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 فرهنگی شهر تهرانو اجتماعی  يططالق در شرا لمد ينتدو مطالعه كيفی:
 1، جواد خلعتبری1، فريبرز باقری9دينانیپرستو تقوی

Modeling of predisposing factors of divorce in cultural and social condition of 

tehran 
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 چكيده

ای است که در جوامع امروزی با سرعت زیاد در حال افزایش است و آثار و پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی، طالق پدیده زمينه:

تدوین مدل طالق در شرایط فرهنگی و  و زنان مطلقه دارد. اما مسئله اصلی اینست، که مطالعه کیفی که به روانشناختی بسیاری بر مردان

 بود. تدوین مدل طالق در شرایط فرهنگی و اجتماعی شهر تهران هدف: اجتماعی شهر تهران بپردازد تاکنون مغفول واقع شده است.

بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مردان و زنان طالق گرفته مراجعه بر اساس روش داده بنیاد  از نوع کیفیپژوهش  روش:

 یافتهختارسا مصاحبه نیمهگیری در دسترس و با فرد مطلقه از طریق روش نمونه 00شهر تهران بود. تعداد  01کننده به بهزیستی در منطقه 

( استفاده 0339کوربین ) و استراس ها از روش. برای تحلیل دادهیافتهتارخسا مصاحبه نیمهبه عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار عبارتند از: 

کد مربوط به قبل از ازدواج بود. بعد از ازدواج ابعاد  76کد مربوط به بعد از ازدواج و  009کد استخراج شد که  721ها: يافتهشد. 

های شاخص گيری:نتيجهعوامل روانشناختی مطرح شدند. فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی و در قبل از ازدواج ابعاد سن، 

ساز و یا تواند به صورت علی، زمینهمی دیگربه صورت زنجیری و به همراه مقوالت  های طبقات فوقموجود در هر یك از مؤلفه

 طالق، شرایط فرهنگی اجتماعی واژه كليدها:رسمی گردد.  گر منجر به طالقمداخله

Background: Divorce is a phenomenon that is increasing rapidly in today's societies and has 

profound economic, social, psychological effects on divorced men and women. But the main 

point is that the qualitative study of formulating a model of divorce in the cultural and social 

context of Tehran has so far been neglected. Aims: To develop a model of divorce in the 

cultural and social conditions of Tehran. Method: The research was a qualitative one based 

on the data base method. The statistical population of this study included all divorced men 

and women who referred to welfare in district 10 of Tehran. A sample of 15 divorced 

individuals was selected through available sampling and semi-structured interviews. The 

tools are: Semi-structured interview. For data analysis, Strauss and Corbin (1998) method 

was used. Results: 620 codes were extracted out of which 553 were post-marriage and 67 

were pre-marriage. After marriage, socioeconomic, economic, psychological and pre-

marriage dimensions of psychological factors were considered. Conclusions: Indicators in 

each of the components of the above categories can be chained, together with other 

categories, can lead to formal divorce, causation or intervention. Key Words: Divorce, 

social cultural conditions 
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 مقدمه

 به بشری جوامع تمامی بین در تاکنون تاریخ ابتدای از خانواده

ها، فرهنگ منشأ و جوامع اجتماعی، زیربنای نهاد تریناصلی عنوان

منش، صادقی فسایی و عرفاناست ) بوده بشر تاریخ و هاتمدن

 جامعه بنیادی رکن و فرهنگ انتقال عامل مؤثرترین خانواده (.0932

یرپذیری با فرهنگ و تأثکه پیوسته در حال تأثیرگذاری و  است

 (.2109)پناهی،  عوامل اجتماعی است

 آنقابلم قطباست که  خانواده گیریشکل مبنای زدواجا

 پذیریجامعه نهاد مهمترین فروپاشی توانمی را طالق، است طالق

زاده پزشکی، مروتی )عرب، ابراهیم دانست انیانس جامعه در

ای که در جوامع امروزی با سرعت (. پدیده0939آبادی، شریف

عمیق اقتصادی،  زیاد در حال افزایش است و آثار و پیامدهای

اجتماعی، روانشناختی و قانونی بر مردان و زنان مطلقه و فرزندان 

 (.0932تابی، آنان دارد )اسماعیلیان، طهماسیان، دهقانی، مو

مشکالت اقتصادی و معیشتی، تن دادن  فشارهای روحی و روانی،

از عرف اجتماعی، افسردگی، سرخوردگی و روابط خارج به 

های چندگانه و تعدد کاهش رضایت از زندگی، پذیرش نقش

هایی همچون اعتیاد، فحشا، انزوا و  آسیب ها، روی آوردن بهنقش

از جمله  جتماعی، مشکالت جنسیاختالل در مناسبات و تعامالت ا

)احمدی،  باشدمی و زنان آثار و پیامدهای منفی طالق برای مردان

0931.) 

دهد، می متأسفانه، ایران نیز افزایش نامعمولی در آمار طالقشان

شاکریان و ) را در جهان دارد طالقطوری که چهارمین رتبه 

وال کشور (. طبق آخرین اطالعات سازمان ثبت و اح2104همکاران 

( نسبت ازدواج به طالق 0930سال )ماهه )فروردین تا آذر(  3در 

که نسبت ازدواج به  (0934باشد که نسبت به آمار سال )می 3/9

باشد. این بوده، حاکی از افزایش رشد طالق می 2/4طالق که 

مقایسه اگر با سنوات گذشته هم صورت گیرد به خوبی نشان دهنده 

باشد )سازمان ثبت و احوال کشور، ور میافزایش طالق در کش

 اهمیت به توجه با کشور در پدیده این کیفی و کمی رشد(. 0930

 اجتماعی مسائل از یکی به کشور مذهب و فرهنگ در نهاد این

 این مدیریت و ریزیبرنامه نیازمند است، که شده تبدیل جدی

هایی ش. در این راستا پژوهباشدمی لئومس نهادهای سوی از پدیده

طالق بپردازند  بر مؤثرتر عوامل تر و گستردهکه به شناسایی عمیق

ریزی و مدیریت این پدیده توان شایان توجه باشد و در برنامهمی

 واقع شود. مؤثر

شکل  خألکند که روابط زناشویی در ( اشاره می2111هاستون )

دهد که بر فرهنگی روی می -گیرد بلکه در بافت اجتماعی نمی

گفت:  توانیبه طور مثال به درستی م یامد ازدواج تأثیرگذار است.پ

طالق، سلسله عواملی اجتماعی دارد )نظیر مادی شدن جامعه، کم 

معنوی در جوامع صنعتی غرب و...( از جانب  یهارنگ شدن ارزش

مانند  تصور کرد که شرایط اقتصادی جامعه توانیدیگر هرگز نم

ها در لیکن همه انسان، بر جریان طالق باشند یرتأثبی فقر، بیکاری، ...

