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 طالق در مؤثرروانشناختی  عوامل از گرفته طالق زنان و مردان تجارب كيفی مطالعه
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A qualitative study of the experiences of divorced men and women on the 

psychological factors affecting divorce 
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 چكيده

عمیو اقتصادی، اجتماعی،  ای که در جوامع امروزی با سرعت زیاد در حال افزایش است و آثار و پیامدهاییدهپدطالق  زمينه:

در طالق  ؤثرماین پژوهش با نگاهی کیفی به منظور کشف عوامل روانشناختی  هدف:روانشناختی بسیاری بر مردان و زنان مطلقه دارد. 

عمیو با  مصاحبة و کیفی مطالعة نتیجة حاضر مطالعة یهاداده روش:فرهنگی و اجتماعی شهر تهران صورت گرفت.  با توجه به شرایط

از طریو مصاحبه نیمه  هادادهآوری شدند. روش جمعگیری هدفمند انتخاب است که از طریو نمونه تهران شهر در مطلقه مرد و زن 00

پژوهش انتخاب  روش به عنوان )مضمون( تماتیک از تحلیل هادادهساختار یافته عمیو بود که تا زمان اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل 

کد مربوط به قبل از ازدواج است.  30و کد مربوط به بعد از ازدواج  311کد روانشناختی استخراج شدکه  420در نهایت  ها:يافتهشد. 

های جنسیتی و درطبقه قبل یژگیوها و در نقش تعارض عاطفی، - منشی، رفتاری، هیجانی - شناختی مؤلفهچهار  درطبقه بعد از ازدواج

گیری لازدواج در شك نتایج نشان داد که عوامل روانشناختی در قبل و بعد از گيری:نتيجه منشی مطرح شد. - شناختی مؤلفه از ازدواج

تواند به صورت یم ای و به همراه مقوالت یا ابعاد دیگریرهزنجی به صورت هامؤلفهی موجود در هر یک از هاشاخص طالق موثرند.

 اجتماعی طالق، عوامل روانشناختی، شرایط فرهنگی و واژه كليدها: رسمی گردد. گر منجر به طالقساز و یا مداخلهعلی، زمینه
Background: Nowadays, the rate of divorce is rapidly rising and this phenomenon is associated with 

significant economic, social, and psychological consequences and effects for divorced men and 

women. Aims: this study was carried out aimed to determine the psychological factors affecting 

divorce in qualitive view considering the cultural and social conditions of Tehran. Method: Necessary 

data in the present study was collected using a qualitative study and conducting a deep interview with 

15 divorced women and men in Tehran, who were selected using purposive sampling method. The 

data collection method was deep semi-structured interview and these interviews continued until 

theoretical saturation. The Maxqda software environment and the thematic analysis were selected as 

the research method in order to analyze the data. Results: According to the results, 425 psychological 

codes were extracted in such a way that there were 390 post-marriage codes and 35 pre-marriage 

codes. There were four components of cognitive- temperamental, behavioral, emotional, conflict in 

roles and gender characteristics were arisen in the post-marriage group and the cognitive- 

temperamental component was arisen in the pre-marriage category. Conclusions: According to the 

results, the psychological factors have a significant effect on the formation of divorce before and after 

marriage. The indicators in each of the above components, in form of a chain and with other groups 

can lead to formal divorce as causal, underlying or intervening. Key Words: Divorce, psychological 

factors, cultural and social conditions 
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 مقدمه

 سیر دهندة نشان اخیر یهاسال در ایران طالق وضعیت بر مروری

 نسبت آماری شاخص خصوص در اگرچه .طالق است رشد صعودی

 نرخ افزایش حال این کرد با برخورد احتیاط با باید ازدواج به طالق

رویداد  یک است، طالق مسلمی پدیدة امروزی جوامع در طالق

 و مدتت ثیرات کوتاه خانواده، بنیان پاشیدگی هم از و است پیچیده

 بزرگساالن و برای فرزندان اجتماعی و فردی قانونی، مالی، بلندمدت

 یهانقش پذیرش و بر ارتباطات پاشیدگی هم از این دارد. همراه به را

( 2111گرینبام،  و یحیی حاج اویدان، -گذارد )الدار یم ت ثیر جدید

 خطر قبیل از فراوانی منفی است که طالق پیامدهای این در حالی

آسیب به خود و دیگران، افت عملكرد شغلی، فساد،  فزآینده

 تندرستیمشكالت  شایستگی پایین، و انزوا خودکشی، و افسردگی

زمینه  همین در دارد به همراه فرزندان برای پایین تحصیلی عملكرد و

 کنندیم تالش جمعیتی و محققان اجتماعی علوم حوزة اندیشمندان

 را طالق وقوع و ازدواج یا گسستگی تداوم و مسبب عوامل تا

 کنند. شناسایی

انسانى  جامعه ابعاد و جوانب تمام به تعداد اضالعى داراى طالق

نه  روانى به تعادل زیرا است، روانى پدیده یک طالق نخست است.

گذارد و یم اثر هاآن نزدیكان فرزندان و تمامی بلكه انسان، دو تنها

شود می طالق است. ثانیاً مؤثرعوامل روانشناختی در بروز آن 

تواند بر وضعیت اقتصادی یک یم هم که معنا این به است؛ اقتصادى

 ذشتهگیر بگذارد و عامل اقتصادی در بروز آن نقش دارد. ت ثخانواده 

 یک جمعیت در جوانب تمامى بر مؤثر است اییدهپد این طالق از

دارد و از آن  اثر جمعیت کیفیت کمیت و بر طرفى از زیرا جامعه؛

 یک پدیده طالق آنكه چهارم (0310شاهمرادی،) یردپذیر میت ث

 ر مییت ثگیرد و هم بر آن مییر ت ثکه هم از فرهنگ  است فرهنگى

 به (. پس توجه0314پورفرد و قلی زاده، نیا، بانكیگذارد )مسعودی

 و فرهنگی، اقتصادی جامعه شناختی، دیدگاه روانشناختی، از طالق

االشرافی، خنكدار  -صدر )حائز اهمیت است  جمعیت شناختی حتى

 (.0310طارسی، شمخانی، یوسفی افراشته، 

طالق  سازعوامل زمینه مورد در که ییهاپژوهش از برخی

شناختی  جمعیت عوامل از که برخی است داده نشان گرفته، صورت

در  مهمی اجتماعی نقش اقتصادی وضعیت سن، تحصیالت، مانند

 در حوزهزناشویی دارند.  زندگی نداشتن تداوم یا داشتن تداوم

 ریزدیم شناخت عوامل به نظر ما مرزهای کالسیک دانش انسانی فرو

، اقتصادی و به بیان دیگر باید محقو در عین حال هم عوامل روانی،

کرده مورد  سیاسی و هم عوامل اجتماعی، حقوقی و... را با هم مطرح

 ی،کالنتر .شود تا واقعیت در همه ابعادش شناخته شناخت قرار دهد

عوامل  چهار دسته در را طالق ( علل0311) یجواهر و روشنفكر

 .اندکرده تقسیم بندی اقتصادی و خانوادگی روانشناختی، اجتماعی،

( به برآورده 0368کاکاوند ) بهرامی، و نیاعلیوردی ریاحی،

های جنسیتی، دخالت همسران، تعارض در نقش انتظارات نشدن

زوجین در  عقاید در تفاوت و سنی تحصیلی و یهاتفاوت دیگران،

 طالق اشاره کردند

 با طالق مرتبط عوامل و وضعیت ررسىعنوان ب با دیگرى تحقیو

به  0366-0326های سال در گناباد شهرستان زوجین مطلقه دیدگاه از

پژوهش  این است. نتایج انجام شده 0311همكاران  و مشكى وسیله

 و فردى فرهنگى اقتصادى، اجتماعى، مختلف عوامل نظر داد از نشان

 عدم تفاهم، همسر، ناکافى طالق، شناخت با مرتبط عوامل بیشترین

 بودن ازدواج، اجبارى بیكارى، زندگى، در دیگران و فامیل دخالت

 ازدواج، شهرنشینى، پایین سن اعتیاد، زندگى، یهامهارت کمبود

 و ی جنسىهامهارت کمبود همسر، روانى جسمى یا هاییماریب

 است. بوده ازدواج در ارتباطى

(، ت ثیر صمیمیت در اختالفات زناشویی 0360)کامكار و جباریان 

زن مت هل که به قصد طالق و جدایی به مراجع ذیربط مراجعه  31را بر 

اختالل در روابط  02/1کرده بودند، بررسی نمودند و نشان دادند که 

زناشویی به دلیل اختالل در روابط عاطفی و صمیمی زوجین بوده 

بینی پیش»حت عنوان است و همچنین آنها در پژوهشی طولی ت

ی جوان چهار سال پس از هازوجی سازگاری زناشویی هاکننده

به صورت « نارساکنش وری شوهران»نشان دادند که عوامل « ازدواج

هر دو به صورت مثبت به « زنانگی زنان»و « زنانگی مردان»منفی و 

 طور معناداری سازگاری زناشویی مردان را چهار سال بعد از اندازه

طراب اض»کردند و این در حالی است که یمبینی اولیه پیش گیری

ی افسردگ»هر دو به صورت منفی و عوامل « افسردگی زنان»و « مردان

هر دو به صورت مثبت به طور معنادار « زنانگی زنان»و « مردان

 کردند.یمبینی سازگاری زنان را در چهارسال بعد پیش

 نداشتن مانند وناگونیگ عللی به هادر مورد علل طالق پژوهش

 اقتصادی، و مشكالت مالی بیكاری، تمكین، عدم اخالقی، تفاهم

سنی،  اختالف و سواد سطو اختالف دیگران، مداخله اعتیاد،

خانواده  دخالت زناشویی، هایمهارت نداشتن و مشكالت ارتباطى
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اجبارى  همسر، ناکافى زوجین، شناخت از یكى روانى بیمارى ها،

شهرنشینى، نارضایتی  زندگى هایمهارت کمبود ازدواج، بودن

و  نظری یدرنیا،ح(همسر  بی وفایی پذیری،مسئولیت عدم جنسی

و  هنریان، 0313 سده، براتی و گلزاری راستگو، ،0313سلیمانیان، 

 .است ( اشاره شده0311 پورخان، ،0311 یونسی،

( در تحقیقی با عنوان 0314ساعتلو )حسینی، رضاپور و عصمت 

بر افزایش میزان طالق به این نتیجه رسیدند که  مؤثربررسی عوامل 

یاد همسر، میزان تحصیالت زوجین، اعت پنج عامل دخالت خانواده،

انتظارات براورده نشده همسران و ازدواج اجباری در افزایش طالق 

در  (0313) یفشرزاده و مروتی نقش داشته است. عرب، ابراهیم

 با طالق بر مؤثر عوامل ترکیب فرا مدل طراحیتحقیقی با عنوان 

، جنسی عوامل نتیجه رسید که به این پیشین یهاند مطالعهمنظام مرور

، رفتاری اختالالت ،ادراکی عوامل ،شغلی عوامل ،اقتصادی عوامل

 دخالت ،تجانس عدم ،جمعیتی عوامل ،مجدد ازدواج ،اعتیادی

ش نق ماهیت تغییر، بندوباری بی ،شخصیتی ،ازدواج شیوه ،اطرافیان

بر طالق در ایران  مؤثرزن، برآورده نشدن انتظارات زوجین از ابعاد 

 است.

