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 1395در شهر تهرانها  و پیامدها  واکاوی پدیده طالق، ریشه
 3علیرضا کلدي، 2، حسین آقاجانی مرساء1بنچناري  رویا طاهري

 15/7/1396تاريخ پذيرش:   7/6/1396تاريخ دريافت: 

 چکیده

و با استعانت  پژوهش حاضر با هدف كشف و تحليل پديده طالق و با اتخاذ رويكردی كيفی
های  طالق، بر اساس برداشت از روش نظريه مبنايی كوشيده است مدلی پارادايمی از پديده

با استفاده  اين مطالعههای  ذهنی و تفاسير و تعاريف كنشگران از اين مفهوم ارائه دهد. سوژه
ه و نفر از زنان مطلق 55از شيوه نمونه گيری هدفمند و بر مبنای اصل اشباع نظری شامل 

از شيوه معرفی شده ها  باشند. برای تحليل داده می 95در حال طالق در شهر تهران در سال 
شرايط علی  ها  توسط استروس و كوربين در نظريه مبنايی استفاده شده است. بر حسب يافته

عبارتند از: نوع و شيوه ازدواج، داليل ازدواج، اختالالت روحی روانی ها  طالق از منظر سوژه
ر، عدم خرسندی و تشفی از روابط زناشويی و جنسی، عدم آمادگی زوجين برای ازدواج، همس

عدم تعهد اخالقی به زندگی زناشويی، ناهمسويی در خلقيات، ذوقيات و سالئق، عوامل 
خطرآفرين، دغدغه ذهنی نسبت جدايی، ناهمسان همسری و خشونت در خانواده. شرايط 

بارتند از: بنيه اقتصادی ضعيف  خانواده، پايداری عها  طالق از منظر سوژهای  زمينه
زندگی و ارتباطی زوجين، سابقه طالق های  قبل از ازدواج، كيفيت نازل مهارتهای  دوستی

در خانواده و دوستان، پايگاه اقتصادی اجتماعی زن. شرايط ميانجی يا مداخله گر طالق از 
لت اطرافيان، وابستگی شوهر به والدين عبارتند از: عومل محافطت كننده، دخاها  منظر سوژه

و انفعال در روابط خانگی، نوع ساختار خانواده ، تفاوت در ميزان  فردگرايی و مدرنيسم و 
سبک زندگی، آگاهی زن از وضع نامطلوب موجود، ادب، نزاكت و تربيت اخالقی پايين 

يبری در روابط تحرک، دخالت فضاهای سا بی همسر، شوهر غير اجتماعی و غير معاشرتی و
راهبرد( از نظر سوژها عبارتند از: توانمند سازی خود جهت ) كنشهای  زناشويی. استراتژی

فاصله ) خروج از فرودستی، استقالل طلبی، ناسزا، تهمت، تهديد، كتک، دعوا، طالق عاطفی
گيری، سكوت، قهر(، ترک خانه، مراجعه به مشاوره جهت حل مسائل خانوادگی، مراجعه به 

مهريه، نفقه( و اقدام به طالق، اتخاذ رفتار مقابله به مثل، عدم رغبت به برقراری ) گاهداد
عبارتند از: تغيير ساختار خانواده به مثابه ها  رابطه جنسی. پيامدهای طالق از منظر سوژه

پيامد وضع موجود، داغ ننگ، افت تحصيلی و اخالقی و عاطفی فرزندان، احساس طرد و 
احساس بيگانگی از ) ساس خسران از زندگی زناشويی، بروز صور بيگانگیحاشيه نشينی، اح

 خود، زندگی زناشويی و جامعه(، فردگرايی.
طالق، شرايط علی، شرايط زمينه ای، شرايط مداخله گر، راهبردها،  واژگان کلیدي:

 پيامدها، روش نظريه مبنايی، شهر تهران
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 مقدمه
شود. واژه خانواده عی، پايه و اساس ساخت اجتماعی محسوب میخانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتما

و وظايف را در برمی گيرد كه در هر كشوری متفاوت است، و ها  گسترده از ساختارها، شكلای  مجموعه
يابد. به  می واحد نيز، بر اساس طبقه ی اجتماعی، سطح فرهنگی و سطح درآمد، تغييرای  درون جامعه

تحول ای  كه خانواده را نه به صورت عاملی ايستا و تغييرناپذير بلكه همانند هسته همين سبب جای آن دارد
بسته نيست ای  يابنده در نظر بگيريم كه انعطاف پذيری و انطباق پذيری چشم گيری دارد. خانواده عرصه

پايداری در پذيرد و در عين حال  توانايی  می كل جامعه تاثيرهای  بلكه نهادی است كه همواره از دگرگونی
 (23: 1394بهنام،) را نيز دارد.ها  و اثرگذاری بر آنها  برابر رويدادها و دگرگونی

علی رغم نقش و اهميت خانواده در طول تاريخ، طالق رويه و جنبه ديگر از اين واقعيت است كه هيچ 
مصون نيست. نهاد  اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه از اثرات و پيامدهای آنای  فرد، گروه و جامعه

خانواده در كنار نهاد دين و دولت از گذشته تا اكنون سازنده جامعه ايرانی بوده است. با وجود توسعه نهادی 
آزاد ) ، اين سه نهاد هم چنان شكل دهنده ساختار و روابط اجتماعی جامعه در ايران هستند.20از آغاز قرن 

 (27: 1394ارمكی،

ساخته ) است كه هر لحظه در حال دگرگونی بوده و از فراگردهایای  پديدهبه اعتقاد گورويچ، خانواده 
(هم زمان با تحوالت 185: 1393لبيبی،) بازساختی شدن( برخوردار است.) از ساخت افتادن( و) شدن(،

گذشته در سطح جهانی، نهاد خانواده نيز با تغييرات و چالشهايی رو به رو شده، های  اجتماعی دهه
هنجاری با های  عميقی شده است، نظامهای  جتماعی و ساختارهای جوامع سنتی دچار دگرگونیاهای  انگاره
 بنيادينی روبرو شده و در نهادهای گوناگون اجتماعی رفتارهای جديدی پديد آمده است.های  چالش

جامعه ايران همچون بسياری جوامع در حال توسعه، چند دهه است كه قدم در راه مدرن شدن گذاشته 
اثرات اين مدرنيته نوپا را بر كليه ساختارها و نهادهای خود تجربه می كند. نهاد خانواده هم از اين جريان  و

بسيار روبرو شده است. شايد اولين اثرات مدرنيته بر نهاد های  مستثنی نبوده و در اين مسير با چالش
ما اين ساختار جديد نيز به تدريج خانواده، تغيير ساختار  گسترده آن به خانواده هسته ای بوده است ا

متناسب با الزامات و مقتضيات جامعه مدرن، دچار تحوالتی شده است كه وضعيت  آن را نسبت به شرايط 
مواجهه با تمدن غرب و گسترش شهرنشينی جديد و نتايج آن چند دهه گذشته به كلی متمايز ساخته است. 

ادی، موجب تغييرات عمده در شكل خانواده و خصوصاً فرهنگی، اجتماعی و اقتصهای  به ويژه در عرصه
پيش می رود. ها  تيپ شهری آن شده است، خانواده به سوی دگرگونی نگرش ها، ارزش ها، روابط و نقش

های پيشين  رسد موجب بروز گسست و انقطاع از سامان سرعت گيری اين تحوالت، كه گاهی به نظر می
 خانواده در ايران را به يک مسئله مبدل ساخته است.  است كه موضوعای  گرديده است، پديده

 بیان مسأله تحقیق
تا كنون به طور پيوسته در  1385های  طبق آمار سازمان ثبت احوال كشور، ميزان طالق در ايران در سال

رسيده است. بر طبق آمار  94هزار در سال  163765به   85هزار طالق در سال  94حال افزايش بوده و از 
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جمعيتی آسيا و اقيانوسيه، طالق در كشور سير صعودی دارد. اين آمار های  شره مركز مطالعات و پژوهشمنت
های  به ويژه تهران( درحال افزايش است. روند صعودی طالق نيز از مشخصه ) به خصوص در نقاط شهری

ای  نی، به طور گستردهاخير است.  نهاد خانواده در دنيای كنوهای  بارز تحوالت در حوزه خانواده در دهه
كند، البته اين بدان معنا نيست كه در گذشته با اين پديده مواجه نبوده، وليكن طالق نيز  می طالق را تجربه

عادی و ای  رسد نسبت به گذشته، پديده می ديگر، تغيير ماهيت يافته است و به نظرهای  مانند تمام پديده
جامعه شناسان، تبديل يک مسأله به مسأله اجتماعی، مستلزم  شود. به اعتقاد می عملی به هنجار انگاشته

تبديل شدن مسأله از يک گرفتاری خصوصی و شخصی، به يک مسأله عام ساخت اجتماعی است و زمانی 
شود كه از حد معينی خارج شده و فراوانی آن غير متعارف گردد و نياز  می به عنوان مسأله اجتماعی مطرح

خصوص احساس شود. بدين لحاظ امروزه، طالق ديگر يک مشكل فردی نيست بلكه به ايجاد تغيير در آن 
است كه نه تنها بر نحوه ارتباط افراد ای  يک مسأله عام ساخت اجتماعی است.طالق يک فرآيند چند مرحله

 كند. می گذارد، بلكه كل جامعه را درگير مشكالت جدی، عميق و جبران ناپذيری می خانواده تأثير
اجتماعی های  خانوادگی است كه به دليل رابطه آن با انواع آسيبهای  ی از انواع گسيختگیطالق يك

مثل تغيير نگرش نسبت به تداوم زندگی، رشد همباشی ها، فرار، روابط نامشروع، رواج زندگی مجردی، 
درگير اين  باشد. لذا افزايش گسترده افرادی كه می روسبی گری، اعتياد، جرم، بزهكاری، و...مورد اهميت

هستند، ايجاب ميكند پديده طالق، داليل آن و پيامدهای آن در عرصه خرد و كالن اجتماعی ها  آسيب
 بررسی و واكاوی شود.

