Journal of

Family Counseling and Psychotherapy
Vol. 8, No. 2 (26), 2019

Representation of individual factors affecting the probability of divorce: A
phenomenological study
Received: 2018- 07- 13
Ali Moghaddamzadeh

Amoghadamzadeh@ut.ac.ir
Tahereh Sadat Alavi
Mohammad Ali Mazaheri
Elaheh Hejazi Moughari
Keyvan Salehi
Gholamali Afrooz

Accepted: 2019- 02- 14
Assistant Professor, Department of Methods and Curriculum,
Faculty of Psychology and Educational Sciences University of
Tehran (Corresponding Author)
Ph.D. in Assessment and Measurement, University of Tehran

Professor of Clinical Psychology, Faculty of Education and
Psychology, Shahid Beheshti University
Associate Professor, Department of Educational
Psychology of Medical Sciences, University of Tehran
Assistant Professor, Department of Methods and
Education, University of Tehran
Professor of Exceptional Children of the University of
Tehran

Abstract

Increasing the probability of getting divorce is one of the most ominous facts and most
dangerous things that can really damage the health of each society. Therefore, the present
study aims to identify and represent individual indicators affecting the probability of harming
divorce, which in a descriptive and qualitative phenomenological method is used. The
research sample includes all marriage couples referring to Khorasan Razavi Health Center
and all divorce applicants referring to welfare intervention centers. Participants included 15
engaged couples, 20 couples applying for divorce, selected by targeted sampling method.
The criteria for entering the study for marriage applicants were: aged 18 to 40 years old,
upper secondary education, first marriage and Tend to participation in research, and in
divorced applicants, in addition to the above, the duration of marital life was considered to be
a maximum of 10 years. In- depth and semi-structured interviews were used to collect data.
The interviews were collected and recorded in a 6-month period and analyzed using the
seven-step strategy that resulted to analysis of 579 primary codes, 25 sub-components and 7
main components affecting the probability of harming divorce including temperament,
intellectual and psychological maturity, individual skills, individual beliefs, lifestyle,
personality disorders, and characteristics appearance.
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چکیده
افزایش احتمال بروز طالق از شومترین واقعیتها و مخاطرهآمیزترین پدیدههایی است که میتواند پویایی و سالمت هر
جامعهای را با تهدیدهای جدی همراه نماید ،بدین منظور پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بازنمایی شناسههای فردی
اثرگذار در احتمال آسیب طالق انجامشده است که با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی انجامشده است.
میدان پژوهش دربرگیرندۀ همه زوجهای در شرف ازدواج مراجعهکننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی و همه
درخواستکنندگان طالق مراجعهکننده به مراکز مداخلۀ بهزیستی است .شرکتکنندگان دربرگیرنده  75زوج در شرف
ازدواج 24 ،زوج درخواستکننده طالق که با روش نمونهگیری هدفمند از نوع مالکی انتخاب شدند .مالکهای ورود به این
پژوهش در درخواستکنندگان ازدواج عبارت بود از :سن میان  71سال تا  04سال ،تحصیالت سوم راهنمایی به باال ،ازدواج
نخست و تمایل به مشارکت در پژوهش؛ در افراد درخواستکننده طالق ،افزون بر موارد فوق مدت زندگی زناشویی حداکثر
 74سال نیز لحاظ گردید .از فن مصاحبۀ ،عمیق و نیمه ساختاریافته بهمنظور گردآوری دادهها استفاده شد .مصاحبهها در
یک دورۀ ششماهه جمعآوری ،ثبت و با بهکارگیری راهبرد هفت مرحلهای کالیزی تحلیل شد که سرانجام به شناسایی
 513کد اولیه 25 ،مقولۀ فرعی و هفت مقولۀ اصلی اثرگذار در افزایش احتمال آسیب طالق دربرگیرنده :خلقوخو ،بلوغ
فکری و روانی ،مهارتهای فردی ،باورهای فردی ،شیوه زندگی ،مسائل شخصیتی و ویژگی ظاهری منتج گردید.
واژگان کلیدی :طالق ،پدیدارشناسی ،در شرف ازدواج ،فردی ،درخواستکننده طالق
مقدم زاده ،علی؛ علوی ،طاهره سادات؛ مظاهری ،محمدعلی؛ حجازی موغاری ،الهه؛ صالحی ،کیوان و
ارجاع
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مقدمه
تحوالت اجتماعی دهههاي گذشته در سطح جهانی ،نظام خانواده را با تغییرات ،چالشها ،مسائل و
نیازهاي جدید و متنوعی روبهرو کرده است بهگونهاي که در طی همین مدت نظام خانواده به شکلی
فزاینده به علل و عوامل متعدد و پیچیدهاي در معرض تهدید قرارگرفته است .هنگامیکه کارکردهاي
خانواده از قبیل کارکردهاي زیستی ،اجتماعی ،شناختی و عاطفی یکی پس از دیگري آسیب میبیند،
اعضاي آن بهتدریج احساس رضایتمندي خود را از دست میدهند .این روند در ابتدا موجب گسستگی
روانی و سپس گسستگی اجتماعی و درنهایت ،واقعه حقوقی طالق رخ میدهد (شکر بیگی ،احمدي و
ابراهیمی منش.)5931 ،
همانطور که جوامع ازلحاظ اقتصادي توسعه مییابند و مردم سالمتر ،ازنظر اقتصادي امنتر،
تحصیلکردهتر و داراي ثروت بیشتر میشوند اما تغییرات دیگري نیز به وجود میآید که میتوان به افزایش
فردگرایی ،تمرکز بر روي پیگیري رشد شخصی و تالش براي آزادي از محدودیتهاي سنتی اشاره کرد.
این تغییرات با کاهش نقش سنت ،خاندان ،گروه ،مذهب و هنجارهاي اجتماعی ،تغییر در شیوه زندگی
خانوادگی ،ازجمله افزایش روابط با غیر همسر ،افزایش طالق ،افزایش بارداري بدون ازدواج ،کاهش
باروري افرادي که ازدواجکردهاند و … همراه است و به نظر میرسد فردگرایی میتواند بهعنوان یک
تظاهرات درازمدت و فراگیر دیده شود .کاهش مداوم در میزان کنترل اجتماعی که در رابطه با همسران
اتفاق میافتد ،نشاندهندۀ روندي است که ازدواجهاي غیرقانونی را رواج میدهد ( (Cherlin,2004و طالق
نمونه ي بارزي از این روند است .در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم تغییرات اجتماعی و
مجموعهاي از تصمیمات حقوقی اتخاذشده ،دید مردم را به طالق بازتر کرده و باعث گسترش زمینههاي
انحالل ازدواج و آسانتر شدن طالق شده است (.(Amato,2014

طالق را میتوان بهعنوان یک پدیدهي تأثیرگذار در زندگی زن و مردي که خواستار خاتمهي زندگی
مشترک هستند دانست .طالق مانند گسلی است که به طرق مختلف در زندگی زناشویی افراد و در طبقات
مختلف اجتماع وجود دارد و منجر به فروپاشی هستهي اصلی خانواده که بهعنوان اولین و اساسیترین جامعۀ
بشري است میگردد .گرچه دالیل طالق متفاوتاند اما دالیلی که افراد درخواستکننده طالق بیان میکنند
را میتوان بهعنوان دالیل ظاهري نام برد و براي کمک به بهبود روابط زوجین و پیشگیري از آسیبهاي
طالق میبایست به دنبال دالیل اصلی و عمقی آن بود .ازآنجاکه درک و فهم و تفسیر الیههاي عمقی کار
پیچیدهاي است ،نیاز به مطالعه و بررسی دقیق و تخصصی دارد (آقاجانی مرسا.)5931،
عوامل مؤثر بر طالق ،ازنظر فرحبخش و همکاران ( ،)5931به دودستۀ کالن و خرد تقسیم میگردد.
افزایش استقالل مالی زنان ،تغییر کارکردهاي خانوادگی ،قوانین آزاديخواهانه طالق ،کاهش مجازات
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مذهبی ،تنوع در مدلهاي طالق و فردگرایی بهجاي خانوادهگرایی جزو عوامل کالن مؤثر بر طالق
میباشند و تفاوتهاي فردي ،عدم وجود عشق و دوست داشتن ،رفتارهاي منفی طرفین ،نداشتن مهارتهاي
حل مسئله و رضایت نداشتن از یکدیگر ،تغییر ارزشها و روابط خارج از ازدواج ،ازدواج اجباري و داشتن
والدین مطلقه را میتوان بهعنوان عوامل خرد مؤثر بر طالق عنوان نمود
پژوهشهاي داخلی و خارجی به علل طالق پرداختهاند و به مواردي مانند نداشتن تفاهم اخالقی ،الگوي
اجتنابی -مطالبه گري ،اختالالت روانشناختی باألخص روانپریشی و جامعهستیزي ،بیکاري ،مشکالت مالی
و اقتصادي ،اختالف سطح سواد و اختالف سنی ،مشکالت ارتباطى و نداشتن مهارتهاي زناشویی،
دخالت خانوادهها ،تفاوت در تمایل به صمیمیت ،تفاوت در قدرت ،شناخت ناکافى همسر ،اجبارى بودن
ازدواج ،بداخالقی ،حسادت ،انعطافناپذیري ،نارضایتی جنسی و رابطه جنسی فرازناشوئی ،عدم
مسئولیتپذیري ،فقدان ارتباط مؤثر ،تعارضات نقشی ،شیوه زندگی و بسیاري دالیل دیگر اشارهکردهاند.
(

Gottman & Levenson, 2002; Hall, 2006; Paik, 2011; Markman, Rhoades, Stanley and

)Peterson, 2013و (هنریان و یونسی5931 ،؛ شعاع کاظمی5931،؛ حیدرنیا ،نظري و سلیمانیان5939 ،؛
راستگو ،گلزاري و براتی سده5939 ،؛ کالنتري ،روشنفکر و جواهري5931 ،؛ روحی ،جزایري ،فاتحی
زاده و اعتمادي5931 ،؛ خدادادي سنگده ،نظري و احمدي5931 ،؛ حسینی بیرجندي.)5931 ،
همچنین پژوهشهایی در جهت آثار زیانبار طالق و پیامدهاي آن صورت گرفته است که نشان میدهد
طالق چه عواقبی را در بر خواهد داشت .از میان پیامدهاي طالق میتوان به موارد زیر اشاره کرد :خطر
فزاینده آسیب روانی ،شیوع فزاینده بیماري جسمی ،خودکشی ،خشونت ،قتل زوجین و خطر افسردگی و
خودکشی ،انزوا و شایستگی پایین ،مشکالت تندرستی و عملکرد تحصیلی پایین براي فرزندان (