. بنابراین زنندیدست به طالق نمیك شرایط اجتماعی و فرهنگی 

 .گذارند یرسلسله عوامل روانی نیز در کار طالق تأث

 طالق پژوهشی در»( در اثرش 0967در این رابطه، ساروخانی )

-دهکه: همه پدی نویسداین چنین می« شناخت واقعیت و عوامل آن

های اجتماعی چند یا چندین عامل دارند. طالق نیز در این مجموعه 

های اجتماعی دارای علل و عوامل عینی، همه پدیده استثنا نیست.

کمی هستند. در عین حال از عوامل ذهنیِ کمی  ملموس و

 برخوردارند و طالق نیز چنین است.

طالق ارائه شده  آیندفر یینکه جهت تب یمختلف هایدیدگاه

 یهایلو سطح تحل ینظر یریگی جهتها از جنبهمدل ینا است،

تفاوت  یکدیگربا  یشناختی و ابعاد کاربردجامعهی، روانشناخت

 یالگوها یزطالق و ن یندها در فهم فرآیدگاهد یندارند. مباحث ا

 مؤثر است یاربس یندفرآ یندر ا یلشناختی دخو جامعه یروانشناخت

 درک دنبال به که هاتئوری از تهدس (. یك0931)ساروخانی، 

 بخش این در شود کهیم ناشی شناسی جامعه از است افزایش طالق

طرح  قابل فردگرایی و لیبرالیسم مورد در گیدنز مباحث آنتونی

 در فردگرایی و لیبرالیسم اند کهکرده ( عنوان0332گیدنز ) است.

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

 زندگی گیری پروژهشکل در اخالقی موانع و کاهش فردی استقالل

 به زنان و شود که مردانمی باعث فرد است، لیبرالیسم شخصی

کنند.  دور از خودگذشتگی و ایثار هایارزش خودشان را از تدریج

نقش  طالق بر افزایش تبیین برای موجود هایتئوری دوم دسته

 به هاآلایده و رفتارها تغییر در امل نگرشیو عو فرهنگی تغییرات

 .دارند تأکید بیشتری خانواده تغییرات ی مهمهامؤلفه از یکی عنوان

 یافته، افزایش ثروت که می کند استدالل 2110اینگلهارت  رونالد

 عنوان به که است ارزش هایی پس تغییر در در محرکی نیروی
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 امنیت بر وسیعی میزان هب های سنتیشود ارزشمی تفسیر لیبرالیسم

 اررزش اندکی برای و اهمیت کنندمی تمرکز فیزیکی و اقتصادی

 که دهند. زمانی می می شود خودبیانگری افراد به منجر که هایی

 می برآورده اولیه و نیازهای اساسی و یابدمی مادی افزایش امنیت

 اعیاجتم انطباق که های فردگرایانهارزش سمت به بیشتر افراد شود،

 تالش هاتئوری از سوم دسته .شوندمی کشیده دهدمی کاهش را

قرار دهد که اقتصادی مورد بررسی  دیدگاه از را طالق تا کندمی

 دیگر به عبارت فرصت( ازدواج، هایینهجایگزین )هز هایهزینه بر

 هزینه در کند. افزایشمی تمرکز ازدواج از خروج امکانات

 شود )علیهای طالق مینرخ در فزایشا به ازدواج منجر جایگزین

 (.0930مندگاری، رازقی نصرآبادی، 

طالق یك "توان به دیدگاه در تبیین روانشناختی طالق می

بحران  و براساس اصول نظریه 0369یزمن توسط واکه "فرآیند ماتم 

ی امرحلهدر مورد فرآیند طالق بسط داده شد و یا به نظریه شش 

طالق را متشکل از شش  آیندفرکه  (0379) بوهانانکه توسط  طالق

 یفیتوصیدگاه، د داند و یا نظریه تحلیلی کسلر کهیمرحله م

 (.0931، اشاره کرد )ساروخانی، ی طالق استیدهاز پد یروانشناخت

نداشتن  مانند گوناگونی عللی به هادر مورد علل طالق پژوهش

اقتصادی،  و تمکین، بیکاری، مشکالت مالی اخالقی، عدم تفاهم

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

 خانواده زناشویی، دخالت هایمهارت نداشتن و مشکالت ارتباطى

 همسر، اجبارى ناکافى زوجین، شناخت از یکى روانى ها، بیمارى

 شهرنشینى، نارضایتی زندگى هایمهارت ازدواج، کمبود بودن

 و یدرنیا، نظریح ( همسر یانتپذیری، خمسئولیت عدم جنسی،

 و هنریان ،0939سده، براتی و راستگو، گلزاری ،0939سلیمانیان، 

 هایپژوهش است. در ( اشاره شده0931، پورخان، 0931یونسی، 

 سبك هایارتباط، تعارضات نقشی، ارزش فقدان علل به خارجی

 هایفرازناشوئی، مشکالت شخصیتی، نگرش جنسی زندگی، رابطه

جسمانی،  خاص، سوءاستفاده مشکل آفرین رفتارهای منفی،

 کار، فقدان به افراطی مخدر، خیانت، تعهد مواد و الکل سوءمصرف

 و ازدواج تعهد به ناپختگی، فقدان اعتمادی، حمایت اقتصادی، بی

عشق،  زندگی، فقدان سبك سر بر روانی، تعارض خانواده، بیماری

فلچر،  ،0390تاچر،  و ایلز، نبلوم ( است اشاره شده مشکالت عاطفی

( 2113پورتمان،  و ، کالمیجین، گراف2119شریف،  و چان ،0399

با  پژوهشى ( در0931جلوه )فکر و اند. کالنترى، روشناشاره کرده

ایران  اخیر دهه سه هاى پژوهشىیافته« پیامدها و طالق، علل»عنوان 

در  شده انجام پژوهش 996 روى بر ثانویه تحلیل به صورت که

این نتیجه رسیدند که سن ازدواج و  بودند، به داده طالق انجام زمینه

اختالف سنی زوجین، عوامل اقتصادی و وضعیت تحصیلی، تعداد 

 فرزند بیشترین متغیرهایی بودند که مورد بررسی قرار گرفتند.

( به این نتیجه 0936رضازاده، بهرامی احسان، فاضل و فالح )

توان در سه عامل پیش از ل طالق را میدست یافتند که، همه دالی

 ازدواج، در حین ازدواج و در دوره پایانی زندگی مشترک دسته

بندی نمود. این سه عامل عبارتند از: اول: عالقه به خانواده، دوم: 

عامل رضایت جنسی، دغدغه تکرار ازدواج، سوم: ازدواج تحمیلی، 

 مدت ازدواج.