تعارضات نقشی،  ارتباط، فقدان علل به خارجی هایپژوهش در

مشكالت  فرازناشویی، جنسی رابطه زندگی، سبک یهاارزش

سوء  خاص، آفرینمشكل  رفتارهای منفی، یهانگرش شخصیتی،

تعهد  خیانت، مخدر، مواد و الكل جسمانی، سوءمصرف استفاده

 ناپختگی، فقدان بی اعتمادی اقتصادی، حمایت کار، فقدان به افراطی

 سر سبک بر تعارض روانی، بیماری خانواده، و ازدواج تعهد به

 نایلز ،بلوماست ) اشاره شده عاطفی عشو، مشكالت فقدان زندگی،

کالمیجین،  ،2116شریف،  چان و ،0163، فلچر، 0160تاچر،  و

 (2111پورتمان،  و گراف

 شكل خألکند که روابط زناشویی در ( اشاره می2111هاستون )

ر پیامد دهد که بفرهنگی روی می -گیرد بلكه در بافت اجتماعی نمی

: طالق، گفت توانیبه طور مثال به درستی م ازدواج ت ثیرگذار است.

ملی اجتماعی دارد )نظیر مادی شدن جامعه، کم رنگ شدن سلسله عوا

معنوی در جوامع صنعتی غرب و...( از جانب دیگر هرگز  یهاارزش

ر جریان ب یرت ثتصور کرد که شرایط اقتصادی جامعه بی توانینم

ها در همین جوامع دست به طالق طالق باشند. لیكن همه انسان

، گذارند ریانی نیز در کار طالق ت ث. بنابراین سلسله عوامل روزنندینم

( اشاره 0314همكاران )آبادی و توان به مطالعه کمالیمدر این راستا 

ین شخصیتی در زوج هاییژگیمقایسه وکرد آنها در تحقیقی به نام 

ز نظر اشهر بوشهر به این نتیجه رسیدند که  ی طالق و عادیضمتقا

به  یی و گشودگیبرونگرا ،رنجورخوییشخصیتی روان هاییژگیو

 آنها با هم متفاوتند. تجربه

طالق  به باعنوان گرایش پژوهشى در (0311) جوادى و جوادى

خانواده  یهادادگاه به کنندگانمراجعه بین در بر آن مؤثر عوامل و

رسیدند: عدم  ذیل غرب نتایج گیالن و غرب ایوان شهرستان در

روابط  برقرارى در ناتوانى همسر، خانواده پذیرى، دخالتمسئولیت

در  داشتن مشكل همسر، وفایىبى همسر، به عالقگىبى عاطفى،

 یكدیگر از انتظارات نكردن برآورده جنسى مطلوب، روابط برقرارى

 (2102) محمدی و باریكانی مطالعه .است بوده طالق اصلى عوامل

 هایدخالت طالق و داییج برای مردان دالیل مهمترین که داد نشان

 نادرست انتخاب طالق، دلیل مهمترین زنان میان در و خانوادگی

 باشد.یم همسر

 بر مؤثر عوامل که دارد نكته این بر اشاره تجربی پیشینه رسیبر

ی ادههاز  است متفاوت کامالً دیگرعه جام به یاجامعه از نه تنها طالق

 گذاردیم صحه نكته این بر امر این و تا دهه دیگر نیز متفاوت است

 اجتماعی آسیب یک عنوان به طالق کاهش و پیشگیری برای که

 زادهنمحس .گیرد قرار نظر مورد اجتماعی - فرهنگی بافت است الزم

 عوامل ایران، اجتماعی فرهنگی بافت به توجه با( 0311همكاران ) و

 و اجباری ازدواج و نامناسب انگیزه با ازدواج مانند ازدواج از قبل

 اندک حضور همسر، خانواده با تعارض شامل ازدواج از بعد عوامل

 شرنگ سر بر تعارض مجردی، ایهتشرمعا تداوم و منزل در شوهر

 مشكالت و بدگمانی خیانت، زناشویی، خشونت جنسیتی، نقش های

 یدارا یوقوع هر طالق اگرچه .داندمی مؤثر را طالق بروز در مالی

 یدهپد یننقاط مشترک ا از یاست، اما برخ منحصر به فرد یهایژگیو

 نیمؤثر بر ا یشناختجامعهی روانشناخت عوامل سازد کهما را قادر می

 یم.ساز را مشخص آیندفر

 هطالق ارائه شد آیندفر یینکه جهت تب یمختلف هایدیدگاه

یزان م یزو ن آیندفر یناست، صرفاً در برآورد نقطه شروع و خاتمه ا

یز مامت یكدیگردهند، از ها میرخدادها و تجربه یکه به برخ یتیاهم

 یاهیل و سطو تحل ینظر یریگی جهتها از جنبهمدل ینشوند. امی

دارند.  فاوتت یكدیگربا  یشناختی و ابعاد کاربردجامعهی، روانشناخت

 یاختروانشنی الگوها یزطالق و ن یندها در فهم فرآیدگاهد ینمباحث ا
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انی، ساروخ) مؤثر است یاربس یندفرآ یندر ا یلشناختی دخو جامعه

0311.) 

از  است طالق افزایش درک دنبال به که هایتئور از دسته یک

 گیدنز و آنتونی مباحث بخش این در شود کهیم ناشی شناسیجامعه

بک  و طرح است. گیدنز قابل فردگرایی و لیبرالیسم مورد در بک

 قرن بیستم تاریخ در فردگرایی و لیبرالیسم که اندکرده بحث (0112)

 و استقالل فردی افزایش آن، پیشینه در کلیدی تسلط یافتند. عناصر

است  شخصی فرد زندگی گیری پروژهشكل در اخالقی موانع کاهش

 که با منجر شده ترطلبانه مساوات جنسیتی رژیم یک به فردگرایی

 شرح گرایی ازهم یک و زنان و مردان بین متقارن قدرت روابط

 به سمت گرایش است. شده زن مشخص و مرد انتخاب هایحال

 زنان و که مردان شودیم باعث لیبرالیسم و یافته کاهش نهادی کنترل

 دور از خود گذشتگی و ایثار هایارزش از را خودشان تدریج به

 نقش طالق بر تبیین افزایش برای موجود هاییتئور دوم کنند. دسته

 به هاالایده و تغییر رفتارها در عوامل نگرشی و فرهنگی تغییرات

 .دارند خانواده ت کید بیشتری تغییرات مهم یهامؤلفه از یكی عنوان

 نیروی یافته، ثروت افزایش که کندیم اینگلهارت استدالل رونالد

 لیبرالیسم عنوان که به است هاییارزش در پس تغییر در محرکی

 و اقتصادی بر امنیت وسیعی میزان به سنتی هایشود ارزشیم تفسیر

 منجر که هاییاندکی برای اررزش اهمیت و کنندمی تمرکز فیزیكی

 مادی افزایش امنیت دهند. زمانی کهمی شودمی خودبیانگری افراد به

 به بیشتر افراد شود،برآورده می اولیه و اساسی نیازهای و یابدیم

 دهدمی کاهش را انطباق اجتماعی که های فردگرایانهارزش سمت

 از را طالق تا کندیم ها تالشتئوری از سوم دسته .شوندمی کشیده

جایگزین  هایینههز اقتصادی مورد بررسی قرار دهد که بر دیدگاه

 از خروج امكانات به عبارت دیگر ازدواج، فرصت( هایینه)هز

 به ازدواج منجر هزینه جایگزین در کند. افزایشمی تمرکز ازدواج

مندگاری، رازقی نصرآبادی،  شود )علییم طالق هاینرخ در افزایش

0310.) 

فرآیند  طالق یک"توان به دیدگاه یمدر تبیین روانشناختی طالق 

ند بحران در مورد فرآی و براساس اصول نظریه یزمنتوسط واکه "ماتم 

که توسط  ی طالقامرحلهطالق بسط داده شد و یا به نظریه شش 

 داند ویطالق را متشكل از شش مرحله م یندفراکه  (0186) بوهانان

ی یدهاز پد یروانشناخت یفیتوصیدگاه، د سلر کهیا نظریه تحلیلی ک

 ی: الف. آگاهیجانیی هبه هفت مرحلهرا  طالق آیندفرو  طالق است

 یارتباط زن و شوهر ج. مرحله یلتقل یاعالقه  افول یب. مرحله یهاول

اتم و ی م. مرحلهد یجسم یا یزیكیف ییادی جد. مرحله یریگکناره

ی کشف خود و تالش مرحله .زیه ثانو یداریب یا یی آگاهمرحله

 (.0311ساروخانی، کرد )کند، اشاره ی است، تقسیم میجد

 یاربس یاجتماع -ی ابعاد فرد یمانند ازدواج دارا یزن طالق

ه منحصر ب یهایژگیو یدارا یای است اگرچه وقوع هر طالقیچیدهپ

 د کهازسما را قادر می یدهپد یناز نقاط مشترک ا یفرد است، اما برخ

ص را مشخ آیندفر ینشناختی مؤثر بر اجامعهی ت روانشناختعوامل 

شناختی طالق، جامعه - یروانشناخت یای دو مؤلفهنظریهیم. ساز

ل به طور کام یهنگام آیند طالقکه فر دهدیقرار م ینفرض را بر ا

و  یهسه عامل مورد تجز یندرک خواهد شد که رفتار زوجین تحت ا

 یرد:قرار گ یلتحل

هر  "یدهو فا یانز"زن و شوهر از  یابیدر نظر گرفتن نظام ارز. 0

ی آنها )نظریه "یادناس"خت چارچوب . شنا2ی ارتباط آیندفر

تالش آنان به منظور حفظ  یچگونگ. 3 (یشناخت یناهماهنگ

 .رفتار مقابل یهاطراف و توج یطاز مح یشناخت "یداریپا"

از  یكی دهد که:می رخ یبحران طالق زمانیگر، عبارت د به

 ینا یاز اندازه توان خود را برا یشکند که باحساس می ینزوج

 درونی بر اساس سود و زیان(.ی یسه)مقا یدنمامی ینههز یزندگ

 طیاز شرا یشترب یلیازدواج خ یطاز شرا یناز زوج یكیتوقعات 

که بر اساس چارچوب  ی(. هنگامیرونیب یهایسهموجود است )مقا

 یحل موجود براراه ینهر دو، طالق بهتر یا یناز زوج یكی یاسناد

 (.0311مشكل است )ساروخانی،  رفع

 واحد برای جدی تهدیدهای طالق، و زناشویی تعارضات

 و کشیده چالش به را ازدواج کیفیت و ثبات که زناشویی هستند

 اقتصادی و اجتماعی جسمانی، روانی، پیامدهای منفی بروز باعث

 عواقب نیز فرزندان برای زناشویی تعارضات آن، بر عالوه .شوندیم

 اضطراب، منش، بروز اختالالت باالی احتمال .دارند شدیدی منفی

 الگوهای تكرار و ناموفو نوجوانی، ازدواج بزهكاری و افسردگی،

هستند  پیامدها این از هاییوالدین مثال زندگی از گرفته شده یاد

به واسطه پیامدهای منفی طالق ( 0311محسن زاده، نظری و عارفی، )

ی زیادی در زمینه طالق انجام شده است هاپژوهش اخیر، دهه چند در

ولی اکثر تحقیقات صورت گرفته محدود به رویكرد کمی و با 

استفاده از ابزارهای از پیش تعیین شده بوده است. در واقع برای درک 

ین ریک پدیده و کشف چگونگی آن در یک بافت یا موقعیت، بهت
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جلوه  فكر وی، روشنکالنتر روش مورد مطالعه رویكرد کیفی است.

