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طراحی مدل مفهوم خانواده در زوجین متقاضی طالق بر 

 اساس نظریه داده بنیاد

 ****محمود جاجرمي  ، ***جعفر حسني ، **آبادیعبداهلل شفيع ، *زينب شاه بختي
 65/8/5968تاريخ پذيرش: 57/1/5968تاريخ دريافت: 

 
 چكيده

تا مفهوم خانواده در تجربه  كندميتالش  ادياز روش داده بن ،يفيك مطالعه حاضر با روش
از ي به درك دنيمطالعه، رس ني. هدف ادينما ييطالق را شناسا يزوجين متقاض ستهيز

 ميپارادا ميرسو ت اتيتجرب نيطالق و استخراج مدل از درون ا يمتقاض نيزوج ستهيتجربه ز
طالق در  يمتقاض نيساختارمند با زوج مهيو ن قيمصاحبه عم قياز طر هاداده. است مربوطه

نفر(  58) زوج 6گيري هدفمند و با حجم نمونه . روش نمونهبدست آمددادگاه خانواده كرج 
باز،  يسه مرحله كدگذار يو ط نيبه روش اشتراوس كورب هاداده. ديرس يبه اشباع نظر

شرايط علي شامل: دگرگوني  كه دهدنشان مي هايافتهشد.  ليتحل ينشيو گز يرمحو
ساختاري و ايدئولوژيكي خانواده، تحوالت خانواده، مسائل فرهنگي و مسائل اقتصادي و 

اي شامل: نابساماني خانوادگي، عدم وجود تعامل اظهاري، داشتن تعامالت زمينه شرايط
اي شامل: عدم برخورداري از مداخله دي دين و شرايطتوجهي به بُعد پيامابزاري و بي

مهارت زندگي، فرهنگ نادرست استفاده از تكنولوژِي مدرن و عدم تفكيک حوزه خصوصي 
طالق و از  هايآسي ناپذيري طالق، : اجتنا پيامدها شامل باشند وو عمومي خانواده مي

وازن خانواده با آموزش درنتيجه توسعه نامتباشند. مي يخانوادگ تيدست دادن حما
 .شودميمرتفع  ياديز حد تا ياجتماع هايحمايتو  يزندگ هايمهارت

 مفهوم خانواده، تجربه زيسته، زوجين متقاضي طالق، نظريه داده بنياد. های كليدی:واژه
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 طرح و بيان مسئله
است. زن و مرد  ييزناشو وندياز پ ياند كه ناشكرده يمعرف يرا نهاد اجتماعه خانواد

انسان و برقرار  انيانسان، وجود تعامل سالم و سازنده م ياجتماع يازجمله مظاهر زندگ

 يخانواده محل ارضا .است گريكديبه  يو همدل تيميبودن عشق به همنوع و ابراز صم

و  يستيز يازهاياز ن ياست و داشتن آگاه يو عاطف يعقالن ي،جسمان ختلفم يازهاين

 التيشناخت تما هاييکشدن به تفك زيها و تجهآن ءاارض يو شناخت چگونگ يروان

 ييزناشو يفرد از زندگ کي تي. رضاباشديانكارناپذير م يضرورت يو روان يستيز

 تياز خانواده به مفهوم رضا تيو رضا شودياز خانواده محسو  م يو تيمنزله رضابه

 يو معنو يادم شرفتيو پ فيدر امر رشد و تعار ليبوده و درنتيجه تسه ياز زندگ

 (.Edalati & Redzuan, 2010)جامعه خواهد شد 

خود و جامعه دارد، در  يبا توجه به نقش و تأثيري كه خانواده بر اعضا

مسائل و انسجام خانواده از  و نهاد خانواده راتييروند و علل تغ ياجتماع يهاپژوهش

 ياز مسائل يكي يانو نابسام يخانوادگ هاييانبرخوردار است. گسست بن ييباال تياهم

پذيري خانواده را در معرض آسي  يک ياعضا يو سالمت روان تيتنها امناست كه نه

افراسيابي و دهقاني متعدد است ) يساز مشكالت اجتماع، بلكه زمينهدهديقرار م

كاهش سن طالق، افزايش نرخ طالق، ارتباطات خارج از ازدواج، » (.5969دارامرود، 

اج، خشونت عليه زنان و كودكان، نابرابري حقوقي و آموزشي زنان، باال رفتن سن ازدو

بيكاري و عدم امكان كار در بيرون از منزل براي زنان، فقر فرهنگي زنان، تعص  نسبت 

 نيوالدي ناموسي(، شكاف ميان فرزندان و ها)قتل يخانوادگبه برخي از مسائل 

ي نهاد خانواده در ايران قلمداد تعارض فرهنگي( و فرار دختران از خانه مسائل اساس)

 (.57: 5962هاشم زهي، )« گردنديم

ي اجتماعي قلمداد ها يآسخانواده از ديدگاه ديگر معيار شناخت و سنجش 

پذيري در ترين نهاد جامعهفروپاشي مهم توانيمرا  طالق (.5982ساروخاني، گردد )يم



  

 

 

 
 213     طراحي مدل مفهوم خانواده در زوجين متقاضي  ...  

 

 

 و در شوديمي طبيعي محسو  جامعه انساني دانست. امروزه طالق همچون ازدواج امر

عر  است )براي پايان ازدواج شده  و نهادينهشده  بسياري از جوامع موضوعي پذيرفته

ي و كيفي اين پديده در كشور با توجه به اهميت اين نهاد (. رشد كم5969ّو همكاران، 

است كه شده  ي اجتماعي جدي تبديلها يآسبه يكي از  ،در فرهنگ و مذه  كشور

. آمارهاي باشديمريزي و مديريت اين پديده از سوي نهادهاي مسئول زمند برنامهنيا

 دهديمنشان  5961سال تا  5981مأخوذه از سرشماري عمومي نفوس و مسكن از سال 

درصد از كل جمعيت را در  7/5كه  5981در سال  هاخانوادهكه پديده طالق در ميان 

درصد از كل جمعيت رسيده  7/9به  5961سال و در  5/6به  5962گرفت؛ در سال برمي

شدن به توان گفت كه آسي  اجتماعي طالق، در حال تبديليمبر اين اساس است. 

مسئله ي، هورتون ولزلازجمله  نظرانصاح باشد؛ چراكه به تعبير يممسئله اجتماعي 

ثانياً ، نندناخوشايند بدا توجهي از جامعه آن رااوالً بخش قابل» كه استاجتماعي امري 

باور باشند كه فرد يا سازمان  ناي معتقد باشند كه براي حل آن بايد كاري كرد و ثالثاً بر

 & Rubington) «ول برطرف كردن و حل مشكل اجتماعي هستندئيا افرادي مس

Weinberg, 1995: 12-14). 

 منظور، بهاندگرفتهشناختي كه در زمينه ازدواج صورت ي روانهاپژوهشبيشتر 

ي هامدلاند. آمار باالي طالق و شدهدچار مشكالت زناشويي طراحي هايزوجكمک به 

مختلف براي ممانعت از اين موضوع تأثير چنداني نداشته و همچنان ضرورت بررسي 

اي براي تحقيق است، طوري كه در يژهوداليل طالق و موفقيت زوجين داراي اهميت 

سال گذشته و ماقبل از آن نزديک به شش هزار مركز مشاوره دادگاه خانواده كرج در 

. از اندگرفتهصورت توافقي در يک سال طالق زوج يعني نزديک دوازده هزار نفر به

به چهار هزار رسيده  هاپروندهابتداي امسال كه محقق در اين مركز حضور دارد، شمار 

هوم خانواده است. تاكنون پژوهشي موفقيت و شكست زندگي مشترک را در پيوند با مف

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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يا الگوي  هامؤلفهشود. بر اين اساس ضرورت انجام چنين پژوهشي براي استخراج يم

با توجه  .شوديمنواده ايراني، متناس  با جامعه كشورمان دوچندان مشاوره مبتني بر خا

به مطال  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 

ه در ميان زوجين متقاضي طالق بر توان از مفهوم خانوادآن است كه چه مدلي را مي

 اساس نظريه داده بنياد طراحي كرد؟

 

 پيشينه تحقيق
در آسي   مؤثر( در پژوهشي به بررسي توصيفي علل و عوامل 5989) يكامل -

اجتماعي طالق در جامعه ايران با توجه به آمار و اسناد موجود پرداخته است. اين 

 5989تا  5941سال  ازسال  66-15سنين پژوهش كه به بررسي پديده طالق در ميان 

عوامل مؤثر در بروز پديده طالق در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، مبادرت ورزيده است؛ 

منظور بهرا ها فرهنگي، فردي و شخصيتي و عوارض ناشي از اين پديده در خانواده

 است. در سط  كالن جامعه بررسي كردهي الزم هاريزيبرنامه انجام

 طالق بروز مؤثر در عواملي بررس( در پژوهشي به 5989)شاط دوست زرگر و ن -

 به طالق تقاضاي عامل ترينمهمكه  داد نشان نتايج. اندپرداخته فالورجان در شهرستان

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

 .بود زوجين

پيامدها  ژوهشي با عنوان بررسي طالق، علل و( در پ5962) كالنتري و روشنفكر -

صورت تحليل ثانويه بر روي هاي پژوهشي سه دهه اخير ايران كه بهبه بررسي يافته

 دهد كه سن ازدواج وها نشان ميپژوهش انجام شده، پرداختند. نتايج پژوهش آن 994

سط  »ز آن ها و پس اترين عامل طالق در پژوهشعنوان رايجاختالف سني زوجين به

سوءمصرف مواد »، «عوامل و مسائل خانوادگي»، «تحصيالت و تفاوت تحصيلي زوجين
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درصد از  52 مشكالت مالي و اقتصادي در حدود ؛قرار داشت «و ارتكا  جرم

هاي ضعف در مهارت اختالالت رواني و»گرفت و تحقيقات مورد اشاره را دربر مي

درصد تحقيقات بوده  4 بر طالق، مورد اشارهعنوان عوامل مؤثر به« رفتاري و شخصيتي

 است.