ژ  فرهنگی بافت به توجه اب( 0931، نظری و عارفی )زادهنمحس

 انگیزه با ازدواج مانند ازدواج از قبل ایران، عوامل اجتماعی

 با تعارض شامل ازدواج از بعد عوامل و اجباری ازدواج و نامناسب

 هایمعاشرت تداوم و منزل در شوهر اندک همسر، حضور خانواده

 جنسیتی، خشونت نقش هاینگرش سر بر مجردی، تعارض

مؤثر  را طالق بروز در مالی مشکالت و نت، بدگمانیزناشویی، خیا

 .داندمی

خانواده و  تعامل ریتأث»بررسی  در (0931نعیمی ) هاییافته

طالق با مطالعه موردی در شهرستان  یپدیده بروز در ماهواره

 زوجین در های مدرنارزش ایجاد در ماهواره ریتأث گربیان« گرگان

بود.  زوجین بین سنتی در هایزشار پیدایش در تأثیر خانواده و

 در مسلط هایتوازن ارزش ایجاد برای که بود گر آنبیان نتایج

 بین در ارزشی تضاد یا تغییرات ناگهانی از نیاز جلوگیری و زوجین

صورت  پذیریجامعه مهم بال دو بین این و تعاملی سنجیده باید آنان

 عوامل»ق ( در تحقی0930گیرد. پروین، داوودی و محمدی )می

به « های تهرانیی در بین خانوادهعاطف مؤثر در طالق شناختیجامعه

 تغییر در و خانواده ساختار تعادل خوردن این نتیجه رسیدند که برهم

باشد. عاطفی می طالق سازآن، زمینه قوام بخش کارکردهای

 عوامل»عنوان  تبار باپور، نازکتوسط حبیب 0931درسال  پژوهشی

( 0931تحقیق ) نتایج شد. انجام «استان مازندران در قبر طال مؤثر

 زوجین عالقه عدم عوامل شخصیتی، متغیرهای از بین که داد نشان

 الکل ژ مواد همدیگر، مصرف هایاعتنایی به خواستههمدیگر، بی به

 نرخ همسر با سوی از فیزیکی کالمی، و خشونت مخدر، خشونت

متغیرهای  مجموعه بین از و طالق در استان مازندران رابطه دارد
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 طالق عامل زوجین، مهمترین های فکریمطالعه، تعارض مورد

( در 0939) فیشرشود. عرب، ابراهیم زاده و مروتیمی محسوب

 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.

 مهمترین که داد نشان (2102) یمحمد و باریکانی مطالعه

 میان در و خانوادگی هایدخالت طالق و جدایی برای مردان دالیل

. حسینی، باشدهمسر می نادرست طالق، انتخاب دلیل مهمترین زنان

بررسی »در تحقیقی با عنوان  (0934ساعتلو )رضاپور و عصمت 

د که پنج بر افزایش میزان طالق به این نتیجه رسیدن مؤثرعوامل 

عامل دخالت خانواده، اعتیاد همسر، میزان تحصیالت زوجین، 

انتظارات برآورده نشده همسران و ازدواج اجباری در افزایش طالق 

نقش داشته است. اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه طالق 

 دارند اعتقاد هادارشناسیپدمحدود به رویکرد کمی بوده است، 

ت و نتایج مطالعات آن از فرهنگی به ای فرهنگی اسپدیده طالق

باشد. در واقع برای درک یك پدیده فرهنگ دیگر قابل تعمیم نمی

و کشف چگونگی آن در یك بافت یا موقعیت، بهترین روش مورد 

 ( در0931ی و همکاران )کالنتر مطالعه رویکرد کیفی است.

ن ایران عنوا در تحقیقات علل طالق دهه سه عنوان مرور با پژوهشی

درصد تحقیقات به صورت کیفی بوده است و تنها  9/6کردند، تنها 

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

همین موضوع ضرورت انجام تحقیقات کیفی برای کشف و درک 

 شهر در کالن مطالعه این سازد. انجامپدیده طالق را نمایان می

 متوالی، طی سالیان شهر این که در گرفته صورت علت بدین تهران،

کشور باالتر بوده  کل با مقایسه در ازدواج به طالق نسبت همواره

 است. لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این مسئله می باشد که

توان در شرایط اجتماعی و فرهنگی یك مدل برای طالق آیا می

 تدوین کرد؟

 

 

 

 روش

توجه به اکتشافی  با .بود 0گراندد تئوریکیفی، پژوهش از نوع 

 که امکان جمع بودروش داده بنیاد روش مناسبی  ژوهشپ بودن

عنوان منبعی  به توانستو  کردی عمیق را فراهم اطالعاتآوری 

)استراوس  یردکمی مورد استفاده قرار گ هایارزشمند برای پژوهش

 (.0930 و کربین،

ه مراجع جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد طالق گرفته

شهر تهران بود. با مراجعه به بهزیستی  01در منطقه  کننده به بهزیستی

شهر تهران فراخوانی به جهت انجام پژوهش داده شد  01در منطقه 

که افراد عالقمند به پژوهش برای شرکت در پژوهش اعالم آمادگی 

گیری در دسترس به عنوان نمونه نفر به روش نمونه 00کردند. تعداد 

پژوهش  در حجم نمونه کنندهها، تعیینداده اشباع. انتخاب شدند

 ها، دستهداده تحلیل در هنگام که صورتاست، بدین کیفی

خوبی معین ها بهبندیدسته ارتباط بین و های مفاهیم کاملبندی

 این از نشود. ها استخراجتحلیل داده از جدیدی کدهای و شودمی

گیرند نظر می ها درهداد اشباع با مترادف حجم نمونه را رو

گیری این پژوهش از طریق نمونهدر (.0930ربین، و)استراوس و ک

تا رسیدن به نقطه اشباع، با  یافتهساختار مصاحبه نیمهدر دسترس و با 

 پژوهش اخالقی اصول رعایت منظور فرد مطلقه مصاحبه شد. به 00

 رائهآن، ا انجام نحوه و پژوهش هدف آمد، توضیح عمل اقداماتی به

 کتبی و آگاهانه شفاهی رضایت کسب نامه پژوهشگران،معرفی

 حریم به توجه مطالعه، در شرکت جهت شرکت کنندگان

 شرکت اطالعات محرمانه نگه داشتن از آنها، اطمینان خصوصی

 اجازه اسامی، کسب ذکر جای به طریق اختصاص کد از کنندگان

ورود به های کنندگان. مالکشرکت از هامصاحبهشدن  ضبط

مطلقه ازدواج مجدد نکرده باشند،  نیز عبارت بود از، افراد پژوهش

های جسمی خاص که ادامه زندگی دلیل درخواست طالق ناتوانی

 که است شده سعی سازد نبوده باشد، همچنین،مشترک را دشوار می

 تحصیالت، سطح نظر از امکان در حد پژوهش در شرکت کنندگان

انتخاب  یکدیگر از متمایز سکونت همنطق مالی، شغل، وضعیت

 مردان طالق و زنان تجارب به حداکثر دسترسی شوند تا امکان

 40 حدوداًفرد  هر با شود. مصاحبه حاصل مختلف در سطوح گرفته

ها به طور کامل ضبط شد و بعد از دقیقه به طول انجامید و مصاحبه

                                                           
1. Grounded Theory 
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 و اساستر از طریق روش maxqda2018افزاری تایپ در محیط نرم