طالق در همه جوامع ازنظر تاريخی قدمتی طوالنی دارد و در تمام جوامع نيز با گذشت زمان و بروز 
هال و ژانو  ) دهد روند افزايش طالق جهانی است.می مسايل متنوع رو به ازدياد بوده است، مطالعات نشان

( روند صعودی خيره كننده طالق در جوامع معاصر سبب شد تا 2009، گونزالز و ديگران  1995، 
( 1995) اوپنهايم ماسون و جنسسن) انديشمندان، دوران جديد را در قالب اصطالحاتی همچون عصر طالق

( در ايران نيز روند رو 1392به نقل از فروتن،) ( توصيف كنند.1995گ، اوپون1998واتيزمن) و انقالب طالق
، به امروز موجب توجه محققان و سياستگذاران به اين پديده  70به رشد طالق خصوصاً از ميانه  دهه 

ای كه آثار زيانبار فراوانی در سطوح فردی و اجتماعی در پی خواهد داشت و اجتماعی شده است، پديده
های اجتماعی ديگر در جامعه خواهد شد. طالق پديده مهم اجتماعی است كه به بسياری از آسيبساز زمينه

گذارد. از يک طرف بر كميت جامعه، چرا كه تنها نهاد مشروع و تمام جوانب جمعيت يک جامعه اثر می
ذارد. طالق به گرود و از طرفی ديگر بر كيفيت جامعه اثر میتوليد مثل يعنی خانواده از بين می اساسی

 گزارد. می عنوان يک پديده اجتماعی متاثر از جامعه است و نيز خود روی جامعه تاثير
زن، مرد، ) تواند اعضای خانواده می ناهنجار نيست و در بعضی مواقعای  طالق به خودی خود مساله

، در اين پروسه دچار احتمالی بيشتر رها سازد.اما جوامع سنتی و در حال گذار های  فرزندان( را از آسيب
شوند چرا كه روابط سنتی مخدوش شده در حالی كه فضای  می و تضادهايی گاه جبران ناپذيرها  آسيب

عمومی جايگزين هم به اندازه كافی شكل نگرفته است. به عبارتی هنوز فاقد ساختارهای حمايتی و 
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تلفات  در عبور از معبر مدرنيته بنياد  باشند و يكی از می قابل قبول برای عبور از اين گذارهای  جايگزين
 هاست. خانواده

های زمانی مختلف متفاوت داليل طالق و شكل آن و برخورد با آن در جوامع مختلف و نيز در دوره
طالق ( با جهان زيست و زيست بوم افراد دارد.بدين منظور برای  ) باشد و اين نشان از نسبت اين پديدهمی

اعی بايد به بنا و بستر اجتماعی بزرگتر آن، يعنی زيست بومی كه اين پديده بررسی اين پديده اجتم
دهد نيز توجه داشت. با توجه به اين كه نمی توان نظريات كشورهای صنعتی را به اجتماعی در آن رخ می

كه   بود ای  كشوری مثل ايران با پيشينه و زمينه متفاوت تاريخی و مذهبی تعميم داد بايد به دنبال نظريه
موجود جامعه ايرانی برخاسته باشد.از اين رو در اين تحقيق با مطالعه ميدانی به دنبال شناسايی های  از داده

ابعاد و زوايای پنهان و آشكار مسئله طالق، بر اساس تجارب زنان مطلقه و متقاضی طالق هستيم و با 
در شهر ها  و پيامدها  ه طالق، ريشهتوجه به آن چه گفته شد سوال اساسی در تحقيق حاضر، واكاوی پديد

 باشد؟ می تهران

 اهمیت و ضرورت تحقیق
شود ، اين ميزان ازدواج يكی به طالق منجر می 100از هر  1372براساس آمار ثبت احوال كشور ، در سال 

 33/16ازدواج رسيده است يعنی  100طالق در  16به  1390طالق و در سال  12، به  1385در سال 
درصد نيز رسيده است و به گفته علی اكبر  66/16در كشور به  1391ار طالق تا پايان سال درصد. آم

محزون مدير كل دفتر آمار و اطالعات جمعيتی و مهاجرتی سازمان ثبت احوال  آمار طالق در ابتدای دهه 
در  1393ال هزار مورد رسيده و  در س 94به حدود  1380هزار مورد بوده و در اواسط دهه  30حدود  1370

افزايش  1392مورد طالق در كشور ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل  572هزار و  163مجموع 
 1393مورد رسيده كه نسبت به سال  163765در مجموع  1394دهد. در سال  می درصدی را نشان 3/5

( طبق 1394ال ايران، سايت اداره ثبت احو) طالق در روز را داشته است. 449موردی معادل  196افزايش 
 968هزار و  13در مناطق شهری و ها  مورد از اين طالق 797هزار و  149گزارش سازمان ثبت احوال، 

ازدواج  100طالق در  22،  به 93مورد نيز در مناطق روستايی به ثبت رسيده است كه به عبارتی در سال 
طالق به ثبت رسيده است و نكته  1كشور  ازدواج در 4/4درصد و يا به ازای هر  6/22رسيده است يعنی 

شود  ازدواج يكی به طالق منجر می 3است ، يعنی از هر  34/0درخور توجه اينكه در استان تهران و البرز 
و در  57/0به نسبت باال و پايين شهر متفاوت است ، چنانچه در شميرانات ها  و حتی اين آمار در كالنشهر

هزار مورد طالق ثبت  136651در مجموع  1395ماه اول سال 9در گزارش شده است.  23/0شهر ری 
باشد.  می مورد مربوط به مناطق روستايی 9495هزار مورد مربوط به مناطق شهری و  127156شده كه 

ازدواج يک طالق به ثبت رسيده است.  3.9باشد، يعنی از هر  می 3.9نسبت ازدواج به طالق در اين مدت 
مورد طالق به ثبت رسيده  29967ازدواج  در مقابل  73038باشد، چنانچه  می 2.4برای تهران اين آمار 

ازدواج در شهر تهران يک مورد طالق وجود داشته است.  اگر به اين آمار ،  2.4است، يعنی از هر 
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طوالنی در حال های  های عاطفی كه ثبت نشده و آماری از آنها در دست نيست  و نيز برخی پرونده طالق
 ها درگير آن هستند. بينيم، بسياری از خانوادهن را هم اضافه كنيم میجريا

كشورهای منطقه، ايران رتبه چهارم طالق را در جهان به خود اختصاص داده است، كه زنگ  در
( در ضمن تهران ركورد دار طالق توافقی  1393رنجبر،  ) شود.خطری برای جامعه و خانواده محسوب می

هزار مورد آن  25شوند كه حدود هزار نفر در تهران از يكديگر جدا می 30و ساالنه  باشددر ايران می
% نيز در پنج سال اول زندگی مشترک 50ها در همان سال اول زندگی مشترک و % طالق14توافقی است. 

 دهد . سال رخ می 30های دارای سن زير ها دركشور ميان زوج% طالق80افتد . اتفاق می
ر دليلی كه اتفاق بيفتد هم برای فرد و هم جامعه پيامدهايی را به همراه خواهد داشت، طالق به ه

ناپايدار و ای  كند و نيز سبب جامعه می برای زن و مرد مشكالت اقتصادی، روانی، عاطفی، اجتماعی ايجاد
زی جز افرادی شود، چرا كه داشتن جامعه سالم در گرو داشتن انسانهايی سالم است و جامعه چي می ناسالم

كنند، نيست. اينها همه حاكی از آن است كه توجه به پديده طالق در جامعه ايران  می كه آن را ايجاد
 رسد. می ضروری به نظر

 سواالت تحقیق
 كدامند؟ها  شرايط علی در پديده طالق از منظر سوژه -
 كدامند؟ها  در پديده طالق از منظر سوژهای  شرايط زمينه -
 كدامند؟ها  جی و مداخله گر در پديده طالق از منظر سوژهشرايط ميان -
 كنند؟ می راهبرد( در قبال پديده طالق اتخاذ) كنشهای  چه استراتژیها  سوژه -
 كدامند؟ ها  پيامدهای طالق از منظر سوژه -

 اهداف تحقیق 

 اهداف اصلی
 .در شهر تهرانها  و پيامدها  واكاوی و تحليل كيفی پديده طالق، ريشه -

 اهداف جزیی
 بررسی و تحليل شرايط علی پديده طالق از منظر سوژه ها. -
 پديده طالق از منظر سوژه ها.ای  بررسی و تحليل شرايط زمينه -
 بررسی و تحليل شرايط ميانجی و مداخله گر پديده طالق از منظر سوژه ها. -
 ق از منظر سوژه ها.راهبردها( در قبال پديده طال) كنشهای  بررسی و تحليل استراتژی -
 بررسی و تحليل پيامدهای طالق از منظر سوژه ها. -
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 پیشینه  پژوهش
بررسی دقيق مطالعات صورت گرفته پيشين درخصوص مسئله مورد مطالعه بسيار حائز اهميت است، چرا 
كه منجر به شناخت بهتر مفاهيم كليدی مساله مورد مطالعه خواهد شد و از طرفی با شناخت دقيق 

های صورت گرفته خواهد شد. همچنين طالعات پيشين محقق قادر به شناسايی خالءهای پژوهشم
های تحقيق يا تحقيقات انجام گرفته توسط ساير محققان را بررسی مطالعات پيشين امكان مقايسه يافته

 آورد.فراهم می

ق بر اساس روش ( در پژوهشی به شناسايی روند وقوع پديده طال1395) ابراهيمی منش، شكربيگی
نفر از زنان مطلقه يا در  40كيفی پرداخته اند. تحقيق حاضر با استفاده از نظريه مبنايی و مصاحبه عميق با 

عامل را كه شامل: رسيدن به بلوغ فكری، روانی،  5حال طالق انجام شده است. مدل نظری ارائه شده 
ندگی زناشويی، كيفيت نامطلوب سرمايه اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی و نيز ابهام در منطق ز

باشد در فرايند وقوع طالق  می اجتماعی، ناكارآمدی الگوهای ارتباطی، نطام ناكارآمد مديريت حل تعارض
 (342: 1395ابراهيمی منش، شكربيگی، ) موثر دانسته است.

ز تقاضای طالق بر مقايسه عوامل زمينه سا» ( در پژوهشی به  1394 ) عابدی نيا، بوالهری و نقی زاده
های خانواده فرد متقاضی طالق در دادگاه 300اند. جامعه آماری اين پژوهش را پرداخته« حسب جنسيت 

، اند . روش پژوهش توصيفی ومقطعیتشكيل داده 1385-86شهيد محالتی ـ ونک ( طی سالهای  ) تهران
ت، تقاضای طالق در زنان بيشتر تحت ها نشان داده اسبا انجام مصاحبه ساخت يافته بوده است . يافته

تاثير عوامل اقتصادی ، خشونت ، مشكالت جنسی و اعتياد بوده است در حالی كه مردان بيشتر به دليل 
 (  141 :1394عابدی نيا ، بوالهری و نقی زاده ،  ) اندمشكالت فرهنگی ، اجتماعی متقاضی طالق بوده

مطالعه جامعه شناختی »در مقاله خود تحت عنوان  ( 1394 ) سهيال صادق فسايی و مريم ايثاری
های طالق و با اتخاذ رويكرد كيفی و تكنيک و با هدف سنخ شناسی انواع و زمينه« های طالقسنخ

های طالق خود و های مطلقه از زمينهمصاحبه عميق و نيمه ساختار يافته به بررسی درک و تصور سوژه
مرد و زن مطلقه تهرانی در  36خته است. در نتيجه مصاحبه كيفی با نحوه تفسير آنها از اين واقعه پردا

مجموع شش تيپ گوناگون طالق شناسايی شد. طالق عقالنی ـ فاعالنه / عقالنی ـ توافقی / عقالنی ـ 
های مختلف منفعالنه / عقالنی ـ جاه طلبانه / طالق اجباری / طالق شتاب زده. اين سنخ شناسی از گونه