Birditt,

 Brown, Orbuch, & McIlvane, 2010به نقل از)Kamp Dush & Taylor, 2012( ; (Gottman,1994
همچنین طالق ،سالمت روانی و فیزیکی زنان ،مردان و فرزندان آنان را تحت تأثیر قرار میدهد (صادقی و
ایثاري ،5931،به نقل  (Amato, 2014) .) Birditt, Clarke, Stewart & Brentano, 2006نیز بر این باور
است ،افرادي که طالق را تجربه کردهاند با کشمکشهاي متعدد فردي و میان فردي مواجهاند.
بر اساس آمار ثبتاحوال کشور در ایران از سال  5915که از هر هزار ازدواج  31فقره طالق به ثبت
رسیده که برابر  1.3درصد میباشد در سال  31از هر  4ازدواج یک طالق به ثبت رسیده است (سایت
سازمان ثبتاحوال کشور )5931،که میتواند تلنگري براي متخصصین و سیاستگذاران باشد.
میزان طالق در طول زمان بهطور مرتب در حال افزایش است و اینجاست که حضور پژوهشهایی در
مورد عوامل زمینهساز طالق از اهمیت خاصی برخوردار میگردد .پژوهشهاي انجامشده در این مورد،
دامنه وسیعی از موضوعات مختلف ازجمله :عوامل زمینهساز ،پیشبینی کننده و مشکالت ناشی از وقوع
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آن را در برمیگیرد .با توجه به اینکه نتایج پژوهشها را از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر ،نمیتوان تعمیم
داد ( ،)Chang, 2003چراکه علل طالق در فرهنگهاي گوناگون متفاوت است (نوابی نژاد ،محمدي،
کریمی و فالح 5931،به نقل از .) Moore & Schwebel, 2009پژوهشهاي داخلی نیز به بررسی علل
طالق در جامعه ایرانی پرداخته و عوامل متنوع شخصی ،اقتصادي ،ارتباطی ،اجتماعی و فرهنگی را
شناسایی کردهاند (حکیم ،زاهدي فر5933 ،؛ هنریان و یونسی5931 ،؛ صدراالشرافی ،طارسی خنکدار،
شمخانی و یوسفی افراشته5935 ،؛ نوابی نژاد ،محمدي ،کریمی و فالح )5931،اما آنچه که دیده میشود این
است که اکثر پژوهشها در راستاي ارائهي علل طالق بهطور عام صورت گرفته است و کمتر پژوهشی
بهطور منسجم بر تحلیل یک مقولۀ بروز طالق در فرهنگ ما و بهطور خاصتر بر روي مقولۀ فردي بروز
طالق تأکید داشته است .از طرفی به دلیل بافت نگر بودن تحقیقات کیفی )Creswell, 2013) 5و مطالعهي
عمیق تجربهي پدیده از دیدگاه افراد تجربه کنندهي پدیده (کریمی ،الماسی ،محمدي ،فاضلی 5931 ،به
نقل از .(Moustakas,1994
پژوهش حاضر تالش کرده است تا با رویکرد بافتی و مطالعهي عمیق پدیده از دیدگاه دو گروه که
عبارتاند از افراد در شرف ازدواج که با توجه به نگرش و دانستههاي خود و افراد درخواستکننده طالق
که در بستر و تجربه زیستهي طالق قرار دارند ،به بررسی بسترهاي فردي طالق بپردازد و تا حدودي
شکاف موجود در تحقیقات گذشته را پر کند .آنچه که در این پژوهش مدنظر قرارگرفته است ،با توجه به
اهمیت شناسایی شناسههاي فردي اثرگذار در افزایش احتمال آسیب طالق و نبود مطالعهاي عمیق در این
حوزه ،شناسایی عوامل فردي مؤثر بر طالق است تا بتواند با برنامهریزيهاي آگاهانه و تخصصی گامی مؤثر
بر سالمت اجتماع و خانواده بردارد و بهطورکلی میتوان گفت این پژوهش با پیدا نمودن مقولههاي فردي بر
اساس عوامل زمینه اي در جستجوي افراد داراي ریسک طالق است تا به افراد در شناسایی زوج مناسب خود
جهت ساختن یک زندگی منسجم و پایدار کمک شایانی نموده و به ارتقاى فرهنگ جامعه در زمینه
فرهنگ زناشویى سالم بپردازد ،از سویی دیگر به متخصصین و مشاوران در راستاي برنامهریزي آموزشی و
درمانی در مشاورههاي قبل و حین ازدواج در جهت سالمسازي کانون خانواده و جلوگیرى از پیامدها و
آثار زیانبار طالق کمک مینماید و همچنین به سیاستگذاران براى تدوین برنامههاي اجتماعى مناسب
یارى خواهد رساند؛ و درنهایت ،این پژوهش تالش میکند تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 .5مقولههاي اصلی فردي اثرگذار در افزایش احتمال آسیب طالق کدماند؟
 .1مقولههاي فرعی فردي اثرگذار در افزایش احتمال آسیب طالق کدماند؟

1. qualitative Research
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روش
رویکرد پژوهش حاضر کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی 5از نوع توصیفی 1بوده که فنون آن مصاحبه و
مستند کاوي است و به تبیین پدیدهي فردي احتمال آسیب طالق درخواستکنندگان ازدواج جهت شناسایی
مالکها و نشانگرهاي مناسب براي تشخیص احتمال آسیب طالق درخواستکنندگان ازدواج میپردازد .در
پژوهش حاضر که با استفاده از مصاحبه نیمهساختارمند با افراد در شرف ازدواج و درخواستکننده طالق یا
مطلقه انجام شد ،تالش گردید تا مقولههاي فردي احتمال آسیب طالق ،شناسایی و بازنمایی گردد .جامعه
پژوهش شامل همه زوجهاي در شرف ازدواج مراجعهکننده جهت انجام آزمایشهاي ازدواج به مراکز
بهداشت استان خراسان رضوي و درخواستکنندگان طالق مراجعهکننده به مرکز مداخله بهزیستی استان در
سال  5931است .روش نمونهگیري هدفمند از نوع مالکی و در دسترس بود .فرایند انتخاب حجم نمونه با
مصاحبههاي عمیق و نیمه ساختاریافته تا حصول اشباع نظري 9دادهها یعنی تا زمانی که هیچگونه اطالعات و
دادههاي جدیدي حاصل نشد و مصاحبه بیش از این تکراري بود ادامه یافت که حاصل آن نمونهاي به حجم
پانزده زوج در شرف ازدواج و بیست زوج درخواستکننده طالق به دست آمد .مالکهاي ورود به مطالعه
در درخواستکنندگان ازدواج عبارت بود از )5:سن میان  53تا  41سال )1 ،تحصیالت سوم راهنمایی به
باال )9 ،ازدواج اول )4 ،داشتن تمایل به مشارکت در پژوهش و در افراد درخواستکننده طالق افزون بر
موارد فوق ،مدت زندگی زناشویی حداکثر  51سال.
ابزار پژوهش
گردآوري دادهها با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و تعدادي سؤال کلی از عوامل فردي مؤثر بر طالق
بود .پس از پاسخ افراد که مبتنی بر تجارب زیستهي ایشان بود سؤاالت عمیقتري جهت واکاوي اندیشهها و
تجاربشان پرسیده میشد .سؤاالت بهصورتی بیان میگردید که شخص احساس دخالت در زندگی
خصوصی نداشته و بهراحتی پاسخ خود را بیان کند .ازجمله سؤاالتی که پرسیده شد میتوان به این موارد
اشاره کرد :تعریف ازدواج از دیدگاه آنها؟ آمادگی ازدواج به چه معنی است و آیا آنها خود را آماده
ازدواج میدانستند؟ علل اصلی طالق چیست؟ چه عوامل فردي در طالق مؤثر است؟ و در ادامه با پاسخ
آنها سؤاالت ادامه مییافت.
1. phenomenology
2. descriptive
3. theoretical saturation
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شیوۀ اجرای پژوهش
مصاحبهها با چند سؤال کلی شروعشده و در طول آن در مواقع لزوم توضیحات بیشتر پرسیده شد.
مصاحبهها میان  91تا  11دقیقه به طول انجامید .قبل از انجام مصاحبه توضیحاتی در موردپژوهش داده شد و
با رضایت کامل افراد شرکتکننده و با تعهد در اصول رازداري و اخالقی مصاحبهصورت پذیرفت .مصاحبه
با زوجین بهصورت مجزا در اتاق مشاوره صورت گرفت .مصاحبهها در طول یک دوره  1ماهه جمعآوري،
ثبت و با استفاده از روش کالیزي 5کدگذاري و تحلیل شد .بدین منظور متن مصاحبهها بر روي کاغذ پیاده
شده ،سپس بهدقت خوانده و عبارات مهم آن مشخص و معناي هر عبارت مهم بهصورت کد اولیه نوشته
شد ،سپس کدهایی که به لحاظ مفهومی شبیه یکدیگر بودند ،در یک طبقه و در قالب مقولۀ فرعی قرار
گرفتند و با ادغام دستههاي کلیتر و بر اساس توصیف کاملی از پدیدهي موردمطالعه مقولۀ اصلی استخراج
شد (گیویان 5931،به نقل از. (Saldana, 2013
بهمنظور اعتبار یابی مقولههاي فرعی و اصلی پژوهش از راهبرد چندسویهسازي دادهها که مصاحبه با دو
گروه در شرف ازدواج ،درخواستکننده طالق استفاده شد ،در حین مصاحبه نیز برداشت مصاحبهگر مورد
تائید مشارکتکنندگان قرار میگرفت تا بیانگر عمق معناي بیانشده توسط مشارکتکنندگان باشد.
همچنین افزون بر کدگذاري توسط پژوهشگر ،متن مصاحبهها براي بررسی دقیقتر و کدگذاري مجدد به
یک متخصص پژوهش کیفی ارائه شد و توافق دو کدگذاري با استفاده از ضریب کاپا 1برابر  1.31به دست
آمد که بهطور معناداري ضریب همبستگی توافق را نشان میدهد و درنهایت مقولههاي اصلی و فرعی
اثرگذار بر احتمال بروز آسیب طالق شناسایی و طبقهبندي گردید.
اخالق پژوهش
ابتدا اطالعات کافی در مورد هدف پژوهش به شرکتکنندگان داده شد و در مورد فرایند مصاحبه ،ضبط
نمودن صحبتهاي ایشان ،از آنها اجازه گرفته شد و به آنها نسبت به رازداري و محرمانه بودن مصاحبهها
خاطرنشان گردید و از آنها خواسته شد که درصورتیکه رضایت ندارند نام خود را بیان کنند از کد یا نام

1. Colaizzi
2. measure of agreement Kappa
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مستعار استفاده نمایند .با توجه به اینکه هدف پژوهشگر بیان اندیشهها و تجارب فردي زوجین بود مصاحبهها
بهصورت فردي اجرا میشد تا افراد بتوانند راحتتر نظرات خود را ارائه دهند.
یافتههای پژوهش
ابتدا اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان از قبیل سن و تحصیالت بدین شرح استخراج گردید :تعداد
افراد در شرف ازدواج  51زوج ،با دامنهي سنی میان  53تا  13سال در زنان با میانگین  11سال و میان  19تا
 41سال در مردان با میانگین  13سال ،تحصیالت زنان این گروه از دیپلم تا کارشناسی با فراوانی  55نفر دیپلم
و  4نفر کارشناسی و تحصیالت مردان از دیپلم تا دکتري با فراوانی  1نفر دیپلم 5 ،نفر کاردانی 1 ،نفر
کارشناسی 5 ،نفر کارشناسی ارشد و  5نفر دکتري میباشد و  11زوج درخواستکننده طالق با دامنهي سنی
 11تا  94سال با میانگین  11سال در زنان و سنین  11تا  41سال در مردان با میانگین  95سال و تحصیالت
زنان از سوم راهنمایی تا کارشناسی با فراوانی  9نفر سوم راهنمایی 51 ،نفر دیپلم 5 ،نفر کاردانی و  4نفر
کارشناسی و تحصیالت مردان از سوم راهنمایی تا کارشناسی با فراوانی  4نفر سوم راهنمایی 1 ،نفر دیپلم1 ،
نفر کاردانی و  3نفر کارشناسی ،در این پژوهش شرکت داشتند.
بعد از انجام مصاحبهها و تحلیل مبتنی بر هفت گام راهبرد کالیزي ،درنهایت  11مقولۀ فرعی و  1مقولۀ
اصلی با عنوان مقولۀ خلقوخو ،مقولۀ بلوغ فکري و روانی ،مقولۀ مهارتهاي فردي ،مقولۀ باورهاي فردي،
مقولۀ شیوه زندگی ،مقولۀ مسائل شخصیتی و مقولۀ ویژگیهاي ظاهري شناسایی و طبقهبندي گردید که در
ادامه ابتدا در قالب نمودار و جدول و سپس در قالب نوشتار هر یک بهاختصار تبیین شده است.