 ( تحلیل گردید.0339کوربین )

 توصیف نیز و مربوطه هایمقوله کشف ای برزمینه نظریه

دارد  تأکید نظریه ایجاد منظور ها بهمقوله این بین موجود در روابط

این نوع پژوهش بر پایه تولید اطالعات (. 0937حسینی انجدانی، )

ورد مطالعه های اجتماعی ماست که نسبت به بستر اجتماعی یا پدیده

زمینه  نظریه پذیری و حساسیت زیادی برخوردار است. دراز انعطاف

 که شودنمی شروع مشخص نظریه یك از محور، پژوهش هرگز

مطالعاتی آغاز  حوزه از یك پژوهش برسد، بلکه اثبات به بعد

حسینی انجدانی، ) یدآبیرون می مطالعه آن دل از نظریه و شودمی

ها داده با کار براساس محور نظریه زمینه رد نظریه تولید .(0937

 میدان دل به )یا پژوهشگران( واقع، پژوهشگر در گیرد.صورت می

کشند بیرون می ای رانظریه ،هاداده دل از و روندپژوهش می

ها با برای دستیابی به عوامل، تحلیل داده(. 0930 استراوس و کربین،)

در این روش از سه جام شد ربین انواستفاده از فنون استراوس و ک

 ، مفاهیم0باز اول، کدگذاری مرحله شود. درکدگذاری استفاده می

شوند در مرحله دوم که یمها استخراج کدهای موجود در داده یا

ها یا های استخراج شده تحت مقولهاست کد 2کدگذاری محوری

عناوین فراگیر طبقه بندی می شوند و در مرحله سوم که کدگذاری 

 ایجاد منظور شده، به کشف یهامقولهبین  است روابط 9خابیانت

گیرند قرار می بررسی ها موردتوجیه منطقی مقوله یا نظریه یك

 (.0930ربین، واستراوس و ک)

 هايافته

مرد و  6نفربوده که از این تعدا  00ها تعداد کل مصاحبه شونده

. میانگین سن سال بوده است 0/6 تأهلهای زن بودند. میانگین سال 9

سال  90سال و سن زنان در زمان طالق  90مردان در زمان طالق 

و  تحصیلی تحصیلی، رشته فعلی، مقطع سکونت محل بوده است. و

 شرکت این تحصیالت بود. سطح متغیر نیز آنها قومیت بعضا

های حداکثر دکتری بوده است. ویژگی و دیپلم کنندگان حداقل

 قابل بررسی است. 0جدول شماره  کنندگان دردموگرافیك شرکت

های بدست آمده در دو سطح بعد از انجام کدگذاری، مؤلفه

بندی شدند، در بعد از ازدواج ابعاد قبل و بعد از ازدواج طبقه

                                                           
1. open coding 
2. Axial coding 
3. optional coding 

فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی مطرح شد که در جدول 

 ارائه شده است. 2

ختی مطرح شدند در قبل از ازدواج ابعاد سن و عوامل روانشنا

 ارائه شده است. 9که به تفصیل در جدول 

 

 کننده در مصاحبه عمیقهای جمعیت شناختی افراد شرکتویژگی .0جدول

کد شرکت 

 کننده
 جنسیت

سن 

 طالق

مقطع 

 تحصیلی
 شغل

رشته 

 تحصیلی

مدت 

 ازدواج

 6 مدیریت دانشجو دیپلم 94 زن 0

 دکتری 29 مرد 2
-اداری

 ارتش
 9 علوم سیاسی

 0 روانشناسی دانشجو دکتری 90 زن 9

 6 حسابداری منشی لیسانس 27 زن 4

 01 کامپیوتر دانشجو ارشد 92 زن 0

 آزاد لیسانس 27 مرد 7
نقشه کشی 

 صنعتی
9 

 لیسانس 29 زن 6
مدرس 

 زبان

زیست 

 شناسی
0 

 00 معماری کارمند ارشد 90 زن 9

 خانه دار ارشد 99 زن 3
جامعه 

 شناسی
09 

 6 عمران مهندس سانسلی 94 مرد 01

 2  کارمند دیپلم 90 زن 00

 04 ژنتیك دانشجو دکتری 41 مرد 02

 40 مرد 09
فوق 

 دیپلم
 7 برق آزاد

 21 حسابداری حسابدار لیسانس 99 مرد 04

 9   دیپلم 93 مرد 00
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 طبقات و مقوالت استخراج شده بعد ازدواج .2جدول

 تعداد کدها ریز مقوالت مقوالت طبقات

فرهنگی و 

 اجتماعی

رسانه ملی، ) یکیالکترونابزار 

 ماهواره، اینترنت(

سازی نامتناسب های ماهواره، فرهنگیر فیلمتأثی سرگرم کننده، هابرنامهعدم تأثیرگذری رسانه ملی، عدم وجود 

 ی اجتماعی اینترنتی، آزادی در دسترسی به افرادهاشبکهها، با ارزش
20 

 ماعیقیود و رسوم حاکم اجت
-یخته شدن قبح طالق، نگاه مادیر تعارض هنجاری حاکم، عدم آموزش اجتماعی، بندوباری موجود،فساد و بی

 گیرانه سنتی، باورهای ناکارآمد اجتماعیگرایانه، عقاید سخت

 عدم همخوانی سطح اجتماعی، عدم همخوانی ایدئولوژیکی، عدم همخوانی فرهنگی عدم همخوانی طبقاتی
 

 اقتصادی

 بهبود ناگهانی وضعیت مالی، ورشکستگی تغییر ناگهانی وضعیت مالی

 وابستگی مالی به خانواده همسر، وابستگی مالی به خانواده خود عدم استقالل مالی 20

 بیکاری، عدم همخوانی درامد با انتظارات، چند شغله بودن، عدم ثبات شغلی عدم درامد مکفی