ميزان عامليت افراد در عملی شدن كنش طالق دسته بندی شده است كه اين عامليت خود طالق براساس 
از دو عامل عقالنيت و ميزان تمايالت عاطفی موثر است و عالوه بر اين تفسير افراد از علل طالق و نيز 

دهد می ها نشانهای گوناگون طالق دارند. يافتهگيری سنخای نقش مهمی در شكلبرخی متغيرهای زمينه
پيامد( و نيز كيفيت زندگی كنونی آنان تحت تاثير ) نحوه مواجهه كنشگران با طالق و زندگی پس از آن

های شتاب زده و جاه طلبانه و لزوم های گوناگون طالق است، اين پژوهش لزوم پيشگيری از طالقتيپ
فسايی و ) شود.ای يادآور میهای مداخلههای درگير با طالق اجباری را در برنامهتوانمند سازی سوژه

 (  1394:132ايثاری، 
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عوامل اجتماعی موثر بر ميزان » ( در پژوهشی تحت عنوان  1393 ) مختاری ، ميرفردی و محمودی
نفر، عوامل موثر به  384با استفاده از روش پيمايش و حجم نمونه « گرايش به طالق در شهر ياسوج

ها نشان داده است كه بين متغيرهای ميزان مراوده با اند. يافتهگرايش به طالق مورد بررسی قرار داده
خويشاوندان، ميزان رضايت جنسی و عاطفه از همسر، ميزان شناخت از همسر قبل از ازدواج، ميزان 

-وفاداری همسر و سطح انرژی عاطفی در خانواده با متغير ميزان گرايش به طالق رابطه معكوس و معنی

 ( 21، 1393ری ، ميرفردی و محمودی،مختا(داری وجود دارد
فهم عوامل طالق از منظر مردان و » ( در پژوهشی با عنوان  1393 ) قريشی ، شيرمحمدی و برجوند

به بررسی ابعاد و عوامل موثر بر طالق (« مطالعه موردی شهر سقز  ) زنان در معرض طالق و طالق گرفته
اند. ای پرداختهفته با استفاده از روش نظريه زمينهاز منظر مردان و زنان در معرض طالق و طالق گر

ای در اين پژوهش كه دربرگيرنده تمامی مفاهيم به دست آمده است، مفهوم غلبه نسبی مفهوم هسته
 ( 19 :1393قريشی ، شيرمحمدی و برجوند ،  ) های جديد است.ارزش

های برگرفته از تحليل ثانويه داده( در پژوهشی براساس  2014 ) فانی يوزياواتی بیای  ام دی سام و
( و مركز ملی توسعه خانواده و  JPN ) ( ، اداره ثبت احوال ملی مالزیJAKIM) اداره توسعه اسالمی

های طالق در بين زنان مالزی پرداختند . ريمو و ( به بررسی و تحليل تعيين كنندهLPPKN ) جمعيت
اند. اين پرداخته« تالفات تحصيلی در طالق در ژاپن نقش اخ» ( در پژوهشی به بررسی  2013 ) همكاران

و همچنين  1990-2005و  1980-89های پيمايش در دو دوره زمانی پژوهش براساس تحليل ثانويه داده
های تعيين كننده» ( به بررسی  2012 ) ساله انجام گرفته است. يورويچ 14های مطالعات طولی داده

پرداخته است . « زن و شوهر هردو شاغل ( يهودی در اسرائيل  ) شاغلهای اقتصادی طالق در ميان زوج
های مركز جمعيت شناسی يهوديان اسرائيل به بررسی اين پژوهش به شيوه تحليل ثانويه با استفاده از داده

(  2012 ) عالوه بر اشتغال مردان ( بر ثبات وضعيت زناشويی پرداخته است. ساندستروم ) تاثير اشتغال زنان
گذر » در پژوهشی به بررسی تغيير و تحوالت نرخ طالق در سوئد در طی زمان پرداخته است. اين پژوهش 

( در پژوهشی  2012 ) را مورد بررسی قرار داده است. ولی«  1915 – 1974طالق در سوئد طی سالهای 
» نياز ازدواج  كاهش نرخ طالق در ميان مسيحيان آمريكا مشاوره قبل از ازدواج يک پيش» تحت عنوان 

به نقل از ابراهيمی  ) به بررسی نقش مشاوره قبل از ازدواج در كاهش ميزان نرخ طالق پرداخته است.
 (18: 1395منش، 

 مبانی نظري
از انجايی كه مقاله حاضر با رويكرد نظريه مبنايی دنبال شده است فاقد جارچوب نظری است، معهذا به 

مرتبط های  رويكرد استروس و كوربين به مروری مجمل بر نظريهمنظور توسعه مفاهيم حساس بر اساس 
 ايم. با موضوع پرداخته
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 متغير نظريه نظريه پرداز

 مسئوليت پذيری و تعهد. -باور -مشاركت -دلبستگی و عالقه كنترل اجتماعی هيرشی

 داغ -برچسب برچسب اجتماعی هوارد بكر

 بديل جايگزينهای  جذابيت -تمنفع -پاداش -هزينه مبادله اجتماعی لوينگر

 فقدان وجدان جمعی  -ضعف هنجارها آسيب شناسی و آنومی دوركيم

 طبقاتی -مذهبی –فرهنگی  -همسانی مالی همسان همسری 

 خود -من -من اجتماعی نظريه تكامل تاريخی ميد

 مد يا سامان -سنت نظريه سامان يا مد بلومر

 ابزاری و عقالنيت ارتباطی و تفاهمیعقالنيت  نظريه كنش ارتباطی هابرماس

 آگ برن
پس افتادگی يا تاخر 

 فرهنگی
عدم هماهنگی در تغيير عنصرهای يک تركيب  -پس افتادگی فرهنگی

 فرهنگی

 انقالب اطالعاتی و ارتباطی -انقالب صنعتی -انقالب كشاورزی موج سوم آلوين تافلر

 دموكراسی گفتگويی -یباز انديش -مخاطره -مدرنيته متاخر مدرنيته گيدنز

 خشونت -زور -قدرت-پايگاه اجتماعی و اقتصادی  -ميزان منابع منابع ويليام گود

جامعه شناسان 
 فمينيست

 ظلم به زنان -مرد ساالری نظربه فمينيستی

 -كشمكش در خانواده -طالق اطرافيان و دوستان نظربه يادگيری اجتماعی باندورا و ساترلند

 ط با موضوعتعریف مفاهیم مرتب
 1خانواده

شده در زندگی اجتماعی انسان است كه تاكنون وجود داشته ترين اشكال شناختهخانواده يكی از ابتدايی 
تأثير تحوالت خانوادگی قرار دارد و هرگونه انحرافی در فضای نوعی تحتبه 2است. بافت اجتماعی

اده نيز در برابر تغييرات جامعه از خود واكنش شود. درمقابل، خانوها لزوماً در جامعه منعكس می خانواده
توان گفت ميان خانواده و جامعه يک رابطه دوسويه برقرار است و هركدام بر رو، میدهد. از ايننشان می

 (.83: 1383احسانی، ) گذارد.ديگری تأثير می
ن است. اين سازه ، قابل تبيي3عنوان يک سازه اجتماعیشناختی، خانواده بههای نوين جامعهدر بحث

پذيری در تمامی ابعاد رسد گستره اين تحولنظر میدارد. به 6و غيرايستا5، سيال4اجتماعی خصلتی غيرخنثی
خانواده را همچون  7شود؛ اگر باتوجه به تعريف راجرزكاركردی خانواده نمايان می-و زوايای ساختی

ها و كند و دارای اعضايی است كه وضعيتسيستمی درنظر بگيريم كه نقش ارتباطات داخلی را ايفا می

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Family 

2 Social Context 

3 Social Structure 

4 Non-Neutral 

5 Fluid 

6 Non-Static 

7 Carl Ragers 



 

 

 

 

 

 147 ها و پيامدها در....  طاهری بنچناری، آقاجانی مرساء، كلدی / واكاوی پديده طالق، ريشه

 

 

ها، افكار و ها، وضعيتاند و باتوجه به محتوای نقشهای مختلفی در خانواده و اجتماع احراز كردهجايگاه
علی احمدی و پور ) ای است كه خانواده جزء الينفک آن است.ارتباطات خويشاوندی كه مورد تأييد جامعه

 (.13: 1392رضا، 
خانواده را  1اند ازجمله پی ير بورديوگون تعاريف متفاوتی برای خانواده ذكر كردهمتخصصين گونا

داند كه از طريق ازدواج از طريق نسب يا از طريق فرزندخواندگی به ای از خويشاوندان میمجموعه
 اند.زيستی متكیكنند يعنی بر دو اصل خويشی و هماند و زير يک سقف زندگی میيكديگر متصل

 (.13: 1385ی، مناد)

 طالق
توان به عنوان شكستن واحد خانوادگی يا گسيختگی ساخت را مینابسامانی خانواده يا گسيختگی آن

های خود تعريف به علت قصور يا ناتوانی يک يا چند عضو خانواده در اجرای نقش 2های اجتماعی نقش
های گذشته تا به معه ايران طی سالخانواده است كه آمار آن در جا كرد. طالق يكی از انواع گسيختگی

 (.181: 1386كاملی، ) هايی را نيز در جامعه به دنبال داشته استامروز رو به فزونی گذارده و بالطبع آسيب
طالق از نظر لغوی، به معنی رها شدن است و در اصطالح زندگی امروزی عبارت است از خاتمه دادن 

( بيان شده است كه طالق به داليل متعددی 2000) شناسیمعهنامه جابه زندگی مشترک زوجين، در دانش
شناسی اهميت دارد. نرخ طالق عمدتاً به عنوان شاخصی برای سالمت و پايداری نهاد از نظر جامعه

 (700 – 709، 2000ادگار: ) شود.خانوادهه در يک جامعه محسوب می
شودو با سعی در ی هر دو زوج شروع میطالق فرآيندی است با تجربه به بحران عاطف 3از نظر وايزمن

ها و سبک زندگی متفاوت خاتمه حل تعارضات زناشوئی، از طريق جدايی، با ورود به موقعيتی جديد با نقش
 (113: 1390كالنتری و همكاران، ) يابدمی

های خانواده و پيدايش ناسازگاری و طالق، هر يک از محققان و در مورد علل سست شدن بنيان
ها از بينانه زوجهای غير واقعچشم داشت 4اند. بروس كوئننظران با نظری خاص به آن پرداختهصاحب

 6به نقل از تورشتاين وبلن 5خوشبختی و از بين رفتن قبح طالق، كاسته شدن از عشق اوليه ، لويس كوزر
ساختار  7روزن باومهای اجتماعی،هايدی گذار جامعه از يک سامان كهنه به يک سامان نو و ايجاد درگيری