نمودار شماره  :1طرحواره مفهومی پژوهش
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همانطور که از نمودار فوق مشاهده میگردد ،هفت مقولۀ اصلی با عناوین مقولۀ خلقوخو ،مقولۀ
بلوغ فکري و روانی ،مقولۀ مهارتهاي فردي ،مقولۀ باورهاي فردي ،مقولۀ شیوه زندگی ،مقولۀ مسائل
شخصیتی و مقولۀ ویژگیهاي ظاهري از مصاحبهها استخراجشده است.
جدول شماره  :2ترکیب مقولههای فرعی و یافتن مقولههای اصلی
فراوانی مقولههای اصلی

مقولههای فرعی
ویژگیهایخلقی منفی

خلقوخو

ویژگیهایخلقی مثبت
گذشت
تابآوری
صداقت
انعطافپذیری
پختگی
مدیریت مالی
تصمیم احساسی

بلوغ
فکری و روانی

سن کم
مسئولیتپذیری
تعهد
تمایزیافتگی و استقالل

513
مهارتهای
فردی

باورهای فردی

شیوه زندگی

شناخت طرف مقابل
حل مسئله
خودآگاهی
هوش عقلی و هیجانی
باورهای فردی
شیوه زندگی قومیتی
شیوه زندگی عاریتی

مسائل

تیپ شخصیتی

روانشناختی

اختالالت شخصیتی

ویژگی ظاهری

ظاهر فرد
پوشش

کدهای اولیه
توهین -تحقیر -دهنبینی -دروغ -عصبانیت -غرور-کینه -بدبینی-
سخنچینی -عصبانی شدن -انتظار غیرمنطقی-دهنبینی -سرزنشگری-
عیبجویی -تهدید -ذهنخوانی
مهربانی -خوشصحبتی -ادب -احترام–متانت -شاد بودن -اقتدار-تفکر
مثبت -امید به زندگی-هویت سالم
منیت-توقع  -انعطافپذیری -عدم قضاوت – گذشت -قناعت –فداکاری
کمصبری -عدم تابآوری
صداقت -درستکار بودن
منعطف بودن -عدم انعطاف
پختگی -ما شدن -کامل شدن -پذیرش -موقعیت ازدواج -اتمام تحصیالت
و داشتن شغل -طرحوارههای کارآمد
مدیریت مالی -توان اقتصادی-قناعت -مدیریت تغییرات -خسیس بودن
تصمیم احساسی -عشق نابخردانه -هوا و هوس -رفیقباز بودن-قضاوت
عجوالنه -تنهایی -فرار از تنهایی
سن پایین  -عدم پختگی -عدم بلوغ فکری -عدم آمادگی جسمی -ایده آل
گرایی
مسئولیتپذیری -مدیریت موفق -ما شدن -پذیرفتن مشکالت -تالش
کردن
تعهد -وفاداری -عدم منیت -ما شدن
عدم تمایز از خانواده اولیه -فرار از تنهایی -انتخاب درست -مستقل شدن-
جدا شدن از خانواده -عدم استقالل-تالش جهت ثبات شغلی-
عدم شناخت دیگری -انتخاب نادرست
مهارت حل مسئله -قدرتتصمیمگیری
خودآگاهی -عدم شناخت –مهارت نه گفتن-اعتمادبهنفس
هوش هیجانی و عقلی -هدفمندی -اعتمادبهنفس
به دل نشستن -فاصله کم سنی والد و فرزند -دیر شدن ازدواج -محدودیتهای قبل
ازدواج -آزادی قبل ازدواج -ترتیب ازدواج -کوتاه آمدن
تفاوت میان ازدواج سنتی و غیر سنتی -چشم و همچشمی -تجمالت – تنوعطلبی-
خانهداری
طالق آسان -ازدواج سپید -پذیرش فرهنگ رسانهای -
درونگرایی و برونگرایی -سلطه گری و سلطهپذیری
وسواس-دوقطبی -افسردگی -هیستریک -شخصیت مرزی -سوظن -بدبینی- -عدم
ثبات هیجانی
ظاهر مناسب-زیبایی متعارف -جذابیت ظاهری -تناسب ظاهری
نوع پوشش -شیک پوشیدن -داشتن نظم
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مقولۀ فردی
مصاحبهشوندگان مهمترین علل طالق که میبایست قبل از ازدواج بررسی گردد را ویژگیهاي فردي و شخصیتی
زوجین ابراز میکردند که برخی از این ویژگیها باعث دوام و غنی شدن ازدواج و برخی باعث ازهمپاشیدگی
زندگی خواهد شد که درمجموع هفت مقولۀ اصلی و  11مقولۀ فرعی به دست آمد که به شرح ذیل میباشد.
 .1مقولۀ خلقوخو
این مقوله به مقولههاي فرعی تقسیم میشود که به ترتیب عبارتاند از:
مقولۀ فرعی ویژگیهای خلقی مثبت همانند رأفت و مهربانی :یکی دیگر از هدفهاي ازدواج بر اساس آیه 15
سوره روم انس و رأفت و مهربانی است .مودت و رحمت عامل اصلی تحکیم خانواده میباشد .هر فردي که تصمیم
به ازدواج میگیرد براي داشتن خانوادهاي پرنشاط و گرم میبایست در گزینش همسر دقت الزم را داشته باشد که
یکی از ویژگیهاي یک همسر خوب داشتن مودت و مهربانی است .در یک خانوادهي مستحکم زن و شوهر نسبت
به یکدیگر مودت و رحمت دارند ،مودت جنبهي متقابل دارد ولی رحمت یکطرفه و نشانهي ایثارگري فرد است
(حسینی بیرجندي.)5931 ،

زوج هفتم در شرف ازدواج در این مورد میگوید« :من همسري میخواستم که صادق و مهربان باشد ،اآلن هر
چیزي که به آن اعتقاددارم ایشان آن را در وجودش دارد .دیدش به زندگی مثبت است .زندگی پر از نوسان است اما
زن باید بلد باشد اگر مرد ناراحت بود همان لحظه از او چیزي نپرسد اجازه دهد آرام شود و بعد با او صحبت کند .زن
و مرد باید همدیگر را درک کنند».
مقولۀ فرعی ویژگیهای خلقی منفی :اسمیت 5در کتابش بنام دروغ در محراب بیان کرده است که چگونه قبل
ازدواج روي دروغهایی که از بچگی در زندگی آموختهایم تمرکز کنیم و سعی کنیم از دروغ گفتن اجتناب نماییم و
همچنین بیان میکند که راز هر ازدواج موفقی در صداقت و بیان حقایق نهفته است ،او میگوید خیلی از
دروغگوییها آگاهانه نیست و بهصورت عمدي اتفاق نمیافتد بلکه عدم سؤال پرسیدن ،عدم برآورده شدن نیازهاي
فرد ،عدم توانایی درک روابط و عدمواقعگرایی دالیل بوجودآورنده آن است (دارینی ،نوابی نژاد.)5935،

زوجۀ چهارم درخواستکننده طالق میگوید« :من به خاطر فرار از خانواده و کمبود محبت در خانواده ازدواج
کردم .نیاز به همدم و همدل داشتم اما همسرم بددل بود ،بداخالقی میکرد ،مرا کتک میزد ،من از همسرم فقط
محبت میخواستم ،اما همسرم دروغگو است ،در زندگی مشترک فقط به فکر نیازهاي خودش است .بدبین و عصبی
است».
مقولۀ فرعی گذشت :نقش خانواده در تکوین شخصیت افراد بر همگان مشخص است و اثرات نامطلوب نابسامانی
خانواده بر روي اعضاي آن موجب میشود به راهبردهاي معنوي که میتوانند در استحکام زندگی زناشویی مؤثر
1. Smith
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باشند تأکید گردد .از میان راهبردهاي معنوي میتوان به گذشت و بخشودگی اشاره کرد ،بخشودگی میتواند در
رضایتمندي زناشویی مؤثر باشد بهطوريکه ( (Worthington, 1998بخشودگی را باعث افزایش شناخت خود و
درک طرف مقابل میداند و این مهم فرد را از احساسات و افکار منفی دور میسازد .ازنظر وي بخشودگی داراي سه
بخش عاطفی ،شناختی و رفتاري است که فرد افزون بر بخشیدن بهطرف مقابل عشق میورزد ،متعهد است و در
راستاي رضایتمندي زناشویی گام برمیدارد (غفوري ،مشهدي ،حسنآبادي.)5931،

زوجۀ دوازدهم در شرف ازدواج میگوید« :هدف ازدواج آرامش و پیشرفت است .حال براي رسیدن به آن نیاز به
گذشتن از خود به خاطر دیگري وجود دارد .ازخودگذشتگی الزمه ازدواج است .زمانی سو تفاهم به وجود میآید
که زوجین شناخت درستی از یکدیگر ندارند .در این صورت کوتاه نیامدن و عدم ازخودگذشتگی رابطه را خراب
میکند».
مقولۀ فرعی تابآوری :صبر یکی از آموزههاي دینی و اخالقی است که  519بار در قران کریم و در  39آیه آمده
است و آن را با تحمل سختیها و نامالیمات جهت رسیدن به قرب الهی و شکیبایی ،بردباري ،پذیرش و استقامت و
مداومت در امور و پرهیز و خویشتنداري در برابر امیال نفسانی برابر میداند .پژوهشگران غربی صبر را به تعویق
انداختن نیازها بهمنظور اقناع بهتر در آینده تعریف کردهاند اما اخیراً تعریف دیگري به آن اضافه کردهاند که آن را در
زمرهي اخالقیات نیز قرار دادهاند .در پژوهشهایی نیز که در ایران انجامشده است صبر را بهعنوان فضیلتی اخالقی
یادکرده و آن را به استقامت ،شکیبایی ،خویشتنداري ،رضایت و متعالی شدن فرد معنی میکنند (زارع ،فرمانی،
.)5931

زوج نهم درخواستکننده طالق میگوید« :به علت مشکالت تنهایی احساس کردم ازدواج کنم چون پدر و
مادرم از هم جداشده بودند ،مشاوره نرفتم چون قبول نداشتم ،تحت درمان روانپزشک بودم اما بعد ازدواج به علت
پرخاشگري و کمبود صبر زندگیام روبهزوال رفت .هر دو کمصبر بودیم و تالشی در بهبود وضعیتمان نمیکردیم».
مقولۀ فرعی صداقت :اعتماد و صداقت دوروي یک سکهاند و باهم ارتباط نزدیکی دارند ،معنی اعتماد این است
که فرد مقابل نسبت به تعهدات خود همیشه و همهوقت پایبند بماند و صداقت بدین معناست که شخص از واقعیت
صحبت کند و کالم درست بر زبان جاري سازد و هدفش فریب فرد مقابل نباشد .اعتماد و صداقت ارتباط نزدیکی با
رفتار دارد بنابراین باید میان حرف و عمل همخوانی وجود داشته باشد (اندوز ،حمید پور.)5931،

زوجۀ ششم درخواستکننده طالق میگوید« :در زندگی موفق صداقت و همدلی ،مشارکت در زندگی و
متعهد بودن مهم است .من همیشه اولین چیزي که برایم مهم بود صداقت بود .بعد محبت و صمیمیت دوطرفه؛ اما
همسرم اینطور نبود ،او صداقت نداشت به من خیانت کرد اما من به خاطر دوست داشتنش تمام عیبهاي همسرم را
علنی نکردم و چیزي به خانوادهها نگفتم».
مقولۀ فرعی انعطافپذیری :انعطافپذیري به میزان تغییرات اشاره دارد ،تغییراتی از قبیل نوع رهبري و قواعد
خانوادگی و همچنین روابط میان فردي .زوجهاي موفق انعطافپذیرترند زیرا با یکدیگر مسائل را مطالعه کرده و
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دست به تصمیمگیري مشترک میزنند .همچنین آنها در برابر تغییرات سازگارترند و در مواجهه با اختالفات نیز
خالقیت بیشتري را نشانمیدهند و نقشهاي را با یکدیگر تقسیم میکنند و بهعنوان یک تیم بهجاي اینکه با یکدیگر
رقابت کنند ،بیشتر با یکدیگر همکاري میکنند (دارینی ،نوابی نژاد.)5935 ،