 روانشناختی

 کامپیوتر، اینترنت، موبایل(، اعتیاد به مواد و دارو)ابزارهای الکترونیکی  اعتیاد به اعتیاد

016 

 جنسی
عدم ) یجنسسرد مزاجی، عدم برانگیختگی، اختالل نعوظ، انحرافات جنسی(، نارضایتی ) یجنساختالالت 

 مهارت برقراری رابطه جنسی(

 خانواده
ی اقتصادی، عدم همخوانی ایدئولوژیك، عدم همخوانی دخالت خانواده، عدم وجود روابط حسنه، عدم همخوان

 اجتماعی

 منشی-شناختی

ها و معیارها و استانداردها، توجه بیش از به پست و مقام، عدم شناخت جنس عدم همخوانی سالیق و ارزش

ها و تهخودشیفته، مرزی، وابسته(، عدم توجه به خواس) یتیشخصریزی و هدفمندی، اختالالت مقابل، عدم برنامه

چشمی، سیکل خواب و بیداری، عدم رضایت از انتظارات طرف مقابل، عدم اعتماد، رقابت و چشم و هم

 وضعیت ظاهری و تایپی

 رفتاری

ها، روابط اجتماعی نامناسب، عدم مهارت عشق ورزی، چرانی، عدم پایبندی به تعهدات و مسئولیتخیانت، چشم

کالمی، فیزیکی، روحیه جنگ طلب(، کالهبرداری، ) یپرخاشگر عدم حفظ حریم خانواده، تحقیر کردن،

-بینی، تعصب و سختگویی و پنهان کاری، عدم استقالل رفتاری و دهندزدی، وسواس عملی، خساست، دروغ

 گیری، سبك زندگی نامتعارف، عدم مهارتهای ارتباطی و حل مسأله.

 گاه، تغییرات خلقیایی و عدم وجود تکیهعدم وجود همخوانی هیجانی، احساس تنه هیجانی و عاطفی

های ها و ویژگیتعارض در نقش

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

 

 

 .  طبقات و مقوالت استخراج شده قبل ازدواج9جدول

 تعداد کدها ریز مقوالت مقوالت طبقات

 جمعیت شناختی

 7 ن پایین در ازواج، تفاوت سنی زیاد،س سن

 تفاوت مدرک تحصیلی تحصیالت
 

 ، عدم تحقیق خانوادههاخانوادههای خانواده اولیه، درگیری در خانواده اولیه، مخالفت تغییر در هرم نقش های اولیهخانواده
 

 منشی -شناختی  عوامل روانشناختی
آگاهی الزم برای ازدواج، عدم وجود معیارهای فی پیش از ازدواج، عدمانگیزه نامناسب برای ازدواج، عدم شناخت کا

 صحیح در انتخاب همسر، روابط متعدد شکست خورده قبل ازدواج
70 

 

 

های تفاوت سنی زیاد و سن پایین در ها سن با شاخصمؤلفه

تحصیالت با شاخص تفاوت مدرک  مؤلفههنگام ازدواج و 

منشی با  -شناختی  مؤلفه تحصیلی در طبقه جمعیت شناختی،

های انگیزه نامناسب برای ازدواج، عدم شناخت کافی از شاخص

همسر، عدم آگاهی، عدم وجود معیارهای صحیح برای ازدواج و 

های خانواده اولیه یا شاخص مؤلفهروابط شکست خورده قبلی و 

های خانواده، عدم تحقیق درگیری در خانواده، تغییر در هرم نقش

و مخالفت خانواده در طبقه عوامل روانشناختی مطرح شد.  خانواده

 721 مصاحبه 00، از شودیممشاهده  9و  2همانگونه که در جدول 

کد  76کد مربوط به بعد از ازدواج و  009کد استخراج شد که 

مربوط به قبل از ازدواج است. کدگذاری انتخابی در تعبیر استراوس 

-پدیدایی نظریه(( تعبیر می)او )و کوربین همان است که گلیسر از 

 کند.
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 . نظریه برپایه برای توضیح طالق0نمودار

 

 . الگوی پارادایمی طالق2نمودار

 شرايط علی

  // روانشناختی ظ، انحراف جنسی(. بعد ازدواج )عدم برانگیختگی هیجانی، سردمزاجی، مشکل نعو / اختالالت جنسی / جنسی / / روانشناختی بعد ازدواج

/  بعد ازدواج  ها و انتظارات، عدم اعتماد(،ها، عدم برنامه ریزی و هدفمداری، عدم توجه به خواسته/)عدم همخوانی سالیق، معیارهاو ارزش  منشی – شناختی

/ پرخاشگری کالمی، پرخاشگری فیزیکی(،   ها، خیانت، پرخاشگریو مسئولیتعدم پایبندی به تعهدات  رفتاری )دروغگویی و پنهان کاری، /روانشناختی 

عدم  ) / های جنسیتیها و ویژگی/ تعارض در نقش/ روانشناختی / عدم وجود تقابل هیجانی، بعد ازدواج  / هیجانی و عاطفی/ روانشناختیبعد ازدواج 

 های جنسیتی(.ر نقشهای جنسیتی، تغییپختگی، عدم تعادل و تناسب در ویژگی

مقوله مرکزی: باورها،  

مد در  های ناکارآارزش

 ازدواج

 گرشرايط مداخله

  شناختی // روانشناختی بعد ازدواج 

/ سبك   )سیکل خواب / منشی–

زندگی نامتعارف، عدم رضایت از  

  /بعد ازدواج  وضعیت ظاهری(.

بهبود ناگهانی  )عوامل اقتصادی 

  /زدواج وضعیت اقتصادی(. بعد ا

/ رفتاری )کالهبرداری و  روانشناختی 

دزدی، عدم استقالل رفتاری و دهن  

  بینی، روابط اجتماعی نامناسب،

، بعد  (وسواس عملی، خساست

/ هیجانی و  / روانشناختی ازدواج 

 / احساس تنهایی، بعد ازدواجعاطفی 

/ روانشناختی )رقابت و چشم و هم  

 (چشمی

 عوامل زمينه ساز

ها، ماهواره و  اجتماعی )رسانه - عوامل فرهنگی / واجبعدازد

/ شرایط حاکم اجتماعی( بعد   اینترنت، فساد و بی بندوباری

عوامل اقتصادی )عدم درامد مکفی، عدم استقالل   / ازدواج

  / اعتیاد . بعد ازدواج(مالی، تغییر ناگهانی وضعیت مالی

یکی و اینترنت(. بعد  اعتیاد به ابزارهای الکترون اعتیاد به مواد،)

