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 چکیده
توجه به  و مشکالت ناشی از طالق، هایبآسو  افزایش آمارهای طالق در کشوره اخیر با توجه ب یهاسالدر 

در الق ط بسترهایاز پژوهش حاضر مطالعه کیفی  هدف .استشده  قرارگرفته توجه موردن پدیده علل ای
روش  طالق برای بررسی تجربه تحقیق کیفی یهاروشمیان  از .است شهر رشتتجربه افراد مطلقه 
 یریگنهنموهدفمند و با استراتژی  یریگنمونه یلهوسبه کنندهشرکت 59 است. شدهگرفتهپدیدارشناسی بکار 

 یهاادهدبرای تحلیل  و از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد هاداده یآورجمعبرای ند. انتخاب شد معیار
رهای طالق بست ینهزم در هایافتهستفاده شد. پدیدارشناسی از روش تحلیل تماتیک ا یهامصاحبهحاصل از 

 ساختار شود.یم یبندطبقهتعاملی  در چهار بزرگ مضمون کالن، میانی، خرد و کهزیر مضمون بود  5شامل 

ط ببودن ابعاد طالق، چرخشی بودن عوامل طالق و روا سیستمی دهندهنشان کنندگانمشارکتتجربه 
بنابراین برای هرگونه برنامه پیشگیرانه، مشاوره و مداخله در بحران طالق ؛ طالق است یبسترهاساختاری میان 

 توجه شود. و چند علتی چرخشیباید به این روابط ساختاری، 

 .پژوهش پدیدارشناسی ؛افراد مطلقه ؛ی طالقبسترها ؛: تجربه زیستهکلیدیواژگان 

 مقدمه
مورد ازدواج در کشور یک  چهاربه ازای هر  5٩سال ، در کشور احوالثبت آمار بر اساس

به ازای هر پنج مورد ازدواج یک 55سال  است که یدر حالمورد طالق به ثبت رسیده و این 
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زمان  شتباگذمطابق آمارها رشد نرخ طالق در کشور  ینبنابرا؛ رسیدمورد طالق به ثبت می
 آسیب فزاینده طرخ قبیل از فراوانی نیز منفی پیامدهای طالق .است کنندهو نگران یافتهیشافزا

 ی،خودکش جسمی، بیماری فزاینده شیوع مرگ، منجر اتومبیل یهاتصادف میزان روانی،
 مشکالت ن،پایی شایستگی و انزوا خودکشی، و افسردگی خطر و زوجین برای قتل خشونت،
، به نقل از خجسته 1،1554گاتمن) فرزندان دارد برای پائین تحصیلی عملکرد و تندرستی

 عوامل دسته چهار در را طالق علل (1٩51) یجواهر، روشنفکر و کالنتری (.1٩84مهر،
علل طالق  در مورد .اندکرده بندییمتقس و اقتصادی خانوادگی ،یشناختروان اجتماعی،

 شکالتم بیکاری، تمکین، عدم اخالقی، تفاهم به عللی گوناگونی مانند نداشتن هاپژوهش
 سنی، مشکالت اختالف و سواد سطح اختالف دیگران، مداخله اعتیاد، اقتصادی، و مالی

 ن،زوجی از یکى روانى ، بیمارىهاخانواده ، دخالتی زناشوییهامهارتو نداشتن  ارتباطى
 زندگى شهرنشینى، یهامهارت کمبود ازدواج، بودن همسر، اجبارى ناکافى شناخت

، 1٩5٩مانیان، یو سلحیدرنیا، نظری همسر ) وفایییب، پذیرییتمسئول نارضایتی جنسی عدم
باریکالنی  ؛1٩51پورخان، ؛1٩51هنریان و یونسی،، 1٩5٩، گلزاری و براتی سده، گوراست

کالنتری و  ؛1٩51مشکی و همکاران،  ؛1٩51جوادی و جوادی، ؛1٩51و ساریجلو،
زرگر ونشاط  ؛1٩81فروتن و میالنی، ؛1٩85و نظری، فاتحی دهاقانی؛ 1٩51همکاران،

 تعارضات ارتباط، خارجی به علل فقدان یهاپژوهشاست. در  شدهاشاره (1٩81دوست،
 تجنسی، مشکال مشکالت فرازناشوئی، جنسی رابطه زندگی، سبک یهاارزش نقشی،

 جنسی، جسمانی، سوءاستفاده خاص، ینآفرمشکل رفتارهای منفی، یهانگرش شخصیتی،
 همسر، خانواده با مشکل کار، به افراطی تعهد خیانت، ،مخدر مواد و الکل سوءمصرف

 تعهد قدانف ارتباط، فقدان ناپختگی، اعتمادییب اقتصادی، حمایت فقدان جنسی، مشکالت
 ق،عش فقدان خیانت، زندگی، سبک سر بر تعارض ،روانی بیماری خانواده، و ازدواج به

 و کلیک ؛٩،158٩فلچر ؛5،1589تاچر نایلز و )بلوم،است  شدهاشارهعاطفی  مشکالت

                                                           
1. Gottman 

2. Bloom. Niles & Tatcher 

3. Fletcher 
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 و نچا؛ 511٩ ،4پرویتی و آماتو؛ 1551، ٩آماتو و راجرز؛ 1555 ،5کینستون؛ 1589 ،1پیرسون
 (.5115، 1، گراف و پورتمانکالمیج؛ 5118، 9شریف

ه شکل که اکثر تحقیقات داخلی گذشته ب استیکی از مشکالت تحقیقات گذشته این 
افراد  تجربه عوامل طالق درو کمتر به بررسی عمیق  اندپرداختهکمی به بررسی علل طالق 

( در پژوهشی با عنوان مرور سه دهه 1٩51کالنتری و همکاران ) .است شدهپرداختهمطلقه 
در صد تحقیقات گذشته در مورد علل طالق به شکل  ٩/1که تنها  اندکردهاشارهعلل طالق 

اطالعات در تحقیقات  یآورعجم یهااز روشدرصد  1/1 تنها وکیفی صورت گرفته است 
دواج، که ازبه دلیل ایندر پدیده طالق  کهیدرحال. مصاحبه بوده است لهیوسبهگذشته 

مالحظات ، ناپذیر از زندگی روزمره هستندهایی جداییخانواده و روابط صمیمانه بخش
ای در پدیدهعنوان بهطالق باید  اعتقاددارند 1هاپدیدارشناس. ی وجود داردو اجتماعفرهنگی 

ه موردمطالع -و تشریفات هامراسمآن بافت و در همسایگی، خانه، زمان شام و ناهار، در طول 
را از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر  هاپژوهش جیو نتا( 8،5119)اسپرینکل وپیرسی قرار بگیرد

گوناگون متفاوت  یهافرهنگعلل طالق در  چراکه ؛(511٩، 5چانگداد )تعمیم  توانینم
( 511٩، 15لوبودن تحقیقات کیفی )کرس 11بافت نگر لیبه دل (.5115، 11وشوبل است )موره

تحقیق  (1554، 1٩موستاکاس) دهیپدتجربه کننده  افرادو مطالعه عمیق تجربه پدیده از دیدگاه 
مطلقه  فرادا عمیق پدیده از دیدگاه خود و مطالعهحاضر تالش کرده است تا با رویکرد بافتی 

شکاف موجود در تحقیقات گذشته را پر  یتا حدودبپردازد و  بسترهای طالقبه بررسی 
سبت به آن ن و نرخاست  کنندهنگرانو با توجه به اینکه رشد طالق در استان گیالن  ؛کند