تعارض بر سر نشان داده است كه ( 5962) يو عارف يمحسن زاده، نظرمطالعات  -

هاي مختلف در حوزه يهنظربه طالق شده است. اقدام  ثباعي تينقش جنس يهانگرش

 وپرداخته ذهن صاح  نظراني است كه در شرايطدرمان تعارضات زناشويي، ساخته

 اند.گرفتهشكلاجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي متفاوت و متناس  با هر محيطي 

 با مرتبط و عوامل وضعيتسي برر( در پژوهشي به 5962)همكاران  وي مشك -

پرداختند.  5984-5988هاي در سال گناباد شهرستان زوجين مطلقه ديدگاه از طالق

و  اجتماعي، اقتصادي، فرهنگ مختلف ازنظر عواملكه  داد نشان پژوهش اين نتايج

 فاميل تفاهم، دخالت همسر، عدم ناكافي طالق، شناخت با مرتبط عوامل بيشترين فردي

زندگي، اعتياد،  هايمهارت ازدواج، كمبود بودن زندگي، بيكاري، اجباري در و ديگران

 هايمهارت همسر، كمبود رواني يا جسميهاي يماريازدواج، شهرنشيني، ب پايين سن

 .است بوده در ازدواج و ارتباطي جنسي

طالق شناسي آسي  به بررسي ( در پژوهشي5965همكاران )صدراالشرفي و  -

نتايج پژوهش نشان داد كه  .اندپرداختهعلل و عوامل( و راهكارهاي پيشگيري از آن )

تمام عوامل مؤثر بر طالق از قبيل عوامل فردي و شخصيتي، اقتصادي، فرهنگي و 

 ي مسئله طالق اثرگذارند.بر رواعي در حد زياد اجتم

( در پژوهش خود 5988( و نيز محمدپور و همكاران )5969جنادله و رهنما ) -

مدرن،  هايارزشتغييرات ساختاري ناشي از نوسازي و گسترش  نشان دادند كه

 هاي مهمي در خانواده ايراني بوجوديدگرگونفردگرايي، استقالل و خودمختاري افراد 

 آورده است.
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 نيبه ا وانجام دادند  نهيزم نيدر هم يپژوهش زين( 5668ماركمن و هالوگ ) -

قرار گرفته  يهاي ارتباطموزش مهارتآكه تحت برنامه  ييهازوجكه  دنديرس جهينت

 يشتريكمتر و تعامل مثبت ب يتعامل منف، پس از آموزش يابياز ارز يابودند در هر نقطه

در گروه كنترل شانزده  يول درصدطالق در آنان سه  زانيو م دهندياز خود نشان م

 (Markman & Hahlweg, 1998.)  درصد بود

 96زن و  96 يبر رو ي كهمطالعه طول کيهم در ( 6229اسچيلينگ و همكاران )

ارتباط  يكه در برنامه آموزش ييهازوج كه دنديرس جهينت نيمرد انجام دادند به ا

در  شانآزمونيشن نسبت به نمرات پشاآزموند نمرات پسشركت كرده بودن ييزناشو

 در آنان كاهش ييمشكالت زناشو يشروياست و خطر پ يافتهكاهش يبعد ارتباطات منف

  (.(Schiling & Bancon & Ragland, 2003 است يافته

 

 تجربي بندی سوابقجمع
تي را در بروز ي متفاوهاعلتمروري بر سوابق تجربي نشان داده است كه مطالعات 

. برخي از اين تحقيقات با رويكرد كمّي، برخي كيفي و اندكردهطالق زوجين مطرح 

بر طالق را در سه سط  كالن،  مؤثر، عوامل هاپژوهشطوركلي به. اندبودهبرخي تركيبي 

گردد يماز عواملي اطالق دسته  آناند. عوامل سط  كالن به ميانه و خرد برجسته نموده

هاي ساختاري و يدگرگون جامعه وجود دارد.  ساختاري و كالن سطكه در 

واسطه تحوالت جامعه از سنت به مدرنيته موج  تغييرات ايدئولوژيكي در جامعه به

توان به يمغال  در آن خواهد شد. در اين مورد  هايارزشبنيادي در نهاد خانواده و 

 در جامعه در حال گذارويژه به اها و هنجارهنگرش، هاارزشمتغيرهايي همچون: بحران 

عوامل خرد و  به عوامل سازماني كه حد واسط بين ميانهعوامل سط   و... اشاره كرد.

 همچون هافرهنگخردهتفاوت در اند از: اين عوامل عبارت، اشاره دارند؛ كالن هستند

نظور از مو... . عالوه بر آن، تعلقات زوجين،  خانواده، نوع قومي و نژادي يهاتفاوت
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هاي با ويژگي ديگربيانباشند. بهيمدر سط  كنشي مطرح عوامل خرد عواملي است كه 

اند از: مداخله اطرافيان، مشكالت اقتصادي، عدم اين عوامل عبارت د.نفردي سروكار دار

پرخاشگري و زندگي، برخورداري از صفات اخالقي ناپسند،  هايمهارتبرخورداري از 

 و... . خشونت

وي ديگر؛ با مروري كه محقق در مقطع زماني انجام پژوهش بر سوابق تجربي از س

تحقيقي به اين موضوع كه تجربه زيسته  توان چنين گفت كهيمگذشته داشته است؛ 

زوجين متقاضي طالق از مفهوم خانواده چيست، نپرداخته است. بنابراين واكاوي و 

متقاضي طالق بر اساس نظريه داده  تدوين مدل مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين

سوابق تجربي گذشته قلمداد  بنياد، از جمله وجه تمايز پژوهش حاضر نسبت به

 گردد.يم

 

 مروری بر سوابق نظری
طالق -الف» وجود داشته باشد: توانديمدر بررسي پديده طالق دو ديدگاه متفاوت 

ي مرضي اعارضهمثابه طالق به-  ي قانونمند در روند تكامل اجتماعي.ادهيپدعنوان به

 در شرايط بحراني جامعه.

هاي عطف تاريخ و مقاطع خاصي از ي طالق در نقطههازانيماز ديدگاه اول نوسان 

ي هايآگاهاز تنها بيانگر حالت مرضي جامعه نيست، بلكه نشان تحوالت اجتماعي نه

ديگر دارد. در همين  روزافزون اجتماعي و تحول خانواده و ازدواج از حالتي به حالت

، نبايد هر افزايشي در ميزان طالق به منزلۀ زنگ خطري شوديمرابطه است كه گفته 

 در حال و جامعه شودكيان آن تلقي  و تزلزلي خانواده هاهيپابراي سست شدن 

دارد كه در شرايط اجتماعي خاص مانند مي فروپاشي فرض گردد. ديدگاه دوم بيان

هاي اجتماعي و سياسي زمان جنگ، هنگام بحران و تورم اقتصادي دوران پس از انقال 

و ميزان اختالفات خانوادگي و طالق  شوديمسست  هاخانوادهو مواردي نظير آن، مباني 
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. بعضي از ابدييم، طالق با شرايط جامعه تطابق ديگرعبارتبه .گذارنديمروبه فزوني 

مانند انقال ، جنگ،  شونديمع جامعه مطرح در سط  كالن و در ابعاد وسي هادهيپداين 

ميان افراد مثل اختالفات  هاخانوادهبحران و بعضي ديگر در سط  خرد و در داخل 

 (.4و  9: 5984)مرادي، « هايناسازگار، هاخانوادهفردي، دخالت 

با توجه به دو ديدگاه كلي مطروحه در رابطه با پديده اجتماعي طالق، به نظر 

باشد؛ چراكه  ترکينزدالق در شرايط فعلي جامعه به ديدگاه دوم كه ط رسديم

است؛ به اين نتيجه شده  ي مختلفي كه در رابطه با علل و اسبا  طالق انجام هاپژوهش

كه عواملي همچون: نداشتن توافق اخالقي، نازائي زن، ندادن نفقه، اختالف  انددهيرس

فساد اخالقي زوج، بيكاري، برآورده سن، سوء اخالق و رفتار زوجين، عدم تمكين، 

ي جسمي و هايماريباجتماعي و فرهنگي،  هايارزشنشدن انتظارات همسر، تفاوت در 

مورد ي بيهادخالتروحي يكي از زوجين، خشونت مردان، ناهماهنگي طبقاتي، 

ديگران، اقتصاد ضعيف خانواده، ازدواج اجباري، تعدد زوجات، اعتياد به مواد مخدر، 

العاده زوج و... موج  عدم عالقه زوجين به هم، پركاري و يا اشتغال فوق فقر،

  .شوديم هاخانوادهاضمحالل و فروپاشي 

سال گذشته مسئله تعارض زناشويي در گستره مطالعات و در ادبيات  92طي »

 ,Fincham and Kachadourian)اي يافته است يژهوموجود در زمينه ازدواج جايگاه 

به علل و اسبا  موجده مختلفي در بروز طالق در سطوح كالن، نظران  صاح .(2004

 کي تيجذاب تئوري مبادله بر اين باور است كهاند. از آن جمله؛ كردهميانه و خرد اشاره

كه در روابط  هاييينههز يمنها، آيدياست كه به دست م ييهاازدواج متناس  با پاداش

، يعشق، رابطه جنس ليمثبت رابطه، از قب يهاها شامل جنبه. پاداششوديوارد م

رابطه از  يمنف يها، جنبههاينهبوده و هز نهروزا ياريو هم يعاطف تيمصاحبت، حما

 يزمان، طوركلي، بهكننديعكس منرا م يكيزيو ف يكالم يروبرو شدن با پرخاشگر ليقب

غ  به ماندن در افراد را ،باشد نييرابطه پا هايينهرابطه باال و هز يهاكه پاداش

 (.5984و همكاران،  اريها هستند )مهرازدواج
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مانند  هايييانجيم قيانسان از طر هاييادگيرياز  ياريبس، كاشت هينظربر اساس 

