طالق در بين
زوجين را فراهم ميسازند؛ متشكل از مقوالت :الف -عدم برخورداري از مهارت
زندگي،

 -فرهنگ نادرست استفاده از تكنولوژِي مدرن و ج -عدم تفكيک حوزه

خصوصي و عمومي خانواده ميباشند .اصطالح مهارتهاي زندگي به مجموعهاي از
مهارتهاي رواني -اجتماعي و ميان فردي اطالق ميشود كه ميتواند به افراد كمک كند
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تا تصميمات خود را با آگاهي اتخاذ نمايند و بهطور مؤثر ارتباط برقرار كنند.
مهارتهاي مقابلهاي و مديريت شخصي خود را گسترش دهند و زندگي سالم و
باروري داشته باشند ( .)Unicef, 2003زوجين متقاضي طالق بهواسطه عدم برخورداري
از مهارت زندگي در ابعاد مختلف خودآگاهي ،حل مسئله ،تفكر خالق ،مقابله با هيجان،
روابط بين فردي ،همدلي ،تفكر خالق و مهارت ارتباطي در پيشبرد اهداف زندگي خود
و خانواده ،حل مسائل و مشكالت زندگي و بهبود روابط خانوادگي ناتوان و درمانده
مي باشند .اين امر بروز اختالفات و تضاد در محيط خانواده را تشديد ميكند .كالنتري و
روشنفكر ( ،)5962زرگر و نشاط دوست ( )5989و مشكي و همكاران ( )5962در
پژوهشهاي خود ضعف در انواع مهارتهاي زندگي را بهعنوان يكي از عوامل مؤثر بر
طالق تشخيص دادهاند.
همچنين شبكههاي اجتماعي مجازي در سالهاي اخير با سرعتي بينظير
گسترشيافتهاند .فضاي مجازي مجالي براي شكلگيري اجتماعات جديدي از كاربران
فراهم ميكند ( .)Pretty, 1999همه اين مفاهيم بر اساس اين واقعيت ارائه شده است كه
استفاده از رايانه و ارتباطات بهواسطه رايانه ،بخش اساسي جامعه امروز ما را تعريف
ميكند .بنابراين اگر فرهنگ استفاده از آن در افراد جامعه نهادينه نشود؛ پيامدهاي
ناگواري همچون اعتياد اينترنتي ،فرسايش تعامالت اجتماعي واقعي ،انزواي اجتماعي،
افسردگي و ...را به دنبال خواهد داشت .بنابراين در رابطه با زوجين و نهاد خانواده نيز
ميتوان چنين گفت كه فرهنگ نادرست در استفاده از تكنولوژيهاي مدرن همچون
شبكههاي اجتماعي موبايلي و اينترنتي منجر به كاهش تعامالت واقعي بين زوجين،
اعتياد اينترنتي و حتي خيانت زوجين نسبت به هم خواهد شد.
در اين رابطه قادر زاده و همكاران ( ،)5965مظفري نيا و قاسمي پور ( )5969و
پيرجليلي و همكاران ( )5964در پژوهشهاي خود به نقش و تأثير شبكههاي اجتماعي
مجازي در بروز طالق و خاصه طالق عاطفي دست يافتند .همچنين ،مداخله بيمورد
اطرافيان در زندگي زناشويي نيز موج

بروز اختالفات و تضاد در محيط خانواده
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ميشود .مطالعات قاسمي و ساروخاني ( ،)5969باستاني و همكاران ( ،)5986عنايت و
همكاران ( )5962و رياحي و همكاران ( )5989و مشكي و همكاران ( )5962مؤيد اين
نكته است كه دخالتهاي نابجا بنيانهاي خانواده را سست ميكند.
پديده و يا مقوله محوري كه مجموعهاي از كنشها و يا واكنشها براي اداره كردن
آن هدايت ميشوند؛ در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق ،توسعه نامتوازن خانواده
بوده است .بهبيانديگر ،تمام مقوالت برشمرده شده ،حول مقوله محوري توسعه نامتوازن
خانواده ميچرخند؛ يعني خانواده ايي كه صرفاً تکبعدي بوده و به ابعاد مختلف زندگي
فردي و خانوادگي در نهاد خانواده اهميت نميدهد .چنين خانوادهايي با توجه به
پذيرش تحوالت خانواده و نيز دگرگوني ساختاري و ايدئولوژيكي خانوادگي كه ناشي
از تبعات منفي مدرنيته ميباشد؛ ارزشهاي سنتي خود را در قبال خانواده از دست
مي دهند .عوامل يادشده در كنار وجود مسائل و مشكالت اقتصادي و نيز مسائل
فرهنگي حاكم بر خانواده و نيز وجود نابساماني خانوادگي و بيتوجهي به بُعد پيامدي
دين ،زمينه را براي بروز تعامالت ابزاري و اختالفات خانوادگي فراهم ميسازد .در اين
ميان اختالفات و تضاد خانوادگي بهواسطه فرهنگ نادرست استفاده از تكنولوژِي مدرن
و نيز عدم تفكيک حوزه خصوصي و عمومي بهواسطه مداخله اطرافيان در زندگي
مشترک زناشويي تشديد ميگردد .آماتووپرويتي5در سال  6229رشد ناموزون خانواده را
موج