/   / نارضایتی جنسی. بعد ازدواج / عوامل جنسی ازدواج

خانواده )عدم همخوانی اقتصادی، عدم همخوانی  

/  ایدئولوژیك، عدم همخوانی اجتماعی(. بعد ازدواج 

)عدم شناخت جنس مخالف،   /منشی - شناختی /روانشناختی 

مقام،   های شخصیت، توجه بیش از حد به پست واختالل

  // روانشناختی ، بعد ازدواج (گرایی و ظاهرپرستیمادی

های  عدم مهارت عشق ورزی، عدم مهارت) /رفتاری 

روحیه   /ارتباطی، عدم حفظ حریم خانواده، پرخاشگری 

/ خانواده اولیه )درگیری در خانواده  پرخاشگر(. قبل ازدواج 

انواده، عدم  های خانواده، مخالفت خاولیه، تغییر در هرم نقش

تفاوت سنی زیاد، سن  )/ سن  تحقیق خانواده(. قبل ازدواج

انگیزه  )روانشناختی  /پایین هنگام ازدواج(. قبل ازدواج 

عدم آگاهی   نامناسب برای ازدواج، عدم شناخت کافی،

الزم، عدم وجود معیارهای صحیح، روابط متعدد شکست  

 خورده(.

 

یی، راهبردهای کنشی: فردگرایی، ظاهرگرا

 له، پرخاشگری، خیانتأاجتناب از حل مس

 

 پیامد: طالق عاطفی و طالق رسمی
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 گيریبحث و نتيجه

ای است و طالق همانند سایر مسائل اجتماعی، پدیده پیچیده

و  توان تنها یك یا چند عامل مشخص را علت بروز آن دانستنمی

، شرایط اجتماعیتغییر ای به فراخور ر هر جامعهممکن است د حتی

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

« طالق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن»( در اثرش 0967)

اجتماعی دارای علل و عوامل عینی، ملموس وکمی  یهادهیهمه پد

ی برخوردارند و طالق نیز در عین حال از عوامل ذهنیِ کم هستند

 تك از بحث و گیرندمی قرار تعامل در باهم طالق . عللچنین است

این پژوهش براساس ماهیت است.  اشتباه طالق برای بودن علتی

ها، پژوهشی کیفی از نوع گراندد تئوری است. پژوهش کیفی، داده

توصیف، رمزگشایی،  دنبالبه که است تفسیری ای از فنونمجموعه

)کرسول، های محیط اجتماعی هستند پدیده و معانی درک و جمهتر

 که دهدمی شرح گونهاین به را این فرایند) 2109(. کرسول )2109

 از کلی یك دید به تا کندمی گردش هاداده و هاتم میان در محقق

 با و هاداده در شدن غوطه ور با برسد، محقق هاداده و هاتم مجموعه

 هاپدیده اجزای میان روابط به هاداده میان حرکت رفت وبرگشت

ای فرهنگی است پدیده طالق اعتقاددارند هاپدیدارشناس .بردمی پی

 و نتایج مطالعات آن از فرهنگی به فرهنگ دیگر قابل تعمیم نمی

و  نگرباشد لذا پژوهش حاضر در پی بررسی طالق با رویکرد بافتی

صلی از انجام پژوش حاضر مطلقه بود، هدف ا افراد از طریق خود

و  ارائه مدل جامع طالق با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی تهران