اطالعی، تفاوت در شناخت و سوءتفاهم، بی 8ازدواج و خانواده و نقش مسائل اقتصادی و آرون تی بک
نشده، افكار خودانگيخته و خاموش، كاهش وابستگی عاطفی زن و ها، توقعات بيان آگاهی از وظايف نقش

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Pierre Bourdieu 

2 Social Roles 

3 Wiseman 

4 BruseCojen 

5 Lewis Alfred Coser 

6 T.Veblen 

7 Haidi Rosen Baum 

8 Aaron T.Beek 
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خوانی ر مسائل اقتصادی و بدبينی و ذهنهای خود، تأثيشوهر به يكديگر، تعصب و اهميت دادن به خواسته
دانند، كاوی تغيير نقش و تفاوت در انتظارات، كاهش عشق اوليه، غلط را عوامل ناسازگاری و طالق می

فروكش شدن 2فروكش كردن عشق، آندره ميشل1افزايش غرور و خودخواهی در مقابل گذشت، الوين تافلر
د و تفاوت در قدرت اقتصادی مرد يا زن را داليل ناسازگاری مندی، نداشتن فرزنعشق اوليه و كاهش عالقه

 (116: 1390شهولی و رضايی فرد، ) اندو طالق دانسته

 آگاهی
-شناسی فلسفی رايج شد. آگاهی بهی هيجدهم در شناختای است كه از سدهآگاهی اصطالح فنی فلسفی

(. از نظر ماركس وجه 13: 1382احمدی، ) .رودكار میای بهمند از ابژهطور معمول برای بيان آگاهی نيت
همين عنصر آگاهی است. اما گيدنز معتقد است كه آگاهی « طبقه برای خود»و « طبقه در خود»متميزه 

دهد تا بر عنصر ذهنی  می طبقاتی مفهومی نارساست و وی به جای واژه ی آگاهی واژه ی باخبری را قرار
(.آگاهی به تعبير 285: 1395تنهايی، ) ز ماركس اشاره كرده باشد.روابط متقابل ميان انسان و جامعه بيش ا

 گيدنز سه عنصر متمايز دارد:ناآگاهی يا آگاهی پنهان، آگاهی عملی، آگاهی گفتمانی 

 3سبک زندگی
های مختلف ياد شده است. اين تركيب از دو  در شكل« سبک زندگی»های مختلف از تركيب  در زبان

تمام كالم آدلر است و در  ی زندگی، تكيه (.شيوه1390:46كنی، مهدوی) شود میی سبكوزندگی تشكيل  واژه
سبک زندگی، »شناسی فردی است. از نظر آدلر  بعدروان ترين هايش مكرر به كار رفته و مشخص نوشته
وبر از  تعريف. «فرايندهای عمومی زندگی، ذيل آن قرار دارد  همتا و فردی زندگی كه همه كليت بی يعنی

 انديشيدن و نگرش هايی كه، رفتار، لباس پوشيدن، سخن گفتنهای  شيوه: زندگی چنين استسبک 
( منظور از سبک زندگی  21: 1382ی،فاضلسوبل به نقل از ) است منزلتی متفاوتهای  مشخص كننده گروه

گی ها است كه در مجموع هويت اجتماعی و شخصی زندها و كنشها، احساسات، شناختالگويی از انديشه
 (7: 1996تيرا،) سازد.فرد را می

 4پایگاه اجتماعی اقتصادي
پايگاه اجتماعی اقتصادی اصطالحی است كه از نظر متفكران بارمعنايی آن نسبت به پايگاه از انعطاف 
مفهومی بيشتری برخوردار است. در متن آن عالوه بر بعد اقتصادی همانند ثروت و درآمد بعد فرهنگی 

گيرد. امروزه طيف وسيعی از پژوهشگران منزلت اجتماعی( را نيز در بر می) د اجتماعیمثل: تحصيالت و بع
 كنند.اقتصادی استفاده می –هنگام مطالعه نظام قشربندی از اصطالح پايگاه اجتماعی 
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3 Life.Style  
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در برخی منابع؛ كلمه استاتوس معادل »بااين حال در استفاده اصطالح معادل پايگاه توافق وجود ندارد 
انتخاب كرده و « رتبه اجتماعی»كه چلبی پايگاه را معادل تلقی شده است، يا اين 2«رتبه»يا  1«منزلت»

داری(، سرمايه ميزان دسترسی به سرمايه) موضع اجتماعی فرد تحت تأثير سرمايه مادی»معتقد است 
سرمايه ميزان دسترسی به تعهدات اجتماعی( و ) ميزان دسترسی به قدرت سازمانی(، منزلت) سازمانی
 (. 207: 1385چلبی، ) «شودميزان دسترسی به منابع معرفتی( ساخته می) فرهنگی

 مردساالري() نابرابري قدرت در خانواده
كند كه واژه مردساالری در تعريفی  ( در تعريف مفهومی خود از مردساالری بيان می2010) 3آبدا سلطانا

االمر پدر يا مرد خانواده قرار دارد. از اين منظر  تلغوی به معنای حكومت پدر است كه در آن خانواده تح
مردساالری مبين نوعی از رابطه قدرت در نظام خانواده است كه در آن همه اعضاء خانواده شامل زنان، 
فرزندان، بردگان، خدمتگزاران تحت حكمرانی، اراده و فرامين و دستورات پدر يا مرد خانواده قرار دارد. 

د كه مردساالری همچنين اشاره به سلطه مردانه در هردو سپهر عمومی و خصوصی شو سلطانا متذكر می
گيری، اداره امور،  های تصميم دارد. در سپهر عمومی مردساالری ناظر بر سلطه مردان بر همه حوزه

مالكيت، اعمال قدرت، هدايت و انتخاب است. از اين منظر زنان در حيطه و دايره تصميمات مردان قرار 
. در سپهر خصوصی مفهوم مردساالری مبين اقتدار و سلطه مردان در حوزه خانواده است كه در آن دارند

ها، اعمال قدرت، اختيارات و مانند آن در حيطه وظائف پدر يا مرد خانواده  گيری اداره امور خانواده، تصميم
 4ن را جهت توضيح رابطه قدرت، آ«مردساالری»ها با استعمال واژه  ( .فمينيست4: 2010سلطانا، ) قرار دارد

 گيرند. بين مردان و زنان بكار می

 خشونت 
خشونت بدين شكل تعريف شد: هر نوع  1993دسامبر  20مجمع عمومی در تاريخ  104/48ی در قطع نامه

آميزی كه بر اختالف جنسيت مبتنی باشد و به آسيب يا رنج بدنی، جنسی و روانی زنان عمل خشونت
از مصاديق ) ها وجود داشته باشدها و رنجكه احتمال منجر شدن آن عمل به اين نوع آسيب بيانجامد، يا آن

سازی خودسرانه از آزادی؛ شود( ؛ از جمله تهديد به اين گونه اعمال؛ زورگويی يا محرومخشونت شمرده می
به نقل 1380سازمان جهانی بهداشت، ) خواه آن كه در مالء عام روی دهد، خواه در زندگی خصوصی

 (62: 1383ازاعزازی، 

 مدرنیته
ای تاريخی  شود. مدرنيته دوره مدرن( اطالق می) به جامعه  جديد 5دوران نوين، دوران مدرن يا مدرنيته

های متعدد فرهنگی و عقالنی  است كه بين سده پانزدهم ميالدی تا سده بيستم را در بر دارد و واجد جنبش

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Status 
2 Rank 
3Abeda Sultana  
4 Power Relationship 
5 modernity 
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ای ناتمام است و  فيلسوف مدافع مدرنيته بر اين باور است كه مدرنيته پروژه يورگن هابرماساست. البته 
 رنيته را جامعه  مدرن دانست.توان منظور از مد است. به شكل كلی می هنوز به آخر نرسيده

 روش پژوهش
كيفی مأخوذ از های  در باب پديده طالق بر پايه دادهای  با توجه به اينكه هدف اصلی تحقيق توسعه نظريه

و ها  برای تجزيه و تحليل دادهای  زمينه نظريه يا تئوری كنشگران اجتماعی است، از روش كيفی گراندد
 بدونها  داده مستقيم استخراج با و گرديده ر گردآوری اطالعات استفادهتكنيک مشاهده و مصاحبه به منظو

 وها  داده تحقيق، استراتژی به توجه است. با شده داده پاسخ تحقيقهای  پرسش به فرضی پيش هيچ
 يا آغاز در كه منظمیهای  توالی شدند، برده پيش به يكديگر دوشادوش تكوينی، فرايند در نظری تصورات

 انجام با و كرده ترغيبها  پاسخ جستجوی وها  پرسش طرح به را پژوهشگر كشف شده، ژوهشپ جريان در
گرفته  قرار مجدد تفسير مورد نظریهای  انديشه و تصورات پرتو درها  داده مطالعه، مورد مراكز بين مقايسه

 منجر ايیه پاسخ جستجوی و موقتیهای  فرضيه ساختن مطرح و بعدیهای  پرسش به خود نوبه به اين و
 خود تفسيرها اين ینتيجه در و شده تفسير باز و تفسير تكوين حال در ینظريه پرتو درها  داده است. شده

 جلو با همراه شده برساخته نظريه كه صورت است. بدين كرده تغيير بارها فرايند اين جريان در نيز نظريه 
 به پاسخگويی در محقق رضايت نظری، اشباع با گرفته و قرار پااليش و آزمون مورد پژوهش رفتن

است. از اين رو روش استفاده شده در تحقيق حاضر شامل روش اسنادی، به  شده حاصل پژوهش سئواالت
منظور مطالعه و تحليل تحقيقات پيشين و مبانی نظری و روش ميدانی و نظريه زمينه ای، به منظور تحليل 

 باشد. میای  ينهكيفی، توليد مفاهيم، مدل، نظريه زمهای  داده
روش اصلی نمونه گيری در نظريه مبنايی، نمونه گيری نظری است كه در تمام مدت جريان جمع 

نيمه ساختاريافته و بدون ساختار مورد توجه بوده است. در اين شيوه از های  و انجام مصاحبهها  آوری داده
های  با هدف كمک پر شدن خانهها  تحقيق از پيش مشخص نيستند. سوژههای  نمونه گيری تعداد سوژه

به ها  شوند و نمونه گيری تا زمانی كه مفهوم جديدی از طريق مصاحبه می خالی ماتريس نظريه انتخاب
تحت مطالعه های  ( سوژه289: 1395محسنی تبريزی،) بابد. می دست نيايد و اشباع نظری رخ ندهد، ادامه

دهند. در اين پژوهش  می طالق در شهر تهران تشكيلدر اين تحقيق را تعدادی از زنان مطلقه و در حال 
انتخاب شوند تا اينكه پراكندگی و ها  سعی گرديد از تمامی دادگاههای خانواده در شهر تهران سوژه

مشابه و مشترک های  مختلف جامعه هدف را دربرگيرد و صرفا  با سوژه هايی با ويژگیهای  ويژگی
مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مجموع تعداد افرادی كه مورد  به صورت حضوریها  مصاحبه نشود. سوژه

نفر بودند. بر اين اساس در اين تحقيق نمونه گيری گام به گام  55مصاحبه عمقی حضوری قرار گرفتند 
 انتخاب گرديد. و نمونه گيری با اشباع نظری به انتها رسيد. 
های مرتبط با تدوين ی تحليل داده( برا1967) كد گذاری نظری روشی است كه گليسر و استراوس

ها نمی تواند مستقل از گردآوری يا نظريه در روش گراندد تئوری مطرح كردند. در اين رويكرد، تفسير داده
گيريم كه كدام  می انجام شود. تفسير همان مرجعی است كه براساس آن تصميمها  نمونه گيری از آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3
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ها چكونه و با چه روش هايی بايد گردآوری ه بگنجانيم و اين دادهها يا مورد را در مرحله بعد در نمون-داده
كد گذاری »های مختلفی برای كار با متن در فرايند تفسير وجود دارد كه عبارت هستند از شوند. روش

 (185: 1392استراوس و كربين، ) «كدگذاری گزينشی»و « كدگذاری محوری»، «باز

 قابلیت اعتماد
در اين روش چند متخصص و صاحب نظر كه در حوزه پژوهش و كار  :1مميزیاستفاده از تكنيک - 1

محقق های  كيفی تخصص داشتند بر مراحل مختلف كدگذاری، مفهوم سازی، استخراج مقوالت و برداشت
زاويه بندی نظری: اين شيوه توسط دنزين مطرح شده است و در اين شيوه از نظريات و  -2نظارت كردند. 