 در طالق دهه تحقیقات علل سه عنوان مرور با پژوهشی ( در0311)

درصد تحقیقات به صورت کیفی بوده  6/2ایران عنوان کردند، تنها 

درصد از آن تحقیقات به صورت مصاحبه انجام شده  0/0است و تنها 

رورت انجام تحقیقات کیفی برای کشف و است و همین موضوع ض

 سازد.یمدرک پدیده طالق را نمایان 

 صورت گرفته علت بدین تهران، شهر در کالن مطالعه این انجام

 در به ازدواج طالق نسبت همواره متوالی، سالیان طی شهر این که در

باالتر بوده است و همچنین از یک سو وجود  کشور کل با مقایسه

 نگرش و هابا ارزش و مختلف هایقومیت با از جمعیت انبوهی حجم

خود و از سوی دیگر نرخ باالی مهاجرت به این شهر  به مختص های

و تغییرات مداوم و پیوسته در بافت فرهنگی اجتماعی، مطالعات کیفی 

بیشتری را در این کالن شهر ضروری می نماید. در همین راستا هدف 

ه در طالق با توج مؤثراصلی این پژوهش کشف عوامل روانشناختی 

 هران است.فرهنگی و اجتماعی شهر ت به شرایط

 روش

آن، از نوع کیفی  اصلی هدف به توجه با حاضر پژوهش روش

 تحلیل استیویک و تجزیه الگوی بر مبتنی پدیدارشناسی از استفاده با

 زنان طالق و تجارب مردان عمو تا شد انتخاب آکن اکوالیزی

 .شود درک عوامل روانشناختی بر طالق ت ثیر میزان و گرفته

زنان طالق  و مردان بین از پژوهش این در کنندگانمشارکت

دند، گیری هدفمند انتخاب شگرفته شهر تهران بوده که از طریو نمونه

 این افراد دارای مالک زیر بودند:

 سال از طالقشان گذشته باشد. 3. حداکثر 0

های جسمی خاص که ادامه یناتوان. دلیل درخواست طالق 2

 باشد.سازد نبوده یمزندگی مشترک را دشوار 

در  پژوهش در کنندگانشرکت که است شده سعی همچنین،

منطقه  مالی، شغل، وضعیت تحصیالت، سطو نظر از امكان حد

به  دسترسی امكان انتخاب شوند تا یكدیگر از متمایز سكونت

 مختلف حاصل سطوح در گرفته مردان طالق و زنان تجارب حداکثر

 دنبال دستیابی به محقو کمّی، تحقیو برخالف شود. در تحقیو کیفی

 به اشباع مصاحبه مورد پذیری نتایج نیست در نتیجه افرادبه تعمیم

 که یابدیمادامه  زمانی تا هادادهآوری  جمع و دارد بستگی هاداده

این تحقیو تا اشباع  نگردد. در جدیدتری حاصل مفاهیم و اطالعات

 مصاحبه صورت گرفت. 00نظری 

 مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیو طریو از پژوهش این یهاداده 

 سال گذشته طالق گرفته بودند. مصاحبه 3افرادی بود که در طول  با

به طور کامل  هامصاحبهدقیقه به طول انجامید و  40 حدوداًفرد  هر با

 از تحلیل maxqdaافزاری ضبط شد و بعد از تایپ در محیط نرم

 تفسیر تجربه یپژوهش برا روش به عنوان (مضمون ( تماتیک

 مورد دالیل طالق مورد استفاده قرار گرفت در در کنندگانشرکت

 تجربیات احساسات و کنندگان،شرکت ادراک بر ت کید رویكرد این

و نامی  کوئن مک است. گاست، مورد مطالعه از موضوع آنها

 به نزدیک شدن مرحله شامل، شش تماتیک تحلیل مراحل (2102)

 ،هاتمبازبینی  و مرور ،هاتم جستجوی اولیه، کدهای تولید ،هاداده

 اعتبار پذیری برای .است گزارش تهیه و هاتم نامگذاری و تعریف

استفاده شده  (0161)لینكلن  و گوبا جداگانه معیار چهار از هاداده

 به هر مصاحبه تحلیل از پس هاداده اعتبار قابلیت تضمین برای است.

 شود ت یید صحت وسقم نتایج تا شدیم بازگشت داده کنندهمشارکت

 افزایش به منظور و حاضر مطالعه در .گردد اعمال الزم تغییرات و

 اختصاص صورت گرفت: اقدامات برخی هادادهپایایی  و روایی

 ارتباط با حٌسن ها،داده آوریجمع به کافی زمان و مكان مناسب

 هاداده جمع آوری به را زمان کافی کنندگان، محققانشرکت

 افزایش را عمو اطالعات و وسعت چندباره آنها مرور با و اختصاص

 .دادند

پژوهش  اخالقی اصول رعایت منظور به اخالقی: مالحظات

 آمد. عمل به زیر اقدامات

نامه معرفی . ارائه2آن  انجام نحوه و پژوهش هدف یوتوض .0

شرکت  کتبی و آگاهانه شفاهی رضایت کسب .3 پژوهشگران

آنها  خصوصی حریم به توجه .4مطالعه  در شرکت جهت کنندگان

از طریو  کنندگانشرکت اطالعات داشتنمحرمانه نگه از اطمینان .0

شدن  ضبط اجازه . کسب8 اسامی ذکر جای به اختصاص کد

 کنندگان.شرکت از هامصاحبه

 هايافته

قابل  0کنندگان در جدول های دموگرافیک شرکتیژگیو

نفر بوده که از این تعدا  00 هاشوندهبررسی است. تعداد کل مصاحبه 

سال بوده است.  0/2 ت هلهای زن بودند. میانگین سال 6مرد و  2

سال و سن زنان در زمان طالق  30میانگین سن مردان در زمان طالق 

تحصیلی، رشته مقطع فعلی، تسكون محل سال بوده است. و 30
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 این تحصیالت بود. سطو متغیر نیز هاقومیت آن و بعضا تحصیلی
 

 حداکثر دکتری بوده است. و دیپلم کنندگان حداقلشرکت

 کنندگان شرکت جمعیت شناختی های. ویژگی0جدول

 مدت ازدواج رشته تحصیلی شغل مقطع تحصیلی سن طالق جنسیت کنندهکد شرکت

 2 مدیریت دانشجو دیپلم 34 زن 0

 6 علوم سیاسی ارتش -اداری  دکتری 26 مرد 2

 0 روانشناسی دانشجو دکتری 30 زن 3

 2 حسابداری منشی لیسانس 28 زن 4

 01 کامپیوتر دانشجو ارشد 32 زن 0

 3 نقشه کشی صنعتی آزاد لیسانس 28 مرد 8

 0 زیست شناسی مدرس زبان لیسانس 26 زن 2

 00 معماری کارمند ارشد 30 زن 6

 03 جامعه شناسی خانه دار ارشد 33 زن 1

 2 عمران مهندس لیسانس 34 مرد 01

 2  کارمند دیپلم 30 زن 00

 04 ژنتیک دانشجو دکتری 41 مرد 02

 8 برق آزاد فوق دیپلم 40 مرد 03

 21 حسابداری حسابدار لیسانس 36 مرد 04

 3   دیپلم 31 مرد 00
 
 

 . طبقات و مقوالت استخراج شده قبل ازدواج2جدول

 تعداد کدها شاخص مؤلفه طبقه

 منشی -شناختی  پیش از ازدواج روانشناختی
عدم  ،عدم آگاهی الزم برای ازدواج ،عدم شناخت کافی پیش از ازدواج ،گیزه نامناسب برای ازدواجنا

 روابط متعدد شكست خورده قبل ازدواج ،وجود معیارهای صحیو در انتخاب همسر
30 

 

 

 . طبقات و مقوالت استخراج شده بعد ازدواج3جدول

 تعداد کدها ریز مقوالت مقوالت طبقه

روانشناختی 

 بعد ازدواج

 منشی -شناختی 

، مادی توجه بیش از به پست و مقام ا،ها و معیارها و استانداردهعدم همخوانی سالیو و ارزش

اختالالت  ،مندیریزی و هدفعدم برنامه ،عدم شناخت جنس مقابل گرایی و ظاهرپرستی،

 ها و انتظارات طرف مقابلعدم توجه به خواسته ی، وابسته(،مرز ،)خودشیفته یتیشخص

311 
 رفتاری

حفظ حریم عدم  ورزی،مهارت عشوکمبود  ،روابط اجتماعی نامناسب ی،چرانچشم ،خیانت

و  دروغگویی ،دزدی کالهبرداری، )کالمی، فیزیكی، روحیه جنگ طلب(، پرخاشگریخانواده، 

 له های ارتباطی و حل مسعدم مهارت ،بینیاستقالل رفتاری و دهن فقدان ،کاریپنهان

 تغییرات خلقی ،احساس تنهایی و عدم وجود تكیه گاه عدم تقابل هیجانی، هیجانی )عاطفی(

 های جنسیتیتغییر نقش ،عدم تعادل و تناسب در ویژگی مردانه و زنانه ،عدم پختگی های جنسیتییژگیوها و تعارض در نقش
 

 