پژوهش حاصل  ی اینهاافتهبررسی علل طالق در تهران است. ی

که در این ، است تهران درشهر مطلقه مرد و زن 00با  عمیق مصاحبة

شود. همانطور که نتایج نشان داد، فصل به شرح آن پرداخته می

در دو سطح قبل و بعد  هامصاحبهی حاصل از هامؤلفهو  هاشاخص

از ازدواج طبقه بندی شدند. در قبل از ازدواج ابعاد جمعیت شناختی 

و عوامل روانشناختی پیش از ازدواج مطرح شدند. در بعد از ازدواج 

های عوامل اقتصادی، عوامل روانشناختی، عوامل فرهنگی و مقوله

های، تغییر . در طبقه عوامل اقتصادی مؤلفهاجتماعی مطرح شدند

ناگهانی وضعیت مالی، عدم استقالل مالی، عدم درآمد مکفی و در 

منشی،  -شناختی  مؤلفههفت  طبقه عوامل روانشناختی بعد از ازدواج

های ها و ویژگیعاطفی، تعارض در نقش -رفتاری، هیجانی 

. در طبقه عوامل جنسیتی، خانواده، اعتیاد و عوامل جنسی مطرح شد

رسانه ملی، ماهواره، ) یکیالکترونفرهنگی و اجتماعی، ابزار 

اینترنت(، عدم همخوانی طبقاتی و قیود و رسوم حاکم اجتماعی 

به تفکیك به شرح  ادامه در مطرح شد که بعد از توضیح مدل اصلی

شود. در تبیین مدل اصلی باید گفت فرهنگ بازتاب آن پرداخته می

ها ، هنجارها و نقشهانگرشی ارزشی، باورها، هایریگدهنده جهت

شود و سری از مضامین محوری سازمان داده میاست که حول یك

بر همین اساس است که یك شناسه الگوسازی یا فرهنگی ایجاد 

شود، فرهنگ در سه شناسی فرهنگی عنوان میشود. در انسانمی

رفتاری که در نهایت کند: الگوهای آموخته شده سطح ادامه پیدا می

ی فرهنگی که تحت سطح هاجنبهکند. رفتارمان را تعریف می

گرامر، نحو(. الگوهای فکری و ادراکی که کند )هوشیار عمل می

 (.2104سابدهی، )توسط فرهنگ مشخص شده است 

فرهنگی از طریق الگوسازی رفتاری،  -های اجتماعی سیستم

علوم  دهد. در رشتهشکل میفکری و اداراکی به سیستم روانشناختی 

بر ساختار و عملکرد مغز انسان  شود که فرهنگعنوان می اعصاب

ها و و چگونگی ساخت دوجانبه بین رشد نورون تأثیرگذار است

ترین یاصلگیرد. یکی از فشارهای اجتماعی مورد بررسی قرار می

ها، ها، سنت، نرمرسم و رسوم، باورها، ارزش)هایی که فرهنگ راه

گذارد یر میتأثفرآیندهای روانشناختی  ( برهاانتظارات، نقش

ای است که افراد در مورد خودشان و یوهشهای شناختی و طرحواره

جمع  –برای مثال فرهنگ فردگرایی  کنند.اطرافیانشان فکر می

ای برای استقالل، یژهوگرایی، افراد در فرهنگ فردگرا ارزش 

 های جمعقائلند اما در فرهنگخاص بودن، آزادی، خود مختاری 

گرا برای هماهنگی جمعی، انطباق و پایبندی به هنجارها ارزش 

 ای قائلند.یژهو

کند بر های ما را مشخص میفرهنگ نه تنها اولویت و ارزش

یر می تأثبینیم و بر چگونگی پردازش اطالعات ما نیز آنچه که می

ذهنی ما یا همان توان گفت فرهنگ بر عملکرد گذارد. در واقع می

فرآیندهای ذهنی ما تأثیرگذار است و از این طریق سیستم 

دهد. فرآیندهای ذهنی ما شامل توجه، روانشناختی ما را شکل می

گیری..( است که در تفسیر، اسناد، تصمیم)حافظه، ادراک و تفکر 

شود. پس ، باورها،... میهاارزشنهایت منجر به رفتار، هیجانات، 

یجه گرفت که جهت گیری فرهنگی بر نظام تفکر و توان نتیم

ارزشیابی و تصمیم گیری و در نهایت رفتار و هیجان افراد تأثیرگذار 

 است.
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کنیم بر نرم اندیشیم و رفتار میی که ما میانحوهاز سوی دیگر 

های فرهنگی و رسم و رسوم تأثیرگذار است. در واقع مجموعه 

سازد، به ی ما فرهنگ را میها و باورهارفتار، شناخت و ارزش

یر تأثعبارت دیگر روانشناسی بر فرهنگ و فرهنگ بر روانشناسی 

 گذارد و یك ساخت متقابل در میان است.می

گیری فرهنگی در افراد مطلقه بر در پژوهش انجام شده جهت

لیبرالیسم تعریف شده بود که سه  خواهی یاهای آزادیاساس ارزش

 گرایی است.. ماده9. فردگرایی 2س . رومان0اصلی آن  مؤلفه

مورد  بك در اولریش و گیدنز آنتونی مباحث بخش این در

 ( بحث0332) بك و گیدنز .طرح است قابل فردگرایی و لیبرالیسم

تسلط  بیستم قرن تاریخ در فردگرایی و لیبرالیسم که اندکرده

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

 فرد شخصی زندگی گیری پروژهشکل در موانع اخالقی شکاه

 تدریج به زنان و شودکه مرداناین تحوالت باعث می .است

 کنند. دور از خودگذشتگی و ایثار هایارزش از را خودشان

 عنوان به که شده تقویت ازدواج با رابطه در جدیدی هایدیدگاه

 غربی جامعه تنها نه است بنابراین و اختیاری مشروط رابطه یك

 بلکه کرده، تجربه طالق را برای های ساختاریمحدودیت کاهش

 درازدواج در بالقوه مشکالت و هامورد بازگشت در افراد انتظارات

 ثروت که کندمی ( استدالل0336) اینگلهارت. است حال گسترش

 هایهاست. ارزشپس تغییر ارزش در نیروی محرکی یافته، افزایش

 کنندمی تمرکز فیزیکی و اقتصادی امنیت سیعی برو میزان به سنتی

 افراد خودبیانگری به منجر که هاییاندکی برای اررزش اهمیت و

 نیازهای و یابدمی مادی افزایش امنیت زمانی که شوند.می شودمی

های ارزش سمت به بیشتر افراد شود،برآورده می اولیه و اساسی

شوند. می کشیده دهدمی هشکا را انطباق اجتماعی که فردگرایانه

 ناهماهنگ یا زندگی سبك نظیر و انتزاعی عاطفی امروزه دالیل

است بسیار  های فرهنگینگرش آزادی که حاصل تغییراتطلب

 سطح روانشناختی نیازهای فردگرا جوامع شود یا درزیاد دیده می

ای دارند یژهو اهمیت خودشکوفائی صمیمیت و و عشق نظیر باالتر

 ها در ایران هستیم.نگرشکم شاهد فزونی این جنس که کم

 های زندگییندی است که به انسان شیوهآشدن فر جتماعیا

شدن شناخت  اجتماعی رد در خاللف آموزد،کردن در جامعه را می

به موجب  و آوردهای اجتماعی را به دست میالزم برای ایفای نقش

آنها در جامعه است را هایی را که شایسته عضویت آن افراد ویژگی

این روند بسیار گسترده و پیچیده که در طول . کنندکسب می

ها و ، باورها و نگرشیابد شامل آموزش زبانزندگی فرد تداوم می

های های مناسب با هنجارفراگیری رفتار های جامعه است و بهارزش

که در نهایت یك من اجتماعی را  شودپذیرفته شده جامعه منجر می

آموزند که چگونه نیازهای خود ها میدر واقع انسانکند، ایجاد می

های پذیرفته شده یك فرهنگ را پاسخ گویند که با باورها و ارزش

یك شعار و  ریینکه فردی تحت تأثا )هنجارها( همخوانی داشته باشد

گیرد همان من فردی و اینکه در ماه محرم و یا حرکت آنی قرار می

. لباس سیاه بپوشد، معرف من اجتماعی فرد است در ایام سوگواری

، خانواده، گروه های ارتباط جمعیرسانهاجتماعی شدن از طریق 

 همساالن، مدرسه و مراکز رسمی اتفاق می افتد.

در پژوهش انجام شده مشخص شد که عوامل اجتماعی از جمله 

ال ی ارتباط جمعی کارایی الزم را در انتقهارسانهخانواده، مدرسه و 

تواند های الزم که میها و باورهای فرهنگی کارامد و مهارتارزش

های به استحکام و ثبات خانواده بیانجامد را نداشتند و در مصاحبه

زیادی از عدم داشتن آگاهی و شناخت از روابط با جنس مخالف و 

های اجتماعی و بین فردی صحبت شد. از سوی عدم کسب مهارت

پذیرد برای مثال یر میتأثز سیستم فرهنگی دیگر سیستم اقتصادی ا

خانواده یا فرهنگ کار،... و  اقتصادی فرهنگ و مصرف الگوی

خود سیستم فرهنگی از شرایط اقتصادی و تغییرات اقتصادی در یك 

انداز، ... گیرد مثل سبك زندگی، تجمل گرایی، پسیر میتأثکشور 

د دارد که در واقع یك تعامل دوسویه بین این دو سیستم وجو

شود هر روز چیزی متفاوتی خلق شود و این تغییرات پویا موجب می

و همیشگی است در همین راستا موضوع اقتصاد فرهنگ به تحقیق 

گیری و رفتارهای اقتصادی در پردازد که چگونه فکر و تصمیممی

 فشارهای تواند بههر فرهنگ متفاوت است. وضعیت اقتصادی می

 تحت را زناشویی روابط کیفیت که شود نجرهایی مواسترس روانی

تصادی منجر به اتخاذ سبك خاصی از دهد. وضعیت اق قرار تأثیر

ها و تجارب گردد که خودش منجر به باورها و ارزشزندگی می

شود و این باورها و تجارب سیستم شناختی فرد را شکل جدیدی می

رفتار دهد و خود باورها و فرآیندهای شناختی بر تفکر و می

 گذارد.یر میتأثاقتصادی 

که  زمانی احتماالً افراد که عواملی از دسته ( سه0367لوینگر )