زوج چهاردهم درخواستکننده طالق میگوید« :بیحرمتی ،خودمختاري خانم ،زنساالري در خانوادهشان و
ارزش قائل نشدن به من باعث شد که کارما به طالق و جدایی بکشد ،سالها فقط همدیگر را آزار دادیم.
هیچکداممان کوتاه نمیآمدیم و روابط ما خیلی خرابتر از آن است که بازسازي شود .خانم انتظار دارند هرچه
میخواهند بدون چون و چرا برایشان برآورده کنم ،بدون اطالع من هرکاري میکنند .معناي خانواده یعنی آرامش نه
اینکه از کوچکترین چیز یک دعواي بزرگ راه بیفته و حتی اجازه نداشته باشم از جهیزیه خانم استفاده کنم و هیچ
حق نظري نداشتهباشم .وقتی خانم خودش رو محق میداند و در هیچ کاري انعطاف نداره ،عالقه و احساس کمرنگ
میشود ،دیگرکار بهجایی میرسد که امکان ادامه نیست مثل اینکه یک تبر به ریشه ضربه میزند و پس از مدتی
ریشه از میان میرود و درخت میافتد وقابل ترمیم نیست».
 .2مقولۀ بلوغ فکری و روانی
مقوله فرعی پختگی روانی Greenberg and Sorensen :در فاصله سالهاي  5311تا  ،5331چند پژوهش را با
هدف شناسایی مقولههاي پختگی روانی -اجتماعی و بازبینی تئوريهاي قبلی که به مسئله پختگی پرداخته بودند،
انجام دادند .هدف آنها ارائهي مدلی بود که هر دو جنبه روانی و اجتماعی پختگی را پوشش دهد .آنان یک مدل
چندبعدي از پختگی روانشناختی طرحریزي کردند که به سه زیرمجموعه تفکیک میشود که عبارتاند از:
شایستگی فردي ،شایستگی میان فردي و شایستگی اجتماعی .شایستگی فردي را میتوان به توانایی فرد براي عملکرد
مستقل و کنترل زندگی خویش با وابستگی محدود به دیگران تعریف کرد .شایستگی میان فردي شامل توانایی فرد
براي برقراري ارتباط و داشتن روابط متقابل مثبت با دیگران است و شایستگی اجتماعی شامل بکار بردن توانایی فردي
در راه کمک به رفاه و بهزیستی جامعه است (محمدخانی ،سالمی لنگرودي ،قاسمی و حکیم پور ،5931 ،به نقل از
Morales-Vives, Camps, and Lorenzo-Seva,2013).

زوجۀ بیستم درخواستکننده طالق میگوید« :اآلن تعریفم از آمادگی فرق کرده .موقع ازدواج خانوادهام مخالف
ازدواج ما بودند اما من میگفتم ما بالغیم و باید خودمان تصمیم بگیریم که بعد دیدم اینطور نیست ،او خوب
تربیتنشده بود ،دوران نامزدي کتکم میزد ،تحقیرم میکرد و درخواستهاي نامعقولی داشت ،کاش همان موقع
طالق میگرفتم ،بلد نبود محبت کند ،ثبات شخصیت نداشت و در طی این هفت سال هرگاه پیشرفتی داشت خواستار
طالق بود ،حتی روابطش با پدرش هم خیلی بد بود .خانواده یعنی پشتیبانی ،نزدیکی و محبت ،شنیدن و درک کردن
هم و حل مشکالت اما اینها را همسرم درک نمیکرد ،درگیر عقدهها و کمبودهایش بود .فکر نمیکنم هیچگاه
بزرگ شود.ø
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مقوله فرعی مدیریت مالی :اگر به تاریخچهي اقتصاد خانواده نگاهی بیندازیم در قرن نوزدهم مردان بهعنوان نانآور،
مسئول تأمین مالی از کل خانواده است .درعینحال ،همسران به لحاظ مالی وابسته به شوهران بودند و عمدتاً مسئولیت
مراقبت از خانواده را بر عهده داشتند .این باعث ایجاد یک سلسلهمراتب میشد که مردان در رأس قرار میگرفتند و
به نظر میرسید که حق کنترل پول بیش از همسرشان را داشتهاند؛ اما به نظرمی رسد این سلسلهمراتب امروزه بهطور
قابلتوجهی تغییر کرده است .،مفاهیم روابط دوستانه زناشویی ،برابري و مشارکت باعث شده که بدون توجه به اینکه
چه کسی نانآور است ،زوجها اغلب بهعنوان افرادي که میخواهند پول خود را به دست آورند ،به بازار کار
میروند؛ اما این شروع ماجراست و میتواند مناقشه ایجاد کند .مخصوصاً اگر زوجها ایدههاي مختلف در مورد
مشارکت و حقوق برابر و توزیع پول داشته باشند و این عدم مدیریت مالی و خودخواهی زوجین در نوع عملکرد
مالی میتواند منبع اصلی درگیري و استرس در رابطه باشد .این منبع درگیري میتواند جزو دالیل مراجعه زوجها به
روانشناس و یا علت طالق باشد (Atwood, 2012

به نقل از .(Vogler, 2005

زوجۀ سوم در شرف ازدواج میگوید« :در مجردي فرد هدفی ندارد ،اما با ازدواج فرد پیشرفت میکند چه ازلحاظ
مالی و چه از زمینههاي دیگر .با فردي ازدواج کردم که عالئق و اخالقیاتش همکفو من است ،تمام تالشش این است
که روي پاي خودش بایستد و وابستهي مالی به والدینش نباشد ،مستقل باشد .همیشه میگوید من میتوانم ،تالش
زیادي دارد و مسئولیتپذیر است .ازلحاظ مالی وابسته به پدر و مادرش نیست و مدیریت خوبی دارد و من به او اعتماد
دارم».
مقوله فرعی تصمیم احساسی (Sternberg, 1986) :سه مؤلفه را براي عشق فرض نمود که عبارتاند از :شهوت که
به موارد زیر اشاره دارد :احساس جذابیت فیزیکی همراه با کنش فیزیولوژي ،جذابیت جنسی و اشتغال ذهنی مثبت
به معشوق .این بعد جنبه انگیزشی دارد و میل شدید همراه با برانگیختگی فیزیولوژي توأم با میل به رابطه جنسی
عطوفت ورزانه در فرد ایجاد میکند .صمیمیت که عبارت است از :احساس محبت و اظهار آن ،عالقه ،مراقبت،
مسئولیت ،همدلی و غمخواري نسبت به فردي که او را دوست دارد .صمیمیت جنبه هیجانی و عاطفی دارد و نوعی
احساس گرمی ،محبت ،نزدیکی ،مرتبط بودن و در قیدوبند طرف مقابل بودن را در فرد ایجاد میکند .تعهد :شامل
تصمیمهاي خودآگاهانه و غیر خودآگاهانهاي میشود که فرد براي دوست داشتن دیگري اتخاذ و خود را متعهد به
حفظ آن میکند .این حالت جنبه شناختی دارد و دربردارنده تصمیم کوتاهمدت و بلندمدت براي دوست داشتن و
مراقبت متعهدانه از معشوق است (حاجلو ،علیزاده گورادل ،قطبی ،دالور قوام)5931،؛ اما اگر فقط جنبه شهوت فعال
شود و دو جنبه دیگر وجود نداشته و یا کمرنگ باشد ،یک عشق کور و یک تصمیم احساسی است که ازدواج بر
مبناي آن سرانجام خوشی ندارد.
زوجۀ دوم درخواستکننده طالق میگوید« :آمادگی ازدواج نداشتم ،با هم دوست شدیم ،همسایه بودیم .اومد
خواستگاري و مجبور شدم جواب دادم ،هنوز زود بود ازدواج کنم اما من بچه بودم ،هنوز پانزدهساله بودم و احساسی
عمل کردم؛ اما بعد دیدیم اخالقمون به هم نمیخورد ،چند بار اقدام به ترک کردم ،هیچ حسی نسبت به هم نداریم».
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مقولۀ فرعی سن پایین :این مقوله فرعی به ازدواج زودرس و پیامدهایی که مصاحبهشوندگان آن را ناشی از ازدواج
در سن پایین میدانند ،میپردازد که موجب تشخیص نامطلوب موقعیت مشکلآفرین و برخورد نامناسب با مسائل
زندگی زناشویی به دلیل کم سن و سالی میشود .مفاهیم ازدواج زودرس و نداشتن تصور واقعبینانه از ازدواج ،عاشق
شدن و توجیه موقعیت ،ناآشنایی با مسئولیتهاي زندگی زناشویی ،بچه بودن ،لج و لجبازي و تصمیم عجوالنه
تشکیلدهندۀ این بخش میباشد.

زوجۀ اول در شرف ازدواج میگوید« :من وقتی تصمیم به ازدواج گرفتم هنر زندگی را داشتم ،پذیرفتن
مسؤولیت ،رسیدن به بلوغ فکري ،مستقل شدن و پذیرفتن مشکالت زندگی از مالکهاي من بود؛ اما دیده میشود
در برخی خانوادهها بحث و دعوا وجود دارد که میتواند به دلیل سن کم دو طرف باشد .سن کم باعث میشود
نیازهاي خود و طرف مقابل مثل نیاز جنسی و چگونگی ارضاء کردن آن را نداند .کمتجربه بودن باعث دخالت
خانواده ،مشاورههاي نادرست و شاید جدایی شود».
مقولۀ فرعی مسئولیتپذیری :مسئولیتپذیري با قدرت تصمیمگیري و حل مسئله در ارتباط است .افرادي که از
مسئولیتپذیري باالیی برخوردارند آگاهانه عمل میکنند و از راهبرهاي برنامهریزي صحیح استفاده میکنند .آنها
تمام تالش خود را بکار میبرند تا به اهدافشان دست یابند ،آنها از مشکالت فرار نمیکنند بلکه به مقابله با مشکالت
میپردازند و مسؤولیت اعمال خود را میپذیرند و نسبت به تعهدات خود پایبند میباشند ،در زندگی زناشویی خود
نیز این ویژگیها را بروز میدهند و لذا به احتمال بیشتري به زندگی زناشویی پایبند هستند (حسینی ،زهرا کار،
داورنیا ،شاکرمی و محمدي.)5934 ،

زوج هشتم درخواستکننده طالق میگوید« :در هنگام ازدواج مسئولیتپذیر شده بودم ،رفیقبازي را کنار
گذاشتم ،تعهد در زندگی داشتم ،تصمیم گرفتم مسائل دوران مجردي را کنار بگذارم و به زندگی جدیدم بپردازم.
همسرم مشهدي بود قبول کرد در شهرستان زندگی کند و تمام شرایط مرا میدانست ،اما اآلن که یک سال از عقدمان
گذشته قبول نمیکند به شهرستان بیاید .تو زندگی سختی و مشکالت است ولی انسان باید تالش کند و میدان را
خالی نکند .با مشکالت مبارزه کنند .هیچ انسانی کامل نیست».
مقولۀ فرعی تعهد Berscheid,5333; Lewis & Spanier,5313( :به نقل از �( Levinger, 1965 & 1976ر
پژوهشی از تعهد بهعنوان ثروت زناشویی یاد میکنند .وي پیشنهاد میکند ،براي اینکه قدرت تعهد افزایش یابد،
میبایست به تشدید روابط پرداخت ،موانعی از قبیل جاذبههاي مادي ،محبت دیگران ،همکاران یا موانع دیگر زمانی بر
این رابطه نمیتوانند تأثیر بگذارند که انگیزهي بیشتري در برقراري روابط زوجین باشد ( & ;Schoebi, Karney

 )Rusbult, Coolsen, Kirchner, & Clarke,2006 Bradbury, 2012تعهد را بیشتر از یک وابستگی به رابطه
میدانند زیرا در وابستگی یا دلبستگی یک نفر نقش دارد اما در تعهد هر دو نفر نقش دارند .وابستگی یک ویژگی
ساختاري است اما تعهد یک وضعیت روانشناختی است که هر دو فرد به یکدیگر جذب میشوند (Schoebi and
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� ازدواج شاد را در گرو تعهد ،ارتباطات میان زوجی،
) .et all, 2012همچنین )(Robinson & Blanton, 1993
انطباق و جهتگیري مذهبی میدانند (). Rosen-Grandon, Myers & Hattie, 2004