مرتبط با موضوع در مرخله توسعه مفاهيم حساس و تنظيم نظام مقوالت و نيز تحليل و رويكردهای نظری 
 (149: 1395محسنی تبريزی،) شود. می تفسير نتايج استفاده

 تحقیقهاي  یافته
بدين گونه است كه ابتدا از طريق كدگذاری باز، مفاهيم و مقوالت ای  فرايند تدوين نظريه در رويكرد زمينه

باشد. در مرحله كدگزاری  می شوند. خروجی كدگذاری باز مقوالت می والت اصلی تبيينفرعی و سپس مق
محوری، مقوالت فرعی به دست آمده در بخش كدگذاری باز، در قالب يک مدل پارادايمی، بر اساس 
 رويكرد استراوس و كوربين، شامل شرايط علی، زمينه ای، شرايط ميانجی و مداخله گر، راهبردها و پيامدها

به دست آيد. در نهايت كدگذاری ها  شوند تا تصوير روشن تر و معقول تری از يافته می مجددا تركيب
گيرد. خروجی كدگذاری انتخابی مدل پارادايمی و ارائه  می انتخابی برای رسيدن به مقوله مركزی صورت

                             باشد.                                                     می نظريه مبنايی

 کدگذاري باز
ها و ( شامل تجزيه و دسته بندی داده1392) مرحله اول كه كد كذاری باز است به نظر استراوس و كربين

مربوط به پديده مورد مطالعه با بررسی دقيق و موشكافانه نام های  هاست. در مرحله كدگذاری باز دادهمقوله
باشند.  می . محصول نام گذاری، مفاهيم هستند كه عناصر سازنده نظريه بنيانیگذاری و مقوله بندی شدند

به متن، مستندسازی و به صورت جمله به جمله ها  و مصاحبهها  با تبديل مشاهدهها  در اين مرحله داده
جداسازی گرديد. سپس جمالت تكراری جداسازی و حذف شد و در نهابت با تحليل خط به خط داده ها، 

هرس  زپس اها  باشد. داده می داده 700خام حاصل از مصاحبه شامل های  خام شكل گرفت. دادههای  داده
پايا و مراجعه مكرر به داده ها، توسط محقق مفهوم سازی های  موارد اضافی و غير مرتبط و انجام مقايسه

فرايند مقوله بندی،  مفهوم را شامل شده است. سپس 115خام های  گشت. مفاهيم پر تكرار برآمده از داده
بر اساس رويه تحليلی مقايسه كردن، گروه بندی مفاهيم در سطحی باالتر و و انتزاعی تر برای دستيابی به 

آغاز شد. در جريان اين كار هر مفهوم با مفاهيم قبل يا بعد از خود و با كل مفاهيم موجود مقايسه ها  مقوله

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Auditing 



 

 

 

 

 

 1397، پاييز و زمستان 2، شماره 9بررسی مسائل اجتماعی ايران، دوره   152 

  

 

ساخته شده های  ساخته شدند. مقولهها  كی، مقولهو تطابق داده شد و بر اساس همانندی و نزدي
                                         ( مفاهيم و مقوالت به دست آمده ارائه شده است:                                                                                 1) باشد. در جدول شماره می مقوله32شامل

 کیفیهاي  (: جدول مفاهیم، مقوالت و مقوله محوري استخراج شده از داده1) رهجدول شما

 مقوالت مفاهیم

 مل محافطت كنندهاعو تعهد و مسئوليت پذيری، عالقه و دلبستگی

 دخالت فضاهای سايبری در روابط زناشويی اينستاگرام، فيس بوک، الين، تلگرام، ماهواره

لند پروازی مرد و روحيه عدم جدی و خشک بودن مرد، عدم روحيه ب
 تغيير

 تحرک بی شوهر غير اجتماعی و غير معاشرتی و

 اختالالت روحی روانی همسر مشگالت شخصيتی، روحی و روانی

عدم تحمل شرايط موجود، قهر طوالنی، فاصله، جدايی، ترک خانه، 
 حذف رابطه جنسی

 طالق عاطفی

 ی ضعيف  خانوادهبنيه اقتصاد ورشكستگی، مسائل اقتصادی و مالی

و حركات زشت، كسرشأن ها  تربيتی، رفتار بی تحقير زن و خانواده زن،
 بودن،

 ادب، نزاكت و تربيت اخالقی پايين همسر

 قبل از ازدواجهای  پايداری دوستی قبل از ازدواج، دوستی و عشق سابق زن يا مردهای  دوستی

 اهی زن از وضع نامطلوب موجودآگ آگاهی از توهين، تحقير، از بين رفتن كرامت زن،

 ناهمسان همسری اختالفات فرهنگی و مذهبی و عقيدتی و مالی

 خانواده سنتی و قديمی

 مرد ساالری
خانواده مردساالر و سنتی، روابط ) نوع ساختار خانواده

 قدرت نامتوازن(

 گیتفاوت در ميزان  فردگرايی و مدرنيسم و سبک زند مدنيته، فرديت، سكوالريزه شدن

 تغيير ساختار خانواده به مثابه پيامد وضع موجود زن دوم، صيغه، مجرد ماندن، تنوع در اشكال خانواده

 طالق اطرافيان،

 يادگيری
 سابقه طالق در خانواده و دوستان

اعتياد، كالهبرداری، دزدی و دست كجی و فروش مواد مخدر، 
 خساست، نازايی

 عوامل خطرآفرين

 زندگی و ارتباطی زوجينهای  كيفيت نازل مهارت ی مسئله، حل مسئله و تعارضاتعدم مهارت در شناساي

 خشونت در خانواده خشونت جسمی، روحی، جنسی،كالمی

 عدم آمادگی زوجين برای ازدواج نداشتن حداقل امكانات، بچه بازی، الابالی گری

 ه طالقدغدغه ذهنی نسبت ب نگرش زن به طالق  و زندگی، فكر طالق، فكر جدايی

 بروز صور بيگانگی احساس بيگانگی از خود، زندگی زناشويی، جامعه

ازدواج فاميلی يا غريبه، از طريق دوستی، زن دوم، ازدواج اجباری يا 
 انتخابی

 نوع و شيوه  ازدواج

 احساس خسران از زندگی زناشويی ميزان منفعت در زندگی، پاداش ها، زيان ها

 عدم تعهد اخالقی به زندگی زناشويی صيغه، دوستی خيانت، روابط فرازناشويی و
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 هاي کیفی (: جدول مفاهیم، مقوالت و مقوله محوري استخراج شده از داده1دول شماره )ادامه ج

 مقوالت مفاهیم

سركار رفتن، مهمانی رفتن، سعی به برقراری روابط، دوست يابی، 
 رفتن نزد مشاور

ی، استقالل توانمند سازی خود جهت خروج از فرودست
 طلبی

 احساس طرد و حاشيه نشينی احساس سربار بودن، اضافه بودن

 افت تحصيلی و عاطفی فرزندان فرزندان عصبی و خسته، افت تحصيلی فرزندان،

 داليل ازدواج ازدواج برای فرار از خانه، فرار از تنهايی، برای برقراری رابطه جنسی،

 ننگداغ  برچسب طالق، زن مطلقه، بچه طالق

 دخالت اطرافيان دخالت اطرافيان همسر، مادر، خواهر

 وابستگی به والدين و انفعال در روابط خانگی اراده، خاله زنک بی مرد وابسته به فاميل، منفعل، دهن بين،

 عدم خرسندی و تشفی از روابط زناشويی عدم شناخت مرد از مسائل زنانگی و خانوادگی

ين زوجين، ساز متفاوت، سالئق و عدم وجود راه و هدف مشترک ب
 متفاوتهای  خواسته

 ناهمسويی در خلقيات، ذوقيات و سالئق

 کدگذاري محوري
ها به كار رفته و دادهها  و زير مقولهها  مرحله دوم كد گذاری محوری است و برای يافتن روابط ميان مقوله

( فرايند مرتبط كردن 1392) وس و كربينگذارد كه به تعبير استرا می ای جديد روی همرا دوباره به شيوه
گيرد كه شامل  می فرعی است. كد گذاری محوری با استفاده از يک پارادايم انجامهای  به مقولهها  مقوله

( 2) و پيامدهاست. در جدول شمارهها  شرايط علی، شرايط زمينه ای، شرايط ميانجی و مداخله گر، راهبرد
 شده است:                            فرايند كدگذاری محوری نمايش داده

 ( فرایند کدگذاري محوري2) جدول شماره
 غريبه، دوستی، فاميلی،همسر دوم، اجباری، انتخابی( ) نوع و شيوه ازدواج

 استيصال، تنهايی، رابطه جنسی() داليل ازدواج

 عدم آمادگی زوجين برای ازدواج
 يی، شک، عدم صداقت(اعتياد، بيكاری، خساست، نازا) عوامل خطرآفرين

 اختالالت روحی روانی همسر

 عدم خرسندی و تشفی از روابط زناشويی و جنسی
 عدم تعهد اخالقی به زندگی زناشويی

 ناهمسويی در خلقيات، ذوقيات و سالئق

 ناهمسان همسری 

 خشونت در خانواده
 دغدغه ذهنی نسبت به جدايی

 
 

 شرایط علی

 بنيه اقتصادی ضعيف  خانواده 

 قبل از ازدواجهای  اری دوستیپايد
 مهارت حل مسئله و مهارت حل تعارض() زندگی و ارتباطی زوجينهای  كيفيت نازل مهارت