 مصاحبه 00شود، از یممشاهده  3و  2همان گونه که در جدول 

کد مربوط به بعد از  311 کد روانشناختی استخراج شد که 420

 کد مربوط به قبل از ازدواج است. 30ازدواج و 

پژوهش  هاییافته ،"بر طالق مؤثرعوامل روانشناختی  "در تبیین 

حاکی از دو طبقه قبل از ازدواج و بعد از ازدواج است که در طبقه 

منشی،  -شناختی  مؤلفهچهار  عوامل روانشناختی بعد از ازدواج

تی های جنسییژگیوها و عاطفی، تعارض در نقش -نی رفتاری، هیجا

 - شناختی مؤلفهتنها  و در طبقه عوامل روانشناختی قبل از ازدواج

 ود.شبه تفكیک به شرح آن پرداخته می ادامه در منشی مطرح شد که

عدم  هایشاخص منشی بعد از ازدواج شامل -مقوله شناختی 

توجه بیش از به  ا،استانداردهها و معیارها و همخوانی سالیو و ارزش

 ،عدم شناخت جنس مقابلگرایی و ظاهرپرستی، مادی ،پست و مقام

ها و انتظارات عدم توجه به خواسته ،مندیریزی و هدفعدم برنامه

 شود.می رقابت و چشم و هم چشمی ،عدم اعتماد ،طرف مقابل
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ا: عدم ها و معیارها و استانداردهعدم همخوانی سالیو و ارزش

هماهنگی زن و شوهر از نظر خصوصیات اخالقی یا نداشتن توافو 

زن و  .کندچالشی بزرگ تبدیل میاخالقی، زندگی مشترک را به 

جه که در نتیدو شخصیت متفاوت هستند دارای مرد، پیش از ازدواج 

ها خودشان را عدم شناخت صحیو و نداشتن آگاهی به مرور تفاوت

 دهد.یمبیشتر و پررنگتر نشان 

رنامه و نحوه ب و تفكرو تفاوت در نگرش  هایقهاختالف سلاین  

تواند موجب دلسردی و به مرور زمان موجب جدایی عاطفی یمریزی 

من دوست داشتم سفره پر باشه و  "کندعنوان می 0شود. خانم شماره 

گفت چرا بیشتر از تعداد برای همیشه باید دعوا کنیم چون اون می

کنی، سرعوض کردن همه چیز بحث یمها غذا درست مهمان

الیو برای س کردیم، سالیو و عقاید ما با هم یكی نبود و اون فقطمی

اش کرد، من هیچوقت اعتماد به نظر عقیدهو عقاید خودش هزینه می

ها اصالً کردم، در جمع و مهمونینداشتم و در نتیجه کفریش می

داد با عذاب ان میهای خوبی نداشتیم. اون هم ناراحتیش را نشزمان

 ."هامون هیچوقت تنهایی نبودنشسته. مسافرت

 هگرایی و ظاهرپرستی: توجمادی ،توجه بیش از به پست و مقام 

موجب  بیش از حد به ظواهر و مسائل مادی، موقعیت شغلی و مالی

در  وقتی مخصوصاًگردد، یمتنش و فشار زیاد بر زندگی زوجین 

تر باشد در طرف مقابل احساس یكی از زوجین این گرایش قوی

ابطه تواند به ریمکند که به خودی خود ناکارامدی و ناتوانی ایجاد می

و از سوی دیگر به شدت موجب کاهش حس آرامش  آنها ضربه بزند

یی گردد که همبستگی مثبتی با رضایت زناشویمو صمیمیت در رابطه 

توجه زیادی به ی انجام شده افرادی که هامصاحبهدر  معموالًدارد. 

فارغ از فشاری که بر خانواده تحمیل  اندداشتهظواهر و پست و مقام 

ه ک اندبودهکردند در یک رقابت و چشم و هم چشمی با دیگران یم

کرد برای مثال یماین به خود فشار موجود در خانواده را دوچندان 

 ولپ فقط زن این برای "کندگونه عنوان میاین 02آقایی در مصاحبه 

 خونه 0 ساعت روز هر که خواستمی شوهر یک اول مهمه ظواهر و

نبودم،  ایطشر اون تو من عالی تحصیال و باشه داشته فراوان پول و باشه

های تجملی یمهمانهای گران برود دوست داشت فقط رستوران

 د،بو پول عاشو بردینمداشته باشه انگار از چیزهای دیگه لذت 

 حتی بودم زده پاش به خودمو هایملک بود، سرپول هم دعواها

 داشت الزم هم اون و بردارم را ماشین خواستممیآگه  ولی را ماشینم

 نام به قطف منه ماشین که بود رفته یادش برممی را ماشین من گفتمی

گفت تو رقابت و چشم و هم چشمی زیادی داشت می کالًهست.  او

میلیون درآمد  31ماهی  آنهاچرا شبیه شوهرهای دوستام نیستی، 

 نگریشمون و ذهنی فضای "کندعنوان می 2کد و یا آقایی با  "دارند!!

 ایشان دیدیممی را دنیا متفاوت ادراکی میدان دو با بود متفاوت هم با

 سبتن دیگر سوی از و کردمی منتقل من به را فشار و بود محور پول

 و تساخ کار به که بودم مجبور سو یک از و بود مهم براشون مقام و

 کردن رجخ سلیقه نظر از .باشم مقام دنبال دیگر سوی از و بپردازم ساز

 ازی کسر در ما که کردمی تالش .داشتیم تفاوت خیلی جاهایی در

ی ادیز رقابت میباش داشتهی مالی هاشرفتیپ دیبا ما همه از قبل زمان

 بافت در انگار مسابقه وی چشمهم و چشم نیا بود وجودش در

 نهایا همه ما که بود نطوریهم هم مقام و پست بعد در هست مای فرهنگ

 ".میباش باالتر

 یک ایجاد : براىها و انتظارات طرف مقابلعدم توجه به خواسته

درک کنند و به  را یكدیگر بتوانند هازوج باید مشترک زندگى

 خواسته و نظرات متفاوت توجه نشان دهند. تفاوت در سلیقه و نگرش

تا حدی پذیرفتنی هست اما زمانی که یک فرد ادراک عدم توجه به 

یه گاه کند تكکند یا احساس نادیده انگاشتن مینظرات و سالیو می

در مصاحبه خودش  04دهد. کد یمعاطفی خود را در رابطه از دست 

ی من هاخواستهخواست خوش بگذرونه و یمفقط  "کندعنوان می

ده و نخها بدوست داشت تو مهمونی ناوکوچكترین اهمیتی نداشت، 

برقصه و لباس باز بپوشه. من نمیتونستم تفریحاتمون با هم یكی نبود 

همش  خواستیاو کنسرت م خواستمیم ترینمن سنگین رنگ

و اینها برای من جذاب نبود ولی براش من مهم  مهمونی همش شلوغی

نش را با خواست همة زمامی "عنوان کرد 00خانمی با کد  "نبودم

و ت گفت زمان بده تا بابه من میبگذرونه اش و برادرهاش خانواده

ها ولم کن اولین سفرش را با برادرش رفت تایلند. و باشم و بقیه وقت

خواست بازی و خنده و مهمونی باشه من تنها خانه ماندم. همش می

ام خوب شه من بهت محبت بهم گفت هر وقت اخالقت با خانواده

کنم.  اهنگگذاشت من گوشیشو با دخترها ارتباط داشت نمیکنم. می

گفت تو یک آدم غرغرو هستی برای همین من بهت به من می

وجه ها و عدم تاحترامیکنم تا آدم بشی. از همه بدتر بیمحلی میبی

 ".بود

: عدم شناخت جنس مقابل هم در عدم شناخت جنس مقابل

 دخوریمز زوجین به چشم و حداقل در یكی ا هامصاحبهبسیاری از 

گر جهان متفاوتی هستند و اروحیات و عواطف  دارای زن و مرد
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 .توانند در کنار هم دوام بیاورندیكدیگر را به خوبی نشناسند نمی

انه های زنانه و مردیژگیوو انتظارات مربوط به  هاخواستهبسیاری از 

اعالم  04 تواند مشكل ساز شود. کدیم هاآناست که عدم آگاهی به 

پای آموزش  شستمیها ممنم رفتم تو الک خودم ساعت "کندمی

ی اونم کردمینتوجهی ها به من بیگفت تو مدتخلبانی و همیشه می

 کردم به مناز بچه داری و مسئولیت خسته شد و منم کمكی نمی

گفت تو اصالً نیازهای ما رو نمیبیی قبول دارم اشتباه کردم ولی می

ای اینستاگرام. من از لحاظ مال همه چی را فراهم کردم اونم نشست پ

پدر خوبی باشم ولی اون فقط دنبال رمانتیک بازی  کردمیو سعی م

بود. زندگی اینجوری نیست که، خوب من مرد هستم و این چیزها 

 "برای من جذاب نیست یا حداقل به اندازه اون جذاب نیست.

 درشخصیتی  تو اختالال مشكالت داشتناختالالت شخصیت: 

 ساخته همراه زوجین کشمكش و تنش با را زندگی ادامه موارد اغلب

 ادامه بر طالق وگردد یمزندگی مشترک سخت  تحمل که جایی تا

توان گفت یمکه شود بطوریداده می ترجیو مشترک زندگی

تعارضات زناشویی و اختالالت روانشناختی بطور متقابل بر روی 

( به این نكته ت کید 2114همكاران )یر دارند. دونالن و ت ثیكدیگر 

های یژگیوکنند که رضایت زناشویی بیش از هر چیزی از یم

 "شود کهعنوان می 8پذیرد. در مصاحبه یمیر ت ثشخصیتی زوجین 

کرد. یک روز با همسرم بسیار بد دهن بود همش با همه دعوا می

یر م با من دعواش شد زد زراننده نیسان کتک کاری کرده بود یكبار

 رد که اونوکماه مشكل بینایی داشتم. بعداً با بچه تهدید می 0چشمم تا 

نم پایین، کیمگفت پرتش برد سمت بالكن و مییمکشم، بچه را می

کردن بود دروغگو و کالهبردار همش دنبال کالهبرداری و پول جمع

ود. د در ارتباط ببود بعد از جدایی هم خونه گرفته بود با صد تا مر

 "چند بار خودکشی کرده بود.

مندی و ریزی و هدف: عدم برنامهمندیریزی و هدفعدم برنامه

های تكرار شونده در طالق بود گویی نبود این عدم اعتماد از شاخص

و اجتماعی افراد را تحت شعاع  گاهی عاطفی، روانیعوامل حس تكیه

 در را نیروهایش و هاتوانایی دنتوان که خانواده داد. زمانییمقرار 

 به دستیابی کارکرد کند و در بسیج تعیین شده اهداف به رسیدن

 دست تعیین شده اهداف به نتواند شود و یا مواجهه مشكل با هدف

شود، عدم اعتماد که به صورت یابد رابطه زوجین دستخوش تنش می

ها و هم به صورت عدم اعتماد نسبت به یتوانمندعدم اعتماد به 

خود را به صورت خیانت  بعضاًتعهدات زناشویی و خانوادگی که 

گیری به طالق دهد دیده شد نیز نقش مهمی در تصمیمیمنشان 

در زندگیش هیچ  "در این راستا عنوان کرد 00شماره  کد داشت.