زوجۀ پانزدهم درخواستکننده طالق میگوید« :من همسرم را نمیخواستم مادرش بهزور و بهوسیلۀ دعا موجب
ازدواج ما شد .همسرم در راه ،سرکار که میرفتم عاشق من شده بود خواهر همسرم واسطه شد .نمیدانم چگونه من
جواب بله دادم .بعد از ازدواج خیلی سخت گذشت ،آرزوي مرگ میکردم .همسرم به زندگی متعهد نیست او معتاد
است و مرا وادار به کشیدن مواد میکرد .مادر شوهرم رابطه نامشروع دارد به این وسیله کسب درآمد دارد حتی مادر
شوهرم مرا تشویق به این کار میکرد .همسرم برایش مهم نبود».
مقولۀ فرعی تمایزیافتگی :دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاص در زندگی خود برقرار میکنیم،
طوري که باعث میشود وقتی با آنها تعامل میکنیم ،احساس شعف و نشاط کرده و به هنگام استرس از اینکه
آنها را در کنار خود داریم ،احساس آرامش میکنیم (سید محمدي ،5939،به نقل از  .)Berk, 2001تمایزیافتگی
یعنی میزان فردیتی که یک شخص در مقابل دیگران دارد ،فرد تمایزیافته رفتارش وابسته به نوع درخواست خانوادهي
اولیه نمیباشد و بهطور مستقل عمل میکند .امروز یکی از مهمترین دالیل طالق وابستگی جوانان به والدینشان
میباشد .جوانان به دلیل دورههاي طوالنیمدت تحصیل ،مشکالت اشتغال و ناپایداري شغلی ،مشکالت اقتصادي و
افزایش هزینههاي زندگی دچار وابستگی مالی به خانوادههاي خود هستند و این باعث عدم تمایزیافتگی جوانان و
دخالت خانوادهها شده است .امروزه مشاهده میگردد ،جدایی از والدین نسبت به گذشته کمتر شده است مخصوصاً
این عدم تمایز در خانوادههاي متوسط بیشتر نمود دارد (افقري ،بهرامی و فاتحی زاده.)5931 ،

زوج هفتم در شرف ازدواج میگوید« :بعضی از افراد ازدواج میکنند اما چشمشان به دست خانواده است و مستقل
نیستند .ولی آمادگی ازدواج به این است که ازلحاظ فکري به بلوغ رسیده باشند .خودشان مستقل باشند و اجازه
دخالت دیگران را ندهند .نگاهشان به والدین نباشد .در جامعه افرادي هستند ازدواجکردهاند ،فرزند هم دارند اما هنوز
از طرف والدینشان حمایت میشوند و چشم آنها به والدینشان است».
 .1مقولۀ مهارتهای فردی
مقوله فرعی خودآگاهی :علل متعددي بر ازهمگسیختگی روابط زناشویی تأثیرگذار است که یکی از مهمترین
آنها عدم شناخت فرد از خودش و دیگري است .اغلب ازدواجها در اواخر نوجوانی و اوایل جوانی اتفاق میافتد و
در این سنین خیلی از زوجین حتی خودشان را نیز نمیشناسند چه رسد به اینکه بخواهند شریک زندگیشان را
بشناسند .جوانانی که بر اثر شرایط محیطی ،فشار والدین و دوستان اقدام به ازدواج میکنند و مخصوص ًا جوانانی که با
یک تصمیم هیجانی و شتابزده و بدون مشورت با متخصصین اقدام به ازدواج میکنند نهتنها به شناخت ویژگیهاي
خود نائل نشدهاند بلکه بدون شناخت طرف مقابل پا به زندگی زناشویی میگذارند (قراچه داغی.)5931،
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زوجۀ ششم در شرف ازدواج میگوید« :فردي که میخواهد ازدواج کند باید خود را بشناسد ،کسانی که طالق
میگیرند به خودشناسی نرسیدهاند ،روحیات خودشان را نمیشناسند .باید اول خودشان را بشناسند .نیازها و عالئق
خودشان را بشناسند ،توانائیهاي خودشان را بشناسند .بعد از شناخت خود میتوانیم طرف مقابل که با عالئق و
نیازهایمان یکسان باشد را انتخاب کنیم؛ مثالً یک فرد منزوي نمیتواند با یک فرد اجتماعی ازدواج کند».
مقوله فرعی مهارت تصمیمگیری :توجه به اینکه مهارت حل مسئله و تصمیمگیري ،در جهت ارتقا تواناییهاي
روانی و اجتماعی عمل میکند و درنتیجه سالمت روانی ،جسمانی و اجتماعی را تأمین میکند ،این مهارتها
میتوانند منجر به یک زندگی سالمتر شوند .همچنین بر احساس فرد از خود و دیگران و ادراک دیگران از وي نیز
تاثیرگذارخواهد بود (بهرامی ،معاضدیان ،حسینیالمدنی.)5935،

زوجه شانزدهم درخواستکننده طالق میگوید« :من فکر میکردم هرکسی که اقدام به ازدواج میکند ،آمادگی
الزم را دارد ولی آمادگی روحی و روانی مهمتر از آمادگی جسمی است .شوهرم هنوز بچه است و آمادگی کافی
براي ازدواج را نداشت .همسرم به خانوادهاش وابسته است ،قدرت تصمیمگیري ندارد و از مادرش پیروي میکند.
خانواده یعنی اینکه همیشه باهم باشیم و زن و شوهر باهم تصمیم بگیرند اما ما حتی بدون اجازه نمیتوانستیم به
مسافرت برویم».
مقوله فرعی مهارت حل مسئله :مشکالت در خانواده به دودسته ابزاري و عاطفی تقسیم میشوند .مشکالت ابزاري
مربوط به مسائل روزمره مثل مدیریت مالی ،مسکن ،پوشاک است و مشکالت عاطفی به مسائل هیجانی و احساسی،
مثل خشم و یا افسردگی برمیگردد .خانوادههایی که کارکرد مؤثري دارند اغلب مشکالت خود را بهراحتی
حلوفصل میکنند .پژوهشگران حل مسئله را به توانایی خانواده در حلوفصل مسائل و مشکالت به وجود آمده در
جهت حفظ کارکرد مثبت در خانواده اطالق میکنند .مراحل حل مسئله در پژوهشها به شکل زیر ارائه میشود-5 :
شناسایی مشکل  -1طرح مشکل نزد افراد صاحب صالحیت  -9ارائه راهحلهاي جایگزین قابلاجرا  -4تصمیمگیري
دربارهي یکی از راهحلهاي جایگزین  -1عمل بر مبناي تصمیمگیري  -1بازبینی عمل  -1ارزیابی اثربخش این عمل
و فرایند حل مسئله (دهقانی ،عباسی.)5931،

زوج نهم در شرف ازدواج میگوید« :دو نفر که با هم ازدواج کنند در تمام زندگی شریک هم هستند ،باید
دستبهدست هم بدهند تا شرایط زندگی را بهینه کنند ،من اگر تا حدي که بتوانم خودم مسائل را حل میکنم ،اگر
از دستم برنیاید از همسرم کمک میگیرم و سپس از خانوادهام».
مقولۀ فرعی هوش هیجانی :تحقیقات نشان دادهاند که مهارتهاي هیجانی نیز در روابط زوجین اثر دارند؛ براي
مثال پژوهشهاي ( Fincham, 2004به نقل از  ،(Clarke & Fincham, 2001نشان دادهاند که هوش هیجانی یا
حداقل برخی از جنبههاي آن ظرفیت غنیسازي یک ازدواج توأم با رضایت و سازگاري مطلوب و باثبات را دارد
و افراد داراي هوش هیجانی باالتر در مقایسه با افراد با هوش هیجانی پایین رضایتمندي زناشویی بیشتري را تجربه
میکنند (یزدان پناه احمدآبادي.)5935 ،
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زوجۀ هفدهم درخواستکننده طالق میگوید« :نه تفریح و نه سرگرمی ،نه اوقات فراغت درستوحسابی و نه وقت
گذاشتن شوهرم براي من ،بلد نبود چطور رفتار کند ،خودخواهی و نادیده گرفتن من ،خیلی کارها که شاید نباید
میکردم را انجام دادم تا رابطهمان بهتر شود اما همش تحقیر ،توهین و سرزنش و نادیده گرفتن من شد .او فقط به
فکر خودش بود ،حتی بلد نبود چطور دوست داشتنش را نشان دهد».
.1

مقولۀ باورهای فردی

) (Elice, 1987نظریهپرداز عقالنی ،عاطفی و رفتاري ،بیماريها و اختاللهاي روانی را ناشی از شناختهاي اشتباه،
باورها و نگرشهاي نادرست میداند .وي تأکید میکند که تفکرات غیرمنطقی و انعطافناپذیري تفکر ،علت اصلی
اختالفها در روابط اجتماعی و بهویژه روابط زوجهاست (شکر بیگی وهمکاران.)5931 ،
زوج چهارم در شرف ازدواج میگوید:

«ازدواج سنتی را قبول ندارم ،به نظر من انسان در ارتباط

خودش را نشان میدهد ،دخترهاي امروزي اکثراً سرکش هستند ولی من با کسی آشنا شدم که اینطور نیست.
به خاطر من خیلی از خواستههاي خودش را زیر پا گذاشته است .تفاوت نسلها زیاد شده و دیگر از روي
ویژگیهاي پدر و مادر نمیتوان فرزند را شناخت .من دوست داشتم زودتر ازدواج کنم چون هر چیزي بهاري
دارد و فکر کردم اگر بخواهم فرزندي داشته باشم باید اختالف سنی من و فرزندم کم باشد همچنین ازنظر من
مشورت در زندگی مهم است اما حرف آخر را مرد باید بزند چون مدیریت خانواده با مرد است».
.1

مقولۀ شیوه زندگی

شیوه زندگی به مجموعه رفتارها ،مدلها و الگوهاي کنشهاي هر فرد اطالق میشود که معطوف به ابعاد هنجاري،
رفتاري و معنایی زندگی اجتماعی او باشد .فرهنگ زندگی ،متأثر از تفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را براي
زندگی تعیین کنیم ،شیوه خاصی را به همراه میآورد .مفهوم شیوه و فرهنگ زندگی به مسائلی نظیر خانواده،
ازدواج ،نوع مسکن ،نوع لباس ،الگوي مصرف ،تفریحات و اوقات فراغت ،کسبوکار ،رفتارهاي فردي و اجتماعی
در محیطهاي مختلف و بهعبارتدیگر به همه مسائلی برمیگردد که متن زندگی انسان را شکل میدهند (صادقی ده
چشمه ،شریعت.)5934 ،
مقوله فرعی شیوه زندگی قومیتی :مصاحبهشوندگان مسائلی را مطرح میکردند که بهعنوان شیوه زندگی آنها
بوده ،اما این شیوه بر اساس فرهنگ خانوادگی ،قومی و ملی بر ایشان تاثیرگذاشته است( .مهدوي کنی ،)5931،شیوه
زندگی را به چهار مقوله طبقهبندي میکند :الف) اموال :سرمایهها و وسایل مصرفی ،ب) فعالیتها :عادات ،شغل،
گذران اوقات فراغت ،ج) نگرشها ،د) گرایشها و روابط انسانی :از میان فردي گرفته تا اجتماعی.

زوجۀ پنجم در شرف ازدواج میگوید« :من در خانوادهاي بزرگشدهام که مادرم ،خواهرم صبوري کردهاند و
برایشان ساختن زندگی مهم بوده است اما شیوه زندگی مردم عوضشده ،نسل جدید صبرشان کم است و ریشه طالق
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در کمصبري است .امروزه قبح طالق ریخته .خیلی از خانمها میگویند چون شوهرم این کار رو کرده من هم
مقابلهبهمثل میکنم یا طالق میگیرند .براي مردم طالق عادي شده است».
مقولۀ فرعی شیوه زندگی عاریتی :مصاحبهشوندگان این نوع شیوه زندگی را نسبت به نوع قومیتی مؤثرتر بر
احتمال آسیب طالق گزارش میکردند و اذعان داشتند این شیوه از طریق رسانهها و یا تعامالت افراد با فرهنگهاي
بیگانه رخ میدهد.