در  میزان طالق ازنظرمیانگین کشوری باالتر است و در آخرین آمار رسمی استان گیالن 

                                                           
1. Cleek & Pearson 

2. Kitson 

3. Rogers 

4. Amato & Previti 

5. Chelen & Mostaffa 

6. Kalmijn, M., De Graaf, P. M., & Poortman, A 

7. phenomenologists 

8. Sprenkle, D & Piercy, F 

9. Chung 

10. Moore, V & Schwebel, A 

11. contextual 

12. Creswell 

13. Moustakas 
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مونه ، ن(کشور احوالثبتاز آمارهای سایت است )مأخوذ  قرارگرفتهدر جایگاه دوم  کشور
 سؤال پاسخگویی به این درصددبنابراین تحقیق حاضر ؛ انتخابی در شهر رشت بوده است

 ؟است: تجربه افراد مطلقه از بسترهای طالق چیست

 پژوهش روش
 یک ماهیت تجربه و ساختار» :کندیم جستجو ال راؤپاسخ این س 1تحقیق پدیدارشناسی

ویژه مطالعه تجربه  صورتبه یدارشناسیپد (.5،5114)سوانسون« ؟مردم چیست پدیده توسط
 یاهگفته تحقیق پدیدارشناسی برای (.9،5119وان مانناست )مردم  4یا زیست جهان ٩زیسته

دیده تحت پاز  تجاربشان کنندهارائهکه  یک منبع اعتباری دانش عنوانبه کنندگانشرکت
مناسب  1کنندگانمشارکت به تجربه ذهنیهستند، ارزش قائل بوده است و برای نیل مطالعه 

رویکردهای متعدد تحقیق کیفی برای بررسی تجربه زنان مطلقه، از میان  روینازا. است
گرفته  یشهررویکرد پدیدارشناسی برگزیده شد. پدیدارشناسی از فلسفه اروپایی قرن بیستم 

و  8بر اساس آرای هوسرل 1است که دارای دوشاخه اصلی پدیدارشناسی توصیفی
 ییدارشناسپدپژوهش نیز مبتنی بر  ینا است. 11آرای هایدگر بر اساس 5یلیتأوپدیدارشناسی 

تحقیق  نکنندگامشارکتتجارب زیسته  بر اساسطالق را  یتا بسترهاتالش دارد  یلیتأو
 هانآهستند که محل جغرافیایی زندگی  یامطلقه افراد اضربررسی کند. جامعه پژوهش ح

بر  مطالعه این در کنندگانمشارکت .است 5٩-55 یهاسالشهر رشت در استان گیالن در 
 از دو طریق کنندگانشرکتجهت انتخاب . شدند انتخاب هدفمند یریگنمونه اساس

در مرحله اول با همکاری مرکز  ،داده شد قرار ما اختیار مطلقه در افراداطالعات مربوط به 
دسترسی  ،اندداشتهطالق  مداخله در بحران سازمان بهزیستی استان گیالن به افرادی که تجربه

برای مصاحبه انتخاب شدند که تصمیم خود را بر طالق گرفته  افرادپیدا کردیم از این گروه 

                                                           
1. phenomenology research 

2. Swanson 

3. lived experince 

4. life world 

5. Van Manen 

6. participant 

7. descriptive phenomenological 

8. Husserl. E 

9. hermenutical phenomenological 

10. Heidegger. M 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjADOBRqFQoTCI__h7_A5MYCFcm4FAodcPkI5Q&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDescriptive_phenomenological_method_in_psychology&ei=wC6qVY-fI8nxUvDyo6gO&usg=AFQjCNEBS8Li2dbkHGzX27BbiOpDw3gpCA&sig2=8Tln2nkXwHndzhWC7ZKTEA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjADOBRqFQoTCI__h7_A5MYCFcm4FAodcPkI5Q&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDescriptive_phenomenological_method_in_psychology&ei=wC6qVY-fI8nxUvDyo6gO&usg=AFQjCNEBS8Li2dbkHGzX27BbiOpDw3gpCA&sig2=8Tln2nkXwHndzhWC7ZKTEA
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ه برای برگشت ب یازهیانگو  بودحتمی  هاآنمرکز طالق  آن کارشناسان ازنظربودند و 
از هم  ود کهببیشتر از سه سال  افرادنمونه بعضی از این  عنوانبه .زندگی زناشویی نداشتند

مشکالتی موفق به طالق قانونی نبودند. در مرحله دوم با همکاری  لیبه دل وبودند  جداشده
که برای مشاوره به این مرکز مراجعه کرده بودند،  یامطلقه افرادکلینیک آوای امید با 

شدن  تریغن یابر وقانونی نیز طالق گرفته بودند  صورتبه افرادمصاحبه صورت گرفت این 
حجم  با ن مابنابرایانتخاب شدند.  یکنندگانشرکتاطالعات از مراجعین مطلقه این مرکز نیز 

 اگزیرن ما یانهیهز زمانی و تیمحدود لیدال بهکه  میشدیمافراد مطلقه مواجه  از یاگسترده
 محدود ار ضوابطی انتخاب کنیم تا نمونه ما معیارها و بر اساس را موردمطالعه یهانمونهبودیم 
 گانکنندشرکتلذا این مطالعه جهت انتخاب و اهداف ما را از بررسی تحقق بخشد.  نماید

ین ا در افراد نظر گرفتن در شدن ومعیارهایی برای داخل « هدفمند یریگنمونه» روش با
 محل سکونتهمچنین  و اهل رشت کنندگانشرکت :قرارداد مدنظرزیر  صورتبهمطالعه 

ک ماه یحداقل  اندکردهتجربه  که طالق را یکنندگانشرکتبوده باشد. رشت  شهر هاآن
 سهحداقل  اندردهکتجربه ا که طالق ر یکنندگانشرکت تجربه زندگی مشترک داشته باشند.

دوباره  ندگانکنشرکت گذشته باشد.یا متقاضی بودن  طالقشانه ظلح ده سال از حداکثر ماه و
 نباشد. سال 45باالی  وسال  19 از کمتر کنندگانشرکت سن باشند. نکردهازدواج
طالق  و زندگی زناشویی از تجاربشان مورد مایل به صحبت کردن در و قادر کنندگانشرکت

 باشند.
 یک و تنیس آماری بحث یک کنندگانشرکت تعداد یشناخت یدارپد تحقیق یک در

 توصیفات که زمانی بلکه. ندارد وجود نمونه اندازه برای شدهیینتع قبل از تعداد
 بیترتنیابه ،شودیم کامل نیز کنندگانشرکت تعداد رسدیم اشباع حد به کنندگانشرکت

با افراد  دهشانجام یهامصاحبهو یا  شدهداده یهاپاسخمحقق به این نتیجه برسد که  هرگاهکه 
 هااحبهمصو یا  هاپاسخبه همدیگر شباهت دارند که منجر به تکراری شدن  یااندازهبهمطلع 

را کافی دانسته و دست از  هامصاحبهوجود ندارد، تعداد  هاآنجدیدی در  یهادادهشده و 
 59نیز مصاحبه با  حاضر در مطالعه. (1٩88محمد پور و رضایی، کشد )یممصاحبه 

انجام گرفت در این مرحله  هادادهبرای فهم پدیده طالق تا اشباع نظری  کنندهشرکت
ت و تکراری اس کنندگانشرکتاز  آمدهدستبهپژوهشگران احساس کردند که اطالعات 