 سابقه طالق در خانواده و دوستان
 (SES) پايگاه اقتصادی اجتماعی زن

 
 

 شرایط زمینه اي
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( فرایند کدگذاري محوري2جدول شماره )  

 يت پذيری، باور، مشاركت(دلبستگی، مسئول) عومل محافطت كننده

 دخالت اطرافيان

 وابستگی شوهر به والدين و انفعال در روابط خانگی
 خانواده مردساالر و سنتی، روابط قدرت نامتوازن() نوع ساختار خانواده

 تفاوت در ميزان  فردگرايی و مدرنيسم و سبک زندگی

 آگاهی زن از وضع نامطلوب موجود
 ايين همسرادب، نزاكت و تربيت اخالقی پ

 تحرک بی شوهر غير اجتماعی و غير معاشرتی و

 دخالت فضاهای سايبری در روابط زناشويی 

 

 شرایط مداخله گر

 توانمند سازی خود جهت خروج از فرودستی، استقالل طلبی

 ناسزا، تهمت، تهديد، كتک، دعوا

 فاصله گيری، سكوت، قهر() طالق عاطفی
 ترک خانه

 مسائل خانوادگیمراجعه به مشاوره جهت حل 
 مهريه، نفقه( و اقدام به طالق) مراجعه به دادگاه

 اتخاذ رفتار مقابله به مثل
 عدم رغبت به برقراری رابطه جنسی 

 راهبردها

 تغيير ساختار خانواده به مثابه پيامد وضع موجود

 داغ ننگ

 افت تحصيلی و عاطفی و اخالقی فرزندان

 احساس طرد و حاشيه نشينی

 از زندگی زناشويیاحساس خسران 

 احساس بيگانگی از خود، زندگی زناشويی و جامعه() بروز صور بيگانگی

 فردگرايی

 پیامدها

 

 یشرایط علّ
 به يک پديده خاص اشاره دارد.ها  شرايط علی در نظريه مبنايی به چرايی و چگونگی واكنش سوژه

از علل و عوامل ايجابی و ای  عه( در تحقيق حاضر شرايط علی به مجمو153: 1392استراوس و كوربين،)
اشاره دارد. از جمله اين عوامل كه ها  ايجادی پديده طالق و ضرورت انجام آن در جامعه از منظر سوژه

غريبه، دوستی، فاميلی،همسر دوم، اجباری، انتخابی(، ) شوندشامل، نوع و شيوه ازدواج می سبب پديده طالق
استيصال، ) و تشفی از روابط زناشويی و جنسی، داليل ازدواجاختالالت روحی روانی همسر، عدم خرسندی 

اعتياد، بيكاری، خساست، نازايی، شک، عدم صداقت(، عدم تعهد ) تنهايی، رابطه جنسی(، عوامل خطرآفرين
اخالقی به زندگی زناشويی، ناهمسويی در خلقيات، ذوقيات و سالئق، ناهمسان همسری، خشونت در 

 ت به جدايی، عدم آمادگی زوجين برای ازدواج.خانواده، دغدغه ذهنی نسب
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غريبه، دوستی، فاميلی، همسر دوم، عجله ای، با كراهت، اجباری، انتخابی( است. ) نوع و شيوه ازدواج 
دونستم كار  می گويد: با دوستی با همسرم آشنا شدم البته از ابتدا قصدمون ازدواج بود اما می خانم فرشته

 وريم اما به خاطر عهد و پيمان و از روی دلسوزی باهاش ازدواج كردم.غلطيه و به درد هم نمی خ
گويد:همسرم پسرعمم بود، مادربزرگم وصيت كرده بود كه ما با هم عروسی كنيم البته  می خانم سهيال

 كنم با اين وصيتش. می االن فوت كرده اما هميشه ازش گله
تنهايی، فقر و استيصال، حرف ديگران، رابطه ازدواج برای فرار از ) عامل موثر بعدی داليل ازدواج

گويد:  فقط خواستم شوهر كنم كه  می باشد. خانم سحر می جنسی، آزادی، لجبازی و چشم و هم چشمی(
 اسم يک مرد بياد تو شناسنامم و از دست برادر مثال غيرتيم نجات پيدا كنم و بعد هم طالق بگيرم.

 30زدن تازه  می هميشه در مورد ازدواج من توی خونه حرف گويد:مادرم و خصوصا پدرم می خانم سارا 
گفتن ترشيده شدی، به خاطر اونها و حرف ديگران سعی  می سالم بود اما هميشه نگران بودند و به من

بهش نداشتم ازدواج كردم به خيال ای  كردم منطقی باشم و با يه خواستگار ظاهرا خوب كه هيچ عالقه
 مياد. اينكه عشق بعد از ازدواج

 توان  عدم آمادگی زوجين برای ازدواج  را مطرح كرد. خانم نسترن می از شروط علی ديگر
ه نه شغل نه تحصيالت، حتی سالش بود نه خان 20گويد:شوهرم برای شروع هيچی نداشت تازه  می

 ام نرفته بود. سربازی
، رفيق بازی، خساست، عدم اعتياد، كالهبرداری، دزدی، نازايی ) عامل موثر بعدی عوامل خطر آفرين

خورد و تمام دندانهاشم خراب شده بود،  می گويد: شوهرم فقط آب و يخ می باشد. خانم الهام می صداقت(
عصبی شده بود كه شک كردم به اعتياد كلی مقاله سرچ كردم و احتمال شيشه دادم وقتی ازش پرسيدم، 

 كنم. می گفت كه بله شيشه مصرف
 هرم در كل آدم خوب و مهربانی بود اما دائم الخمر بود، وقتی مشروبگويد:شو می خانم مرجان

زد.اواخر  مادر  می شكست و من و می خورد ديگه هيچی حاليش نبود و هميشه تمام وسايل خانه رو می
 كرد. می شكسته رو جمعهای  آمد وسايل می شوهرم

تونم درستش كنم اما نشد حتی  می كردم می گويد:شوهرم خيلی خسيس بود اوائل فكر می خانم فهيمه
برای خريدن يک پاپ كورن دو هزار تومنی اقدام نمی كرد و آخرين بار سر همين دعوای شديدی كرديم 

 اما حاضر به خريد نمی شد.
گويد: شوهرم تعادل روحی و  می عامل موثر بعدی اختالالت روحی و روانی همسر است. خانم فرشته

ه هفته خيلی خوب بود و يه هفته خيلی بد، دوگانگی و تضاد داشت هم روانی نداشت، خيلی عصبی بود. ي
زد تو سرش و عذرخواهی  می كرد و می دونست تقصير خودشه گريه می دوسم داشت هم نداشت. خودشم

ماه رفت ارتش بعد كه برگشت ديگه كامال  9اما باز روز از نو روزی از نو، انگار دست خودش نبود. حدود 
 حتی دكتر براش دارو نوشته بود. ديوانه شده بود

انداخت و بعد هم كه  می گويد:همسرم خيلی آدم عصبی بود سر هر چيز بيخودی دعوا راه می خانم ندا 
 گفت چون كاری كه نبايد رو كردم ديگه بايد تا آخرش برم. می شد و می زد ديگه ديوانه تر می مثال يه چک
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بود و توی جنگ موجی شده بود، خيلی عصبی بود از وقتی درصد  40گويد:شوهرم جانباز  می خانم الهه
كرد و دست  ها می هم كه ورشكست شد و خانه نشين شد بدتر شد. با چاقو و چيزهای تيز دنبال من و بچه

 خودشم نبود.
عدم خرسندی و تشفی از روابط زناشويی و جنسی نيز از شروط علی است كه ضرورت امكان پديده 

توجه بود و هر تغييری كه در  بی گويد: همسرم هميشه به من می د. خانم مريمكن می طالق را ايجاب
اومد پيشم اونم دير به دير و  می كردم اصال متوجه نمی شد، فقط وقتی نياز جنسی داشت می ظاهرم ايجاد

 خوابيد. می رفت تو حال جلوی تلويزيون می كرد اونور و می بعد سكس هم من و پرت
باشد. خانم ستايشمی  می زندگی زناشويی عامل مهم ايجابی در وقوع طالق عدم تعهد اخالقی به

گويد: شوهرم با دختر عمه خودم دوستی كرده بود و حتی با هم روابط جنسی هم داشتند تمام حرفهای 
زشت و ركيكی هم كه بينشون رد و بدل شده رو از گوشی شوهرم برداشتم و مدرک دارم، در حالی كه 

 ر و بچه داره يعنی زنا كرده.دخترعمم هم شوه
گويد:شوهرم اصال تعهد اخالقی نداشت حتی وقتی ام نامزد بوديم همش چشمش  می خانم فاطمه

رسيد و بعد هم كه رفت  می دنبال زنها بود و كال خيلی با زنها در رابطه بود چون فاميل بوديم خبراش بهم
 زن دوم گرفت و حتی بچه دار شد.

روز به خاطر مراسم ختم پدربزرگم رفتم شهرستانمون حاال به كنار كه  7قط گويد:ف می خانم ناهيد
سالس زنگ زد كه بيا شوهرت امروز به من حمله  40شوهرم اصال نيومد، كه صاحب خانه مان كه يه زن 

 من و نجات دادن حاال هم فرار كرده.ها  كرده و خواسته تجاوز كنه و همسايه
باشد. خانم  می سالئق نيز از ديگر شروط علی مطرح شده از نظر زنانناهمسويی در خلقيات، ذوقيات و 

گويد:من خيلی آدم ميانه رويی بودم تو همه چی حجاب و دين و...اما همسرم خيلی افراط كار بود  می مريم
واد بود از نظر فرهنگی به من كردن. خيلی ج می جوری كه يه وقتها حتی خانوادش از اداهاش تعجب

 .خورد نمی

گويد:من يه دختر شمالی بودم برای  می باشد. خانم شيما می همسان همسری نيز از ديگر  شروط علینا
گفت من خيلی از تو و  می تحصيل و كار آمده بودم تهران كه با شوهرم آشنا شدم و ازدواج كردم هميشه

 كرد. می خانوادت سر هستم و تمام كارها و نوع زندگی ما رو مسخره

كند. خانم فريبامی  می باشد كه پديده طالق را ايجاب می ه نيز از  شروط علیخشونت در خانواد
گويد:همسرم خيلی دست به زن داشت حتی پرونده هم داشتيم برای خشونتش چون پرده گوشم و پاره 

 زد كه حتی نمی تونم بگم. می ركيکهای  كرده بود و بينی ام هم شكسته بود. خيلی هم حرف
طالق عامل مهم ديگر در توجه به لزوم و ضرورت طالق است. خانممليههمی دغدغه ذهنی نسبت به 

گويد:از اول هم شوهرم و دوست نداشتم خيلی مرد كم هوش و حتی بيشعوری بود از همون اول هميشه 
كردم تا بزرگ شه و  می كردم اما به خاطر دخترم تحمل می فكر طالق تو سرم داشتم و هميشه بهش فكر

 .بعد طالق گرفتم
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 اي شرایط زمینه
آيند تا مجموع  می مجموعه خاصی از شرايط اند كه در يک زمان و مكان خاص پديدای  شرايط زمينه

خود به آنها های  گروهها( با عمل و تعامل) اوضاع و احوال يا شرايطی را به وجود آورند كه اشخاص يا افراد
دارند و محصول چگونگی تالقی و تلفيق آنها  منشأ در شرايط علی و دخيلای  دهند. شرايط زمينه می پاسخ

( از 154: 1392استراوس و كوربين،) با يكديگر برای شكل دادن به الگوهای مختلف با ابعاد گوناگون اند.
زمينه هايی كه در آن راهبردهای مربوط به پديده طالق بسط يافته اند، بنيه اقتصادی ضعيف  خانواده، 

مهارت حل مسئله و ) زندگی و ارتباطی زوجينهای  دواج، كيفيت نازل مهارتقبل از ازهای  پايداری دوستی
 مهارت حل تعارض(، سابقه طالق در خانواده و دوستان، پايگاه اقتصادی اجتماعی زن است.