زوج دوم درخواستکننده طالق میگوید« :ازدواج خواهر و برادرانم متفاوت و سنتی بود ،اما من مخالف بودم
خودم دوست شدم و ازدواج کردیم اما اآلن عاشق فرد دیگري هستیم ،ازنظر من زن و مرد وقتی عاشق فرد دیگري
شوند میتوانند از هم جدا شوند .اآلن از یکدیگر خسته شدیم ،باید به ازدواج مثل رفاقت فکر کرد و میتوان جدا شد،
فرزند تعهد میآورد ماقبل از فرزند آوري این کار را کردیم».
 .1مقولۀ مسائل شخصیتی
مقولۀ فرعی تیپ شخصیتی :انجمن روانشناسان آمریکا ( )1111صفات شخصیت را الگوي مداوم دریافت،
ارتباط و تفکر درباره محیط و آنچه که فرد در چندین بافت شخصی و اجتماعی نشان میدهد ،تعریف کردهاند.
شخصیت افراد را میتوان به یک مثلث تشبیه کرد که سه رأس آن را افکار ،هیجانها و رفتار وي تشکیل میدهد؛ اما
شکلگیري تیپ شخصیتی افراد بر اساس نوع ترکیب و شدت و ضعف این سه مقوله میباشد و اینجاست که
الگوهاي شخصیتی گوناگونی به وجود میآید .درواقع چگونگی رفتار ،چگونگی و چرایی تفکر ،چگونگی
احساسها ،واکنشها و نیازهاي انسانها با یکدیگر تفاوت دارند .برخی از افراد بر اساس افکار خود عمل میکنند و
برخی دیگر بر اساس هیجانات خود رفتار میکنند .این تفاوتها با اصل فردیت در شخصیت ارتباط دارد .هرچند در
رفتار افراد وجه اشتراک قابلمالحظهاي دیده میشود اما در جزئیات تفاوتهاي بسیاري وجود دارد و بیشتر مردم
الگوهاي رفتاري نسبت ًا ثابتی دارند (برادر شاد ،معنوي پور و باغداساریانس.)5931،

زوجۀ چهارم در شرف ازدواج میگوید« :من ازنظر روحی و روانی قدرت پذیرش فرد دیگري را دارم ،دنبال
کسی هستم که متعلقاتمان مشترک باشد ،با هم پیش رویم و پیشرفت کنیم .برخی از افراد دنبال مکمل خود
میگردند اما من دنبال فردي بودم که شبیه من باشد ،هیجانی و پرشور ،اجتماعی و اینکه ظاهر و باطنش یکی باشد.
خودم را بروز میدهم و جمعگرا هستم و فردي را یافتهام که شبیه من است».
مقولۀ فرعی اختالالت روانشناختی :کالنتري ،روشنفکر و جواهري ( )5931در تحقیق خود که مروري بر
سه دهه تحقیقات علل طالق در ایران بود ،اختالف سن زوجین ،عوامل اقتصادي ،وضعیت تحصیالت ،عوامل و
مسائل خانوادگی ،تفاوت عقاید زوجین ،ازدواج اجباري ،اختالالت روانی ،خشونتهاي خانوادگی و ضعف در
مهارتهاي ارتباطی را بهعنوان عوامل مهم در بروز اختالفات زناشویی و درنتیجه طالق بیان کردند (اسماعیلی و
دهدست.)5939،
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زوجۀ نهم درخواستکننده طالق میگوید« :همسرم ثبات تصمیمگیري ندارد ،فکر میکند همه او را تحقیر
میکنند ،تحمل هیچ جا را ندارد ،همسرم گفت از مشهد برویم کار بهتري در شهرستان پیدا کردم ،من گفتم به
شرطی که یک سال در آنجا بمانیم اما بعد دو ماه بیکار بود و گفت برگردیم مشهد .به حرف من اصالً گوش
نمیداد .همسرم بسیار مهربان است اما ولی ثبات تصمیمگیري ندارد ،زود رأي است کمتحمل هم هست .او
تقاضاي طالق داده ،میگوید من توانایی ذهنی را براي ادامه زندگی ندارم ،همسرم داروي ضدافسردگی
میخورد».
 .1مقولۀ ویژگیهای ظاهری فرد
مقوله فرعی تناسب و جذابیت ظاهری :در فرایند انتخاب همسر دو نفر که ازنظر ظاهري براي هم جاذبه دارند
یکدیگر را انتخاب میکنند .میتوان ویژگیهاي ظاهري را بهعنوان اولین مالک و نه مهمترین آن در نظر گرفت؛
زیرا در برخی ازدواجها جاذبه پس از مدتی و در کنار شخصیت طرف مقابل ایجاد میشود .نتایج پژوهشهاي متعدد
نشان داده است که بیشتر افراد در انتخاب همسر به این مطلب توجه کرده و شخصی را به همسري برمیگزینند که
ازلحاظ جذابیت ظاهري به آنان شبیه باشد.

زوج پنجم در شرف ازدواج میگوید« :من مجذوب فردي شدم که ظاهر متینی داشت ،حجب و حیاي ایشان
برایم خیلی مهم است .حسی که نسبت به ایشان پیدا کردم به قولی به دلم نشست .ایشان فردي هستند که ماديگرا
نیستند ،از خانه و ماشین از من سؤال نکردند .صداقت خودش و خانواده ایشان و اصالت خانوادگی او مرا جذب کرد.
ظاهر آرایشکرده و دماغ عملی مرا اذیت میکند .من همان صورت واقعی همسرم را دوست دارم».
مقولۀ فرعی نوع پوشش :نوع پوشش و اهمیت ندادن بهظاهر نیز از مواردي است که میتواند در درگیريهاي
زناشویی و باألخص طالق مؤثر باشد.

زوج هجدهم درخواستکننده طالق میگوید« :ازدواج ما خیلی سریع انجام شد مادر همسرم بیمار بود و اصرار
زیادي بر مراسم داشتند .بعد عقد فوت کرد .بعدازآن بیعالقگی همسرم را میدیدم چون به من عالقه نداره از ظاهرم
ایراد میگیره ،به من احترام نمیگذارد و میگوید که خجالت میکشد من با او باشم .حتی عکس دوتایی نداریم
عکسهایش را از عکس من جدا میکند .براي من وقت نمیگذارد ولی با دوستش کنسرت میرود .هنوز که تو عقد
هستیم بهتره جدا شویم چون براي همسرم ظاهر و تیپ خیلی مهم است».
بحث و نتیجهگیری
برخی پژوهشگران ،ازجمله (Dupre & Meadows, 2007; Dupre, Beck & Meadows, 2009; Zissimopoulos,

)Karney, & Rauer, 2015؛ طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که به نظر میرسد مزایاي ازدواج در طول
زمان افزایش مییابد ،بهعنوانمثال زوجهایی که ازدواج کردهاند ،تجارب بیشتر دارند ،ثروت بیشتر ،خطرات بهداشتی
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کمتر و حتی طول عمر بیشتري را نسبت به کسانی که ازدواج نکردهاند یا طول مدت ازدواج کمتري را داشتهاند
تجربه میکنند ).(Maccoy, Rauer & Sabey, 2016

با تمام فوایدي که از یک ازدواج موفق میتوان برشمرد و انتظاري که افراد در هنگام ورود به زندگی زناشویی
خود دارند و همگی در پی یک زندگی رضایتمند و شاد هستند اما همهروزه شاهد گزارشهاي اسفباري از روند
افزایش طالق و ازهمپاشیدگی کانون خانواده هستیم اما بهراستی با تمام تالشی که سیاستگذاران و مربیان آموزشی
و مشاوران انجام میدهند و باوجود ارتقا سطح وضعیت بهداشتی ،علمی و اجتماعی خانوادهها چه میشود که کانون
خانواده در حال فروپاشی است؟
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مقولههاي فردي مؤثر در بروز طالق در افراد در شرف ازدواج صورت گرفت
تا بتواند به بخش عمدهاي از سؤال باال پاسخ گفته باشد .بعد از اجراي مصاحبه و سپس تحلیل دادهها و اطالعات
بهدستآمده ،هفت مقولۀ اصلی بهعنوان مقولههاي فردي احتمال آسیب طالق شناسایی شد که در ادامه نظرات
متخصصان در خصوص این مقولهها را بررسی میکنیم.
)Duncan Larson and Mac Alister, 2014به نقل از  ،(Busby,2001در مطالعهاي زمینهي فردي را شامل
ویژگیهاي فردي ذاتی (بهعنوانمثال سن ،جنسیت) ،ویژگیهاي شخصیتی و سالمت احساسی (مثالً مهربانی ،روان
رنجوري) و باورها و نگرشها (مثالً باورهاي مربوط به ازدواج و خانواده ،نگرش به زندگی ،نقشهاي جنسیتی)
میدانند .این ویژگیها میتوانند دارایی یا بدهی را به یک رابطه ارائه دهند .براي مثال ،اگرچه داراییهاي
انعطافپذیري و مهربانی رضایت زناشویی را پیشبینی میکند ،افسردگی و اضطراب غیرمنتظره ،مشکالت زناشویی
را نیز پیشبینی میکند .مطالعات مقطعی نشان دادهاند که زوجهاي مضطرب رفتارهاي ارتباطی منفی بیشتر و
رفتارهاي ارتباطی مثبت کمتري از خود نشان میدهند و نسبت به زوجهاي رضایتمند توان کمتري در حل تعارض
دارند ( Lavner, Karney & Bradbury, 2016به نقل از برادبري .)Bradbury & Karney, 2013
مقایسهاي که میان زوجهایی با رضایتمندي زناشویی و زوجهاي ناخرسند انجام شد ،مشخص گردید که بیشترین
تفاوت میان زوجها با ازدواجهاي خوشحال و زوجها یا ازدواجهاي ناراضی در این است که زوجهاي خوشحال از
مثبت بودن (مثالً خنده ،محبت) بیشتر در زندگی زناشویی بهره برده و از رفتارهاي منفی مانند (مثالً خشم،
کنارهگیري کردن) در طول زندگی کمتر استفاده میکنند (Maccoy, Rauer & Sabey, 2016به نقل از Volling,