 .شودینماضافه  هامصاحبهچیزی جدیدی به 
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تعداد  جزبهو  بودسال  8٩/58سال با میانگین سنی  41تا  51زن بین  کنندگانشرکتسن 
دگی زن شانیهاخانوادهبوده و با  دارخانه، اکثرشان اندداشته وقتپارهکه کارهای  دیدوحم
و خانواده نیازهای اساسی آنان را  اندنداشتهاز آنان زندگی مستقلی  کدامچیهو  ندکردیم

سالگی و  18حداقل  نیمابمعموالً در سنین  کنندگانشرکتاست. این  کردهیمبرآورد 
 انکنندگشرکت. سطح تحصیالت این اندکردهازدواج سال 54سالگی با میانگین  5٩حداکثر 

 وانتیمبوده است  یک مورد دانشجوی ارشد( جزبهلیسانس )و حداکثر  حداقل راهنمایی
سال را  55ماه تا  5و مدت زندگی مشترک آنان نیز از  گفت میانگین تحصیالت دیپلم است

در  کنندگانشرکتاکثر  اگرچهسال بوده است.  1/1 میانگین آن است که گرفتهیدر برم
 کنندگانشرکتاما بیش از نیمی از  اندگرفته -توافقی طالق صورتبهکه  آغاز اظهار کردند

و د جزبه. اندشده قدمشیپبرای طالق  شوهرانشانتن از آنان  8و  اندبودهخود متقاضی طالق 
 را نیز که از یزمانمدت. اندکردهتن از این افراد، همگی در سنین جوانی طالق را تجربه 

آن  که میانگین گرفتیبرم درسال را  5حداکثر ماه تا  ٩حداقل گذشته بود از  طالقشان
 جزبه و اندنداشتهنیز فرزندی  کنندگانشرکتن از این ت 1سال بوده است.  5/5متوسط  طوربه

تا  51بین  دمر کنندگانشرکتسن  .دنبودبقیه دارای یک فرزند دختر یا پسر  هاآنیکی از 
، اندداشته وقتپارهکه کارهای  محدودیتعداد  جزبهو  استسال  ٩1سال با میانگین سنی  45

عموالً در م کنندگانشرکتاین  ...ندبودو دو نفر از آنان بیکار  دنداشتاکثرشان کار آزاد 
. اندکردهازدواج سال 41/51سالگی با میانگین  5٩سالگی و حداکثر  18سنین مابین حداقل 

یانگین مو حداکثر لیسانس بود.  حداقل راهنمایی کنندگانشرکتسطح تحصیالت این 
 یدربرمسال را  59ماه تا  5و مدت زندگی مشترک آنان نیز از  بودتحصیالت به دیپلم نزدیک 

 در آغاز اظهار کنندگانشرکتاکثر  اگرچهسال بوده است.  9/8 میانگین آن گرفته است که
خود متقاضی  کنندگانشرکتاما بیش از نیمی از  اندگرفتهتوافقی طالق  صورتبهکردندکه 

ن از این ت 1. اندشده قدمشیپتن از آنان همسرانشان برای طالق  9و  اندبودهطالق 
بقیه دارای یک فرزند  فرزند( ٩ها )آنیکی از  جزبهو  اندنداشتهنیز فرزندی  کنندگانشرکت

 .اندبودهدختر یا پسر 
برای بررسی تجربه زیسته  کنندگانشرکتبا  مصاحبه نیمه ساختاریافته

حاصل از مصاحبه،  یهاداده مصاحبه از ضبط هر از بعد انجام شد. کنندگانمشارکت
ونوشت ر با .گرفتیمنیز توسط محقق انجام رونوشت برداری  و شودیمرونوشت برداشته 
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 هاسخهن خواندن مجدد از بعد نخستین جهت تحلیل به دست آمد. یهانسخه هامصاحبهکردن 
ه صحت محتویات نسخ چک کردن دقت و منظوربه ،شدهضبط یهارونوشت انطباق آن با و

 ورت وجودص در بعدازآن و شدیمفرستاده  کنندهشرکت برای هرنسخه مربوطه  یک کپی از
، دقیقه بود 51تا  11ر این پژوهش مدت مصاحبه د .شدیمتصحیح  یافتادگازقلم یا خطا هر

 سؤاالت. شدیمتعیین  دلخواهبه کنندگانشرکتتوسط خود  هامصاحبه مکانو زمان 
 کلی به این مضمون طالق ...؟ شروع سؤالبودند که با یک  تکمیلی(پاسخ )مصاحبه باز 

 .دشیمپیگیرانه پژوهش برای کشف عمیق پدیده پرسیده  سؤاالتادامه  و در شودیم
ژوهش روش پ عنوانبهمضمون( ) یکتماتاز تحلیل  هاداده یشناخت یدارپدبرای تحلیل 

 ورداستفادهمبا آن  در مورد پیامدهای طالق و سازگاری کنندگانشرکتبرای تفسیر تجربه 
 در قالب) 1های کیفی تحلیل مضمون یا تماتیکهای تحلیل دادهشیوه درهمِقرار گرفت. 

ن اکثر محققا ( از اهمیت زیادی برخوردار است.یسنخ بندو  یشاخص بندبندی و طبقه
 یاجموعهمکیفی معتقدند که تحلیل تماتیک روش بسیار مفیدی برای کسب ساختار معنا در 

تحلیل تماتیک عالوه بر کاربرد گسترده در دیگر  .(5،5111براوم وکالرکاست ) هادادهاز 
 دیتأک هاانسانذهنی  کیفی در پدیدارشناسی نیز کاربرد دارد که بر روی تجربه یهاروش

از  هانآ، احساسات و تجربیات کنندگانشرکتبر ادراک  دیتأک. در این رویکرد کندیم
مراحل تحلیل تماتیک شامل . (5115، ٩و نامی مک کوئنگاست، است ) موردمطالعهموضوع 

 ، مرور و بازبینیهاتم، تولید کدهای اولیه، جستجوی هادادهنزدیک شدن به شش مرحله 
 .استو تهیه گزارش  هاتم یگذارنام، تعریف و هاتم

شده استفاده (1585) 4لینکلن ها از چهار معیار جداگانه گوبا وداده برای اعتبار پذیری
کننده بازگشت تحلیل هر مصاحبه به مشارکت ها پس ازاست. برای تضمین قابلیت اعتبار داده

ن . جهت تضمیگرددد و تغییرات الزم اعمال ووسقم نتایج تائید شتا صحت شدیمداده 
را اعمال کرد تا از ورود  9ها محقق یک فرایند فعال در پرانتزگذاریقابلیت تصدیق داده

های محقق جلوگیری شود جهت تضمین قابلیت اعتماد متن مصاحبه جهت فرضپیش
ها سعی شد قابلیت انتقال داده یو براکدگذاری به همکاران پژوهشگر داده شد 

                                                           
1. thematic analysis 

2. Braun, & Clark 

3. Guest, G., MacQueen, K., & Namey 

4. Guba & Lincoln 

5. braketing 
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دف ه شناسی انتخاب شوند.های جمعیتکنندگان با حداکثر تنوع در ویژگیمشارکت
مسائل  تیرعا نیاست بنابرا قیشرت کنندگان تحق قیتجربه عم یبررس یفیک قاتیتحق

انه از آگاه تیکسب رضا قیتحقاین  در یاز مسائل اخالق .رودیضرورت به شمار م یاخالق
 و احبهمص یبط محتواض یبرا تی، کسب رضادر پژوهششرکت  یکنندگان براشرکت