فروپاشي خانواده ذكر كرده است.
كنش و تعامل نيز در مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق

متشكل از برطرف نشدن نياز خانواده بوده است .به بيان دقيقتر كنش و تعامل مقوالت
علّي يا شرايط پيشين (مقدم) در كنار مقوالت زمينهاي و مقوالت مداخلهاي برشمرده،
به همراه پديده محوري توسعه نامتوازن خانواده با يكديگر و مرتفع نشدن نياز رواني و
احساس تعلق اعضاي خانواده در ابعاد مختلف خواهد بود .برآورده نشدن نيازهاي

5. Amato& Previti
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عاطفي و جنسي سب

ميشود كم كم اعضاي خانواده از هم فاصله بگيرند .باستاني و

همكاران ( ،)5986عنايت و همكاران ( )5962و مختاري و همكاران ( )5969در
پژوهش هاي خود مرتفع نشدن نياز را يكي از عوامل مؤثر در بروز تنش و تعارض در
خانواده تشخيص دادهاند.
در نهايت پيامدها در مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق
متشكل از سه مقوله اصلي :الف -اجتنا ناپذيري طالق،

 -آسي هاي طالق و ج -از

دست دادن حمايت خانوادگي ميباشد .بدين معني كه كنش و تعامل مرتفع نشدن نياز
اعضاي خانواده در ابعاد مختلف كه خود معلول مقوالت علّي يا شرايط پيشين (مقدم)
در كنار مقوالت زمينهاي ،مقوالت مداخلهاي و مقوله محوري توسعه نامتوازن خانواده
ميباشد  ،عالوه بر اينكه وقوع آسي

اجتماعي طالق را در ميان زوجين اجتنا ناپذير

ميسازد؛ بهواسطه طالق زوجين ضمن آنكه حمايتهاي خانوادگي زوجين و ساير
اعضاي خانواده از ميان ميرود؛ آسي هاي طالق را در ابعاد مختلف همچون آسي
رواني ،فردي ،اجتماعي ،فرهنگي ،خانوادگي ،اقتصادي و آسي پذيري فرزندان را متوجه
خانواده فروپاشيده ميكند.
بنابراين مي توان گفت كه تعارضات زناشويي و طالق ،تهديدهايي جدي براي
پيوندهاي خانوادگي است كه ثبات و كيفيت ازدواج را به چالش ميكشد و باعث بروز
پيامدهاي منفي رواني ،جسماني ،اجتماعي و اقتصادي ميشود .ماركمن و همكاران
( )5667در پژوهش خود در رابطه با علل و عوامل طالق به تأثيرات منفي طالق بر
سالمت جسماني ،افسردگي و بهرهوري كم در كار اشاره كردند ( Markman, Stanley