 يهاگفت كه نفوذ برنامه توانيم اين نظريه بر اساس. افتدياتفاق م يجمع يهارسانه

همچون  ييهابه ارزش دنيبخش در سط  جوامع در قوت نترنتيو گسترش ا ياماهواره

كه  باشديمؤثر م يمتيبه هر ق يابينامحدود و كام هاييآزاد، ييفردگرا، گراييمادي

خواهد شد و  نيزوج نيدر ب يتضاد ارزش جاديو گاه ا يهاي سنتارزش رييباعث تغ

  (.5962، يميخواهد داد )نع شيطالق را افزا رينظ يمختلف هايياحتمال نابهنجار

در جامعه  يسخت اقتصاد يهادوره، 5كانگر يمشكالت اقتصاد هياس نظربر اس

ساماني آن را دارد. خانواده و بي يختگيچون احتمال وقوع گس يانباريز يامدهايپ

سوي طالق ها را بهرا كاهش داده و آن نيزوج نيروابط مثبت ب يمشكالت اقتصاد

تر شبكه كم تراكم نيه روابط بهرچ، شبكه هينظر بر اساس (.5962، يدهد )محبيسوق م

تر اما هرچه شبكه پرتراكم دهنديانجام م يخود را به نحو بهتر فيوظا نيباشد زوج

بر اساس  ديبا رايز ؛الزم را اتخاذ كنند ماتيتنهايي تصمبه ستنديقادر ن نيباشد زوج

 نياطبق . رنديخود بپذ يرا در زندگ گرانيو روابط شبكه عمل كنند و دخالت د طيراش

مداخله جو  انيو شدت رابطه با اطراف نيزوج يدر زندگ انيمداخله اطراف هينظر

كند )قادر يم ديبه طالق را تشد شيو گرا نيزوج عدم برآورد انتظارات، يناسازگار

 (.5965زاده و همكاران، 

برخي انديشمندان علوم اجتماعي بر اين نظرند كه در فرآيند استقرار مدرنيته و »

معه سنتي به جامعه مدرن، بسياري از عناصر مهم سنتي ساختار فرهنگي گذر از جا

( و عناصر و ساختارهاي 64: 5989)آزاد ارمكي و ملكي، « شونديمشكسته جامعه درهم

شود كه يكي از ابعاد مهم اين تغيير و تحوالت فرهنگي در يم هاآنجديدي جايگزين 

خانواده است. سيل تازگي و تجدد كه  سنتي و مدرن در حوزه هايارزشجامعه، تغيير 

و ادارات و  هاكارخانهو مراكز تحقيقاتي به  هادانشگاهدر حال غرقه كردن ماست از 

                                                 
5. Conger 
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كشيده  هاخانهي گروهي به مناسبات اجتماعي و از اجتماع به درون هارسانهبازارها و 

هاي كند، فشاريمشود. اين سيل كه تا اعماق زندگي خصوصي همگي ما رخنه يم

 (. Toffler, 1970آورد )يماي بر زندگي خانوادگي وارد سابقهبي

ها و هنجارها، در ارزش ديو شد يناگهان رييتغ، هاارزشبحران  هينظربر اساس 

هاي جامعه است كمرنگ كرده و ارزش يسنت يهنجارها هيرا كه بر پا يسازمان اجتماع

و سامان اجتماع شوند درنتيجه  نظم ياي براسرعت زمينهبه تواننديمدرن هم نم

كه در آن  يادر جامعه ني. بنابرايابديم شينظمي در جامعه افزاو بي يهنجارشكن

 تواندياست م فتادهيخوبي جا نهاي مدرن هم بهكمرنگ شده و ارزش يهاي سنتارزش

همچنان از  نياز زوج يكيممكن است  ييزناشو يشود، در زندگ يسب  بروز تناقضات

دارد و  ليهاي مدرن تمابه ارزش گريكند اما زوج د تيهاي كهن تبعها و سنتارزش

براي  (.5965شود )قادر زاده و همكاران، يها مآن نيامر منجر به بروز تعارض ب نيهم

موج  .حل مشكالت بايد از اصول و مباني ارزش شناختي همان محيط بهره گرفت

كند كه يمدر حوزه مشاوره، تأكيد  چهارم روانشناسي، يعني ديدگاه چند فرهنگي

 باشد )رضاپورحاكم بر جامعه  هايارزشتحقيقات بايد بومي و متناس  با فرهنگ و 

(. كساني قادر به ايجاد تغيير و تحول در جوامع خود هستند كه با 5966، صال يرم

اط االمكان ارتبيحتهاي مردم خود آشنا باشند، اقتضائات زمان را بشناسند و يشهاند

 (.5985منطقي و عقالني بيابند و ايجاد كنند )ماشيني، 

 

 نظری بندی سوابقجمع
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

ساختاري خاصه ساختار فرهنگي جامعه ايجاد كرده واسطه تغييرات كه در سط  به

ي سنتي همچون: روابط قدرت، هاخانوادهاست؛ بسياري از مفاهيم موجود در شكل 
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يخته است و قرائت جديدي را ايجاد نموده است. ردرهمي جنسيتي و... را هانقش

ي واسطه تسرهاي مدرن بهيتكنولوژ كار آمدنعالوه بر آن عواملي همچون: روي 

ساير عوامل در سط  خرد، همچون  در كناريانه و... فردگرايانه، گرا يهاي مادارزش

مسائل و مشكالت اقتصادي، مداخله اطرافيان در زندگي زناشويي، مرتفع نشدن نيازهاي 

هاي اجتماعي همچون ي آسزندگي و وجود  هايمهارتزوجين، عدم برخورداري از 

 روز اختالف و كشمكش ميان زوجين نقش دارند.خشونت در محيط خانواده و... در ب

 

 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 

مدل  بر اساس 5طرح پژوهشي كيفي و از نوع نظريه داده بنيادها در زمره ماهيت داده

نظريه داده بنياد بر باشد. بدين ترتي : ميStrauss & Corbin (1990 )پارادايمي 

( يكي از راهبردهاي 5694) Glaswer & Straussيدآورندگان آن يعني پداساس تعريف 

گردد كه از طريق آن نظريه بر مبناي مفاهيم اصلي حاصل از يمپژوهش كيفي قلمداد 

(. عالوه بر آن؛ در اين پژوهش 592: 5989فرد و امامي، يي)دانا ديرگيمشكل  هاداده

 Strauss & Corbin، از مدل پارادايمي دبراي رهيافت پژوهشي نظريه داده بنيا

ي، امداخله، ايزمينهي، گانه: شرايط علّمبتني بر شناسايي عناصر شش كه (1990)

 ط بين آنهاست؛ استفاده شد.، پيامد و پديده محوري و ارتباراهبردهاي كنش/ واكنش

كنندگان به دادگاه خانواده كرج كه براي جامعه آماري تحقيق نيز شامل كليه مراجعه

گيري شدند. در آغاز تحقيق شيوه نمونهطالق به مركز مشاوره دادگاه خانواده ارجاع مي

بايستي حداقل داراي سط  تحصيلي صورت هدفمند بوده است؛ يعني زوجين ميبه

گذشته باشد. در مرحله بعد ها ميسال از زندگي آن 52سال و حداقل  72م، داراي ديپل

                                                 
5. Grounded theory 
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 & Glaswerگيري نظري به تعبير نمونهاست. شده  گيري نظري استفادهاز روش نمونه

Strauss (5694 )پردازي كه از اين ها براي نظريهعبارت است از فرايند گردآوري داده

كند و هايش را گردآوري، كدگذاري و تحليل ميداده زمانطور همطريق تحليلگر به

ها را كجا پيدا كند تا هايي را در مرحله بعدي گردآوري و آنگيرد كه چه دادهتصميم مي

اش تدوين كند. نظريه در حال تدوين گيرياش را در حين شكلوسيله نظريهبدين

ها در اينجا حكم نمونه(. Flick :2006 ,138« )كندها را كنترل ميفرايند گردآوري داده

نمايا و معرف بودن با جامعه آماري را ندارند؛ بلكه از اين حيث اهميت دارند كه به 

 باشند.كننده ميبرساختن پديده مورد بررسي و تدوين نظريه كمک

ها تا زماني كه سازي اين است كه به گردآوري دادهقاعده كلي به هنگام نظريه»

هيچ داده جديدي مرتبط  -برسند؛ بايد ادامه داد. يعني تا زماني كه الفها به اشباع مقوله

هاي اشباع نظري قلمداد ها يكي از نشانهاشباع داده) با يک مقوله به دست نيايد

يافته باشد و خوبي پرورشها و ابعاد بهمقوله ازلحاظ ويژگي -گردد(.  مي

خوبي ها بهمناسبات ميان مقوله -هاي آن به نمايش گذارده شده باشد و جگوناگوني

ها شده باشد. پس پژوهشگر بايد تا جايي كه تمام مقولهمشخص و اعتبارشان ثابت  

ها ادامه دهد؛ در غير اين صورت نظريه ناهموار و فاقد اشباع شوند؛ به گردآوري داده

 (. Strauss & Corbin, 1990: 230«  )غنا و دقت است

زوج متقاضي  6پژوهش حاضر پس از مصاحبه عميق با  با توجه به اين موضوع در

و انجام مصاحبه متوقف شد.  هنفر( به حالت اشباع نظري رسيد 58مجموع  طالق )و در

صورت بود كه با رعايت اصول اخالقي پژوهش و كس  اجازه از فرايند كار بدين

هاي رهدر قال  گزاشد و سپس طور دقيق ضبط ميها بهشوندگان، مصاحبهمصاحبه

مفهوم منظور دستيابي به مقوالت اصلي و برساخت الگوي تحليلي خبري تدوين و به

مرحله از فرايند كدگذاري نظري در سه طالق  يمتقاض نيزوج ستهيخانواده در تجربه ز

ها( و كدگذاري گزينشي كشف مؤلفه) كشف مفاهيم(، كدگذاري محوري) كدگذاري باز

  Strauss & Corbinداده بنياد ي( در قال  نظريهكشف مقوالت اصل) و يا انتخابي
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ساعت به طول  5تا دقيقه  71مصاحبه معموالً بين هر گرفته است.  ( صورت1990)

 صورت جداگانه مصاحبه صورت گرفت.انجاميد. با هريک از زوجين بهمي

اي، فرعي و اصلي جهت اعتبارسنجي )قابليت اطمينان و باورپذيري( مقوالت پايه

 مدل برساخته شده مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق از  و نيز