برای این هدف از اسم مستعار برای  است. هامصاحبهحفظ در  یدادن به رازدار نانیاطم
 .است شدهاستفاده کنندگانشرکت

 پژوهش یهاافتهی
 :استبستر اصلی  5بسترهای اصلی طالق در این پژوهش شامل 

طالق در این  بستر نیترمهمکه  در این تحقیق نشان داد کنندگانشرکتتجربه  :اعتیاد
ز ا کلال ومواد  سوءمصرفپژوهش اعتیاد بوده است، در تحقیقات داخلی و خارجی نیز 

 طالق کنندگاندرخواستماده در میان  نیترپرمصرفعلل طالق بوده است،  نیترمهم
 .بستری برای ایجاد دیگر علل طالق بوده است اعتیاد .در شوهرانشان بوده است شیشهمصرف 

عبارت است از خشونت نسبت به همسر،  دهدیماعتیاد رخ  ریتأثدیگر علل طالق که تحت 
، یت نسبت به زندگی مشترک و سردی روابط زناشوییمشکالت مالی و اقتصادی، عدم مسئول

شدن طالق، عودهای مکرر شوهر  ریناچار پذکنندگان مواد در  سوءمصرفمشکل  نیترمهم
 هیسوتکعلل طالق بحث از علت  عنوانبهترک است، در مبحث اعتیاد  یهادورهبعد از 

در  ،شودیماعتیاد برای طالق جایگاه علت و معلول تعویض  یبسترسازمردود است، در 
وجینی در ز بحث شود، یو حلقواعتیاد برای طالق بهتر است از علت چرخشی  یبسترساز

زناشویی نیز مطرح است چند  یهامهارتاست، بستر عدم  دادهرخاعتیاد طالق  لیبه دلکه 
اعتیاد موجب ویران شدن » :است صورتنیبدپژوهش  کنندگانشرکتنر  اظهارنمونه از 

از خونه بیرون  مرا، زدیممرا کتک  هرروزرسید که  ییجابهزندگی ما شد. شوهرم 
را  میهابچهام. شوهرم من و یدهخواب. خداشاهده سه روز در اتاق انتظار بیمارستان انداختیم

 نه ... منبساط مصرف موادش را پهن ک خواستیمتنها چیزی که اون  خواستینمدیگر 
ش یک پدر بی یمهابچه را بگیرم و از این زندگی بیرون بیام. یمهابچهمجبور بودم که دست 
کدام شوهر... شوهری که کمتر از ساعت سه شب خونه » «شدندیممعتاد به شیشه بدبخت 

...مرد من به من نیاز نداشت، شدینم...شوهری که دو ماه تا سه ماه حتی به من نزدیک آمدینم
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 «دن و روحش به مواد نیاز داشتب
ضعف  هک در این تحقیق نشان داد کنندگانشرکتتجربه  :زناشویی یهامهارتضعف 

 ،است طالق یشناختروانعلل عاطفی و  رندهیدربرگزناشویی بستری است که  یهامهارت
وجه ت هاآنکه مردانشان به نیازهای روانی، جسمی  کردندیمشکایت  شوندهمصاحبهزنان 

 تشانیخصش. مردان نیز از عدم احترام به اندآمدهبه تنگ  عاطفهیبو از مردانی سرد و  کنندینم
در  هاضعف نیترمهمیکی از  .کردندیمتوسط زنانشان شکایت  طشانیشراو عدم درک 

زنان و مردان است، عدم  یهاتفاوتزناشویی زوجین طالق، عدم درک  یهامهارت
، گوش کردن، درک مسئله، حل تعارض، حل یآورتابمانند بخشش،  ییهامهارت

 رای رخ دادن طالق فراهم کرده است.بیرونی، بستری ب از منابعهمدیگر و کمک گرفتن 
در زوجین طالق اتفاق افتادن طالق عاطفی قبل از  هامهارتگواه برای ضعف  نیترمهم

زناشویی نقش یک واسطه بر روی تشدید یا حل علل  یهامهارتطالق قانونی است، بستر 
ظ به فکر حف ریتأخکه زوجین دیر و با  شودیمباعث  هامهارتضعف  .دیگر طالق است

رای نمونه ب. شودیمیعنی زمانی که فرایند جدایی به طالق ختم  باشند، شانییزناشوروابط 
دیگه رو  یشوهرهازن و  کهیهنگام»: شودیماشاره  کنندگانشرکت اظهارنظربه چند 

، اما شوهر من فکر کردندیممثل دو تا دوست برخورد  باهم هاآن. خوردمیم، غبطه دیدمیم
بت که ما زنان گرسنه مح کردینماما فکر ؛ ، زنان فقط نیاز دارند که گرسنه نمانندکردیم

یر ...شاید م نه خدیگر محبت داشت اما برای من که زنش بود یهازنهستیم. شوهرم البته برای 
دعوای  هکیهنگام» «من و دوست نداشت ... خوب دیگه عشق من هم تبدیل به تنفر شد اصالً

 قدریناه که دیگ آخرش. شدیممثل یک گلوله برفی بود که هی بهش اضافه  شدیمما شروع 
 «بیرون. فردا هم همین جریان و... زدمیمکه من از خونه  شدیمبزرگ 

 که داد در این تحقیق نشان کنندگانشرکتتجربه  و بیکاری:مشکالت اقتصادی 
نیرومندی بستر مالی در ایجاد طالق نخست به این دلیل است که با عوامل دیگر طالق تعامل 

که زندگی زناشویی غنا و صمیمیت خویش را از  کندیمرا فراهم  یانهیزمو  کندیمپیدا 
 هانآو موجب افسردگی  آوردیممردان را پایین  نفساعتمادبهدست دهد. مشکالت مالی 

 باوجودز . زنان نیآورندیمو گاهی برای فرار کردن از این مشکالت به اعتیاد نیز روی  شودیم
یکاری، از . بستر مالی شامل بشوندیم ترزهیانگیبمشکالت مالی نسبت به زندگی مشترک 

خ برای ر یسازنهیزمدی است که پایین ما و سطحدست دادن شغل و مشکالت اقتصادی 
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نه خو گوشه شوهرم شغلش را از دست داد، شکسته شد. ینکهبعدازا» .شودیمدادن طالق 
 هایینهزهیه مدتی راننده تاکسی شد اما حوصله ماشین سبک را نداشت و  هرچندافسرده شد. 

 «شد و در آخر به مواد روی آورد ترافسرده روزروزبهشوهرم  یجهدرنت. آوردیدرنمزندگی را 
 آخرش خونن که، اونایی هم که درس میکنندینمبیکاری ازدواج  یلبه دلامروز دیگه جوونا »

. بیکاری دهدیمنهم دخترش را به آدم بیکار  یکس بیکاری باالست. بیکار میشن...تو گیالن
 «.شودیممانند من طالق  آخرعاقبتشهم که ازدواج کند. 