ای برگفت بچه هم نداشت فقط عشو و حال. می یاهدفی و برنامه

م و اون کردیبازی خوبه. شغل ثابتی نداشت هر روز یک کاری م

ا با همیشه گفت بیكار بود. تو مهمونی جورهایییکگفت. نمی

تعهدات زناشویی براش اهمیتی نداشت نه تعهد مال  اصالً دخترها بود

 ."نه مسئولیتی و نه تعهد به رابطه زناشویی

 عدم پایبندی به تعهدات، خیانتهای مقوله رفتاری شامل شاخص

 ی،ورزمهارت عشو کمبود ،روابط اجتماعی نامناسب ها،و مسئولیت

ه یروح یزیكی،ف )کالمی، پرخاشگری حفظ حریم خانواده،عدم 

 انفقد ،کاریدروغگویی و پنهان ی،کالهبرداری، دزد جنگ طلب(،

 له های ارتباطی و حل مسعدم مهارت ،بینیاستقالل رفتاری و دهن

 شود.که به شرح آنها پرداخته می شدیم

دروغگویی و پنهان کار: در بسیاری از روابط دروغگویی و پنهان 

عنوان  0کار باعث از بین رفتن اعتماد شده بود برای مثال کد 

 یزندگ تو یکمبودها هی انگار همش بود دروغگوذاتاً  اون"کرد

ز هیچ چی آوردیم در گهید یجا هی از سر شمالم من گفتیم، بودش

 هم مدشآدر ع بهراج، نداشتم اعتماداصالً  گفت دیگهرا راست نمی

 یارد كاریچ تو گفتیم سفر ببره من خواستیم گفتیم دروغ

 ".سفر برو پاشو اومده کجا از پولش

اعتمادی در زندگی ما بیداد بی"عنوان کرد 1یا خانمی با کد 

نبود  بینیپیشوقت قابل گفت، هیچکرد دروغ توی همه چی مییم

اش به شدت اهل پول بودند، گفت من نمیام، خانوادهمی 11مثالً دقیقه 

هم خودم خریدم من خیلی  ینه شمعدون و...آ عروسی هم نگرفتند،

 ها را دوست داشتدوستش داشتم ولی اون نه، اون همة خانوم

دونستم دوست دختر داره و عكس و... توی گوشیش پیدا کردم می

-عنوان می 0کد  "کرد بعد تعهد توی رابطه ضعیف بودیمولی انكار 

رد کهای زیادی داشت در ابتدا سعی میهمسر من پنهان کاری "کند

ی هاها و شوخیها روابط متفاوتی را خلو کند و جکها و خانمبا آدم

 ."شدیمعجیب و بعد هم بهشون نزدیک 

توان به توضیو کالهبرداری و دزدی یمکالهبرداری و دزدی: 

پدر من به همسرم  "عنوان شد که 1جا پرداخت در مصاحبه هم همین

دزدید حتی از من یک شغل و پول داد اما اون از از پدر من پول می

را  ای که به نامم بودوکالتنامه گرفت منم نخونده امضا کردم و خونه

عنوان  8یا آقای شماره  "به اصول اخالقی معتقد نبود  اصالًفروخت 
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یک بار تو کالنتری فهمیدم که چک یک مرد را قبالً برداشته،  "کرد

 "زد یمازش شكایت کرده بود. قبل من مردها را تیغ 

خیانت: مبحث خیانت نیز که یک عامل علی در طالق بود، 

های عاطفی و روحی فراوانی یبآسخیانت از هر نوعی باشد باعث 

شود و از دست دادن عشو، از بین رفتن اعتماد، بی یمدر ازدواج 

توجهی و دور شدن زن وشوهر از یكدیگر اتفاق می افتد و بعالوه 

ناشی از احساس فریب  یصدمهتحمل از دست دادن اعتماد و 

ی جنسی هاجنبهبیش از تحمل  هازوجخوردگی برای برخی از 

 صندوقش تو از رفتم "عنوان کرد که 0 کد خیانت، سخت است.

 دیبان بود مه گهید شارژ کی ی وگوش هی دمید بردارم یچ دونمینم

 نیا نآقر نیهم بهگفت  خوردیم نآقر قسم کردم،یم را کار نیا

های از آدم SMS تا هزار دو بعد بود جالب بعد ستین من یگوش

 نبالد مشه انگارشدم یممتفاوت توی گوشیش بود، داشتم دیونه 

 بودن یتقر یلیخ که بود یدختر میرفتیم هرجا دونمیم هچ بود دخترا

فر شده ، ازش متنبود بلند قدشون مثالًیا  کردیم نگاه را بود سبزه یا

در این  8کد  " اعتماد به نفسم مرده بودخواستم فحشش بدم یمبودم 

ست و خواخیانت تیر آخر بود همسرم هیچوقت بچه نمی "باره گفت

خوام، همسرم با ای که تو مادرش باشی را نمیگفت بچهبعد می

 "شكوند و ادامه رابطه را ناممكن کردخیانتش منو می

 طروابط اجتماعی نامناسب: روابط اجتماعی نامناسب هم از شرای

 های مجردیمعاشرت به حد از بیش ای طالق بودگذراندن زمانینهزم

 تعارضاتی و موجب نارضایتی دروغگویی و تراشی بهانه با معموالً که

بود و به مرور موجب تمایل و  ایجاد کرده زناشویی رابطه در جدی

 04د در ک مثالًگرایش به کسب لذت و تفریحات مجردی شده بود 

ودن پچ باز دوست صمیمیش خوشم نمیومد خیلی اهل پچ "عنوان شد

با این دوستش خیلی صمیمی بود و همش با هم بودن حتی لباس 

پوشیدن و حرف زدنشون هم عین هم شده بود از روابط اجتماعیش 

. کنه برای من مهمهبیزار بودم براش مهم نبود با کی رفت و آمد می

فت به ما گو... می کنهکاری میهر مثالً فالنی طالق گرفته یا بیساری 

کاری و پنهان بعضاًبرای داشتن این روابط  کاری ندارن چه با ما

امل و نحوه تع یا گاهی کمیت روابط اجتماعی "کردیمدرغگویی هم 

دوستاش  "عنوان کرد که  0باعث مشكل در رابطه شده بود، کد 

تیم. نرفخیلی در زندگی ما گره خورده بود ما یک مسافرت دو نفره 

 "من راجب دوستاش حتی اجازه نداشتم اظهار نظر کنم

 اش که مطلقهبا دختر خاله "در این رابطه گفت 03آقای شماره 

بود خیلی رفت و آمد داشت. از شمال اومده بود خونه ما مونده بود، 

 خرید حالش خوب رفتیبیرون م رفتیچند ماه. با اون و دوستاش م

ل گفت شوهر چیه ت هف بزنم. کم کم میداشتم حرنت أبود و من جر

-کید زیادی بر عشو داشت من عاشقش بودم ولی می یعنی چی و... ت

 ."گفت قد قبل دوستت ندارم و به من زمان بده

ورزی: در ، حل مس له و مهارت عشومؤثر عدم مهارت ارتباط

رینی ف، حل مس له و مهارت عشو آمؤثر این تحقیو عدم مهارت ارتباط

 زوجین عاطفی برای و کالمی ارتباطساز طالق بود عوامل زمینهنیز 

 این فقدان است، برخوردار اییژهو جایگاه از زناشویی زندگی در

 در عاطفی عمیو جدایی و فاصله ایجاد عامل زوجین در مهارت

 و طالق جدایی ساززمینه تواندیم که طوری به ،گرددیم همسران

 ایجاد موجبات ناکارآمد یهاواکنش نكردن و وجود ابراز .باشد

 و فردی بین مشكالت و کنندیم فراهم را خانواده فضای در تنش

 .آیدیمپدید  زناشویی

 حل برای ضروری ارتباطی هایمهارت فاقده ک زوجینی

 حل برایشان نیز مشكل ینترکوچک حتی هستند، مشكالتشان

 .بود خواهد نشدنی

ه اصالً ابراز عالق همسرم"شد که اینگونه بیان 00 در مصاحبه مثالً

من  فهمیدیهای منم نمکرد انگار منو دوست نداشت معنی محبتنمی

بیان  1و یا خانم شماره  "تو این ازدواج تنها بودم و هیچ پشتی نداشتم

 هم اشخانوادهبلد نبود عشقش را بیان کند  اصالًاون  "کرد که

ین ار کنه به همه توههمینطور، با دیگران هم نمیتونست رابطه برقر

کرد با من هم سر هر چی فقط دعوا راه مینداخت، غرورش، یم

کوبیدن مردم، تحقیر کردن، وسواس زیاد در روابط، خیلی به مردم 

مهارت اجتماعی نداشت  اصالً "گفت 4خانم شماره  "کردتوهین می

ر پختگی کافی نداشت که د اصالً تونست رابطه برقرار کنه،نمی

 ."شدارتباطش دیده می ها وحرف

 مهمترین عوامل فقدان استقالل رفتاری و وابستگی فرد: از

نارضایتی، فقدان استقالل رفتاری و وابستگی فرد به خانواده یا افراد 

گیری و گذران زندگی بود که در این تحقیو به دیگر برای تصمیم

گر شناسایی شد این موضوع موجب گشته بود عنوان شرایط مداخله

 های خودشان و همسرشان به دیگرانه افراد به جای اعتماد به قابلیتک

نند. این ها پافشاری کتكیه کنند و برای به کرسی نشاندن نظرات آن

 ریگیامور جدا ازایجاد تنش موجب احساس عدم کفایت در تصمیم
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های فرد را در شود و توانمندیو حس ناکارآمدی هم در زوجین می