که  کرده متمایز و داده تشخیص را کنندمی ارزیابی گیرندطالق می

های جایگزین و ازدواج موانع انحالل ازدواج، تداوم شامل: جاذبه
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نظام  ریتأثتحت  ماًیمستقهر سه عامل باال  که .است کنونی ازدواج

گیرد و نقش فرهنگ و اجتماع و ارزشی و ارزیابی فرد قرار می

 ییخود از مشکالت زناشو یلدر تحل لوینگر شود.اقتصاد پررنگ می

تبادل  ینظر یالگو یك، ینکورت لو یدانیم یهبا استفاده از نظر

 یالگو، شخص تا زمان ینکرده است. بر اساس ا یشنهادرا پ یاجتماع

یگزین از انواع جا یشاست که ارتباط مورد نظر ب رابطه كی یبندپا

به  یمبه طور مستقبرایش جذابیت داشته باشد. جذابیت یك ارتباط، 

ها مشتق از شخص بستگی دارد. پاداش پاداش ادراک شده توسط

ها پاداش ینا گردد.نتایج مثبتی است که از آن رابطه نصیب او می

رفاقت  ی،تشابه اجتماع ،درآمداز موارد عشق،  یكممکن است هر 

 خاطر و... باشد. یتو امن یتحما ی،جنس یلذت و ارضا ی،و دوست

سطح  ینبر اختالف ب ینمعموالً زوج ییزناشو یهابحران در

چه را که هم اکنون به دست آنو  ییزناشو یانتظاراتشان از زندگ

سطح " ینب یشوند. عدم هماهنگمتمرکز می یشتراند، بآورده

 اش و آنچه که طرف متقابل واقعاًیزندگ یكاز شرفرد  "توقعات

طالق است.  آینددر فر "تعارضات"ین از مهمتر یکی دهد،یانجام م

نگ از زندگی، ا نگرش هماهی یابیباز یمواقع تالش افراد برا یندر ا

آنها را به سمت استفاده از الگوهای اسنادی و رفتاری مطابق با 

 .دهدیآنان سوق م یهانگرشچارچوب باورها و 

بر اساس  یدادهابه ادراک رو یریسوگ ی،اسناد یالگو در

 یزدر گذشته ن ینکهدر فرد )ا یبه ثبات شناخت یازگذشته و ن یاتتجرب

در  ینزوج ییو جدا "اختالف"است( مرز  دادهیم یصدرست تشخ

 یداریپا" یاثبات  آینداست. فر "طالق" آیندازدواج و شروع فر

به  یلآن شخص تما طی که در یاسناد علّ ندآیبر فر "یشناخت

 یردارد، تأث یشخو یمنطبق با چارچوب شناخت یهایتادراک عل

 ظریهبر اساس ن ینگرکه لو یارتباطموانع گذارد.  می یادیز

هستند که از نظر  یکند، عواملمی یدبر آنها تأک ینلو یتشخص

افراد تا حد  یگرارتباط او را با د یزانفرد را خسته و م یروانشناخت

آورد. به یم در یکنواختکاهش داده و به صورت  یادیز یاربس

و  یاناعمال شده توسط آشنا یو اجتماع یمال یدنبال طالق، فشارها

 یهاسرزنش ی،هنجارها و رسوم اجتماع هبی،دوستان، مسائل مذ

جزء عوامل  یو مواظبت از فرزندان همگ ینگهدار یو حت یگراند

 ینحسب ا بر است. یگرانارتباط شخص با د یبازدارنده برقرار

شخص  ینکهاند از ااز موانع ازدواج مجدد عبارت یبرخ یدگاهد

و استقالل عمل به دست آورده  یبا ازدواج، آزادکه کند تصور می

خود را  چنانچه" کند کهتصور می ینگونها یارا از دست خواهد داد. 

و کمال  یشرفتنم به پتواینم یگرو بند ازدواج قرار دهم، د یددر ق

 یشناختجامعه -ی روانشناخت یای دو مؤلفهیهنظر ."یابمدست 

به طور  یهنگام آیند طالقکه فر دهدیقرار م ینطالق، فرض را بر ا

سه عامل مورد  ینکامل درک خواهد شد که رفتار زوجین تحت ا

 یرد:قرار گ یلو تحل یهتجز

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

ی یهآنها )نظر ی"ادناس"خت چارچوب . شنا2ی؛ ارتباط آیندفر

تالش آنان به منظور حفظ  یچگونگ .9؛ (یشناخت یناهماهنگ

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

اعضای خانواده  که استوارند اصل براین تعارض هایتئوری

 .شودیممنجر  تعارض به که دارند مختلفی هایارزش و اهداف

نفع  به خانواده تصمیمات همه که دارند تعارض عقیده پردازاننظریه

از  یکی نفع به که هافعالیت برخی و نیست اعضای خانواده همه

است. با این توضیحات  خانواده دیگر عضو اعضاست به ضرر

اجتماعی سبب ایجاد  –نتیجه گرفت که عوامل فرهنگی  توانیم

شوند که از یکسو مالک ها و انتظاراتی می، نرمهاارزشباورها، 

شود و از سوی دیگر رفتار و حتی ارزیابی و توجه و قضاوت می

دهد و از این طریق بر عوامل روانشناختی هیجانات افراد را شکل می

 ریتأثگذارند. خروجی عوامل روانشناختی نیز بر فرهنگ می ریتأث

این عوامل ایستا نیستند بلکه در طول زمان در گذارد، هیچیك از می

حال تغییر و تحولند، عوامل روانشناختی و فرهنگی نیز با عوامل 

اقتصادی در حال ساخت متقابلند و برایند این سیستم پویا به تولید 

انجامد که تحلیل هر یك بدون دیگری به نتیجه محصولی جدید می

پژوهش استفاده از روش محدودیت  نیمهمترانجامد. نادرستی می

 دگیر پژوهش هایگیری در دسترس بود، از جمله محدودیتنمونه

های فرهنگی و امکان کنترل متغیرهایی مثل ویژگی بود که این

شود می هیتوص شخصیتی گروه مورد مطالعه وجود نداشت.

گیری با تحقیق فعلی با استفاده از روش نمونه تحقیقات مشابه

شرایط اجتماعی و سایر شرایط طالق  ساییتصادفی در جهت شنا

 صورت بگیرد.
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