 که در این تحقیق نشان داد کنندگانشرکتتجربه  برای طالق: یبسترسازسن و 
آمارهای طالق مربوط به  بیشترین، دهدیمازدواج در سن پایین احتمال طالق را افزایش 

متر ک ترنییپادرصد(، احتمال بلوغ روانی در سنین  11اولیه زندگی مشترک است ) یهاسال
 یعقالنریغبه دالیل هیجانی و احساسی و  کنندیماست. زوجین که در سنین پایین ازدواج 

 تریاساحسنگاه  ،مانند فرار از خانه پدری یلیبه دالازدواج در سنین پایین . کنندیمازدواج 
در مورد نقش همسر، عدم بلوغ عقالنی و هیجانی و عدم  یخواهآرمانبه زندگی مشترک، 

 ،ناپایداری هستند یهاازدواج، ازدواج تحمیلی؛ مبدأل مالی و عاطفی از خانواده استقال
. اندهداشتکه سن پایین  اندبودهزوجینی  ،اندبودهروبرو  هاخانوادهزوجینی که با دخالت 

به گذشته  بودند که نسبت رکردهیگدر احساساتی  کنندیمزوجین که در سنین پایین ازدواج 
دامه ا خود احساس پشیمانی و تقصیر داشتند. این موارد شامل احساس تقصیر نسبت به

 اظهارنظرتحصیل، اشتغال و عدم تجربه دوران جوانی بوده است. چند نمونه از 
 کردمیمکر ف»بودند بدین شکل بوده است.  کردهازدواجکه در سن پایین  یکنندگانشرکت
دعوا  زهرروبدم میومد. خونه پدرم  امخانواده بارفالکتخوشبخت میشم. از وضعیت با جواد 

شم. خالص ب دستشاناز  خواستمیمبزرگم یک دیکتاتور بود. من با ازدواج  داداش بود.
سی من خیلی احسا» «بعد از ازدواج به همون خونه پدری حسرت بخورم. کردمینمدیگه فکر 

باهاش ازدواج نکن...من احمق دوباره ازدواج  گفتیمتصمیم گرفتم. اگه تمام دنیا 
های زندگی مشترک چیز کردمیفکر نماحساسی خیلی وابسته بودم  ازلحاظ. من کردمیم

 نیمکیمتحمل  باهم: هر جوری شده گفتیمبود، اوایل  طورینهم. زنم هم خواستیمدیگه 
 «عوض شد کالًازدواج اما بعد از 

 هک در این تحقیق نشان داد کنندگانشرکتتجربه  همسری: یهانقشعدم ایفای 
همسری وابسته به جنسیت و فرهنگ است. در این بستر با زوجینی  یهانقشبستر عدم ایفای 
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زناشویی رنج  یهامهارتو از ضعف  کنندینمجنس مقابل را درک  که میکنیمبرخورد 
زن متوقع و بدون نقش همسری وجود دارد که دنبال اهداف  ،دیدگاه مردان در .برندیم

الف ترقی و مخ و سنتی ریناپذتیمسئولزندگی است. در دیدگاه زنان نیز، مرد  یجابهخویش 
مخالف همدیگر  یهاقطبمردان وزنان در یک پیوستار در  هانقشزنان وجود دارد. در این 

شوهرم دنبال »: شودیماشاره  کنندگانشرکت اظهارنظرچند برای نمونه به  ...قرار دارند
با دوستانش  رفتیمروز پیش خونه بابام بودم. اون هم  11مجردی خودش بود. گاهی من تا 

 تو مجرد که نیستی دیگه...اونم گفتمیمهستم. من هم  بازیقرفمن  گفتیم. گشتیم
نسل مادران ما بسیار زنان اهل زندگی و قانع » «برو طالق بگیر خواهیینمهمینه ... گفتیم

 یهر سخت. مادران ما با کردندیمنیم قد زندگی  قد و یچهتابا چند  یاخانوادهبودند. هر 
اما زنان امروز اهل تجمالت و مقایسه کردن هستند. ؛ بودند شوهرانشانو پشت  ساختندیم

د گوشه خونه اگر هم نداشته باشی بایو  گذارندیمهرچه بیشتر داشته باشی بیشتر بهت احترام 
 «خجالت بکشی اتبچهبشینی و از زن و 

ر این د کنندگانشرکتتجربه  زناشویی و انحرافات اخالقی: یهاانتیخبستر 
یی و سالمت زندگی زناشو کندیم ماریرا بزناشویی ازدواج  یهاانتیخ که تحقیق نشان داد

و دزناشویی دارای پیامدهای هیجانی منفی قوی برای هر  یهاانتیخ، اندازدیمرا به خطر 
 و افکار منفی بسیاری در مورد شوندیماست، زنان بعد از خیانت شوهرانشان افسرده  جنس

مردان با پیامدهای  ،شودیمتکرار  هاآنکه مدام برای  کنندیمخود و همسرانشان پیدا 
ر دو ، بعد از خیانت هشوندیمروبرو شدید  تیو عصبانهمانند خشم  تریرونیبشدیدتر و 

از دیدگاه  زناشویی یهاانتیخ، کنندیمنسبت به جنس مقابل پیدا  یتریمنفجنس دیدگاه 
الق با دلیل ط عنوانبهزناشویی  یهاانتیخ، شودیمزوجین طالق، گناه نابخشودنی تلقی 

تر طالق بس عنوانبهزناشویی در تعامل است، قدرت خیانت زناشویی  یهامهارتبستر ضعف 
 کنندگانشرکت اظهارنظربرای نمونه به چند  است. بعدازآندر تولید هیجانات منفی شدید 

 یهزارتا بدبختو با  کردمیممن سه تا بچه تو خونه بزرگ  کهیدرحال» :شودیماشاره 
ه این آقا اینک ینهم و بچه کنم. خانهصاحبرا کشیدم تا این مرد را  هایبدبختهمه  ساختمیم

 «.کردیمرار ارتباط برق کردیمکار  آنجایه زره دستش باز شد با یک کارمند بیمارستانی که 
 ه خاطربزنم از چشمم افتاد. سعی کردم  یگهد فهمیدم دنیا بر روی سرم ویران شد. کهیوقت»

ه بهم ک آمدیمچهره کسی به یادم  دیدمشیمکه  هر وقت اما؛ باهاش ادامه بدهم امبچه



 99پنجم، زمستان  ی بالینی، سال هفتم، شماره بیست وشناسروانفصلنامه مطالعات                                      222 

 «طالقش دهم. خواستمیمخیانت کرده بود. دیگه هر طوری فقط 
ر این د کنندگانشرکتتجربه  مذهبی و سنتی: یهاارزششدن  رنگکمبستر 

مذهبی ضامن پایداری ازدواج است و طالق در زوجین  یهاارزش که تحقیق نشان داد
 و کنندیممذهبی را رعایت  یهاارزشاست، مهم است که هر دو زوج  ترنییپامذهبی 

قداست نهاد خانواده و  ،شامل ایمان به خداوند شوندیممذهبی که مانع از طالق  یهاارزش
اخالقی مانند تعهد، توکل به خداوند، بخشش نسبت به  یهاارزشازدواج در دین، رعایت 

 ییهاارزشسنتی شامل  یهاارزششدن  رنگکمزندگی است.  یهایسختهمسر و تحمل 
 گرتیهدا عنوانبههمسران، نقش مردان  یشنوحرفمانند قداست ازدواج، قناعت زوجین، 

است  فامیل دانیسفشیرزوجین از  یشنوحرفکودکان به والدین،  یگذاراحترامخانواده، 
ر سنتی با بست یهاارزشبستر  استخانواده شده  یو بقاسنتی موجب دوام  در جامعهکه 

اشاره  دگانکننشرکت اظهارنظربرای نمونه به چند  تعامل نزدیک است.تغییرات اجتماعی در 
به رعایت حریم  یتباهلکه خانواده و ازدواج بسیار مهم است. اسالم و  دانمیممن » :شودیم