های دیگران برد و زمینه ساز دخالتیمبین  پیش چشم همسرش از

 شود.می

 حرفاشونهم  اشخانواده "گوید کهیمدر این زمینه  0کد شماره 

ی لیخ فالنه هیاونجور نجورهیا زنت ندبود گفته من پشت، بودخیلی بد 

 .زدیم و سرکوفت گفتیم من به ار اهنیای ول گذاشتیم یرت ث روش

 برگشت میکرد عقد که باباش اما بخونمی پرستار داشتمدوست  مثالً

میشه هست و ن خوشگلی دیگه پرستارها به نسبت زنت که گفت

یا  " بود مهم براش دادیم گوش باباش حرف بهی لیخ ،درس بخونه

هر اتفاقی را با مادرش چک  "در مورد همسرش گفت 00خانم شماره 

فت گکرد اصالً بزرگترین مشكل من همین بود، اگر مادرش میمی

گفت نه، به هیچ طریو زیر بار درسته پس درست بود و اگر می

محل زندگی من کنار خانه  "هم در این باره گفت 4کد  "رفتنمی

داد به زندگی من سرک آنها بود و در نتیجه به خودشون اجازه می

شند، همسر من واقعاً شخصیت وابسته داشت، خانوادة همسر من، بك

کرد و همسر من به های منو محدود میدادند و آزادیبهش جهت می

گرفت. همسر من بیشتر حمایت یر خانواده قرار میت ثشدت تحت 

شده بود و اصالً حمایتگر نبود چون به ما خانه داده بودند و به ما 

 "کردندیمیعتاً دخالت هم بطکردند خب یمکمک مالی 

پرخاشگری: پرخاشگری عاملی بود که جزوء عوامل 

های غالب افراد مطلقه بود، یاستراتژروانشناختی علی و همچنین 

در  تعارضات زناشویی پیامد ینترمعمول فیزیكی خشونت

خشونت  رفتار اصلی یهامشخصهاست  خورده شكست یهاازدواج

است،  آن زیاد شدت تكرار و خورده، شكست هایازدواج در آمیز

میزان پرخاشگری کالمی و فیزیكی زیاد موجب از دست  معموالً

ل شود که دالییمگاه عاطفی و بر هم خوردن آرامش رابطه دادن تكیه

تواند از یم مؤثرمتعددی از جمله عدم مهارت حل مس له یا مكالمه 

 یدهان بد ،اشهگفتن دروغ "گفت 0دالیل آن باشد. خانم شماره 

 ریتحق اول، از اشخانواده یهادخالت اش،هانتیخ بعد اش،ه

 وت که دادیم فحشبه من  ،بود ی جدایی مناصل لعل من یهاکردن

 فحش من به زدمیم دادو  غیج هم من حاال شدیم شروع و دعوا یفالن

 ونجاا نستماتوینم من بعد زدیم کهی تهمت ،کیکری هافحش دادیم

 را ناگلد زدمیم داد کنم بلند صدامو بودم مجبور کنم تحمل گهید

 " کردمیم پرت

احساس ، هیجانی همخوانیعدم وجود مقوله هیجانی شامل  

رح آن شود که به شمی تغییرات خلقی و گاهتنهایی و عدم وجود تكیه

 شود.پرداخته می

 نیاز بخشرضایت رابطه یک حفظ و ایجاد تواناییبعد هیجانی: 

 هاییجانه پذیرش و فهم توانایی و هاهیجان ابراز و شناسایی به

 نشانگرهای عنوان به منفی و مثبت عاطفه بررسی دارد مقابل شریک

 از یكی و است برخوردار باالیی اهمیت از منفی و مثبت وریکنش

 آید.یم حساب به زناشویی زندگی از رضایت یهاکننده بینیپیش

 به خود زناشویی رضایت میزان مورد در قضاوت هنگام افراد اغلب

 غلبه دهنده نشان که دارند توجه خود مثبت و منفی عواطف رازت

ت )شیمک و همكاران، اس منفی احساسات بر آنان مثبت احساسات

 رضایت که دهدیم نشان هاپژوهش از بسیاری نتایج (.2112

 مثبت ارتباط مثبت، عاطفه با و منفی ارتباط منفی عاطفه با زناشویی

 .دارد

عدم همخوانی هیجانی: عدم همخوانی هیجانی در بین زوجین 

 سازگاری و مختل را آنان یهاشناخت و عواطف سازمان تواندیم

 مشترک روابط نتیجه در. کند مشكل دچار را هاآن آمیزموفقیت

 صمیمی روابط در و نقص زناشویی دلزدگی تعارض، دچار زوجین

 شناسایی توانایی به نیاز بخشرضایت عاشقانه روابط یراد، زشومی

ی و همكاران مؤمن. دارد همسر به احساسات ابراز و توانایی احساسات

 و منفی عاطفه خواهی،هیجان بین که داد نشانشی پژوه( در 0318)

 وجود داری معنی منفی رابطه زناشویی با خیانت هیجانی ناگویی

 هایمهارت در ضعف دلیل به هیجانی ناگویی به مبتال افراد. دارد

 بخشرضایت و عمیو رابطه برقراری به قادر هیجانی تنظیم و ارتباطی

 دلیل هبی که دچار ناگویی هیجانی باشند افراد، و یا نیستند دیگران با

 پردازش شناختی، یندآفر در ها،هیجان تنظیم و در شناسایی نارسایی

 ،شده درماندگی و آشفتگی دچار هاهیجان ارزشیابی و ادراک

 یتضار و زناشویی رضایت نداشتن بد، روابط با هیجانی ناگویی

 این همه که دارد رابطه زناشویی، ارتباط کیفیت کاهش و جنسی

 بر اساس .باشندیم زناشویی خیانت برای قوی ساززمینه عوامل،

 هیجانی و تعارضات بررسی ناگوییی تحت عنوان امقالههای یافته

 به این نتیجه رسیدند کههل  مت طالق و زنان در آستانهزناشویی در 

 اردمعناداری وجود د تعارضات زناشویی رابطه ناگویی هیجانی و بین

 (.0318)سعیدی و قاسمی، 

گاه: احساس تنهایی و نداشتن احساس تنهایی و عدم وجود تكیه
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گاه و سنگینی بار مسئولیت زندگی یكی از عوامل مهم و کلیدی تكیه

گیری طالق بود به ویژه این عامل در زنان بسیار پررنگ در تصمیم

بود و افراد بعد از مدتی درگیری با این حس دست به راهبردهایی 

نه تنها در بهبود  معموالًزدند مانند پرخاشگری یا خیانت که یم

نبود بلكه این کانون مشترک را به سمت  مؤثرزندگی این افراد 

 "شود کهیمعنوان  0داد برای مثال در مصاحبه یماضمحالل سوق 

کرد اینها وظایف خودمه و اون نباید کاری کنه من حتی اول فكر می

فرش یا هر چیز دیگه ای هم که مربوط به خونه بود باید خودم 

ار کردم انگیمکسی کردم خیلی احساس تنهایی و بیپرداخت می

یگه هم تازه بار یک نفر دگاهی نبود که بهش تكیه کنم تكیه واقعاً

 "روی دوشم بود.

 ادامه موارد اغلب در تغییرات خلقی: تغییرات ناگهانی خلقی

و پایداری و ثبات را که از نیازهای بنیادین  سازدیم همراه با را زندگی

و  ساز مشكالت جدیتواند زمینهیمگذارد و یمافراد است بی پاسخ 

ه طالق عاطفی و رسمی شود. در نهایت احساس عدم امنیت و منجر ب

-لذتها بعضی وقت"گویدیم اشرابطهدر مورد  3خانم شماره  مثالً

بین گرگ و بره ، از لحاظ خلقی اصالً هاوقتبخش بود و بعضی 

، یک روز خوب بود یک روز بد. یک روز یک حرف شدعوض می

 ."ثبات نداشت اصالًشد یمزد فرداش خلقش عوض یم

 عدمهای جنسیتی شامل یژگیوها و مقوله تعارض در نقش 

های نقش تغییر ،عدم تعادل و تناسب در ویژگی مردانه و زنانه ،پختگی

 شود.می جنسیتی

بلوغ عاطفی، اجتماعی، اقتصادی(: ازدواج و تشكیل ) یپختگ

ین  متخانواده به معنی پذیرش این مسئولیت برای همه عمر و قبول 

 ها شاهدیم کهزندگی است. ما در بسیاری از ازدواجنیازهای شریک 

از رشد  درجاتی به هنوز به نوعی آنها دوی هر یا و پسر یا دختر که

 زندگی مشترک یک بتوانند نرسیده اندکه عقالنی و اجتماعی روانی،

 و هاشناختمستلزم  مشترک یک زندگی تشكیل اداره کنند، را

بستان  -بلوغ عاطفی متضمن وجود بده   .است هایییآگهپیش

عاطفی و قابلیت درک احساس دیگری یا همدلی است و فراتر از همه 

به رسمیت شناختن نیازهای دیگری و پذیرش مسئولیت برآوردن آن 

به  اند تنها در زندگییدهنرسنیازها است. افرادی که به بلوغ عاطفی 

فقط حمایت شدن است؛ کنند. هدف این افراداز ازدواج یمخود فكر 

 طرفه در ازدواج هستند.که به دنبال یک جاده یکبطوری

همسر من بیشتر حمایت شده  "شودعنوان می 4در مصاحبه  مثالً

، همش توانست به تعهداتش پایبند باشدینمبود و اصالً حمایتگر نبود، 

رفت زیر پوشش خانواده چه از لحاظ مالی چه تصمیم گیری، هر یم

ردم ادامه کتوانستم بهش تكیه کنم و فكر نمیینمگفتند، می چه آنها

 ."ای داشته باشهیدهفاباهاش 

ی زیچ اون "کندجزء دالیل طالقش عنوان می 0یا خانم شماره 

 شیامدهایپ مورد در کنه فكر نكهیا بدون دهیرسیم ذهنش به که

 خوادیم مدل االن که کردیم فكر اگر مثالً نیبب .بده انجام خواستیم

ه بخرچیزی  خواستیم شدل االنگه ا شمال رفتیم شمال، برم

 ونما گرفتم پول براش ونیلیم 02 بعد رفت که نشیماش پولخرید، یم

 یاقتصاد فكر اصالً ،هاکوچه پسی تو ،بود کرده اجاره امالک

 نیماش قسط دانستم بایدینمداد، یم حرص منوی لیخ نیا و نداشت

 از نستمتویم کهیی جا تا نذاشتم کم براش جاچیكار کنم؟ هیچ بدم

ولی متوجه  شهیم سالت 41 داره گفتم ردم، بهشک قرض پول امخواهر

 "چیزی نبود

انسجام  و یگانگی کارکرد های جنسیتی: وقتیتغییر نقش

رد این گییمیر قرار ت ثشود؛ ثبات خانواده تحت  اختالل دچار خانواده

 خانواده ضمانت هنجاری ضوابط که شودظاهر می هنگامی مسئله

در موردی  توانیم را آن نمونه دهند،یم دست از را خود اجرای

تقسیم  نظام هنجاری و خانواده در جنسیتی هاینقش که نمود جستجو

 در منتظر اختالف بایستی صورت این شود، درمی مختل هانقش

 (2112) هِفِرنان طالق عاطفی و رسمی بود. احتمال و افزایش خانواده

و  قبلی خانوادگی غیرسنتی، ازدواج هایارزشدر تحقیقات خود به 

زنان در امر طالق اشاره  نقشی شدن چند به ویژه جنسیتی کار تقسیم

من از سال سوم داشتم کار "مطرح کرد که 0. خانم شماره کرده است

اندازی نداشتم آوردم توی خانه و من هیچ پسکردم و پول را میمی

کرد اینها خریدم اول فكر میکفش و... خودم باید میمن مانتو 

ا اش روظایف خودمه و اون نباید کاری کند، تنها چیزی که هزینه

نم یا خا "پرداخت کرد و گفت کادوی روز زن سرویس قابلمه بود

او معتقد بود که اگر عقد کنیم من مدل قوانین "عنوان کرد 00شماره 

هم گرفت. زن خوبه که مستقل باشه ایران عروسی و مراسم و مهر نخوا

ن قول و م کنم که مثل همه افراد مستقل زندگی کنیمو من کمک می

گرفت تا پول دادم مهرم را ببخشم بعد از ازدواج حقوق منو می

 حتی اجارة خانه کرد.ها را نصف میعروسی را برداشت. تمام هزینه

 ."کردیمو یک قطره چشمی را هم حساب 

ور به طهای مردانه و زنانه هر فرد: یژگیوعدم تعادل و تناسب در 
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ها روحیه طبیعی روحیه مردانه در مردان حالت غالب دارد و در زن