 .)Rauer & 2013نتایج تحقیقات انجامشده همگی مؤلفههاي بهدستآمده در این پژوهش مانند ویژگیهاي خلقی
منفی از قبیل حسادت ،خشم ،توهین و تحقیر و عدم برخورداري از ویژگیهاي خلقی مثبت مانند مهربانی ،رأفت،
گذشت ،صداقت ،تابآوري و انعطافپذیري را تائید کرده و جزو عوامل فردي مؤثر بر طالق میداند.
این پژوهش نشان داد که عدم پختگی و عدم مدیریت مالی ،عدم مسئولیت ،تعهد و تمایزیافتگی و همچنین گرفتن
تصمیم احساسی و پایین بودن سن فرد بهعنوان عدم بلوغ فکري و روانی میتواند نشانگرهاي خوبی بر احتمال بروز
طالق باشد .فتحی آشتیانی و احمدي ( )5934ازدواجهایی را موفق میدانند که در آن مالکهاي انتخاب بهدرستی
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رعایت شده باشند و طرفین از مالکهاي خود ،آگاهی و تعریفی روشن داشته باشند .بهعبارتدیگر طرفین بایستی
در انتخاب احساس آزادي داشته ،از بلوغ عقلی و فکري الزم برخوردار بوده و بتوانند میان عقل و احساس خود
تعادل ایجاد کنند (کیمیایی ،صالحی فدردي و غفوري نسب.)5934،
) (Karney & Bradbury, 1995در مطالعات خود دریافتند که نارضایتی و ایجاد جدایی و طالق متأثر از کیفیت
تعامل زوجین میباشد؛ اما باوجود نارضایتی در تعامالت ،دیدهمیشود برخی از زوجین دوست ندارند از یکدیگر
جدا شوند .با بررسیهاي انجامشده در مورد مفهومی بنام تعهد باعث شد که دریابند باید شرکا انگیزه ادامهي رابطه را
داشته باشند .وسعت تعهد مانند یک دارایی است که بهعنوان یک مفهوم میبایست موردتوجه قرار گیرد؛
اما چه چیز باعث تعهد میشود .پیشفرض تعهد وضعیت روانشناختی و تربیت گذشتهي فرد است تا تعهد به اشکال
مختلف ازجمله وفاداري به شریک و رابطه با او بیانجامد .وفاداري و پایبندي به آن لزوماً به معناي تعهد نیست بلکه
بخش کوچکی از آن است .تعهد میتواند بعد وسیعتري را در برگیرد). (Schoebi and et al, 2012
) (Ainsworth & et al, 1978چند الگوي دلبستگی را در پژوهشهاي خود عنوان نمودند که عبارتاند از :شیوه
دلبستگی ایمن ،دوسوگرا ،اجتنابی و آشفته .این الگوي دلبستگی در ساختارهاي روانی فرد درونسازي و تلفیق
میشود .هر یک از این سبکهاي دلبستگی در نوع واکنش فرد نسبت بهطرف مقابل مؤثر است .بالبی5333 ،
میگوید :سبکهاي دلبستگی همانند ساختارهاي شناختی هستند و بار عاطفی دارند اما این بار عاطفی میتواند باعث
جذب و دفع طرف مقابل گردد .از طرفی نوع شیوه دلبستگی در طول مدت عمر انسان کمابیش ثابت میماند
(اندوز ،حمید پور.)5931،
از دیگر دالیل طالق عدم مهارتهاي فردي است که میتواند در مورد افرادي که از نقاط قوت و ضعف خود و
همچنین از توانمنديهاي خود شناختی نداشته و حتی قدرت شناخت دیگري را نداشته یا بدون شناخت طرف مقابل
ازدواج نمایند ،صحبت به میان میآید .همچنین در مهارتهاي زندگی باألخص خودآگاهی ،حل مسئله ،قدرت
تصمیمگیري و مهارتهاي ارتباطی ضعیف باشند ،نمیتوان به آنها بهعنوان یک شریک مناسب در زندگی
زناشویی تکیه کرد .تحقیقات زیادي در خصوص تأثیر ناتوانی مهارتهاي فردي در عدم موفقیت در زندگی
زناشویی صورت پذیرفته است .مقوله فرعیاي بهدستآمده در این بخش را میتوان زیرمجموعهاي از عناصر
مهارتهاي زندگی با تقسیمبندي سازمان بهداشت جهانی دانست.
شناخت ،تفکرات و باورها نقش برجستهاي در زندگی زناشویی و روابط همسران دارند .شناسایی آنها میتواند
در آشکار ساختن پیشزمینههاي بیثباتی زندگی زناشویی کارساز باشد .در رویکرد شناخت درمانی بک ،بر
باورهاي زناشویی تأکید شده است و ازنظر او وقتی طرحوارههاي شناختی تحریف شوند ،باورهاي غیرمنطقی شکل
میگیرد و این نظام باورها ،نظام تفسیري همسران را غیرمنطقی و نادرست به وجود میآورد (جمشیدي ،صاحب دل
و شکوري ،5931،به نقل از. (Dryden, 2003
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از دیگر عوامل طالق ناهمخوانی شیوه زندگی زوجین بوده که با تحقیقات مهدوي کنی ،5931،به نقل از
لغتنامهي  House, 1987همخوانی دارد بر طبق نظر وي شیوهي زندگی یا سبک زیستن که منعکسکنندۀ
گرایشها و ارزشهاي یک فرد یا گروه است .عادات ،نگرشها ،سلیقهها ،معیارهاي اخالقی ،سطح اقتصادي و ...
که با هم ،طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را میسازد .همچنین قاسمی و ساروخانی ،5931 ،همسان همسري را
همســانی میان دو فرد میدانند ،نهتنها آنان را بهسوي یکدیگر جذب میکند ،بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوار
میسازد.
از طرفی برخی از نظریهپردازان ازجمله ( ) Nurse,1396جهت بررسی آسیبهاي تعاملی به تأثیر اختالالت
شخصیت در روابط همسران پرداختهاند و بر روي الگوها و چرخههاي ارتباطی زوجین مبتالبه اختالالت شخصیت،
مطالعه کردهاند .روحی و همکاران ،5931 ،یکی از الگوهاي متداول در میان زوجهاي پاتولوژیک ،الگوي زن
وسواسی مرد اجتنابی /وابسته میدانند ،در این الگو زن کمالگرا ،سختگیر و کنترلکننده و چسبنده است و دائم ًا
انتقاد میکند و مرد از مواجهه دوري مینماید؛ و بااینکه به روابط نزدیک احساس نیاز میکند به خاطر ترس از طرد
شدن ،از همسر خود فاصله گرفته و اجتناب را برمیگزیند؛ که در این پژوهش نیز مسائل شخصیتی یکی از
مؤلفههاي احتمال طالق به دست آمد و با پژوهشهاي مذکور همخوانی دارد.
آخرین مؤلفۀ فردي مؤثر بر طالق ویژگیهاي ظاهري به دست آمد که در احکام اسالمی زیبایی یک کمال است
و در شیرینی زندگی تأثیر زیادي دارد .پیامبر گرامی اسالم ـ صلّی اهلل علیه و آله ـ فرمودند :وقتی یکی از شما خواست
با زنی ازدواج کند ،همانگونه که درباره زیبایی صورت تحقیق میکند ،درباره موي او نیز سؤال کند؛ زیرا مو ،یکی
از اجزاي زیبایی میباشد (مجلسی ،بیتا) .با توجه به بیانات علماي دین و تحقیقات انجامشده در هنگام ازدواج همکفو
بودن از همه جهات حتی ویژگیهاي ظاهري از اهمیت باالیی برخوردار است.
پژوهشگران خارجی و داخلی بسیاري در مورد عوامل مؤثر بر فروپاشی زندگی زوجین و مخصوصاً طالق سالها
به بررسی پرداختهاند(Gottman & Levenson, 2003; Amato, 2014; Long & Young, 2007; :
Olson, Larson & Olson, 2009; Kalmijn, 2010; Sanford, 2010; Paik, 2011; Lavner, Karney

& Bradbur, 2016؛ حکیم و زاهدي5933 ،؛ کالنتري ،روشنفکر و جواهري5931 ،؛ خدادادي ،نظري و احمدي
و حسنی5939 ،؛ موسوي 5939 ،و بسیاري دیگر از پژوهشگران در مورد طالق به بحث و بررسی پرداختهاند ،اما
آنچه که مطرح است بررسی طالق در فرهنگهاي مختلف است ،زیرا در تجربه طالق مالحظات فرهنگی وجود
دارد .تجربه طالق میان فرهنگها و اقوام گوناگون متفاوت است و نتایج پژوهشها هم این تفاوتها را اثبات
میکند .براي مثال () Moore & Schwebel, 1994دریافتند که دالیل طالقهاي گزارششده بهوسیلۀ سفیدپوستها
مربوط به مشکالت فرزند پروري و ارتباطی میباشد؛ درحالیکه آمریکاییهاي آفریقاییتبار روابط فرا زناشویی و
سوءاستفاده جسمانی را بهعنوان دلیل طالق ارائه کردهاند .دالیل گزارششده بهوسیله زنان مهاجر کرهاي با
آمریکاییها متفاوت بود .همچنین ،در پژوهش () Chang, 2004زنان کرهاي مشکالت ملموس و عینی مانند
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رفتارهاي سوءاستفاده گرایانه و منفی همسر و مشکالت مالی را دلیل طالق عنوان کردهاند؛ درحالیکه زنان
آمریکایی بیشتر به دالیل انتزاعی و عاطفی اشاره کردند؛ بنابراین ،روابط زناشویی و طالق در خأل رخ نمیدهد،
بلکه در بافت فرهنگی و اجتماعی رخ میدهد .افزون بر آنکه تجربه طالق ممکن است در میان فرهنگهاي
گوناگون متفاوت باشد ،همچنین میان خردهفرهنگهاي یک جامعه نیز ممکن است تفاوت وجود داشته باشد
(نوابی نژاد ،محمدي ،کریمی و فالح.)5931،
پس این پژوهش بر آن شد تا علل طالق را بر اساس تجربه زیستهي افراد درخواستکننده طالق و نوع نگرش و
دانش افراد در شرف ازدواج بررسی کند و آنچه که در این پژوهش مشاهده شد ،اهمیت ویژگیهاي فردي و
شخصیتی در میان عوامل مؤثر بر طالق بود .باألخص ویژگیهایی از قبیل خلقوخوي نامتعارف ،عدم بلوغ فکري،
عدم تعهد ،عدم مسئولیتپذیري و ...که بر اساس فرهنگ این جامعه است و با در نظر گرفتن درجهي اهمیت
آن ،برنامهریزان و سیاستگذاران بر اساس آن برنامهریزي مدون و درستی نموده و آموزشگران پیش از ازدواج و
آموزش زندگی خانواده نیز بر اساس آن آموزش دهند .همانطور که از پژوهش حاضر مشهود است ،مهمترین علت
طالق را میتوان عوامل فردي برشمرد که بر ویژگیهاي شخصیتی و خصائص و شیوه زندگی فرد ،باورها و
طرحوارههاي فردي استوار است .پس آموزشهاي مؤثر بر انسجام زندگی میبایست از ابتداي تولد و حتی از دوران
قبل از انعقاد نطفه و حتی قبل از ازدواج والدین ،در ابتدا براي والدین و سپس براي کودک صورت پذیرد تا وي براي
زندگی زناشویی آینده ساخته شود.
محدودیتها و پیشنهادات پژوهش
پژوهش حاضر مانند سایر پژوهشها داراي محدودیتهایی بوده است که الزم است به آن اشاره گردد؛ در پژوهش
حاضر به دلیل مشکالت اجرایی فاقد اطالعات مربوط به پیگیري است و الزم است با همکاري مشارکتکنندگان
پژوهش و سازمانهاي بهداشتی بتوان بعد از بررسی مقولههاي آسیب طالق ،سالمت زندگی زناشویی افراد نمونه
پیگیري شود .جامعه موردنظر در این پژوهش استان خراسان رضوي بود و این میتواند با توجه به تنوع فرهنگی در
ایران ،نتایج را در فرهنگهاي دیگر متفاوت سازد.
با توجه به مشکالت پیگیري در این پژوهش که شرکتکنندگان افراد در شرف ازدواج مراجعهکننده به مراکز
بهداشتی خراسان رضوي بودند .پیشنهاد میگردد نمونه از افراد مراجعهکننده به مراکز مشاوره پیش از ازدواج که
وقت کافی وجود دارد و عالقهمندي آنان نسبت به شرکت در پژوهش به اجرا ،پیگیري و صحت پاسخها کمک
میکند .اگرچه هدف پژوهش کیفی شناخت پدیدههاي موردمطالعه است و تعمیم یافتهها جزو اهداف پژوهش
کیفی نیست ،اما باوجوداین الزم است با توجه به تنوع فرهنگی مردم ایران این پژوهش در فرهنگهاي دیگر نیز
انجام گردد .با توجه به شناسایی مقولههاي احتمال آسیب طالق ،درمانگران و مشاوران در مراکز آموزشی و مشاوره
میتوانند بر روي این مسائل تأکید کنند و همچنین در دورههاي آموزشی مشاوره قبل از ازدواج با نگاه چندبعدي
جهت انتخاب همسر مناسب میتوانند از عوامل و مقولههاي بهدستآمده از پژوهش حاضر استفاده نمایند .این
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پژوهش با نقشی که در شکلگیري و تداوم زندگی زناشویی منسجم دارد ،میتواند بستري مهم براي تهیهي
بستههاي آموزشی و درمانی براي آموزشهاي قبل و حین ازدواج باشد.
تصریح دربارۀ عدم تعارض منافع
نویسندگان متعهد میشوند که پژوهش حاضر هیچگونه تضاد منافعی نداردو نتایج آن منافعی براي نویسندگان نداشته
است و همچنین پژوهش حاضر تحت تأثیر ارتباطات خاص با اشخاص یا مراکزي که پژوهش در آن انجامشده
است نبوده است.
سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از رسالهي دکتري بوده و از همه زوجین در شرف ازدواج و درخواستکننده طالقی که در این
پژوهش همکاري داشتند تشکر و قدردانی میگردد.
منابع
افقري ،فاطمه؛ بهرامی ،فاطمه؛ فاتحی زاده ،مریم السادات .)5931( .بررسی آسیبهاي موجود در تعامل زوجین با