این اعتقادات بیشتر از بیست سال صبر کردم  به خاطرمن  اندکردهزناشویی ما را سفارش 
اگر » «.رسیدیمینمما به طالق  گاهیچهکاش همسرم هم مانند من به این چیزها عقیده داشت 

به  هاآنزندگی  گاهیچهرا رعایت کنند  کندیمزن و مردی اصول اخالقی که دین سفارش 
 «.انجامدینمجدایی 

قیق نشان داد که در این تح کنندگانشرکتبه تجر بستر تغییرات اجتماعی و فرهنگی:
ریق است، بستر تغییرات اجتماعی از ط افتهیشیافزاهمگام با تغییرات اجتماعی آمار طالق 

دارد، در بستر تغییرات اجتماعی دو زیر  ریتأثدر بحث طالق  هاارزششدن  رنگکمبستر 
یر نقش است. زنان تحقیق خواهان تغی مؤثر یارتباط یهایفنّاوربستر تغییر نقش زنان و نقش 

گی ، رمز پایداری زنددهندیمهستند و به این امر انگیزه نشان  ترفعال و حضورخود در جامعه 
ری و ماد یهانقشو  از خانهبیرون  یهاتیفعالزناشویی در این تغییرات ایجاد تعادل میان 

همسری و نقش فعال –از دو نقش مادری  هرکداماست. فدا کردن  همسری برای زنان
در افزایش  یو اجتماعنفع دیگری برای زنان مضر است. تغییرات فرهنگی  اجتماع به درصحنه

 ،همانند ماهواره ارتباطی یهاشبکهداشته است منظور از این تغییرات گسترش  ریتأثنرخ طالق 
ارزشی از  نسبت به تغییر الگوهای یانانهیبدبهستند. مردان مطلقه دید  نترنتیو اهمراه  تلفن

 یهاامهبرنای نسبت به سبک زندگی که در  نانِیب دید .اندداکردهیپ هارسانهطریق این 
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ضای ف کنندگانشرکت دیوازدبرای زندگی زناشویی وجود دارد  شودیمتبلیغ  یاماهواره
رابطه خارج  هارسانه نیو ا شودیممجازی موجب گسترش روابط خارج از عرف زناشویی 

برای نمونه به چند  .دهدیمکرده است و آن را عادی جلوه  ترآساناز محدوده زناشویی را 
 خونه موندم رنگ دیوارها را گرفتم. قدرینادیگه » :شودیماشاره  کنندگانشرکت اظهارنظر

اعی دارد. اجتم هاییتفعالمرد همیشه از کله صبح تا شب بیرون است. با دوستانش است و 
زنان امروز هم باید مادر و هم همسر و هم در » «را بخواهند هاینهم دارندحقخوب زنان هم 

است مرد باید در کنارش باشد نه اینکه بر ضدش  ترسختبیرون از خانه باشد. پس نقشش 
امیر که از طریق روابط دوستانه پیش از ازدواج با زنش آشنا شده بود و اکنون در » «باشد.

قدام کنند ا هاخانوادهشکل سنتی اتفاق بیفتند و  به هاازدواج: اگه گویدیمحال طالق است 
خر و ، آدهدیمرخ  موبایل و اینترنت یقاز طرپایدارتر هستند اما روابطی که  هاازدواجاین 

 «کشدیمزندگی من به طالق عاقبتش مثل 
ه در بستری خرد وجود دارد که ریش تیدرنها :یشناختو روانبستر مشکالت هیجانی 

و ی به اختالالت روان توانیممشکالت فردی، کنترل هیجانات و روانی دارد. در این بستر 
همانند بیماری روانی همسر، عدم توانایی کنترل هیجانات منفی همانند خشم و  یتیشخص

 عصبانیت اشاره کرد.

 گیریبحث و نتیجه
که در تحقیقات داخلی و حتی خارجی عواملی  شودیمبا نگاهی به ادبیات پژوهش مشخص 

. همسان هستند هافرهنگبسترهای اصلی طالق در تمامی جوامع و  عنوانبهوجود دارند که 
از اعتیاد و مصرف الکل، عوامل عاطفی، سن پایین ازدواج، تغییر  اندعبارتاین عوامل 

 همسری، یهانقشزناشویی، تغییر  هاییانتخو  ییفرا زناشوسنتی، روابط  یهاارزش
به تحقیقات داخلی و خارجی در مقدمه رجوع شود( البته )مشکالت مالی و بیکاری 

 ءمصرفسواعتیاد بیشتر  ینهدر زم از کشورود دارد مانند اینکه در خارج هم وج ییهاتفاوت
ر دموادی همانند شیشه مطرح است.  سوءمصرفالکل مطرح است اما در داخل کشور بیشتر 

زناشویی بیشتر از داخل کشور است در برابر  هاییانتخاز کشور آمار طالق به علت  خارج
ح علت طالق بیشتر مطر عنوانبهخارج از کشور  در داخل کشور به نسبت هاارزشتغییر 

است  هگرفتشکل هاداده یآوربا جمعاست. یکی از این تغییراتی که در این تحقیق همراه 
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به این  هاداده یآورجمعدر بخش علل طالق صورت گرفته است. پژوهشگران در طول 
ن امر فرایندی ندید و یبعدتککه بحث کردن از علل طالق موجب دیدی  اندیدهرسنتیجه 
علل طالق بهتر است از بسترهای طالق بحث و جستجو شود.  یجابهبنابراین ؛ شودیمطالق 

 یجاهبطالق  یبسترها. بحث کردن از شوندیمطالق  سازینهزمبه این معنا که چه شرایطی 
ار بردن . علل بکشودیمو فرایندی نگریستن پدیده طالق  یچندبعدموجب دیدی  علل طالق

ی بوده این پژوهش به دالیل کنندگانمشارکتبه تجربه  با توجه علل طالق یجابهبسترها 
نیست. بلکه عوامل شخصی، جنسیتی و فرهنگی و  یبعدتکاست. پدیده طالق امری 

ند رخ دهد بلکه طی یکی فرای لحظهیکاست. طالق امری نیست که در  مؤثراجتماعی در آن 
و  خانوادگی اییدهپددر  توانیمینمدلیل این بوده است که ما  ینترمهم .دهدیمزمانی رخ 

 رگب گلدن ...به این معنا که هر علتی معلولی دارد گفتگو کنیم 1زناشویی از علت خطی
 شدهامتمکه دوران خطی نگریستن مشکالت خانوادگی  کنندیماشاره  (5115) 5وگلدنبرگ

و... به این نتیجه  9، جی هی لی4چینمینو ،٩همانند بیستون سیستمیاست. خانواده درمانگرانی 
هستند به این معنا که ممکن  1سیستم علل چرخشی و حلقوی عنوانبهکه در خانواده  اندیدهرس

خص در بحث علت اعتیاد در طالق مش مثالعنوانبهاست جایگاه علل و معلول تغییر پیدا کند. 
؛ این نداآوردهدر داخل زندگی زناشویی به اعتیاد روی  کنندگانشرکتی از شد که بعض

عد از مدتی و ب اندداشتهدر آغاز زندگی زناشویی زندگی صمیمانه و عاطفی  کنندگانشرکت
 وانتیم هانمونه. در این اندیدهرسبه طالق  هاآنتا اینکه  شدهشروعمشکالتی زناشویی 

طالق  کهیهنگام مثالًموجب طالق شده است یا اینکه طالق ) پرسید آیا اعتیاد سؤال گونهینا
لت بنابراین ممکن است جایگاه ع ؟موجب اعتیاد شده است (شکل گرفت یقانونعاطفی نه 