مفاهيم و  ارزيابي اعتبار به شيوه ارتباطي كه به معناي آن است كه-الف»دو روش 

  شونده كنترل خواهند شدمقوالت فرعي و اصلي احصاء شده توسط اعضاء مصاحبه

(Flick, 2006: 415-416 .)  تشكيل فوكوس گروپ و نظرخواهي از با استفاده  -و نيز

« استشده  شناسي خانواده، استفادهنظران حوزه روانشناسي و جامعهاز اساتيد و صاح 

اي، فرعي و اصلي و نيز مدل (. همچنين جهت پايايي سنجي مقوالت پايه662 :)همان

برساخته شده مفهوم خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق، از قابليت 

روش ضري  توافق بين دو كدگذار )محقق با محقق همكار( در  واسطهرارپذيري بهتك

هاي بوجود آمده از طريق بازنگري شده است و ناهماهنگي فرايند كدگذاري استفاده

پذيري سعي شد تا حد انتقال يا تعميم قابليت منظورها مرتفع شده است. همچنين بهداده

اقتصادي شهر  –متعلق به سطوح مختلف اجتماعيهاي متقاضي طالق امكان از زوج

صورت گيري نظري بهكرج در پژوهش استفاده شود؛ يعني سعي شده است كه نمونه

 .Strauss & Corbin, 1990: 283-284)منظم و جامع صورت گيرد )

صورت خط به ي مستخرج از مصاحبه عمقي با زوجين متقاضي طالق بههاداده

و  اندگرفتهخبري تدوين و سپس مورد كدگذاري باز قرار  يهاگزارهصورت خط و به

كنندگان به كار استفاده از مفاهيمي كه مشاركتزنده )منظور كشف مفاهيم از كدهاي به

ي موجود( هاهينظراستفاده از مفاهيم در ها )نوشته( و نيز مفاهيم برخاسته از اندبرده

هوم و يا كد اوليه، مرحله كدگذاري مف 87شدن و مشخص  نييبا تعشده است. استفاده 

 تريانتزاعباز به اتمام رسيده است. سپس در مرحله فرايند كدگذاري محوري، مقوالت 

اند. پس از كدگذاري محوري، مرحله نهايي كدگذاري گزينشي يا انتخابي شده كشف

 بوده است.
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نظري اوليه  تا چارچو  ابندييمانسجام  هامقولهدر كدگذاري گزينشي يا انتخابي 

كه  كنديمشكل بگيرد. در اين مرحله پژوهشگر روابط توصيفي از پديده مركزي را بيان 

. اين داستان در ادامه بايد در خصوص پديده مركزي شوديمبه آن داستان گفته 

سازي شود كه شرح داستان نام دارد. در اين بخش همانند كدگذاري باز و مفهوم

تدريج آن عنوان يک مقوله بهيا مقوله محوري نام داد و به محوري بايد به پديده اصلي

(. اين مقوله نسبت 526: 596)ازكيا و ايماني جاجرمي، « مرتبط كرد هامقولهرا به ساير 

 هادادهيا از  دارند كهو شمول عام  تريانتزاعبه تعبير استراوس و كربين  هامقولهبه ساير 

 ,Strauss & Corbin) شونديمگذاري گر نامو يا از سوي خود پژوهش زنديخيبرم

. بعد از بيان داستان و انتخا  مقوله اصلي، پژوهشگر پارادايم نهايي را (168 :1990

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

 

 ی تحقيقهاافتهي

ربين صورت پذيرفت و بر اساس نظريه داده بنياد استراوس و ك هادادهبررسي و تحليل 

مقوله اصلي استخراج گرديد، كه در ادامه جدول كدگذاري و مدل  59در نهايت 

فرايند كدگذاري محوري و گزينشي  5جدول شده را توضي  خواهيم داد. استخراج 

متقاضي طالق را بر اساس طرح  نيزوج ستهيدر تجربه ز خانوادهبراي برساخت مفهوم 

 دهد:يماد نشان نظريه داده بني مندنظام
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 نيزوج ستهيخانواده در تجربه زمفهوم  برساخت فرايند كدگذاری محوری و گزينشي برای -1جدول 

 نظريه داده بنياد مندنظامبر اساس طرح طالق ي متقاض

عناصر پارادايم 

 گرند د تئوري

 كدگذاري گزينشي

 )كشف مقوالت(

 كدگذاري محوري

 (هامؤلفه)كشف 

 كدگذاري باز

 فاهيم()كشف م

 شرايط علّي

 

 

 

 

 

 

 

 

دگرگوني ساختاري و 

 ايدئولوژيكي خانواده

دگرگوني ايدئولوژيكي 

 نهاد خانواده

 تغيير مفهوم خانواده درگذر زمان

 تغيير سبک زندگي

 ازحد طرفينانتظارات بيش

 تغيير انتظارات متقابل زناشويي

 هاحجابي خانمبي

 تغييرات بنيادين ذهني

 تغيير قرائت زناشويي

 از بين رفتن احترام

 افزايش رابطه جنسي قبل از ازدواج

 عدم صميميت در خانواده

 فروريختن قب  طالق

 قرائت نادرست از طالق

دگرگوني ساختاري نهاد 

 خانواده

تغييرات بنيادين در روابط ميان 

 اعضاي خانواده

 قدرتاز ميان رفتن روابط 

 تغيير شكل كار زنان

توازن توزيع قدرت در خانواده 

 امروزين

 سست شدن بنيان خانواده

 ها در خانوادهتغيير نقش

 فردگرايي تحوالت خانواده

 ازحد اعضاي خانوادهاستقالل بيش

 ازدواج براي استقالل

 دهي تعامل با دوستاناولويت
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 كليفاحساس تعهد و تعدم 

 پذيريعدم مسئوليت

 عدم تعهد در خانواده امروزين

 پيچيدگي زندگي
كار فزاينده )چند نقشي تقسيم

 شدن(

 فرهنگ مصرفي
 چشميچشم و هم

 فرهنگ نمايش ثروت

 مسائل اقتصادي
 ثباتي اقتصاديبي ثباتي اقتصاديبي

 تأمين مخارج زندگي مشكالت مادي زندگي

 فرهنگيمسائل 
هاي از بين رفتن ارزش

 فرهنگي

 آميختگي اعتقاداتدرهم

 تغييرات فرهنگي و اجتماعي

تضاد فرهنگي عامل تضاد و 

 اختالف خانوادگي

 تأثيرپذيري فرزندان از جامعه

شرايط 

 ايزمينه

 ومرج در خانوادههرج نابساماني خانوادگي نابساماني خانوادگي

عدم وجود تعامل 

 ارياظه

 عدم وجود تعامل عاطفي

عدم رعايت اصول اخالقي در 

 ارتباط

 از بين رفتن صميميت

عدم وجود تعامل 

 ايمبادله

 تعلق بيمارگون

 

 داشتن تعامالت ابزاري

گرايش به تعامالت 

خودخواهانه و 

 جوغيرمشاركت

 داشتن تعامل سرد در خانواده

 حاكم بودن منِ فردي

ت گرايش به تعامال

 حسابگرانه

 نگاه ابزاري به مهريه

 داشتن روابط حسابگرانه

 نگاه ابزاري به همسر

 ناسزاگويي در تعامالتگرايش به تعامالت مبتني 
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 مشاجره كردن بر زور و پرخاشگري

توجهي به بعد پيامدي بي

 دين

توجهي به بعد پيامدي بي

 دين

 عدم پايبندي به اخالق و معنويات

 

ايط شر

 ايمداخله

عدم برخورداري از 

 هاي زندگيمهارت

 عدم مهارت خودآگاهي

 پذيري مردانعدم مسئوليت

 قيدي در تأمين مالي خانوادهبي

 عدم همفكري و مشاركت

عدم آشنايي نسبت به زندگي 

 زناشويي

 ازدواج به دليل فرار از تنهايي

 هاعدم آگاهي از حقوق و مسئوليت

 حل مسئله عدم مهارت
 تشخيص و حل مشكالتعدم

 اظهارنظر در مسائل غيرتخصصي

 عدم مهارت تفكر خالق

حل جديد براي تشخيص راهعدم

 مشكل

 ثباتي زندگي مشترکبي

عدم مهارت مقابله با 

 هيجان

 آوريعدم تا 

عدم مهارت روابط بين 

 فردي

 همراهي كردن بيهوده

 نبود احترام متقابل مدليعدم مهارت ه

 تفاوت در روحيات جنسي عدم مهارت ارتباطي

فرهنگ نادرست استفاده 

 از تكنولوژِي مدرن

فرهنگ نادرست استفاده 

 از تكنولوژِي مدرن

تأثير منفي فضاي مجازي بر 

 خانواده

عدم تفكيک حوزه 

خصوصي و عمومي 

 خانواده

عدم تفكيک حوزه 

خصوصي و عمومي 

 خانواده

 داخله ديگران در زندگيم

 بعدي بودن زندگيتک توسعه نامتوازن خانواده توسعه نامتوازن خانواده مقوله محوري
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 مرتفع نشدن نيازها تعامل و كنش

 نبودن آرامش مرتفع نشدن نياز رواني

مرتفع نشدن نياز احساس 

 تعلق

 عدم فرزند آوري

 پيامد

 

 ناپذيري طالقاجتنا 

ق در ناپذيري طالاجتنا 

 شرايط بد

 رهايي از شرايط بد

 حلآخرين راه

 هاي طالقآسي 

 آسي  رواني طالق
 نفسكاهش اعتمادبه

 ايجاد استرس و اضطرا 

پذيري فرزندان آسي 

 طالق

 بالتكليفي فرزندان

 آسي  فردي طالق
 نگاه بد به زنان مطلقه

 عدم شكوفايي استعداد

 آسي  اجتماعي طالق

 

يامدهاي منفي و مثبت اجتماعي پ

 طالق

 ومرج در جامعهايجاد هرج

 از بين رفتن آرامش جامعه

 ارضاء نياز در خارج از چارچو 

 پيامد منفي اجتماعي طالق

 آسي  فرهنگي طالق

هاي بادوام و الگو بودن زندگي

 دوامكم

 از بين رفتن قب  طالق

 راحتي ديگران از واقعهنا آسي  خانوادگي طالق

 تهديدات شغلي آسي  اقتصادي طالق

از دست دادن حمايت 

 خانوادگي

از دست دادن مساعدت و 

 توجه اعضاي خانواده

 ايجاد خأل در زندگي

 قطع شدن حمايت مالي و عاطفي

 فروپاشي زندگي
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ي از مفاهيم نيز فرايند كدگذاري محوري و گزينش و 5جدول بنابراين با توجه به 