ها در یک حالت تعادل و طبیعی آن شودیزنانه، که این موجب م

باشند، اما بعضی مواقع به دالیل گوناگون این حالت تعادل دچار 

، که این شودیها وارونه منآو عواطف در  اشكال و نقش احساسات

 .کندیحالت عدم تعادل با عالئم مختلفی بروز م

نیما یا روان زنانه: قسمت عاطفی بازی است. خانواده نیاز به یک آ

انتظار از  کندیمادر دارد. از کسی که نقش مادر خانواده را ایفا م

 رود.می ...وفاداری، مناعت طبع خودگذشتگی، آرامش،

نیموس و روان مردانه: زندگی بازی بین عقل و عاطفه است و آ

انیموس جزء عقالنی آن است. خانواده نیاز به یک پدر دارد و کسی 

یرد. باید بتواند سریع تصمیم بگ کندیم که نقش پدر خانواده را ایفا

احساسات نیاز به آرامش و زمان دارد که جزو وظایف پدر نیست. او 

از حریم و مرزهای خانواده، درست و غلط حمایت  برای اینكه بتواند

کند نیاز به قدرت دارد. پس مرزبندی کردن، تعریف منطقی قوانین و 

ایجاد پشتوانه اجرائی برای اجرای قوانین که همان قدرت است از 

. پدر یک خانواده باید به بلوغ عاطفی رسیده باشدیوظایف پدر م

سیستم خانواده دفاع کند. زمانی  باشد و از استقالل، آزادی و مرزهای

که روان مردانه در یک زن بیش از حد رشد کرده و حالت غالب پیدا 

در نقش اجتماعی و جنبه کاری او باعث موفقیت و  تواندیم کندیم

صعود فرد شود در حالی که این نقش در بخش زناشویی در صورتی 

ی وده ولی زمانکه همسر این فرد دارای روان غالب زنانه باشد مكمل ب

که همسر این فرد دارای روان غالب مردانه باشد دچار اختالل شده و 

جنگ قدرت ایجاد شده و زن و مرد برای دستیابی به قدرت در 

 .رندیگیتعارض با هم قرار م

زمانی که روان زنانه در یک مرد بیش از اندازه رشد کرده و 

به عنوان شخصی روان غالب یک مرد را تشكیل دهد در حالت اولیه 

و با روحیات او به خوبی  کندیکه همسر خود را به خوبی درک م

ولی زمانی که این روان غالب مردانه در کنار  کندیآشناست جلوه م

د و نقش مكمل داشته باش تواندییک روان زنانه دیگر قرار بگیرد نم

دو روان زنانه هرگز در کنار هم قرار نخواهند گرفت )البته در نقش 

 .زن وشوهری(

شانة  اصالًهمسرم  "در مصاحبه خود گفت 6خانم شماره 

ها من باید مشكالت مالی و ارتباطی و ای نبود و خیلی وقتمردانه

شدم، اصالً کردم یک بند باید با مردم درگیر میدعواها را حل می

ه ی بود بلكامردانهدانست زن یعنی چی، این کارها نه تنها کار نمی

انگار  دادیمکه من را در بلند مدت آزار  خواستیمرا  ییهایژگیو

ی مردانگی و حمایت از خانواده ضعف داشت هایژگیودر انجام 

 ."بیشتر دوست خوبی بود تا همسر

گونه که عنوان شد در طبقه عوامل روانشناختی قبل از همان

های منشی مطرح شد که شامل شاخص -شناختی مؤلفه ازدواج 

 ،عدم شناخت کافی پیش از ازدواج ،نامناسب برای ازدواجگیزه نا

عدم وجود معیارهای صحیو در  ،آگاهی الزم برای ازدواجعدم

ه ک شدیم روابط متعدد شكست خورده قبل ازدواج ،انتخاب همسر

 شود.به شرح آنها پرداخته می

ی این پژوهش نشان داد هاافتهانگیزه نامناسب برای ازدواج: ی

 آرزوها به رسیدن درصدد افراد آن در کهیی هازهیانگ با یهایازدواج

و دالیلی غیر از تشكیل خانواده  هستند خود نیافتنی دست رویاهای و

 جبران. گردد طالق به منجر تاًینها تواندیم پرورانندیمرا در سر 

 ازدواج، طریو از)عاطفی، شغلی، تحصیلی(  اجتماعی هایتسشك

 و نامساعد شرایط از شدن دور و فرار کشور، از خارج در زندگی

های نادرستی برای ازدواج بودند. یزهانگ همگی پدری خانه آشفته

یكی از دالیل رایج برای ازدواج دوری گزیدن از مشكالت و 

شود ی پرتنش موجب میهاخانوادهدردسرهای خانه پدری بود، 

فرزندان ازدواج را بر ماندن در خانه پدری ترجیو دهند که این امر 

یی که هاخانوادهخورد. یمدر زنان مورد مصاحبه بیشتر به چشم 

های یآزادکردند و یمهای زیادی برای فرزندان خلو محدودیت

 "عنوان کرد  2خانمی در مصاحبه  مثالً. کردندیمآنها را محدود 

دادند گیری داشتم اصالً حالیشون نبود فقط گیر میخیلی مادر و پدر 

بود اجازه رفت و آمد  مت هلام که حتی با دوست صمیمی و قدیمی

دادند خودشون هم با هم درگیر بودند پدرم دیابتیک هست هر نمی

 ، مادرم افسردهشدیمافتاد و یک معضل جدید ایجاد شب قندش می

تم دوست داش ادی نداشتم،و پرخاشگر بود، خسته شده بودم هیچ آز

 ."زودتر راحت شوم

عدم وجود معیارهای صحیو در انتخاب همسر، عدم شناخت 

 مجموع، : درآگاهی الزم برای ازدواجعدم کافی پیش از ازدواج و

 از خانواده و برخورداری فرد گرو در ابتدا زندگی یک موفقیت

 و فرد نداشتن مهارت و بوده، آمادگی مناسب همسر انتخاب مهارت

 ضعف دلیل به مواردی در مناسب، انتخاب و برای ازدواج خانواده

 و معیارهای مناسب مالک و هدف با فرد ناآشنایی در شناخت اولیه یا

همسر است و در مواردی هم به دلیل نداشتن زمان کافی  انتخاب برای
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برای شناخت یكدیگر در پیش از عقد رسمی است که موجب انتخاب 

یا  مهم یهامالک گرفتن نادیده یتاً فرد بانهاگردد و یم اشتباه مسیر

 انتخابی اشتباه نامتناسب، و غیرضروری یهامالک به دادن اهمیت

همسرم خیلی ادعای  "کند که عنوان می 2دهند خانم شماره یم انجام

شد همش اولش بهم زنگ پولدارای داشت ماشین خوب سوار می

 دادزد بیام دنبالم بریم بیرون. خیلی خودش الرج نشون میمی

کنم ظاهرش رو دوست گفت غصه نخور خودم برات همه کار میمی

نداشتم هم چاق بود و هم کچل، اما تیپش خوب بود، تحصیالتی هم 

گاهی بود با ما خیلی فرق داشت اما گفتم مهم درآمده که نداشت بن

میگه دارم اما درآمدش با ثباتم نبود و بیخودی ادعای پولداری 

 ."کرد یم

از  فرد برخورداری گرو موفقیت بعد از انتخاب اولیه در 

شغلی،  مهارت ارتباطی، جمله مهارت از خانوادگی یهامهارت

در  است. زندگی مشكالت ادی،ی اقتصهابحران با مواجهه مهارت

به  رسمی و نهادهای خانواده توجهی کم دلیل به کنونی، جامعه

ازدواج،  آستانه فرزندان و جوانان در به هامهارت گونه این آموزش

ها را نداشته و در زندگی با مشكالت با این مهارت کافی آشنایی هاآن

جامعه ما  "شودعنوان می 6در مصاحبه  مثالًشوند. یمزیادی مواجه 

خانوادگی نداره اونقدر هیچ آموزش یا حتی هیچ تفریو دو نفره و 

ی چگونگی برقراری رابطه داده هاآموزششه که قرآن و... گفته می

. "داندینمکسی از چیزی اطالع نداره حتی اصول اولیه را  کالًشه نمی

از  بسیاری هامصاحبهدر  :شكست خورده قبل ازدواج و روابط متعدد

 ا آسیبی اندداشتهافرادی که روابط متعدد و پیشرفته قبل از ازدواج 

های جدی عاطفی را تجربه کرده بودند معیارهای صحیو برای 

انتخاب و حتی انگیزه خود را برای ازدواج موفو از دست داده بودند 

از روی دلسوزی و ترحم حاضر  "عنوان شد 8در مصاحبه شماره  مثالً

دش کنم قبل این خانم من دوست دختری داشتم که عاشقانه شدم عق

سالگی  20اش درس دوستش داشتم از هر نظری وجود داشت خانواده

او را مجبور کردند که ازدواج کند بعد از اون زندگی برام مفهوم 

 یا خانم شماره "داد تصمیم گرفتم ازدواج بكنم.خودش را از دست 

سر زیاد داشتم با دو نفر رابطة قبل شوهرم دوست پ "عنوان کرد 2

 نزدیكی برقرار کردم با یكیشون سكس اتفاق افتاد بكارتم از بین رفت

 ."دمتوجه نشون امخانوادهازدواج کنم تا  خواستمیمو بعد از اون فقط 

 گيریبحث و نتيجه

 است و یادهیچیطالق همانند سایر مسائل اجتماعی، پدیده پ

 و عامل مشخص را علت بروز آن دانستتوان تنها یک یا چند نمی

، شرایط اجتماعیتغییر به فراخور  یاممكن است در هر جامعه حتی

 روخانیسا در این رابطه، تغییرکند. مؤثراولویت عوامل  فرهنگی و...