شخص نیز  هاییژگیوگفت که اعتیاد به  توانیم طورینهمو معلول عوض شود. 
 اما در این افراد با تجارب مشابه همین افراد، به این معنا که افرادی هستند گرددیبرم

 گفت که اعتیاد علت طالق توانینم یسادگبهبنابراین ؛ مواد رخ نداده است سوءمصرف
که چگونه اعتیاد زمینه را برای طالق فراهم کرده است؟  ییمبگو توانیمیمبوده است بلکه 

                                                           
1. Goldenberg, H., & Goldenberg, I 

2. linear causality 

3. Baateson 

4. Minuchin 

5. Lee 

6. circularity causality 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.psychotherapy.net%2Fvideo%2Fminuchin-family-therapy&ei=k1-iVfCbCojfUaWEgYAF&usg=AFQjCNFISnUvA-TxGjMwaTAgKmhCoFvIwg&sig2=SOcQqCo5wpuvUxGMgg7exQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.psychotherapy.net%2Fvideo%2Fminuchin-family-therapy&ei=k1-iVfCbCojfUaWEgYAF&usg=AFQjCNFISnUvA-TxGjMwaTAgKmhCoFvIwg&sig2=SOcQqCo5wpuvUxGMgg7exQ
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 ؛و بحث از تک علتی بودن برای طالق اشتباه است گیرندیمقرار  در تعامل باهمعلل طالق 
مانند اینکه اعتیاد باعث خشونت نسبت به همسر، عدم ایفای نقش همسری، سرد شدن روابط 

ادی نسبت به خانواده، مشکالت مالی و اقتص پذیرییتمسئولزناشویی، خیانت به همسر، عدم 
الق بنابراین ط؛ عتیاد شوندا سازینهزمو بالعکس این مشکالت نیز هرکدام ممکن است 

 کشف این روابط متقابل و دوسویه و فرایند چرخشیچند علتی نه تک علتی است.  اییدهپد
این  (511٩ل )وها بود. کرسو داده هاتموبرگشت محقق در میان از طریق فن حرکت رفت

ک کند تا به یها گردش میها و دادهدهد که محقق در میان تمگونه شرح میفرایند را به این
و با حرکت  هادر دادهور شدن ، محقق با غوطهها برسدها و دادهدید کلی از مجموعه تم

 .بردها پی میها به روابط میان اجزای پدیدهوبرگشت میان دادهرفت
نتایج تحقیق حاضر در زمینه علل طالق با تحقیقات داخلی گذشته همانند رحیمی 

جوادی و جوادی  (؛1٩85(؛ دهاقانی و نظری )1٩81نشاط دوست ) زرگر و ؛(1٩85)
(؛ گتابی 1٩51(؛ هنریان ویونسی )1٩51(؛ پور خان )1٩51(؛ کالنتری وهمکاران )1٩51)

نیا و همکاران،  دریح (،1٩5٩و همکاران ) گوراست، (1٩51(؛ نعیمی )1٩51ونازک بهار )
همانند اعتیاد، سن پایین، ضعف  همه این تحقیقات به علل .همسو بوده است (1٩5٩)

ن . حتی نتایج ایاندکردهاشارهو... یمالو ، تغییرات اجتماعی، مشکالت بیکاری هامهارت
 شریفچان و  ؛(1551پژوهش با تحقیقات خارجی در زمینه علل طالق مانند آماتو وراجرز )

در این  اندبوده( و... همسو 1589نایلز وتاچر )(؛ بلوم، 5115همکاران ) و جیکالم ؛(5118)
 است. دهشاشارهاعتیاد، مشکالت عاطفی، سن پایین و... مانندتحقیقات به علل مشترکی 

طالق  علل یهاتیاولوکه میان این تحقیق و تحقیقات کمی دیگر وجود دارد در  یتفاوت
در اولویت اول بوده است ( در کرمان سن پایین 1٩51) پورخاناست برای نمونه در پژوهش 

ن پایین س بعدازآنو اعتیاد بوده است اما در پژوهش حاضر اعتیاد در اولویت بوده است  و بعد
در تهران عدم  (1٩5٩و حیدرنیا وهمکاران ) (1٩51) یونسیو تحقیق هنریان  در بوده است.

 یهاتانیخ -( 1٩51ارتباطی در درجه نخست بوده است در پژوهش نعیمی ) یهامهارت
و سن  اهمهارتاولویت بوده است اما در تحقیق حاضر اعتیاد، ضعف  گلستان زناشویی در

فاوت مختلف در نقاط مت قاتیدر تحقاول تا سوم بوده است بنابراین  یهاتیاولوپایین در 
 نهیزم در که علل همانند هستند. هرچندطالق تفاوت وجود دارد  یهاتیاولو نهیدرزمکشور 
اجرز ر وجود دارد در پژوهش آماتو و ییهاتفاوتبا تحقیقات خارجی نیز  هاتیاولوتفاوت 
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( در 5118) و شریفدر اولویت بوده است در تحقیق چان  یشکنمانیپ( در آمریکا 1551)
رایط ش بر اساسمالزی خیانت و مشکالت عاطفی در اولویت بوده است که با تحقیق اخیر 

اما تحقیق کیفی حاضر که با رویکرد پدیدارشناسی به ؛ متفاوت است یو اجتماعفرهنگی 
علل  نهیزم ردبررسی تجربه زوجین طالق پرداخته است به دلیل بررسی عمق پدیده به نتایجی 

به  توانیممونه برای ن اندافتهیناست که تحقیقات کمی پیشین به آن دست  افتهیدست طالق
از علل  ترمناسبشد که مفهوم بسترها  موارد زیر اشاره کرد در تحقیق کیفی اخیر مشخص

لتی است ع و چند یچندبعدپیچیده؛  یادهیپددر تحقیق اخیر مشخص شد که طالق  .هستند
در بستر  .همدیگر در تعامل هستند و باهستند  یو حلقوو بسترهای طالق در ارتباط چرخشی 

. بستر عدم ودشیمدیگر برای علل  یتربسو  کندیمتغییر پیدا  و معلولاعتیاد جایگاه علت 
زناشویی عدم درک  یهامهارتزناشویی در بستر اعتیاد نقش دارد، در بستر  یهامهارت
تر برای علل دیگر است، در بس یاواسطهبستر نقش  نیو اجنسیتی مطرح است  یهاتفاوت

 یهانقش بستر عدم ایفای .نسبت به گذشته نقش مهمی دارد ریو تقصسن احساس پشیمانی 
دو  است. در این بستر مردان وزنان در یو فرهنگهمسری وابسته به جنسیت و زمینه اجتماعی 

بررسی  ییاو توان. تحقیقات کیفی بافت محور هستند رندیگیمقطب مخالف همدیگر قرار 
 ذهبیم یهاارزششدن  رنگکمپژوهش به  نیادر  مثالً رادارندعلل خاص وابسته به فرهنگ 

 یهایاورو فنّ هارسانه و نقشاست  شدهاشارهیکی از بسترهای اصلی طالق  عنوانبه و سنتی
 است. شدهکشفبستری  عنوانبهارتباطی نیز 

ج نتای هادادهمیان  برگشت و رفتدر پدیدارشناسی و  1با استفاده از تکنیک تخیل خالق
 چهار بستر کلی توانیمکلی  یبندطبقهیک  در مورد بسترهای طالق را در هامصاحبه