چنين گفت كه مفهوم  توانيم برخاسته از كدهاي باز بر اساس عناصر نظريه داده بنياد

 يفرعمقوله  94مقوله اصلي،  59از خانواده در تجربه زيسته زوجين متقاضي طالق 

بر  توانيمي به اشباع نظري رسيده است و اهيپامفهوم و يا مقوالت  87و  )مؤلفه(

متقاضي طالق را به  نيزوج ستهيدر تجربه ز خانوادهنياد، مفهوم اساس نظريه داده ب

 نشان داد: 5مدل شكل 

 

 
 

متقاضي طالق بر اساس نظريه داده  نيزوج ستهيدر تجربه ز خانوادهمدل مفهوم  -1شكل 

 بنياد

 

 مقوله محوری:

 توسعه نامتوازن خانواده

 ایمداخلهشرایط میانجی یا 

 )شرایط عام(:

عدم برخورداري از مهارت زندگي، 
استفاده نادرست از تكنولوژِي مدرن، عدم 

تفكيک حوزه خصوصي و عمومي 
 نوادهخا

 

 پیامدها:
اجتنا   -1

 ناپذيري طالق
هاي آسي  -6

 طالق
از دست  -9

دادن حمايت 
 خانوادگي

 

 

 

 كنش و تعامل:
مرتفع نشدن 

 نيازها

 

 شرایط علّی:
دگرگتتتتتتتتتوني  -5

ستتتتتتتتتتتاختاري و 
 ايدئولوژيكي خانواده

 تحوالت خانواده -6
 مسائل اقتصادي  -9
 مسائل فرهنگي  -7

 ایزمینهشرایط  
 اص(:)شرايط خ
عدم وجود تعامل ، نابساماني خانوادگي

 اظهاري، داشتن تعامالت ابزاري
 توجهي به بعد پيامدي دينبي
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متقاضي  نيزوج ستهيدر تجربه ز خانوادهاكنون با در اختيار داشتن مدل مفهوم 

 يادبننظريه داده  بر اساس عناصر توانيم( 5شكل اي )زمينهطالق بر اساس نظريه 

Strauss & Corbin (1990 )رابطه با موضوع مورد بررسي چنين گفت: در 

متقاضي  نيزوج ستهيدر تجربه ز خانوادهشرايط علّي در مفهوم  شرايط علّي: -1

 خانواده دگرگوني ساختاري و ايدئولوژيكي -طالق متشكل از سه مقوله اصلي: الف

هاي فرعي دگرگوني ايدئولوژيكي نهاد خانواده و دگرگوني ساختاري شامل مقوله)

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

 هاي فرهنگي( و شامل مقوله از بين رفتن ارزش) مسائل فرهنگي -مصرفي(، ج

ثباتي اقتصادي و مشكالت مادي زندگي( هاي فرعي بيشامل مقوله) مسائل اقتصادي -د

هاي عمقي مؤيد اين هاي مستخرج از مصاحبههاي خبري حاصل از دادهباشد. گزارهمي

 باشند:مطل  مي

خانواده به لحاظ بيس)پايه( رفتاري و اخالقي نيز تغيير نمتوده استت. در    »........
كترد و  اند، مرد احساس پادشاهي ميچيز جدا از هم بودهانگار يک قديم زن و شوهر

 و يتا « هاي زن اصالً مهم نبتود..... خوابيدند و يا كتکكرد و جدا ميوپز ميزن پخت
».... و يتا  « طتور نيستت.....  گفتت ولتي اآلن ايتن   در گذشته قوانين را پدر متي  ».......

داد به فرزندان حس استقالل نمتي  خانوادهتغييرات زيادي اتفاق افتاده است در قديم 
انتد و حتتي بعتد از ازدواج و بعتد از     ها فرزندان را آزاد گذاشتته ولي اكنون خانواده

 «طالق آزاد هستند كه هر طور دوست دارند زندگي كنند....

هتم  متغييرات فرهنگي و اجتماعي زياد شده است؛ در گذشته چيزهايي كته  ».... 
فرهنگ كلي حاكم بر جامعه يتک فرهنتگ نيستت    »..... و يا  ..«بود اآلن مهم نيست..

ها نيز داري يک فرهنگ يكسان نيستند و فرهنتگ مدرنيتته در جامعته    طبيعتاً خانواده
ريختگتي بنيتان   هتم هتا موجت  بته   است و در خانواده اين تضاد زوجتين و ختانواده  

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

 ...«ها شده است خانواده
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« دهد......ريختگي مسائل اقتصادي بنيان خانواده را تحت تأثير قرار ميهمبه»...... 
ن هزينته تتالش   به نظر من زن در عصر حاضر بايد كار كند و بتراي تتأمي  »....... و يا 

 ........«نمايد 
اگر همسرم درآمد خوبي داشته باشد و به كمک متالي متن نيتازي نباشتد     ».........

ريزي نمايم و نته صترفاً بتا ستركار     حضور در اجتماع را طور ديگري برنامه متوانمي

م دادم در منزل باشت اگر همسرم توان مالي داشت ترجي  مي ».......و يا « رفتن...........
»........ 

 نيزوج ستهيدر تجربه ز خانوادهشرايط زمينه ايي در مفهوم  :ایزمينهشرايط  -6

شامل مقوله ) يخانوادگنابساماني  -متقاضي طالق متشكل از چهار مقوله اصلي: الف

هاي فرعي شامل مقوله) عدم وجود تعامل اظهاري -ومرج در خانواده(،  ي هرجاهيپا

 داشتن تعامالت ابزاري -اي(، جو عدم وجود تعامل مبادلهعدم وجود تعامل عاطفي 

جو، گرايش به هاي فرعي گرايش به تعامالت خودخواهانه و غير مشاركتشامل مقوله)

توجهي بي -تعامالت حسابگرانه و گرايش به تعامالت مبتني بر زور و پرخاشگري( و د

. باشديماخالق و معنويات(  ي عدم پايبندي بهاهيپابه بعد پيامدي دين )شامل مقوله 

هاي عمقي مؤيد اين مطل  هاي مستخرج از مصاحبههاي خبري حاصل از دادهگزاره

 باشند:مي

 و يتا « خواهد حكمراني كند چه زن به مرد و چه مرد به زن.......هركسي مي»......
 «چيزي سر جايش نيست.......در خانواده ناموفق هيچ ».......

كتدام كتاري بته ديگتري     و هتيچ  داننديخود را جدا از يكديگر م زوجين».........
«. گيترد....... اگتر صتميميت نباشتد سياستت جتايش را متي       »..........و يا ........« ندارد

ولتي   با رفتار و محبت زياد سعي كردم همسرم را براي اهتدافم تغييتر بتدهم   ».........

در «. ».........انتد....... هريه را حربته قترار داده  ها مخانم».........و يا « فايده نداشت.......
از »........و يتا  « رنده شدن فترد مهتم استت.......   بوجود دارد و  "من"خانواده ناموفق 

.........تعهتد و وفتاداري   » «.كنند........تنش و مسائل كوچک دعواي بزرگ درست مي
فحتش  ».........و يتا  « نيست....... احترام سرجايش».........و يا « يافته است....... كاهش
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در گذشته كسي كه همسر داشتت متعهتد بتود ولتي      .......» .......«.ركيک به هم دادن 
هتاي امتروزه   پايبنتدي بته اختالق و معنويتات در زنتدگي     »........ و يا « اآلن خير......

 .......«.كمرنگ شده است 

 ستهيدر تجربه ز انوادهخي در مفهوم امداخلهشرايط  :یامداخلهشرايط  -3

عدم برخورداري از مهارت  -متقاضي طالق متشكل از سه مقوله اصلي: الف  نيزوج

هاي فرعي عدم مهارت خودآگاهي، عدم مهارت حل مسئله، عدم شامل مقوله) زندگي

مهارت تفكر خالق، عدم مهارت مقابله با هيجان، عدم مهارت روابط بين فردي، عدم 

استفاده نادرست  -هارت تفكر خالق و عدم مهارت ارتباطي(،  مهارت همدلي، عدم م

 اي تأثير منفي فضاي مجازي بر خانواده( و شامل مقوله پايه) از تكنولوژِي مدرن

اي مداخله ديگران شامل مقوله پايه) عدم تفكيک حوزه خصوصي و عمومي خانواده -ج

هاي ستخرج از مصاحبههاي مهاي خبري حاصل از دادهباشد. گزارهدر زندگي( مي

 باشند:عمقي مؤيد اين مطل  مي

دانتم ولتي   من خود را با توجه به مشكالت مقيد به تأمين معاش خانواده مي»......
آقايتان در حتال حاضتر در زنتدگي ثبتات      »..... و يا « طور نيست......نسل كنوني اين

تجربته نداشتتن    »....و يا .« پذيري وجود دارد.....عدم مسئوليت»..... و يا « ندارند......
 و يا......« نسبت به زندگي زناشويي. 

به نظر من زوجتين معاصتر    »....و يا ......« بلد نبودن زندگي و به راه نبودن.  »....
هاي خود ندارند و احساسي و بدون مهتارت وارد زنتدگي   آگاهي به وظايف و نقش

ت آگتاهي از مقولته اصتلي عتدم     كه بيانگر مؤلفه عتدم مهتار  « شوند......مشترک مي
 برخورداري از مهارت زندگي است.

».... و يتا  « جاي تالش خودشان......ها بسيار توقع حمايت دارند بهاز خانواده».....
كه بيتانگر مؤلفته   « گويند من عالمه دهرم..........در مسائل اخالقي و رفتاري همه مي

 رداري از مهارت زندگي است.عدم مهارت حل مسئله از مقوله اصلي عدم برخو
صورت كلي جا نيفتاده استت و موجت    فرهنگ استفاده از دنياي مجازي به ».....