.)& Blumberg, 1994
در پايان با توجه به مدل تحليلي برساخته شده مفهوم خانواده در تجربه زيسته
زوجين متقاضي بر اساس پارادايم گرندد تئوري ،پيشنهادهايي به شرح ذيل در راستاي
سازگاري زناشويي و تحكيم بنيان خانواده در ميان زوجين متقاضي طالق به شرح زير
داده ميشود:
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 با توجه به اينكه مسائل اقتصادي زوجين و خاصه مشكالت مالي بهعنوان يكياز شرايط علّي (پيشين و مقدم) در بروز طالق احصاء و شناسايي شده است؛ پيشنهاد
ميگردد كه مسئولين و دستاندركاران حوزههاي سياسي و اقتصادي؛ راهبردها ،برنامهها
و اقدامات الزم را بهمنظور مقابله با شرايط بد اقتصادي تدوين و عملياتي نمايند.
 همچنين با توجه به اينكه مسائل فرهنگي زوجين و خاصه از بين رفتنارزش هاي فرهنگي و تضاد فرهنگي بوجود آمده در بين زوجين بهعنوان يكي از شرايط
علّي (پيشين و مقدم) در بروز طالق احصاء و شناسايي شده است .پيشنهاد ميشود كه
خرده نظام فرهنگي كه وظيفه حفظ و نگهداشت الگوهاي فرهنگي جامعه را به عهده
دارد بهواسطه مكانيسمهاي جامعهپذيري خاصه نهاد آموزش و رسانه ،به توليد
برنامههاي فرهنگي ،آموزشي و اجتماعي و نهادينه نمودن آن در مخاطبان در راستاي
مقابله با ارزشهاي منتج از فرهنگهاي ناهمخوان غيرخودي مبادرت ورزد.
 با توجه به اينكه عدم وجود تعامالت اظهاري و نيز وجود تعامالت ابزاري درمحيط خانواده بهعنوان يكي از شرايط زمينهاي و خاص در بروز طالق احصاء و
شناسايي شده است ،پس آموزش مهارتهاي زندگي به زوجين در ابعاد مختلف خاصه
آموزشهاي مهارت همدلي ،مهارت روابط بين فردي ،مهارت خودآگاهي ،مهارت مقابله
با هيجان ،مهارت ارتباطي ،مهارت حل مسئله ،مهارت تصميمگري و مهارت تفكر
خالق پيشنهاد ميگردد.
 با توجه به اينكه استفاده نادرست از تكنولوژيهاي مدرن و خاصه شبكههاياجتماعي مجازي بهعنوان يكي از عوامل مداخلهاي و شرايط عام در بروز طالق احصا و
شناسايي شده است؛ پيشنهاد ميگردد كه مسئوالن و دستاندركاران دو نهاد آموزش و
رسانه با توليد محتواي آموزشي مناس

به آموزش سواد رسانهاي شهروندان و خاصه

نوجوانان و جوانان در دوران تحصيل مبادرت ورزند.
 با توجه به اينكه بيتوجهي به بعد پيامدي دين در بين زوجين يكي از شرايطزمينهاي و خاص در بروز طالق احصاء و شناسايي شده است ،پيشنهاد ميشود كه
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بهمنظور تقويت ارزش هاي معنوي و خاصه بعد پيامدي دينداري در شئونات زندگي
فردي و اجتماعي ،برنامهها و محتواي آموزشي توليد و از راههاي مختلف خاصه
ظرفيتهاي نهاد رسانه در جامعه عملياتي گردد.
 همچنين ترويج فرهنگ مراجعه خانوادهها به مراكز مشاوره خانواده در هنگامبروز مشكالت و اختالفات خانوادگي توصيه ميگردد تا از مداخله غيركارشناسي
اطرافيان در زندگي زناشويي اگرچه بعضاً ممكن است از روي صالح و خيرخواهي نيز
باشد،ممانعت به عمل آيد؛ نهاد آموزش و رسانه نقش برجسته ايي را ميتوانند در اين
زمينه داشته باشند.
 در نهايت تقويت و توسعه خدمات مددكاري ،مشاورهايي و حمايتي برايزوجين متقاضي طالق بهمنظور جلوگيري از بروز طالق و بازگشت به زندگي مشترک
پيشنهاد ميگردد.
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استراتژيهاي مواجهه با آن» ،فصلنامه خانواده پژوهي ،دوره ، 4شماره .614-675:

 بهاري ،فرشاد؛ فاتحيزاده ،مريم؛ احمدي ،احمد؛ مولوي ،حسين و بهرامي ،فاطمه« ،)5962( .تأثير
آموزش مهارتهاي ارتباط همسران بر كاهش تعارضهاي زناشويي زوجهاي متعارض متقاضي
طالق» ،پژوهشهای روانشناسي باليني و مشاوره ،سال اول ،شماره.45-16 :5

 بيات ،بهرام ،)5984( .فراتحليل آسيبهای اجتماعي ،تهران :نشر نيروي انتظامي جمهوري
اسالمي ايران ،چاپ اول.