گويد:شوهرم بيكار  می بنيه اقتصادی ضعيف خانواده نيز از ديگر عوامل مطرح شده است. خانم الناز
 ل كار نمی رفت. هيچ وقت هيچی تو خانه نداشتيم، يه وقتها پدرم يه گونی برنج براممطلق بود و اصال دنبا

 خواست تختم و آتش بزنم. می خريد. همش خواب بود دلم می آورد و يا مامانم برام لباس می

گويد:همسرم  می قبل از ازدواج نيز از ديگر عوامل مطرح شده است. خانم نرگسهای  پايداری دوستی
دواج دوست دختری داشته كه عاشقش بوده و اما به هر دليل بهش نداده بودن دختر رو، البته من قبل از از

 بعدا فهميدم و حتی بعد ازدواج ما نيز با هم رابطه داشتن.
گويد: شوهرم اصال نمی گذاشت به موبايلش نزديک بشم و بيشتر دعواهامونم سر همين  می خانم مريم

كرد.  می رابطه داره و حتی به فكر اونه و به خاطر اون موبايلش و ازم قايم بود بعد فهميدم با عشق سابقش
 شوهرم آتش نشان بود و كال دنبال هيجان و جنون  بود و هميشه ناراحت بود كه با عشق ازدواج نكرده. 

مهارت حل مسئله و مهارت حل تعارض( نيز از ) زندگی و ارتباطی زوجينهای  كيفيت نازل مهارت
گفت موبايل آدم حريم خصوصی اش  می گويد:شوهرم می مل مطرح شده است. خانم منصورهديگر عوا

 است من واقعا نمی دونستم درست ميگه يا نه البته االنم نمی دونم
كردم و جوری  می گويد:من هميشه توی دعوا و بحث حتی وقتی مقصر نبودم سكوت می خانم مهسا

 كرد. می خواستم كه شوهرم آروم شه اما جالبه كه اون بدتر می كردم كه انگار مقصرم البته می رفتار

گويد:توی  می سابقه طالق در خانواده و دوستان نيز از ديگر عوامل مطرح شده است. خانم ياسمن
كردن،برادرم و خالم و دايی ام همه  می خانواده ما طالق چيز عادی بود، مادر خودم از پدرم جدا زندگی

 رم اگه انسان نتونه زندگی كنه شده هزار بار هم كه باشه بايد طالق بگيره.طالق گرفته بودن. به نظ
گويد:شوهرم وضع  می پايگاه اقتصادی اجتماعی زن نيز از ديگر عوامل مطرح شده است. خانم سارا

خواستم تو يه خانه  می سال هم كه بهش فرصت دادم هيچ كار نكرد خوب من اگه 1خوبی نداشت حتی تو 
 موندم، خودمم كه حقوق داشتم چه كاری بود كه ازدواج كنم. می شم كه همون خانه باباممتری با 100

 شرایط مداخله گر و میانجی 

منظور از شرايط مداخله گر و ميانجی وضعيت هايی است كه بر اتخاذ راهبردها و كنش و تعامل تاثير 
ا نامناسب اشاره دارند كه اثرات گذار هستند. به عبارت ديگر اين شرايط به عوامل و عناصری مناسب ي
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(  در اين پژوهش 148: 1395محسنی تبريزی، ) سازند. می يک يا چند عامل تغيير را كندتر يا فعال تر
 كنند، شامل عومل محافطت كننده می شرايط مداخله گری كه به كارگيری راهبردها را تسهيل يا محدود

لت اطرافيان، وابستگی شوهر به والدين و انفعال در دلبستگی، مسئوليت پذيری، باور، مشاركت( ، دخا)
خانواده مردساالر و سنتی، روابط قدرت نامتوازن(، تفاوت در ميزان  ) روابط خانگی، نوع ساختار خانواده

فردگرايی و مدرنيسم و سبک زندگی، آگاهی زن از وضع نامطلوب موجود، ادب، نزاكت و تربيت اخالقی 
تحرک، دخالت فضاهای سايبری در روابط  بی تماعی و غير معاشرتی وپايين همسر، شوهر غير اج

 زناشويی است.
باشد.خانم  میای  دلبستگی، مسئوليت پذيری، باور، مشاركت( از شروط مداخله) عومل محافطت كننده

 شوهرم اصال به من غيرت نداشت خانه ما در محله پايينی بود شبها خيلی دير از سركار می گويد: الهه
اومدم و با اينكه شوهرم بيكار بود اصال براش مهم نبود. تمام كارها، مخارج زندگی و مسائل پسرم  به  می

 مسئوليت بود و هيچ وقت حمايتم نمی كرد. بی آر و بی دوش خودم بود خيلی
مسئوليت بود، يک بار تصادف كردم و پليس آمد و من و بردن  بی همسرم خبلی گويد: می خانم نسيبه

سال توی دادگاه در  2اما شوهرم با من نيومد گفت كار دارم و بايد برم و سر همين قضيه من  كالنتری
 رفت و آمد بودم حتی بک بار با من نيومد.

كرد  می گويد:مادر همسرم معلم بود فكر می باشد. خانم فريبا  میای  دخالت اطرافيان از شروط مداخله
 كرد، حتی برای بيرون رفتن بايد از اون اجازه می دخالت منم دانش آموزشم و همش تو كارام و زندگيم

رفتم اجازه نمی داد شوهرم حتی بهم  می خواست من و شبيه خودش كنه. حتی وقتی قهر می گرفتم. می
 انداخت به جون من. می زنگ بزنه و خيلی وقتهام شوهرم و پر كی كرد و

 باشد. خانم نازنين  میای  از ديگر  شروط مداخلهوابستگی شوهر به والدين و انفعال در روابط خانگی نيز 
گويد:شوهرم خيلی لوس و بچه ننه و وابسته بود.اصال خاله زنک بار اومده بود چشمش فقط به دهن  می

 مامانش بود. 
ای  خانواده مردساالر و سنتی، روابط قدرت نامتوازن( نيز از ديگر شروط مداخله) نوع ساختار خانواده

 گويد: خانواده شوهرم مردساالری بود و كال به نظرشون زن جنس دوم بود كه می باشد. خانم گيتی می
بايد هميشه يه مرد مواظبش باشه. خيلی خانواده سنتی و قديمی بودن مثل خانواده گسترده مثال ما وو  می

 ا شيم.تا برادر شوهرام همه تو يه ساختمان بوديم و حق نداشتيم جا به ج 3مادرشوهرم و 

 باشد. خانم سولماز میای  تفاوت در ميزان  فردگرايی و مدرنيسم و سبک زندگی از شروط مداخله
 گويد:شوهرم و خانوادش هيچ حريم خصوصی برای من قائل نبودن حتی نمی گذاشتن برم سركار. می
يد ما بپزيم تو گفتن غذای مهمانی تو با می دادن يا حتی می خواستم مهمونی بدم يا مسافرت برم نظر می

اومدن خانه ما تا همه چی و  می روز بعد معمانی ام 3روز قبل و  3بلد نيستی چقدر مواد بريزی و... از 
 مديريت كنن.

باشد. خانم پروينمی گويد:خيلی  میای  آگاهی زن از وضع نامطلوب موجود نيز از ديگر  شروط مداخله
 كتک و بحث. حتی جلوی دخترم خجالت شد همش می تحمل كردم اما ديگه به شخصيتم توهين
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بينه تو سری خوردن از مرد  می گيره، خوب داره من و می دخترمم از من يادها  دونستم بعد می كشيدم و می
 براش عادی ميشه.

 باشد كه پديده طالق را ايجاب میای  ادب، نزاكت و تربيت اخالقی پايين همسر نيز از  شروط مداخله
گفت خراب و... حتی  می تربيت بود به من و خانوادم بی گويد:شوهرم خيلی بددهن و می كند. خانم اعظم می

 .شخصيتی عادتش بود بی ادبی بی يه بار ازش جدا شدم و دوباره رجوع كردم اما فرقی نكرد
باشد كه پديده طالق را  میای  تحرک نيز از  شروط مداخله بی شوهر غير اجتماعی و غير معاشرتی و

گويد:شوهرم خيلی آدم راكدی بود به كم قانع بود و اصال دنبال تحرک  می د. خانم فرشته كن می ايجاب
و تغيير نبود. نه اهل معاشرت بود و نه مسافرت. خيلی سر سنگين بود. هميشه تو سكوت بود و كال 

 خشک و جدی.

 طالق را ايجاب باشد كه پديده میای  دخالت فضاهای سايبری در روابط زناشويی نيز از  شروط مداخله
گويد:شوهرم اينستاگرام داشت و تو الين فيس يوک و... بود و من حتی خبر نداشتم  می كند. خانم مهسا می

گرفته. بعدم با يكی از همون  می تا همين اواخر و بعد فهميدم چقدر هم هم روابط گسترده داشته و اليک
 فالوئرهاش صيغه كرد.