 کرد: یبندمیتقس
طالق  ازسنهیزمشامل عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که  بسترهای کالن: -1

 یهاارزششدن  ارزشکم ،یو اقتصاد. در این تحقیق زیر بسترهای مشکالت مالی شودیم
 .درنیگیمسنتی و مذهبی، تغییرات اجتماعی و اعتیاد در داخل بسترهای کالن جای 

منظور از بسترهای میانی در این پژوهش شامل عواملی است که به  بسترهای میانی: -5
 یهامهارت ضعف. در این پژوهش زیر بسترهای گرددیبرمروابط بین فردی و زناشویی 

 ردیگیمهمسری در داخل این بستر قرار  یهانقشزناشویی و عدم ایفای 

                                                           
1. varieties imagination 
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ی هستند که مرتبط به خود شخص یا فرد بسترهای خرد: منظور بسترهای خرد عوامل -٩
 به بیماری روانی همسر اشاره کرد. توانیم مثالً اندشدهطالق  سازنهیزمهستند که 

و نقش  در تعامل هستند باهمبسترهای تعاملی: منظور از این بستر عواملی هستند که  -4
و نقش  رندیگیماز بسترهای دیگر دارند زیرا که با بسترهای دیگر در تعامل قرار  یترپررنگ
ناسایی شد اصلی ش این تحقیق دو بسترتعاملی در برای ایجاد بسترهای دیگر دارند. یاواسطه

 زناشویی بودند. یهامهارتکه اعتیاد و ضعف 
 زنظرا و اندشدهانتخابپژوهش حاضر از محیط جغرافیایی خاصی  کنندگانمشارکت

 .دارای محدودیت باشد یریپذمیتعم ازلحاظممکن است  بنابراینمحدود هستند  یفراوان
چند ، میکسیستحاضر دارای تلویحات کاربردی فراوان است متخصصان باید نگاه  قیتحق
د، با توجه پدیده طالق داشته باشن افراد مطلقه به یو اجتماعدر بافت فرهنگی  یو تعامل یعلت

آن  یبسترها است علتی و چندبه اینکه نتایج تحقیق نشان داد که طالق یک پدیده پیچیده 
 جنسیتی مراجعین طالق یهاتفاوتبه  هستند و یو چرخشروابط حلقوی  یو دارادر تعامل 

 یریگجهتهمدیگر توسط زوجین متقاضی طالق توجه نمود و  یهاتفاوتو عدم درک 
بیشتر به سمت مشاوره پیش از ازدواج و تقویت  متخصصان برای پیشگیری از طالق

ه آیند یهاپژوهش یریگجهت نتایج پژوهش حاضر بر اساسزناشویی باشد.  یهامهارت
و ی به شکل کمی و کیف طالق یبسترها باید به سمت بررسی روابط حلقوی و ساختاری

 یهاتمهاربسترهای میانی طالق )مانند بسترهای اعتیاد و ضعف  یو تعامل یاواسطه نقش
 هانآزناشویی که در نبود  یهامهارت نیترمهم یفیو کبررسی کمی  ،(زناشویی و ارتباطی

 روابط زوجین در کاهش یسازیغن یهابرنامهآموزش  ریتأثبررسی  ،ردیگیمطالق شکل 
تایج تحقیق با توجه به اینکه ن) یفرهنگشکل بین  طالق به یهاتیاولواقدام به طالق و مقایسه 

اوت متف باهم هاتیاولودر  هاتنومختلف مشترک است  یهامکاننشان داد که علل طالق در 
 هستند( باشد.

 منابع
(. بررسى عوامل مؤثر طالق در مراجعین به 1٩51. )یممحمدابراهساربچلو،  و باریکانى، آمنه

مجموعه مقاالت . 81قضایى استان قزوین در سال  یهامجتمعدفاتر ازدواج و طالق در 
. دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران: اجتماعى ایران هاییبآسدومین همایش ملى 
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19(4 :)15-18. 

 به مراکز کنندهطالق زوجین مراجع  اییسهمقا -(. مطالعه تطبیقى1٩51پورخان، اعظم. )
 هاییبآسمجموعه مقاالت دومین همایش ملى  .مداخله در خانواده در شهر کرمان

 .ایران یشناسجامعه. دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران، انجمن اجتماعى ایران
(. گرایش به طالق و عوامل مؤثر بر آن در بین 1٩51جوادى، مریم. ) و محمدیعلجوادى، 

خانواده در شهرستان ایوان غرب و گیالن غرب،  یهادادگاهبه  کنندگانمراجعه
اجتماعى ایران دانشکده علوم  هاییبآسمجموعه مقاالت دومین همایش ملى 

 .ایران یشناسجامعه، انجمن اجتماعى دانشگاه تهران

 یهاسبکاجتماعی،  یهامهارتشخصیتی،  هاییژگیوبررسی (. 1٩84) خجسته مهر، رضا.
کست رابطه موفقیت و ش هایبینیشپ عنوانبهجمعیت شناختی  هاییژگیودلبستگی و 

دکتری مشاوره  نامهیانپا. متقاضی طالق و عادی در اهواز یهازوجزناشویی در 
 خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز.

عوامل مؤثر بر  یشناختجامعه(. تحلیل 1٩85) .محمدیعلنظری، و  دهاقانی فاتحی، ابوالقاسم
 .94-14 :فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعیگرایش زوجین به طالق در استان اصفهان، 

ی افزایش دانش اثربخش (.1٩5٩.)و براتی سده، فرید محمود ی،گلزار ،یدناه ،گوراست
، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، متأهلجنسی بر رضایت زناشویی زنان 

11(9:)٩1-48. 
 ٩4و  ٩٩ .فصلنامه جمعیت . بررسی عوامل طالق در استان خراسان .(1٩15.)رحیمی، حسین

(8 :)111-115. 
در بروز طالق در  مؤثر(. بررسی عوامل 1٩81) .نشاط دوست، حمید طاهر و زرگر، فاطمه

 .145-1٩1(:٩)11 .فصلنامه خانواده پژوهی . شهرستان فالورجان
 (. بررسی شیوع اختالالت جنسی در متقاضیان1٩81) .و میالنی، مریم کاظم یدسفروتن، 

 .٩5 -44(: 11) 18: دانشوررپزشکیبه مجتمع قضایی خانواده.  کنندهمراجعهطالق 

(. مرور سه دهه تحقیقات 1٩51) .و جواهری، جلوه امی، پفکرروشن ، نیکالنتری، عبدالحس



 229                                                                 پدیدارشناسانه پژوهشی: مطلقه افراد در طالق بسترهای مطالعه

 .115-1٩1(: 14)9٩ .خانواده یو اجتماعفصلنامه شورای فرهنگی  .رانیدر اعلل طالق 
پژوهشى  هاییافته(. طالق، علل و پیامدها، 1٩51) .، پیامفکرروشن و کالنترى، عبدالحسین

اجتماعى ایران  هاییبآسمجموعه مقاالت دومین همایش ملى سه دهه اخیر ایران، 
 ایران. یشناسجامعهانجمن  .دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران

(. عوامل طالق در استان مازندران. 1٩51) .نازک تبار، حسین و گتابی، کرم حبیب پور
 .151-88(: 14)9٩ .خانوادهفصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و 

(. درک معنایی پیامدهای ورود نوسازی به 1٩88) .محمد پور، احمد و رضایی، مهدی
 .یرانا یشناسجامعهمجله  .یانهیزمپژوهش  یوهیشاورامان کردستان ایران به  یمنطقه
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