 پير جليلي ،زهرا؛ مهدوي ،سيد محمدصادق و ازكيا ،مصطفي« ،)5964( .آسي شناسي تأثير شبكه

اجتماعي تلگرام بر روابط خانوادگي زوجين شهر تهران» ،نشريه بررسي مسائل اجتماعي ايران
(نامه علوم اجتماعي) ،دوره ،6شماره .62-96 :5

 تافلر ،آلوين ،)5949( .شوك آينده ،ترجمه :حشمت ا ...كامراني .تهران :نشر سيمرغ ،چاپ سوم.

 جنادله ،علي و راهنما ،مريم ،)5965( .تحوالت نگرشي و تغييرات ساختاري پتيش روي ختانواده
متعارف ايراني (بر اساس تحليل ثانويه دادههاي ملي) ،آسي هاي اجتماعي خانواده (نابستاماني،
خشونت و طالق) ،مجموعه مقاالت دومين همايش ملي آسيب های اجتماعي در ايران ،جلد
يكم ،تهران ،انجمن جامعهشناسي ايران و شوراي اجتماعي كشور
 جيالني ،كمال ،)5986( .بررسي علل طالق زوجين در شهر تهران ،پاياننامه كارشناساي ارشاد،
دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ادبيات و علوم انساني.
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 چلبي ،مسعود ،)5941( .جامعهشناسي نظم :تشري و تحليل نظری نظم اجتماعي ،تهران :نشر ني.

 حاجي حسيني شاهرودي ،حسن ،)5982( .بررسي جامعهشناختي پديده طالق ،فصلنامه علماي و
پژوهشي معرفت ،شماره .81-67 :71

 داناييفرد ،حسن و امامي ،سيد مجتبي ،)5989( .استراتژيهاي پژوهش كيفي ،تأملي بر
نظريهپردازي داده بنياد ،انديشه مديريت راهبردی ،دوره  ،5شماره.64-96 :6

 رابينگتن ،ارل و واينبرگ ،مارتين« ،)5986( .رويكردهای نظری هفتگانه در بررسي مسائل
اجتماعي» ،ترجمه :دكتر رحمتاهلل صديق سروستاني ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 رباني ،رسول و طاهري ،زهرا« ،)5984( .تبيين جامعهشناختي ميزان دينداري و تأثير آن بر سرمايه
اجتماعي در بين ساكنان شهر جديد بهارستان اصفهان» ،مجله علوم اجتماعي دانشكده ادبيات و
علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد .سال پنجم ،دوره  ،51شماره.566-65 :6

 رزاقي ،نادر و اسالمي ،اصلي« ،)5967( .مطالعه كيفي علتهاي تعارض در خانواده» .فصلنامه
فرهنگي – تربيتي زنان و خانواده ،سال  ،52شماره.46-19 :96

 رضاپور ميرصال  ،ياسر ،)5966( .ارائه الگوي مفهومي سازگاري زناشويي مبتني بر تبيين ابعاد
هستيشناسي و ارزششناسي در گفتگوهاي تعاملي و درون شخصي زوجين متقاضي طالق و
زوجين برخوردار از سازگاري زناشويي و ارزيابي اثربخشي .رساله دكتری ،دانشگاه عالمه طباطبائي.

 رياحي ،محمداسماعيل؛ عليوردي نيا ،اكبر و بهرامي كاكاوند ،سياوش« ،)5989( .تحليل
جامعهشناختي ميزان گرايش به طالق :مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه» ،مجله پژوهش زنان،
دوره  ،1شماره.572-526 :9

 زرگر ،فاطمه و نشاط دوست ،حميد طاهر« ،)5989( .بررسي عوامل مؤثر در بروز طالق در
شهرستان فالورجان» ،مجله خانواده پژوهي ،شماره .476-494 :

 ساجدي ،سهيال؛ آتش پور ،سيد حميد و كامكار ،منوچهر« ،)5988( .تأثير آموزش مهارتهاي

زندگي بر روابط بين فردي ،عزتنفس و ابراز وجود دختران نابينا» .نشريه دانش و پژوهش در
روانشناسي كاربردی :دوره  ،55شماره .69-51 :96

 ساروخاني ،باقر ،)5942( .دايرۀالمعارف علوم اجتماعي ،تهران :نشر كيهان.

 ساروخاني ،باقر ،)5982( .مقدمهای بر جامعهشناسي خانواده ،تهران :انتشارات سروش ،چاپ هشتم.