« طالق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن»( در اثرش 0328)

ملموس وکمی  اجتماعی دارای علل و عوامل عینی، هاییدههمه پد

در عین حال از عوامل ذهنیِ کمی برخوردارند و طالق نیز  هستند.

 از تک بحث و گیرندیم قرار تعامل در باهم طالق . عللچنین است

را  ( این فرآیند2103کرسول )است.  اشتباه طالق برای بودن علتی

 می گردش هاداده و هایان تمم در محقو که دهدیم شرح اینگونه

 با محقو برسد، هاداده و هاتم مجموعه از کلی یک دید به تا کند

 میان آنها به حرکت رفت و برگشت با و هاداده در شدن غوطه ور

 اعتقاد دارند هایدارشناسپد .بردیم پی هایدهپد اجزای میان روابط

ای فرهنگی است و نتایج مطالعات آن از فرهنگی به یدهپد طالق

باشد لذا پژوهش حاضر در پی بررسی ینمفرهنگ دیگر قابل تعمیم 

 مطلقه بود. افراد وتوسط خود طالق با رویكرد بافتی نگر

 اکثر تحقیقات که است این گذشته تحقیقات مشكالت از یكی

 و اندپرداختهطالق  علل بررسی به با رویكرد کمی گذشته داخلی

 پرداخته افراد مطلقه در طالق عوامل تجربه عمیو بررسی به کمتر

 است. شده

کیفی است که  مطالعة یک نتایج از پژوهش بخشی های اینیافته

بر طالق در شرایط  مؤثرعوامل روانشناختی  سؤال، به پاسخ در

 .اجتماعی تهران کدام است؟ صورت گرفت -فرهنگی 

 به محقو کمّی، تحقیو برخالف از آنجا که در تحقیو کیفی

 پدیده نیست بلكه به دنبال کشفپذیری نتایج به تعمیم دستیابی دنبال

یا درک معنایی است که گروهی به یک مسئله اجتماعی می دهند، 

 ؤاالتسها این مطالعه از طریو مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیو و هداد

آوری شد و تا زمان اشباع نظری یعنی جمع باز پاسخ از افراد مطلقه

لیه ک توان به بررسیاضافه نشدن هیچ مفهوم جدیدی ادامه یافت تا ب

بر طالق فارغ از موضوع جنسیتی پرداخت، هر چند که  مؤثرعوامل 

جه بر طالق را با تو مؤثرتوان عوامل در مقاالت مستخرج شده آتی می

 به جنسیت افراد توضیو داد.

های مطالعه نشان داد که عوامل روانشناختی در دو طبقه قبل یافته

 آفرینند، که در طبقه بعد از ازدواج نقش از ازدواج و بعد از ازدواج

در  تعارض عاطفی، -منشی، رفتاری، هیجانی  -شناختی  مؤلفهچهار 
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ناختی ش مؤلفه های جنسیتی و در طبقه قبل از ازدواجیژگیوها و نقش

 منشی مطرح شد. -

 عدم هایشاخص منشی بعد از ازدواج شامل -مقوله شناختی 

توجه بیش از به  ا،ها و استانداردهها و معیارهمخوانی سالیو و ارزش

ف ریزی و هدعدم برنامه، عدم شناخت جنس مقابل ،پست و مقام

 ،عدم اعتماد ،ها و انتظارات طرف مقابلعدم توجه به خواسته ،مندی

نتایج تحقیقات ریاحی،  شود که بامی رقابت و چشم و هم چشمی

(، 0311همكاران ) و (، مشكى0368کاکاوند ) بهرامی، و نیاعلیوردی

 و (، جوادى0313(، عرب و همكاران )0314همكاران )حسینی و 

 )راستگو، (،0313سلیمانیان،) و نظری (، حیدرنیا،0311) جوادى

 پورخان،) (،0311 یونسی، و هنریان) (،0313 سده، براتی و گلزاری

 همسوست. (0314همكاران )و  (، کمال آبادی0311

روابط ، خیانتهای ج شامل شاخصمقوله رفتاری بعد از ازدوا 

حفظ حریم عدم  ورزی،مهارت عشوکمبود  ،اجتماعی نامناسب

 یه جنگ طلب(،روح یزیكی،ف کالمی،) یپرخاشگر خانواده،

استقالل  فقدان ،کاریدروغگویی و پنهان ی،کالهبرداری، دزد

ا بود که ب له های ارتباطی و حل مسعدم مهارت ،بینیرفتاری و دهن

و همكاران  عرب (،0311همكاران ) و زادهنمحس نتایج تحقیقات

یان، و سلیمان نظری (، حیدرنیا،0311همكاران )ی و مشك (،0313)

یونسی،  و هنریان ؛0313 سده، براتی و گلزاری راستگو، ،0313

 ،0163، فلچر، 0160تاچر،  و نایلز بلوم، و 0311 پورخان، ، 0311

 همخوان است. 2111پورتمان،   و ؛ گراف2116شریف،  و چان

 احساس تنهایی و، عدم وجود تقابل هیجانیمقوله هیجانی شامل 

 وادىبود که با نتایج تحقیقات جتغییرات خلقی  ،گاهعدم وجود تكیه

است. و  ( همسو0314همكاران )و  (، کمال آبادی0311) جوادى و

 ،یعدم پختگهای جنسیتی شامل یژگیوها و مقوله تعارض در نقش

های  تغییر نقش ،عدم تعادل و تناسب در ویژگی مردانه و زنانه

 نیا(، علیوردی2112هِفِرنان، )شود که با نتایج تحقیقات یم جنسیتی

 کامكار (،0311همكاران ) وزاده محسن (،0368) کاکاوند بهرامی، و

 ( همخوانی دارد.0360)و جباریان 

 دالیل در تغییراتی اخیر کند در دههعنوان می (2114چانگ )

 عاطفی دالیل اخیر، دهه دو است. در آمده پدید طالق شده گزارش

 به نیز بیشتر آزادی طلب ناهماهنگ یا زندگی سبک نظیر انتزاعی و

 تغییرات نگرش را امر این که دلیل آن را اندشده اضافه فوق دالیل

داند به عالوه این ایده مطرح شده یم طالق به نسبت های فرهنگی

 که است مهمی فردگرایی عامل مقابل در گراییجمع فرهنگی بعد

 جمع جوامع در هاستازدواجفروپاشی  عوامل از تعیین کننده بخشی

 جوامع هستند مانند مشكالت مالی، در برجسته ابزاری گرا عوامل

 صمیمیت و و عشو نظیر سطو باالتر روانشناختی نیازهای فردگرا

 انجام ین امر ضرورتهم ای دارند.ویژه اهمیت نیز خودشكوفائی

اجتماعی مختلف و  -های فرهنگی بافت در های جداگانهپژوهش

 مطرح می کند. بررسی عوامل روانشناختی

ت در ایران به نسب در این تحقیو مشخص شد عوامل روانشناختی

به دالیل عاطفی و  تری رای قبلی نقش پررنگهادههتحقیقات 

بیشتر  آزادی طلب ناهماهنگ یا زندگی سبک نظیر انتزاعی

اختصاص داده است که بیانگر غلبه تدریجی هنجارهای غرب در 

 آنتونی گیدنز مباحث بخش این اذهان و اعمال افراد ایرانی است. در

طرح است.  قابل فردگرایی و لیبرالیسم ردمو در بک اولریش و

 در و فردگرایی لیبرالیسم که اندکرده بحث (0112) بک و گیدنز

 افزایش آن، در پیشینه کلیدی عناصر تسلط یافتند. بیستم قرن تاریخ

 زندگی شكل گیری پروژه در اخالقی موانع کاهش و فردی استقالل

 و الكل سوءمصرفبیشتری چون  است که ما با مواردی فرد شخصی

 اقتصادی، حمایت کار، فقدان به افراطی تعهد خیانت، مخدر، مواد

 بیماری خانواده، و تعهد به ازدواج فقدان ناپختگی، بی اعتمادی،

 عاطفی عشو، مشكالت زندگی، فقدان سبک سر بر تعارض روانی،

یافته  افزایش ثروت که کندیماستدالل  اینگلهارت شویم.یممواجه 

 ارزش در تغییر محرکی لیبرالیسم است موجب نیروی که حاصل

شود. از یكسو اصل فردی یم لیبرالیسم تفسیر عنوان به که است هایی

ها )انسان محوری( که بدل به یكی از اصول ها و ارزشیشهاندبودن 

بنیادین مدرنیته شده است تمایل به پیروی از اصول شخصی و فردی 

ی مستقل از هاحوزهز هم گسیختگی ها سبب اها و ارزشیشهانددر 

هم با اصول و مبانی متفاوت شده است که به شكل چندگانگی و 

شود. برای نشان دادن تعارض و تضاد هنجارها به تعارض ادراک می

عامل معیارهای نادرست برای ازدواج و  توان بهیمطور همزمان 

فرد  یک گرایی و انتظار رفتار متعهدانه و زندگی مسئوالنه درمادی

ظاهرش رو  "شود که عنوان می 2در مصاحبه شماره  مثالًاشاره کرد 

دوست نداشتم هم چاق بود و هم کچل، اما تیپش خوب بود، 

تحصیالتی هم نداشت بنگاهی بود با ما خیلی فرق داشت اما گفتم 

بعد "کندو در جای دیگری اشاره می "مهم درآمده که میگه دارم

یا  خوردقید بود فقط یا میدبین بود بیازدواج جهنم شروع شد ب
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خوابید همش فكر مهمونی و دورهمی بود. منم همش یا باید می

 "گفت زندگی همینهرفت میام سر میپختم یا... حوصلهمی

های که ناشی از حاکمیت سرمایه ی از ارزشادستهحاکم شدن 

 دهای مادی است که نشات گرفته از لیبرالیسم است ماننو ارزش

کسب درآمد و تفریو و سرگرمی و لذت و در نتیجه بی ارزش شدن 

هایی مواردی چون قناعت و صبر و... از یكسو و حاکم شدن ارزش

 که نیاز به دیده شدن و جلب توجه و شهرت، زیبایی جسمانی، تجمل

زمه که ال کندگرایی و... را برای کسب هویت و ارزشمندی الزامی می

تواند موجب یمآن موفقیت شغلی و اجتماعی و تحصیلی است 

مشكالت زیاد روانشناختی در فرد و واحد کارکردی خانواده و جامعه 

 گردد.
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