دنياي مجازي روابط خانواده را بته   ».......و يا « آسي  به خانواده افراد شده است......
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شود و اين معنتي  يافته كه منجر به طالق عاطفي ميقدر گسترشهم زده است و اين
در ختارج از كشتور كته     ».....و يتا  « هوم زندگي مشترک را تغيير داده است......و مف

هتا و  كنند متعهد هستند ولي اينجا نه و در دنيتاي مجتازي راحتت ختانم    ازدواج مي
 «دانند......كنند و اين را غير متعهدانه نميآقايان متأهل با ديگران ارتباط برقرار مي

و يتا  « دانم در زندگي من دخالتت نكننتد......  نميدر مواردي كه من صالح  ».....

 »..... و يتا « توقع دارم ديگران با ديدن زندگي من نگويند چرا ازدواج كردي...... ».....
هتتاي يكتتديگر مشتتكالت را تشتتديد دخالتتت در ختتانواده زوجتتين توستتط ختتانواده

 «كند......مي

در تجربه  خانوادهمفهوم پديده و يا مقوله محوري در  پديده يا مقوله محوری: -1

ديگر، تمام بيانباشد. بهمتقاضي طالق، توسعه نامتوازن خانواده مي نيزوج ستهيز

چرخند؛ يعني مقوالت برشمرده شده، حول مقوله محوري توسعه نامتوازن خانواده مي

بعدي بوده و به ابعاد مختلف زندگي فردي و خانوادگي در نهاد اي كه صرفاً تکخانواده

هاي هاي مستخرج از مصاحبههاي خبري حاصل از دادهدهد. گزارهواده اهميت نميخان

 باشند:عمقي مؤيد اين مطل  مي

ختانواده  ».........  يتا  و« باشتد........ بعتدي متي  در خانواده ناموفق زندگي تک»......
 «.ناموفق به ابعاد مختلف زندگي توجه نداشتن است.....

 نيزوج ستهيدر تجربه ز خانوادهعامل در مفهوم كنش و ت :كنش و تعامل -5

هاي فرعي مرتفع نشدن متقاضي طالق متشكل از مرتفع نشدن نياز خانواده )شامل مقوله

توان به باشد. در اين رابطه مينياز رواني و مرتفع نشدن نياز احساس تعلق( مي

 ه كرد:هاي عمقي اشارهاي مستخرج از مصاحبههاي خبري حاصل از دادهگزاره

در خانواده ناموفق جترات  ».....  يا و« در خانواده ناموفق آرامش نيست........»..... 
فرزند آوري هدفم بوده و تتالش كتردم ولتي    ».....  يا و« شود........ورزي فرد كم مي

 .......«نشد 
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متقاضي طالق  نيزوج ستهيخانواده در تجربه زپيامدها در مفهوم  :پيامدها -2

شامل مقوله فرعي ) ناپذيري طالقاجتنا  -الف سه مقوله اصلي:متشكل از 

هاي فرعي شامل مقوله) هاي طالقآسي  -ناپذيري طالق در شرايط بد(،  اجتنا 

پذيري فرزندان طالق، آسي  فردي طالق، آسي  اجتماعي آسي  رواني طالق، آسي 

از  -طالق( و ج طالق، آسي  فرهنگي طالق، آسي  خانوادگي طالق، آسي  اقتصادي

از دست دادن مساعدت و توجه اعضاي شامل مقوله ) دست دادن حمايت خانوادگي

هاي مستخرج هاي خبري حاصل از دادهتوان به گزارهدر اين رابطه مي. باشديمخانواده( 

 هاي عمقي اشاره كرد:از مصاحبه

اگتر  ».....  ايت  و« حل استت........ به نظر من طالق خو  نيست و آخرين راه»..... 

از ديدگاه من طالق بتد  ».....  يا و« آورد........حل باشد آرامش ميعنوان آخرين راهبه
طتالق استترس و   ».....  يتا  و« نيست زيرا در شرايط بد بايتد ايتن اتفتاق بيفتتد........    

كنتد كته بتا    طالق يک خأل ايجتاد متي  ».....  يا و« كند........اضطرا  زيادي ايجاد مي

خترا   طترف خانته  انگتار يتک  ».....  يتا  و« تتواني پركنتي........  س ديگري نميكهيچ
ستوي  هتا ختود را بته   بعد از جدايي بسياري از مردهتا و زن ».....  يا و« شود........مي

نمايند و طبيعتاً به جامعته  كشانند و بعضي هم سالم زندگي ميمنجال  و خرابي مي
شتود و زشتت بتودن آن كمتتر     شيوع طالق بيشتر مي »..... يا و« شوند........منتقل مي

وقتي آمتار زنتان   »..... يا  و........« گيرد صورت مي ترشود و پذيرش طالق راحتمي
كند و تهديدات شغلي ايجاد مطلقه افزايش يابد نياز به كار در جامعه افزايش پيدا مي

م تتري  لجامعته بهتتر و ستا   هر چه دوام زندگي بيشتر باشتد  ».....  يا و« شود........مي
ديدگاه جامعه به ».....  يا و« شوند........مي سرپرستفرزندان بي».....  يا و« داريم........

پشتتتيباني متتالي و عتتاطفي قطتتع ».....  يتتا و« شتتود........هتتاي مطلقتته بتتد متتيختتانم
 .«شود........مي
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 گيریبحث و نتيجه
سازد خانواده هستيم كه ما را ناگزير مي اي در نهادامروزه شاهد تحوالت گسترده

تر از مفهوم متداول و متعارف آن درک و فهم كنيم. از خانواده را در مفهومي گسترده

پردازان اجتماعي به آن مدرنيته اي كه برخي از نظريهميالدي به بعد در دوره 5692 دهه

موضوعيت خود را  اند؛ بسياري از تصورات مربوط به خانواده بهنجاردوم نام داده

ديگر، به دنبال تحوالت سريع اقتصادي و بيانبه. (Kinnear, 2002) انددادهازدست 

ها و اهداف آن به وجود ساختار خانواده، ارزش اجتماعي جوامع، تغييرات زيادي در

هاي اساس نقش ويژه در ازدواج سنتي، عمدتاً برمرد به پيوند ميان زن و آمده است.

ها تغيير كرده است و ر بوده است. اما در طول حدود يک نسل، تمام اينثابت استوا

 ,Giddens)نقش زن و مرد آنچنان كه درگذشته ثابت و مشخص بود، ثابت نيست 

هاي سنتي با افزايش زنان حالت نقش جايگاه زن از آن، تغيير . عالوه بر(2003

هايي در ساختار ساز تنشنهكرده و ورود آنان به عرصه اجتماع و اشتغال، زميتحصيل

  .(5967رزاقي و اسالمي، ) روابط خانوادگي سنتي با حاكميت پدرساالرانه شد

هاي مبتني بر تأثير مدرنيزاسيون بر تحوالت هاي ساختاري؛ نظريهدر ميان تبيين

خانواده از اهميت و عموميت بيشتري برخوردار است. بر اساس اين ديدگاه تحوالت 

از صنعتي شدن، گسترش شهرنشيني، گسترش تحصيالت و تحوالت اجتماعي ناشي 

جنادله و ) جمعيتي، ساختار روابط خانوادگي را به ميزان زيادي دگرگون ساخته است

(. اما عالوه بر متغيرهاي ساختاري عوامل ايدئولوژيک و فكري همچون 5965رهنما، 

ر به سزايي در تغييرات و هاي دموكراتيک و برابري گرايانه تأثيسكوالريزم و انديشه

با توجه به تغييرات و بنابراين (. 5965جنادله و رهنما، ) اندتحوالت خانواده داشته

اي كه در جوامع مختلف به لحاظ صنعتي شدن، دگرگوني ساختار زدهتحوالت شتا 

شود؛ تغيير و مي جمعيتي، گسترش شهرنشيني، تغيير و تحوالت ارزشي و... مشاهده

اي اده ديگر مسئله منحصر به جامعه يا جوامعي خاص نبوده؛ بلكه مسئلهتحول خانو
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 ,Giddens)گونه كه است كه دير يا زود همه جوامع با آن روبرو خواهند شد و همان

 اي جهاني است.كرده است؛ مسئله اشاره (2003

ذيل شرايط علّي يعني شرايط پيشين و مقدم در بر اين اساس، از عناصر مهمي كه 

دگرگوني ساختاري و ايدئولوژيكي خانواده و تحوالت برآمده از روز طالق آمده است: ب

آن در نهاد خانواده بوده است. بدين معنا كه زوجين متقاضي طالق ضمن آنكه 

واسطه تحوالت ناشي از فرايند مدرنيته در قبال خانواده هاي سنتي خود را بهارزش

ت خانواده و نيز دگرگوني ساختاري و راحتي تن به تحوالاند؛ بهدادهازدست

دهند كه حاكم شدن فرهنگ مصرفي، فردگرايي، تغيير انتظارات ايدئولوژيكي خانواده مي

ها در خانواده، فروريختن قب  متقابل زناشويي، از ميان رفتن روابط قدرت، تغيير نقش

د. محمدپور و باشهاي آن ميطالق، افزايش رابطه قبل از ازدواج و... ازجمله ويژگي

تغييرات ساختاري ناشي از نوسازي و  ( در پژوهش خود نشان دادند كه5988همكاران )

هاي يدگرگونمدرن و فردگرايي و استقالل و خودمختاري افراد  هايارزشگسترش 

نيز ( 5962) يو عارف يمحسن زاده، نظرمهمي در خانواده ايراني بوجود آورده است. 

ي در خانواده تينقش جنس يهاد كه تعارض بر سر نگرشنشان دادن خود در پژوهش

 بر بروز طالق بوده است. مؤثريكي از عوامل 

ذيل شرايط علّي در بروز طالق در  از عناصر مهمعالوه بر آن، مسائل فرهنگي نيز 

هاي فرهنگي جامعه بدين ترتي  كه زوجين به عوامل فرهنگي خاصه ارزشبوده است. 

هند و در نتيجه مسائل و تضاد فرهنگي ناشي از تغييرات دخودي توجه نشان نمي

، ترقيدقفرهنگي و اجتماعي جامعه، عامل تضاد و اختالف خانوادگي شده است. به بيان 

نهاد خانواده نيز از اين تحوالت دنياي مدرن خاصه تحوالت فرهنگي نيز تأثير پذيرفته و 

با عناصر دنياي سنت بوجود آورده يي را در كانون خانواده و در تقابل هايناهمخوان

ثباتي اقتصادي و مشكالت مادي زندگي است. همچنين، مسائل اقتصادي ناشي از بي

عنوان باعث بروز اختالف خانوادگي در محيط خانواده شده است كه اين عامل نيز به

 يكي از عوامل مؤثر در بروز طالق در ذيل شرايط علّي آمده است. 