 صدراالشراقي ،مسعود؛ خنكدار طارسي ،معصومه؛ شمخاني ،اژدر و يوسفي افراشته ،مجيد.

(« ،)5965آسي شناسي طالق (علل و عوامل) و راهكارهاي پيشگيري از آن» ،مهندسي
فرهنگي ،سال هفتم ،شماره .19-69 :49
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 صيادي تورانلو ،حسين؛ جمالي ،رضا و ميرغفوري ،سيدحبي اهلل« ،)5989( .بررسي رابطه اعتقاد
به آموزههاي مذهبي اسالم و هوش هيجاني دانشجويان» ،مجله انديشه نوين ديني ،دوره ،9
شماره.546-571 :

 عاملي ،سعيدرضا و مواليي ،حميده« ،)5988( .دوجاني شدن و حساسيهاي بين فرهنگي مطالعه

موردي روابط بين فرهنگي اهل تسنن و تشيع در استان گلستان» ،مجله تحقيقات فرهنگي
ايران ،شماره .92-9 :5

 عر  ،سيدمحمد؛ ابراهيمزاده پزشكي ،رضا و مروتي شريفآبادي ،علي« ،)5969( .طراحي مدل
فراتركي

عوامل مؤثر بر طالق با مرور نظاممند مطالعههاي پيشين ،مجله تخصصي اپيدميولوژی

ايران» ،دوره  ،52شماره .66-52 :7

 عنايت ،حليمه ،دسترنج ،منصوره و سلمان ،فائزه« ،)5962( .بررسي عوامل مرتبط با اختالفات
خانوادگي ،فصلنامه علمي پژوهشي جامعهشناسي زنان» ،سال دوم ،شماره اول.

 فرجي ،مهدي و كاظمي ،عباس« ،)5988( .بررسي وضعيت دينداري در ايران (با تأكيد بر دادههاي
پيمايشهاي سه دهه گذشته)» ،دوره  ،6شماره .61-46 :6
 فليک ،اوه ،)6229( .درآمدی بر روش تحقيق كيفي .ترجمه :هادي جليلي ( ،)5988تهران :نشر ني.

 قادرزاده ،اميد؛ قادرزاده ،هيرش و حسنپناه ،حسين« ،)5965( .عوامل پيشبيني كننده گرايش
زوجين به طالق در مناطق مرزي» ،فصلنامه مشاوره و رواندرماني خانواده ،ويژهنامه خانواده
و طالق .شماره .558-526 :5

 قاسمي ،عليرضا و ساروخاني ،باقر« ،)5969( .عوامل اجتماعي طالق و سالمت رواني اجتماعي در

زوجين متقاضي طالق توافقي و غير توافقي» ،فصلنامه فرهنگي -تربيتي زنان و خانواده
(فرهنگي-دفاعي زنان و خانواده سابق) ،سال  ، 8شماره .69
 قائمي اميري ،علي ،)5986( .خانواده از ديدگاه امام اميرالمؤمنين (ع) ،تهران :انتشارات انجمن اوليا
و مربيان.
 كافي ،امير« ،)5982( .اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن» ،مجله نمايه پژوهش ،شماره .76-6 :58
 كاملي ،محمدجواد ،)5989( .بررسي توصيفي علل و عوامل مؤثر در آسي

اجتماعي طالق در جامعه

ايران با توجه به آمار و اسناد موجود ،فصلنامه دانش انتظامي ،سال نهم ،شماره سوم.568-582 ،

 كريمي ثاني ،پرويز؛ اسمعيلي ،معصومه؛ فلسفي نژاد ،محمدرضا؛ شفيعآبادي ،عبداهلل؛ فرحبخش،
كيومرث و احيائي ،كبري« ،)5986( .تدوين محتواي مشاوره قبل از ازدواج بر مبناي شناسايي

208

پژوهشنامه مددكاري اجتماعي ،سال چهارم ،شماره  ،15بهار 1391
عوامل و مهارتهاي معنوي و اخالقي پيشبيني كننده ازدواج موفق در بين زوجهاي تبريز»،
مجله زن و مطالعات خانواده ،سال دوم .شماره .596-565 ، 4

 كريمي ،سيما؛ كاظمي ،مجيد؛ حسنخاني ،هادي و كاظمي ،سميه« ،)5986( .مقايسه ويژگيهاي

جمعيت شناختي زوجين در معرض طالق و زوجين عادي شهر سيرجان» .فصلنامه دانشكده
پرستاری مامايي و پيراپزشكي رفسنجان ،سال چهارم ،شماره سوم و چهارم.76-76،

 گلدنبرگ ،ايرنه و گلدنبرگ ،هربرت ،)5986( .خانواده درماني ،ترجمه :حسين شاه براواتي،
سيامک نقشبندي و الهام ارجمند ،تهران :انتشارات روان.
 گلشن ،صياد« ،)5946( .بررسي طالق و عوامل اجتماعي جمعيتي مؤثر بر آن در سالهاي  5997-42در
شهرستان خوي» ،پاياننامۀ كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشكدۀ علوم اجتماعي.