والدین خود بعد از ازدواج ،فصلنامه اندیشههاي نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
الزهراء[Link].193.-113 ،)1(51 ،

اسماعیلی ،معصومه؛ دهدست ،کوثر .)5939( .ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارضهاي دوران نامزدي (پیش از
ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج) ،مجلۀ مشاوره و رواندرمانی خانواده.411-441 ،)9(4،
][link

آقاجانی مرسا ،حسین .)5931( .جامعهشناسی همسرگزینی ،ازدواج و طالق ،انتشارات نشر علم ،چاپ اول

اولسون ،دیوید اچ.؛ اولسون ،امی ،پیتر ،سیگ؛ الرسون ،جی .)1111( .نقاط قوت رابطه خود را بیابید (بازبینی روابط
همسران) ،ترجمه دارینی مهرنوش ،نوابی نژاد ،شکوه ( ،)5935انتشارات دانژه -چاپ اول ،تهران.
باگاروزي ،دنیس .)1115( .زوجدرمانی ،ترجمه اندوز ،زهرا؛ حمید پور ،حسن ( ،)5931انتشارات آسیم ،چاپ اول،
تهران.
برادر شاد ،نسرین؛ معنوي پور ،داود؛ باغداساریانس ،آنیتا .)5931( .بررسی ویژگیهاي روانسنجی فرم کوتاه

پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا در کارکنان پاالیشگاه نفت شهرآبادان ،فصلنامۀ روانشناسی تحلیلی
شناختی [[link].15-11،)3(1

بهرامی ،فرزانه؛ معاضدیان ،آمنه؛ حسینیالمدنی ،سید علی .)5935( .اثربخشی آموزش مهارت حلمساله و
تصمیمگیري بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افیونی ،فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف
مواد[link].11-11 ،)11(1،
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تیگر ،پاول؛ تیگر ،باربارا بارون( .بی تا) ،همسر مناسب شما (همسرتان را از تیپ شخصیتی مناسب خود انتخاب کنید)،
ترجمه قراچه داغی ،مهدي ( .)5931انتشارات نقشونگار ،چاپ اول ،تهران
جمشیدي ،علی؛ صاحبدل ،حسین؛ شکوري ،زینب .)5931( .باورهاي ارتباطی و تراز بیثباتی پیوند زناشویی در زنان
و مردان متأهل ،مجلۀ آسیبشناسی ،مشاوره و غنیسازي خانواده[Link].5-59 ،)4(1،
حاجلو ،نادر؛ علیزاده گورادل ،جابر؛ قطبی ،محمدرضا؛ دالور قوام ،سیما ( .)5931مقایسه ابعاد عشقورزي بر اساس
مدت ازدواج در میان زنان و مردان متأهل ،فصلنامۀ مشاوره و رواندرمانی خانواده[link].41-19 ،)5(4 ،
حسینی بیرجندي ،مهدي .)5931( .اصول و روشهاي راهنمایی و مشاوره ،انتشارات جوانه رشد ،چاپ اول ،تهران.
حسینی ،امین؛ زهرا کار ،کیانوش؛ داورنیا ،رضا؛ شاکرمی ،محمد؛ محمدي ،بهناز ( .)5934رابطهي تعهد زناشویی با
ویژگیهاي شخصیتی ،مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار[link].113-131 ،)1(11،

حکیم ،سید منذر؛ زاهدي فر ،بتول .)5933( .علل طالق از دیدگاه اسالم با روش ترتیب نزول ،فصلنامۀ مطالعات
راهبردي زنان[link].139-943 ،)43(59،
حیدرنیا ،احمد؛ نظري ،علیمحمد؛ سلیمانیان ،علیاکبر .)5939( .اثربخشی برنامه پیشگیري و بهبود رابطه بر افزایش
صمیمیت زوجها ،فصلنامۀ مطالعات روانشناسی بالینی[link ] .15-13 ،)51(4 ،
خدادادي سنگده ،جواد؛ نظري ،علیمحمد؛ احمدي ،خدابخش؛ حسنی ،جعفر ،)5939( .شناسایی شاخصهاي

ازدواج موفق :مطالعهاي کیفی و اکتشافی ،فصلنامۀ علمی – پژوهشی مطالعات راهبردي ورزش و

جوانان[link].5-11،)11(59،
خدادادي سنگده ،جواد؛ نظري ،علیمحمد؛ احمدي ،خدابخش .)5931( .شاخصهاي سالمت خانواده و ارائه مدل
مفهومی خانواده سالم اسالمی -ایرانی :مطالعه کیفی ،فصلنامۀ روانشناسی دین[link .11-41،)9(51،
راستگو ،ناهید؛ گلزاري ،محمود؛ براتی سده ،فرید ( .)5939اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان
متأهل ،فصلنامۀ مطالعات روانشناسی بالینی[link.91-43 ،)51(1 ،
روحی ،علیرضا؛ جزایري ،رضوان السادات؛ فاتحی زاده ،مریم سادات؛ اعتمادي ،عذرا .)5931( .ساخت و بررسی

ویژگیهاي روانسنجی پرسشنامهي آسیبهاي تعاملی زناشویی مردان داراي شخصیت اجتنابی ،فصلنامۀ
اندازهگیري تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی[link].535-111 ،)1(1،
زارع ،حسین؛ فرمانی ،اعظم ( .)5931نقش مقولههاي صبر در پیشبینی رویکردهاي یادگیري با واسطهگري
انعطافپذیري شناختی ،فصلنامه روانشناسی تربیتی[link].5-11،)41(59.،
سالدنا ،جانی ( .)1159راهنماي کدگذاري براي پژوهشگران ،ترجمهي گیویان ،عبداهلل ( .)5931انتشارات علمی و
فرهنگی ،تهران ،چاپ اول.
سایت سازمان ثبتاحوال کشور[link] .
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شکر بیگی ،عالیه؛ احمدي ،امید علی؛ ابراهیمی منش ،مریم ( .)5931بازنمایی معنایی ماهیت زندگی زناشویی در
ازدواجهاي ناموفق (رویکردي بر ساختگرایانه) ،فصلنامۀ علمی پژوهشی زن و جامعه[link].13-13 ،)1(1 ،
شعاع کاظمی ،مهرانگیز .)5931( .آسیبهاي روانی خانواده -برگرفته از دیدگاههاي روانشناسی مشاوره و اسالم،
انتشارات آواي نور ،چاپ اول ،تهران.
صادقی فسایی ،سهیال؛ ایثاري ،مریم (« .)5931بازتعریف خود و ساخت هویت در میان زنان پس از طالق» ،فصلنامۀ
پژوهشنامهي زنان ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی[link .555-593 ،)1(4 ،
صادقی ده چشمه ،ستار؛ شریعت ،سعیده ( .)5934سبک زندگی ایرانی اسالمی ،اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در
علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،اقتصاد ،مدیریت و توسعه پایدار ،موسسه مدیریت همایشهاي ایران ،مرکز
مطالعات پدافند غیرعامل کشور[link] .
صدراالشرافی ،مسعود؛ طارسی خنکدار ،معصومه؛ شمخانی ،اژدر؛ یوسفی افراشته ،مجید .)5935( .آسیبشناسی
طالق )علل و عوامل) و راهکارهاى پیشگیرى از آن ،دوماهنامهي مهندسی فرهنگی 14(1 ،و .11-19 ،)19
][link
غفوري ،سمانه؛ مشهدي ،علی؛ حسنآبادي ،حسین .)5931( .اثربخشی رواندرمانی معنوي مبتنی بر بخشودگی در
افزایش رضایتمندي زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد ،مجلۀ اصول بهداشت روانی،
[link] .41-11،)5(51
فرحبخش ،کیومرث؛ خاکی ،احمد؛ معتمدي ،عبداهلل .)5931( .اثربخشی مداخله مبتنی بر مدل بوم شناختی در کاهش
میل به طالق و تعارض زناشویی ،مجلۀ پژوهشهاي مشاوره[link] .511-593 ،)11(51 ،
قاسمی ،علیرضا؛ ساروخانی ،باقر ( .)5931عوامل مرتبط با طالق در زوجین متقاضی طالق توافقی شهرستان کرمانشاه،
مجلۀ مطالعات علوم اجتماعی ایران[link .13-31 ،)4(51،

کریستین اي .رایان؛ گابوراي ،اي .کیتنر؛ ایوان دبلیو .میلر؛ دوآن اس .بیشاپ ،)1111( .خانوادهدرمانی :ارزیابی و
درمان خانوادهها ،رویکرد مک مستر ،ترجمۀ دهقانی ،محسن ،عباسی ،مریم .)5931( .انتشارات جوانه رشد.
کریمی ،یوسف؛ الماسی ،سکینه؛ محمدي ،رزگار؛ فاضلی ،حسن .)5931( .مطالعه بسترهاي طالق در افراد مطلقه،
پژوهشی پدیدارشناسانه ،فصلنامۀ مطالعات روانشناسی بالینی[link] .535-151،)11(1 ،

کالنتري ،حسین؛ روشنفکر ،پیام؛ جواهري ،جلوه .)5931( .مرور سه دهه تحقیقات علل طالق در ایران ،مجلۀ
مطالعات راهبردي زنان[link .513-511 ،)19(4 ،
کالنتري ،حسین؛ روشنفکر ،پیام .)5939( .طالق در ایران ،انتشارات جامعه شناسان ،چاپ اول.
کیمیایی ،سیدعلی؛ صالحی فدردي ،جواد؛ غفوري نسب ،جواد ( .)5934اثربخشی آموزش مهارتهاي پیش از
ازدواج و مهارتهاي زندگی بر مالکهاي همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی
مشهد ،مجلۀ پژوهشهاي روانشناسی بالینی و مشاوره[link .45-15 ،)1(5،
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 هوش هیجانی بهعنوان.)5931( . صبا، میترا و حکیم پور، آرمان؛ قاسمی، شهرام؛ سالمی لنگرودي،محمدخانی
[link] .3-11 ،)55(1 ، فصلنامۀ شخصیت و تفاوتهاي فردي،پیشبینی کنندهي پختگی روانشناختی
، نقش متغیرهاي زمینهاي در تهدیدثبات ازدواج زنان و مردان متأهل شهر قزوین.)5939( . سیده فاطمه،موسوي
[link] .559-513 ،)13(3،فصلنامۀ فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

 پژوهشی، فصلنامۀ علمی، مفهوم سبک زندگی و گسترهي آن در علوم اجتماعی.)5931( . محمد سعید،مهدوي کنی
[link] .533-191 ،)5(5 ،تحقیقات فرهنگی ایران
یک:  معناي طالق از دیدگاه فرد مطلقه.)5931( . عفت، یوسف؛ فالح، رزگار؛ کریمی، شکوه؛ محمدي،نوابی نژاد
. [link].39-551 ،)9(3 ، پژوهشی زن و جامعه-  فصلنامۀ علمی،مطالعه کیفی پدیدارشناسانه

 فصلنامۀ مطالعات، بررسی علل طالق در دادگاههاي خانواده تهران.)5931( . جالل، مسعوده؛ یونسی،هنریان
[link].511-511،)9(5 ،روانشناسی بالینی

 اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش اولسون بر انتظار از ازدواج و.)5935( . منصوره،یزدان پناه احمدآبادي
 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته.5935 هوش هیجانی دختران در آستانه ازدواج شهر رفسنجان در سال
. دانشگاه فردوسی،مشاوره خانواده
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