  

 

 

 
 211     طراحي مدل مفهوم خانواده در زوجين متقاضي  ...  

 

 

واسطه ضعف در عملكرد نظام اقتصادي، ما شاهد كاهش مروزه بهتر، ابه بيان دقيق

باشيم. اين امر موج  افزايش سو و افزايش تورم از سوي ديگر ميدرآمدها از يک

اي است كه ها و ستيز در داخل محيط خانواده شده است، پس طالق نتيجه جامعهتنش

بيكاري و نداشتن درآمد، هيچ رابطه نرمالي بين درآمد و هزينه برقرار نكرده است. 

درآمد كم، عدم ثبات شغلي و غيره، ممكن است باعث فشار، دشمني، تيرگي روابط 

  ثباتي خانواده و تعارض در خانواده گردد.زناشويي، بي

عنوان تجربه طالق در زنان آمريكايي آفريقايي  بادر پژوهش خود  (6222مولينا )

 از حقوق كم، نبود حمايت فرزندان استنشان داد كه زنان با مشكالت مالي ناشي 

(Molina, 2000ن )زرگر و نشاط دوست ( و5962) تايج پژوهش كالنتري و روشنفكر 

طالق بوده  دهند كه مشكالت مالي و اقتصادي يكي از عوامل مؤثر برمي نشان( 5989)

 است.

اي يا مجموعه عوامل خاص موجد طالق در بين زوجين عبارت است شرايط زمينه

داشتن  -عدم وجود تعامل اظهاري و ج -نابساماني خانوادگي،   -الفز مقوالت: ا

. در اين ميان نابساماني خانوادگي به تعبير ويليام گود به باشديمتعامالت ابزاري 

. شدت گردديمسازماني در محيط خانواده و ساختار آن اطالق هرگونه نابساماني و بي

مشاهده نمود. گسيختگي خانوادگي  توانيموادگي پاشيدگي خانگسيختگي را در ازهم

واسطه معلول عواملي همچون طالق، فوت، غيبت غيرارادي يكي از اعضاء به توانديم

ازحد، وجود روابط عاطفي ضعيف در محيط خانواده، فوت، زنداني شدن و اشتغال بيش

 در محيط خانوادهپيوستگي و حمايت پايين فرزندان، كنترل ناتواني والدين در نظارت و 

 (6229آماتو و پرويتي) در اين رابطه. (98-45: 5989محسني تبريزي، باشد )يمو... 

سوءمصرف الكل و مواد مخدر، ناسازگاري، خيانت و رشد ناموزون خانواده را موج  

 (.Amato & Previti, 2003) اندكرده فروپاشي خانواده ذكر

شتن تعامالت ابزاري در محيط خانواده همچنين عدم وجود تعامل اظهاري و نيز دا

با يكديگر دادوستد » باشد. تعامل به معنينيز از عوامل زمينه ايي مؤثر در بروز طالق مي
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( با تأسي از تئوري نظام شخصيت 5941) يچلب. (5942ساروخاني، ) آمده است« كردن

دارد بيان مياجتماعي برآمد. وي  تعامالتو نيز نظام اجتماعي پارسونز درصدد بررسي 

است. در تعامل با وجه صرفاً « اظهاري»و « ابزاري» كه تعامل داراي دو وجه عمده

توان تعامل براي كنشگر جنبه كامالً ابزاري دارد. اشكال اين نوع از تعامل را مي ابزاري؛

بعد اظهاري تعامل،  در .(5982امير كافي، دانست )خودخواهانه ا، حسابگرانه و فردگر

دف است نه وسيله، از طريق تعامل اظهاري است كه ما يا گروه اجتماعي شكل تعامل ه

شوند. اي كه در آن كاال و خدمات تبادل ميگيرد. اين نوع تعامل داراي اشكال: مبادلهمي

جهت رسيدن به تفاهم  هاشهياندها، انتظارات و گفتماني كه در آن اطالعات، خواسته

شود تعهد و عاطفه مبادله مي كه در آن عاطفي است شوند و نهايتاًمشترک تبادل مي

 (.5941چلبي، )

بنابراين با توجه به مطال  يادشده اگر زوجين كه در ارتباط مستقيم به يكديگر 

؛ داراي نظام شخصيتي رشد يافته باشند، سعي در برقراري كنش عاطفي، باشنديم

تعامالت و روابط اظهاري بوجود  ها، درنتيجه بين آنكننديمي و نيز گفتماني امبادله

نوبه خود ميزان رضايت زناشويي را به دنبال دارد. بالعكس اگر كه اين امر به ديآيم

تعامل و كنش متقابل مبتني زوجين داراي شخصيت رشد يافته نباشند؛ سعي در برقراري 

ني هاي مشخصي كه عموماً غيرعقالبر خشونت، زور و پافشاري كردن نسبت به ديدگاه

كه اين امر  ديآيم ها تعامالت و روابط ابزاري بوجود، درنتيجه بين آنكننديماست 

و زمينه را براي بروز طالق  اندازديمنوبه خود ميزان رضايت زناشويي را به مخاطره به

( در پژوهش خود به عواملي 5966) در اين رابطه قاسمي و ساروخاني. كنديممستعد 

تنفر در بروز  خيانت و بدبيني، دروغگويي و توجهي، سوءظن وشتم، بي ضر  و نظير:

( در مطالعات خود نشان 5962) پديده طالق دست يافتند. همچنين بهاري و همكاران

در تنش و تعارض و در  ،كه عدم صميميت و تعامالت اظهاري در محيط خانواده ندداد

در پژوهش خود به اين  (6228وينبرگر و همكاران )باشد. نهايت طالق تأثيرگذار مي
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بيني كننده مهم طالق در جوان پيش نيدر زوج تيميعدم صمنتيجه دست يافتند كه 

 (. Weinberger & Hofstein &Whitbourn, 2008) است. يانساليدوران م

توجهي به بُعد پيامدي دين در خانواده نيز از عوامل زمينه ايي مؤثر در بروز بي

پايبندي و آگاهي از اصول و شعائر يک » رت است از:باشد. دينداري عباطالق مي

رباني و )« زندگي فردي و اجتماعي تأثيرگذار باشد اي كه اين پيروي برگونهمذه ، به

رفتارها و عقايد مذهبي، تأثير مثبتي در معنادار كردن زندگي دارند. (. 5988طاهري، 

واال، اميدواري به ياري  داشتن معنا و هدف در زندگي، احساس تعلق داشتن به منبعي

هاي اجتماعي و معنوي و...، مندي از حمايتزندگي، بهره يزاخداوند در شرايط مشكل

در مواجهه  تواننديها مهستند كه افراد مذهبي با دارا بودن آن ييهاهمگي ازجمله روش

 صيادي تورانلو و همكاران،با حوادث فشارزاي زندگي، آسي  كمتري را متحمل شوند )

5989.) 

توانند واسطه توجه به دينداري و ابعاد آن در زندگي، ميبنابراين زوجين نيز به 

توجهي وفصل نمايند. بالعكس بيها و فشارهاي زندگي را با آرامش حلبسياري از تنش

شود كه با يكديگر و نيز ساير به اخالق و معنويات در محيط خانواده، موج  مي

مل مناس  نباشند و خانواده را به محيط نزاع و اختالفات اعضاي خانواده داراي تعا

به خود ( در پژوهش 5986) ي و همكارانثان يميكرخانوادگي تبديل كنند. در اين رابطه 

و توجه و احترام  انوادهبه خ يبنديپا، يوفاداركو، يكه داشتن اخالق ن ندديرس جهينت نيا

در انتخا  همسر در جهت  يورضر يو اخالق يجمله عوامل معنو از ،به خانواده

 به ازدواج موفق است. يابيدست

كننده بروز طالق در بين يا مجموعه عوامل عام كه شرايط تسهيلي امداخلهشرايط 

عدم برخورداري از مهارت  -الفسازند؛ متشكل از مقوالت: مي زوجين را فراهم

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

ي از امجموعهزندگي به  هايمهارتباشند. اصطالح خصوصي و عمومي خانواده مي

به افراد كمک كند  توانديمكه  شوديم اجتماعي و ميان فردي اطالق -رواني هايمهارت
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ارتباط برقرار كنند.  مؤثرطور تا تصميمات خود را با آگاهي اتخاذ نمايند و به

مديريت شخصي خود را گسترش دهند و زندگي سالم و  ي وامقابله هايمهارت

واسطه عدم برخورداري (. زوجين متقاضي طالق بهUnicef, 2003باشند )باروري داشته 

از مهارت زندگي در ابعاد مختلف خودآگاهي، حل مسئله، تفكر خالق، مقابله با هيجان، 

رد اهداف زندگي خود تفكر خالق و مهارت ارتباطي در پيشب روابط بين فردي، همدلي،

زندگي و بهبود روابط خانوادگي ناتوان و درمانده  و خانواده، حل مسائل و مشكالت

كالنتري و كند. باشند. اين امر بروز اختالفات و تضاد در محيط خانواده را تشديد ميمي

( در 5962)همكاران  وي مشك ( و5989زرگر و نشاط دوست ) (،5962) روشنفكر

عوامل مؤثر بر يكي از عنوان هاي زندگي را بهانواع مهارت ضعف در خود يهاپژوهش

 اند.طالق تشخيص داده

نظير هاي اخير با سرعتي بيهاي اجتماعي مجازي در سالهمچنين شبكه

گيري اجتماعات جديدي از كاربران اند. فضاي مجازي مجالي براي شكليافتهگسترش

است كه شده  ن مفاهيم بر اساس اين واقعيت ارائههمه اي (.Pretty, 1999كند )فراهم مي

بخش اساسي جامعه امروز ما را تعريف  ،واسطه رايانهاستفاده از رايانه و ارتباطات به

اگر فرهنگ استفاده از آن در افراد جامعه نهادينه نشود؛ پيامدهاي  بنابراينكند. مي

عي واقعي، انزواي اجتماعي، ناگواري همچون اعتياد اينترنتي، فرسايش تعامالت اجتما

افسردگي و... را به دنبال خواهد داشت. بنابراين در رابطه با زوجين و نهاد خانواده نيز 