 گيدنز ،آنتوني ،)5947( .جامعهشناسي ،ترجمه :منوچهر صبوري .تهران :نشر ني.

 ماشيني ،فريده ،)5982( .بررسي آگاهيها ،نگرش و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي در ايران .طرح
پژوهشي ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 محبي ،سيده فاطمه« ،)5962( .تبيين جامعهشناختي طالق» ،كتا

انديشههاي راهبردي ،زن و

خانواده.687-695 .

 محسنزاده ،فرشاد؛ نظري ،عليمحمد و عارفي ،مختار« ،)5962( .مطالعه كيفي عوامل نارضايتي
زناشويي و اقدام به طالق (مطالعه موردي شهر كرمانشاه)» ،دوره  ،57شماره .76-4 : 19

 محسني تبريزي ،عليرضا ،)5989( .ونداليسم :مباني روانشناسي اجتماعي ،جامعهشناسي و
روانشناسي رفتار ونداليستي در مباحث آسي شناسي و كژ رفتاري اجتماعي ،تهران :انتشارات آن.

 محمدپور ،احمد؛ رسول ،صادقي؛رضايي ،مهدي و پرتوي ،لطيف« ،)5988( .سنت ،نوسازي و
خانواده ،پژوهش زنان» ،دوره هفتم ،شماره چهارم.45-69 :
 مختاري ،مريم؛ ميرفردي ،اصغر و محمودي ،ابراهيم« ،)5969( .بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان
گرايش به طالق در شهر ياسوج» ،جامعهشناسي كاربردی ،دوره  ،61شماره .514-595 :5

 مرادي ،خديجه ،)5984( .مطالعه تطبيقي علل طالق در بين فرزندان شاهد وغيرشاهد استان
كرمانشاه ،بنياد شهيد و امور ايثارگران ،معاونت پژوهشي ،دفتر مطالعات و تحقيقات.

 مشكي ،مهدي؛ شاه قاسمي ،زهره؛ دلشاد نوقاني ،علي و مسلم ،عليرضا«،)5962( .بررسي وضعيت

و عوامل مرتبط با طالق از ديدگاه زوجين مطلقۀ شهرستان گناباد» .افق دانش ،فصلنامۀ دانشگاه
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد.دوره ،54شماره.71-91: 5

219

... طراحي مدل مفهوم خانواده در زوجين متقاضي

 «بررسي رابطه بين سبک زندگي متأثر از فضاي،)5969( . مريم،و قاسميپور

 سهرا، مظفرينيا

.19  شماره،58  دوره. نشريه فرهنگ ايالم،»مجازي و طالق عاطفي در شهر ايالم

 سيد ميرصال ؛،؛ حسيني جبلي... رحمت ا، طاهره؛ نورانيپور، زاد... اميرهوشنگ؛ روح ا، مهريار

 گزيده، طالق،)5984( . فهيمه، فرشته و فرهمندپور، معصومه؛ موتابي، علي؛ صادقي،ياراحمدي
 اداره كل روابط: تهران.مقاالت و نتايج كارگروههای همايش اسالم و آسيبهای اجتماعي
.عمومي سازمان بهزيستي كشور
. نشر علم: تهران، مباني زوجدرماني و خانواده درماني،)5966( . عليمحمد، نظري

 «تأثير تعامل خانواده و ماهواره در روند پديده طالق (مطالعه موردي،)5962( . محمدرضا، نعيمي
.655-565 :5  شماره،5  دوره، جامعهشناسي مطالعات جوانان.»)شهرستان گرگان

 آسيبهای اجتماعي در كالنشهر تهران (فراتحليل پژوهشهاي،)5962( . نوروز، هاشم زهي
، به سفارش اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران،)طالق وحاشيه نشيني
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