 ها( راهبرد) کنش و تعامل 
شود. كنشگران جهت تحقق پديده  می مكانيزم و تدبيری است كه در برخورد با پديده به كار گرفتهراهبرد 

كنند. استروس و كوربين  می انديشند و بر اساس شرايط و امكانات موجود راهبردی را اخذ می به تدابيری
: 1392وس و كوربين،استرا) كنند. می راهبرد را چگونگی مديريت توسط افراد در مواجهه با مسائل تعريف

 هدفمندی است كه  برای حل يک مسئله با نيل به اهدافی صورتهای  ( به عبارت ديگر راهبرد كنش155
و ای  شود. در نظريه استروس و كوربين شرايط زمينه می گيرند و با صورت گرفتن آنها پديده محقق می

برنامه هايی هستند كه به تحقق و شكل و ها  شرايط ميانجی هر دو بر راهبردها ناظرند و متوجه فعاليت
در تحقق پديده طالق ها  گيری پديده منجر گردد. در تحقيق حاضر راهبردهای متعددی از سوی سوژه

مربوط به فرايند كدگذاری محوری آمده و شامل: توانمند سازی  2تاكيد گرديده است كه در جدول شماره 
 ج ناسزاگويی، تهمت، تهديد، كتک، دعوا، طالق عاطفیخود جهت خروج از فرودستی، استقالل طلبی، روا

 فاصله گيری، سكوت، قهر(، ترک خانه، مراجعه به مشاوره جهت حل مسائل خانوادگی، مراجعه به دادگاه)
باشد. به  می مهريه، نفقه( و اقدام به طالق، اتخاذ رفتار مقابله به مثل، عدم رغبت به برقراری رابطه جنسی)

 حتی جداای  ماه تو يه خانه بوديم اما نه حرفی نه رابطه 8گويد: تقربيا حدود  می پروين عنوان مثال خانم
سال خانه رو ترک كردم و سعی  2دادم و بعد هم كه  می خوابيديم و من حتی به همسرم كرايه خانه ام می

 .كردم ادامه تحصيل بدم و حتی دوست يابی كنم. رفتم پيش مشاوره و كيل و اقدام طالق و..

 پیامدها
آخرين اصطالح پارادايمی در روش استروس و كوربين پيامدهاست. هر جا انجام يا عدم انجام عمل، 

يا به منظور اداره يا حفظ موقعيتی از سوی فرد يا افرادی ای  تعامل معينی در پاسخ به امر يا مسئله
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استراوس و ) خی ناخواسته اند.آيد. برخی از اين پيامدها خواسته و بر می انتخاب شود، پيامدهايی پديد
تحت مطالعه به پيامدهايی در خصوص پديده طالق اشاره كرده اند كه های  ( سوژه156: 1392كوربين،

مربوط به فرايند كدگذاری محوری آمده و  شامل: تغيير ساختار خانواده به مثابه پيامد  2در جدول شماره 
ان، احساس طرد و حاشيه نشينی، احساس خسران وضع موجود، داغ ننگ، افت تحصيلی و عاطفی فرزند

 احساس بيگانگی از خود، زندگی زناشويی و جامعه(، فردگرايی) از زندگی زناشويی، بروز صور بيگانگی
گويد: به محض اينكه جدا شدمتوی خانوادم احساس سربار  می باشد. به عنوان مثال خانم فرنوش می

ر مشگالت مالی شدم و با اينكه از مردها و ازدواج متنفر بودم بودن و اضافه بودن داشتم و بعد هم درگي
مجبور شدم به صيغه  با يه پسر پولدار كه خيلی از خودم كوچكتر بود و همچنين طالق  تاثيرات زيادی 

 روی درس و روح و روان پسرم داشت. 
ديم. حتی گويد:بعد از طالق هم خودم و هم دخترام حتی پسرام داغ طالق خور می خانم فاطمه

 شدن. می فهميدن ما طالق گرفتيم بدون اينكه بگن منصرف می خواستگارای دخترام وقتی

 بحث و استنتاج نظري
پژوهش حاضر با اتخاذ رويكردی كيفی و با استعانت از روش نظريه مبنايی كوشيد مدلی پارادايمی از پديده  

 ران از اين مفهوم ارائه دهد.                                                                                             ذهنی و تفاسير و تعاريف كنشگهای  طالق را بر اساس برداشت
تحت مطالعه معتقد بودند كه مفهوم طالق هم فراخوان بافرهنگ های  در باب مفهوم طالق، سوژه

هيمی چون تسامح ، بردباری ، خويشتن داری و مدرن و فرايند عرفی شدن خانواده تغيير كرده است و مفا
چون لذت ای  فردگرايانههای  جمع گرايانه، جای خود را به ارزشهای  ازخودگذشتگی، و مجموعه ارزش

 ، خودخواهی ، منفعت طلبی ، مادی گرايی و ... بخشيده است.طلبی
در مدل ها  ژهايجابی توجه به طالق كه ناظر بر شرايط علی پديده از منظر سوهای  ضرورت

غريبه، دوستی، ) پارادايمی طالق مطرح گرديد، طيف وسيعی از شرايط نظير نوع و شيوه ازدواج
فاميلی،همسر دوم، اجباری، انتخابی(، اختالالت روحی روانی همسر، عدم خرسندی و تشفی از روابط 

زوجين برای ازدواج، استيصال، تنهايی، رابطه جنسی(، عدم آمادگی ) زناشويی و جنسی، داليل ازدواج
عدم تعهد اخالقی به زندگی زناشويی، ناهمسويی در خلقيات، ذوقيات و سالئق، ناهمسان همسری، 

اعتياد، بيكاری، خساست، نازايی، شک، عدم صداقت(، دغدغه ) خشونت در خانواده، عوامل خطرآفرين
                                           گرفت.                              می ذهنی نسبت به جدايی را در بر

بر اساس مدل پارادايمی استروس و كوربين در نظريه مبنايی، از منظر كنشگران كه ای  شرايط زمينه
آيند تا مجموع اوضاع  می است  كه در يک زمان و مكان خاص پديدای  ناظر بر مجموعه خاصی از شرايط

خود به های  كه اشخاص يا افراد و گروهها در جامعه با عمل و تعامل و احوال يا شرايطی را به وجود آورند
قبل از های  دهند، مشتمل بر عواملی نظير بنيه اقتصادی ضعيف  خانواده، پايداری دوستی می آنها پاسخ

مهارت حل مسئله و مهارت حل تعارض(، سابقه ) زندگی و ارتباطی زوجينهای  ازدواج، كيفيت نازل مهارت
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خانواده و دوستان، پايگاه اقتصادی اجتماعی زن است كه در آن راهبردهای مربوط به پديده طالق در 
 يابند.                                                                                                       می طالق بسط

ضعيت هايی دارد  كه بر اتخاذ راهبردها و اشاره به  وها  شرايط ميانجی و مداخله گر از منظر سوژه 
دلبستگی، مسئوليت ) كنش و تعامل تاثير گذار هستند، ناظر بر شرايطی نظير وعوامل محافطت كننده

پذيری، باور، مشاركت(، دخالت اطرافيان، وابستگی شوهر به والدين و انفعال در روابط خانگی، نوع ساختار 
، روابط قدرت نامتوازن(، تفاوت در ميزان  فردگرايی و مدرنيسم و سبک خانواده مردساالر و سنتی) خانواده

زندگی، آگاهی زن از وضع نامطلوب موجود، ادب، نزاكت و تربيت اخالقی پايين همسر، شوهر غير 
 تحرک، دخالت فضاهای سايبری در روابط زناشويی است. بی اجتماعی و غير معاشرتی و

به راهبردهايی به مثابه  مكانيزم و تدبيری ها  روس و كوربين، سوژهبر اساس مدل پارادايمی نظريه است
گردد. توانمند سازی خود  می در برخورد با پديده طالق اشاره داشتند كه با اتخاذ انها پديده طالق محقق

 جهت خروج از فرودستی، استقالل طلبی، رواج ناسزاگويی، تهمت، تهديد، كتک، دعوا، طالق عاطفی
 ، سكوت، قهر(، ترک خانه، مراجعه به مشاوره جهت حل مسائل خانوادگی، مراجعه به دادگاهفاصله گيری)
 مهريه، نفقه( و اقدام به طالق، اتخاذ رفتار مقابله به مثل، عدم رغبت به برقراری رابطه جنسی.      )

ل: تغيير ناظر بر پيامدهای متنوعی است كه شامها  حاصل از پديده طالق از منظر سوژههای  پيامد
ساختار خانواده به مثابه پيامد وضع موجود، داغ ننگ، افت تحصيلی و اخالقی و عاطفی فرزندان، احساس 

احساس بيگانگی از خود، ) طرد و حاشيه نشينی، احساس خسران از زندگی زناشويی، بروز صور بيگانگی
 باشد.     می زندگی زناشويی و جامعه(، فردگرايی
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 ه طالقمدل پارادایمی پدید
 شرایط علی

 نوع و شیوه ازدواج)غریبه، دوستی، فامیلی،همسر دوم، اجباری، انتخابی( 

 دالیل ازدواج)استیصال، تنهایی، رابطه جنسی(

 عدم آمادگی زوجین برای ازدواج

 عوامل خطرآفرین)اعتیاد، بیکاری، خساست، نازایی، شک، عدم صداقت(

 اختالالت روحی روانی همسر

 فی از روابط زناشویی و جنسیعدم خرسندی و تش

 عدم تعهد اخالقی به زندگی زناشویی

 ناهمسویی در خلقیات، ذوقیات و سالئق

 ناهمسان همسری

 خشونت در خانواده

 دغدغه ذهنی نسبت به جدایی

  
 شرایط مداخله گر                                                                                                       یط زمینه ایشرا                           

              
 شرایط میانجی    

  

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 و تعامل)راهبردها( کنش

 

 

 رواج ناسزاگویی، تهمت، تهدید، کتک، دعوا                 توانمند سازی خود جهت خروج از فرودستی، استقالل طلبی

 مراجعه به مشاوره جهت حل مسائل خانوادگی                             طالق عاطفی)فاصله گیری، سکوت، قهر(ترک خانه

 اتخاذ رفتار مقابله به مثل                                  ریه، نفقه( و اقدام به طالقمراجعه به دادگاه )مه

 عدم رغبت به برقراری رابطه جنسی

                                                                                    

 پیامدها

 داغ ننگ                       تغییر ساختار خانواده به مثابه پیامد وضع موجود

 احساس طرد و حاشیه نشینی                                     افت تحصیلی و عاطفی فرزندان

 بروز صور بیگانگی)احساس بیگانگی از خود، زندگی زناشویی و جامعه(                        احساس خسران از زندگی زناشویی

 فردگرایی
 

 

 بنیه اقتصادی ضعیف  خانواده 

 پایداری دوستی های قبل از ازدواج

کیفیت نازل مهارت های زندگی و ارتباطی 

زوجین)مهارت حل مسئله و مهارت حل 

 تعارض(

 سابقه طالق در خانواده و دوستان

 (SESپایگاه اقتصادی اجتماعی زن)

 

پدیده 

 طالق

عومل محافطت کننده)دلبستگی، مسئولیت پذیری، باور، 

 مشارکت(

 دخالت اطرافیان

 وابستگی شوهر به والدین و انفعال در روابط خانگی

نوع ساختار خانواده )خانواده مردساالر و سنتی، روابط قدرت 

 نامتوازن(

 تفاوت در میزان  فردگرایی و مدرنیسم و سبک زندگی

 زن از وضع نامطلوب موجودآگاهی 

 ادب، نزاکت و تربیت اخالقی پایین همسر

 شوهر غیر اجتماعی و غیر معاشرتی و بی تحرک

 دخالت فضاهای سایبری در روابط زناشویی
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