هاي مدرن همچون فرهنگ نادرست در استفاده از تكنولوژيتوان چنين گفت كه مي

تعامالت واقعي بين زوجين، هاي اجتماعي موبايلي و اينترنتي منجر به كاهش شبكه

 تياد اينترنتي و حتي خيانت زوجين نسبت به هم خواهد شد. اع

( و 5969) (، مظفري نيا و قاسمي پور5965) در اين رابطه قادر زاده و همكاران

هاي اجتماعي هاي خود به نقش و تأثير شبكهدر پژوهش (5964) پيرجليلي و همكاران

مورد ، مداخله بيمجازي در بروز طالق و خاصه طالق عاطفي دست يافتند. همچنين

اطرافيان در زندگي زناشويي نيز موج  بروز اختالفات و تضاد در محيط خانواده 
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، عنايت و (5986) ، باستاني و همكاران(5969) مطالعات قاسمي و ساروخانيشود. مي

مؤيد اين ( 5962)همكاران  و مشكي و (5989) رياحي و همكاران و (5962) همكاران

 كند.هاي خانواده را سست مياي نابجا بنيانهنكته است كه دخالت

براي اداره كردن  هاواكنشو يا  هاكنشي از امجموعهپديده و يا مقوله محوري كه 

متقاضي طالق، توسعه نامتوازن خانواده  نيزوج ستهيدر تجربه ز؛ شونديمآن هدايت 

ي توسعه نامتوازن ديگر، تمام مقوالت برشمرده شده، حول مقوله محوربيانبوده است. به

بعدي بوده و به ابعاد مختلف زندگي چرخند؛ يعني خانواده ايي كه صرفاً تکخانواده مي

ايي با توجه به دهد. چنين خانوادهفردي و خانوادگي در نهاد خانواده اهميت نمي

پذيرش تحوالت خانواده و نيز دگرگوني ساختاري و ايدئولوژيكي خانوادگي كه ناشي 

هاي سنتي خود را در قبال خانواده از دست باشد؛ ارزشنفي مدرنيته مياز تبعات م

دهند. عوامل يادشده در كنار وجود مسائل و مشكالت اقتصادي و نيز مسائل مي

توجهي به بُعد پيامدي فرهنگي حاكم بر خانواده و نيز وجود نابساماني خانوادگي و بي

سازد. در اين ختالفات خانوادگي فراهم ميدين، زمينه را براي بروز تعامالت ابزاري و ا

واسطه فرهنگ نادرست استفاده از تكنولوژِي مدرن ميان اختالفات و تضاد خانوادگي به

واسطه مداخله اطرافيان در زندگي عدم تفكيک حوزه خصوصي و عمومي به و نيز

اده را رشد ناموزون خانو 6229 سال در5آماتووپرويتيگردد. مشترک زناشويي تشديد مي

 كرده است. موج  فروپاشي خانواده ذكر

متقاضي طالق  نيزوج ستهيخانواده در تجربه زكنش و تعامل نيز در مفهوم 

تر كنش و تعامل مقوالت متشكل از برطرف نشدن نياز خانواده بوده است. به بيان دقيق

برشمرده، اي اي و مقوالت مداخلهدر كنار مقوالت زمينه( مقدم) نيشيپعلّي يا شرايط 

به همراه پديده محوري توسعه نامتوازن خانواده با يكديگر و مرتفع نشدن نياز رواني و 

برآورده نشدن نيازهاي احساس تعلق اعضاي خانواده در ابعاد مختلف خواهد بود. 

                                                 
5. Amato& Previti 
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كم اعضاي خانواده از هم فاصله بگيرند. باستاني و شود كمعاطفي و جنسي سب  مي

( در 5969) ( و مختاري و همكاران5962) و همكاران (، عنايت5986) همكاران

هاي خود مرتفع نشدن نياز را يكي از عوامل مؤثر در بروز تنش و تعارض در پژوهش

 اند.خانواده تشخيص داده

متقاضي طالق  نيزوج ستهيدر تجربه ز خانوادهدر نهايت پيامدها در مفهوم 

از  -و ج هاي طالقآسي  -طالق،  ناپذيري اجتنا  -الف متشكل از سه مقوله اصلي:

. بدين معني كه كنش و تعامل مرتفع نشدن نياز باشديم دست دادن حمايت خانوادگي

( مقدم) نيشيپمقوالت علّي يا شرايط اعضاي خانواده در ابعاد مختلف كه خود معلول 

 ادهاي و مقوله محوري توسعه نامتوازن خانواي، مقوالت مداخلهدر كنار مقوالت زمينه

ناپذير ، عالوه بر اينكه وقوع آسي  اجتماعي طالق را در ميان زوجين اجتنا باشديم

ي خانوادگي زوجين و ساير هاتيحماواسطه طالق زوجين ضمن آنكه ؛ بهسازديم

آسي  ي طالق را در ابعاد مختلف همچون ها يآس؛ روديماعضاي خانواده از ميان 

متوجه را پذيري فرزندان انوادگي، اقتصادي و آسي رواني، فردي، اجتماعي، فرهنگي، خ

 .كنديمخانواده فروپاشيده 

توان گفت كه تعارضات زناشويي و طالق، تهديدهايي جدي براي بنابراين مي

كشد و باعث بروز پيوندهاي خانوادگي است كه ثبات و كيفيت ازدواج را به چالش مي

ماركمن و همكاران شود. تصادي ميپيامدهاي منفي رواني، جسماني، اجتماعي و اق

در پژوهش خود در رابطه با علل و عوامل طالق به تأثيرات منفي طالق بر ( 5667)

 Markman, Stanley) وري كم در كار اشاره كردندسالمت جسماني، افسردگي و بهره

& Blumberg, 1994.) 

 ستهيتجربه زخانواده در مفهوم در پايان با توجه به مدل تحليلي برساخته شده 

هايي به شرح ذيل در راستاي يشنهادپي بر اساس پارادايم گرندد تئوري، متقاض نيزوج

سازگاري زناشويي و تحكيم بنيان خانواده در ميان زوجين متقاضي طالق به شرح زير 

 شود: يمداده 
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عنوان يكي با توجه به اينكه مسائل اقتصادي زوجين و خاصه مشكالت مالي به -

است؛ پيشنهاد شده  پيشين و مقدم( در بروز طالق احصاء و شناسايي) ط علّياز شراي

ها هاي سياسي و اقتصادي؛ راهبردها، برنامهاندركاران حوزهگردد كه مسئولين و دستمي

 و عملياتي نمايند.  منظور مقابله با شرايط بد اقتصادي تدوينو اقدامات الزم را به

از بين رفتن سائل فرهنگي زوجين و خاصه همچنين با توجه به اينكه م -

عنوان يكي از شرايط بههاي فرهنگي و تضاد فرهنگي بوجود آمده در بين زوجين ارزش

شود كه است. پيشنهاد ميشده  پيشين و مقدم( در بروز طالق احصاء و شناسايي) علّي

عهده  خرده نظام فرهنگي كه وظيفه حفظ و نگهداشت الگوهاي فرهنگي جامعه را به

پذيري خاصه نهاد آموزش و رسانه، به توليد هاي جامعهواسطه مكانيسمدارد به

و اجتماعي و نهادينه نمودن آن در مخاطبان در راستاي  هاي فرهنگي، آموزشيبرنامه

 هاي ناهمخوان غيرخودي مبادرت ورزد. هاي منتج از فرهنگمقابله با ارزش

ت اظهاري و نيز وجود تعامالت ابزاري در با توجه به اينكه عدم وجود تعامال -

اي و خاص در بروز طالق احصاء و يكي از شرايط زمينه عنوانمحيط خانواده به

هاي زندگي به زوجين در ابعاد مختلف خاصه آموزش مهارت ، پساستشده  شناسايي

مهارت همدلي، مهارت روابط بين فردي، مهارت خودآگاهي، مهارت مقابله  هايآموزش

گري و مهارت تفكر ا هيجان، مهارت ارتباطي، مهارت حل مسئله، مهارت تصميمب

 گردد.پيشنهاد مي خالق

هاي هاي مدرن و خاصه شبكهبا توجه به اينكه استفاده نادرست از تكنولوژي -

اي و شرايط عام در بروز طالق احصا و عنوان يكي از عوامل مداخلهاجتماعي مجازي به

اندركاران دو نهاد آموزش و ن و دستگردد كه مسئوال؛ پيشنهاد مياستشده  شناسايي

اي شهروندان و خاصه رسانه با توليد محتواي آموزشي مناس  به آموزش سواد رسانه

 نوجوانان و جوانان در دوران تحصيل مبادرت ورزند. 

زوجين يكي از شرايط به بعد پيامدي دين در بين  توجهيبا توجه به اينكه بي -

شود كه پيشنهاد مي ،استشده  اي و خاص در بروز طالق احصاء و شناساييمينهز
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هاي معنوي و خاصه بعد پيامدي دينداري در شئونات زندگي منظور تقويت ارزشبه

هاي مختلف خاصه ها و محتواي آموزشي توليد و از راهبرنامه ،فردي و اجتماعي

 د.هاي نهاد رسانه در جامعه عملياتي گردظرفيت

به مراكز مشاوره خانواده در هنگام  هاخانوادههمچنين ترويج فرهنگ مراجعه  -

ي كارشناسيرغگردد تا از مداخله يمبروز مشكالت و اختالفات خانوادگي توصيه 

اطرافيان در زندگي زناشويي اگرچه بعضاً ممكن است از روي صالح و خيرخواهي نيز 

توانند در اين رسانه نقش برجسته ايي را مي باشد،ممانعت به عمل آيد؛ نهاد آموزش و

 زمينه داشته باشند. 

ايي و حمايتي براي در نهايت تقويت و توسعه خدمات مددكاري، مشاوره -

منظور جلوگيري از بروز طالق و بازگشت به زندگي مشترک زوجين متقاضي طالق به

 گردد.پيشنهاد مي
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