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 چكيده

ای  ها هستند و در اینجا موضوع و روش و غایت علم جایگاه ویژه علوم در پی شناخت علمیِ پدیده

گیرند. اینجاست که پای پارادایم به بحث باز  های گوناگونی شکل می فرض ند و مبتنی بر پیشدار

شان  ها و پیامدهای نظری شناسی، علمی چندپارادایمی است و بررسی و نقد این پارادایم شود. جامعه می

هایی  سیتوان از وظایف فلسفۀ علوم اجتماعی برشمرد. زمانی ضرورت چنین برر ها را می در پژوهش

های  ها و نظریه ها در روش ها و امتداد آن شود که دریابیم بسیاری از پژوهشگران با پارادایم آشکارتر می

توجهی به این موضوع، پیامدهای گوناگون دارد؛ برای نمونه،  شناسی چندان آشنا نیستند. بی جامعه

به این نابسامانی معرفتی افزایش  ای جدید داشت. زمانی حساسیت یافتن به نظریه توان انتظار دست نمی

شدت با این  ها مسائلی مانند اعتیاد و طالق و فقر باشند؛ زیرا مردم به یابد که موضوع پژوهش می

بردن  اند و از علوم اجتماعی انتظار دارند بتواند راهکارهایی برای کاستن یا ازبین   گریبان به مسائل دست

گیرد: مشکل  ساز شکل می شود، این پرسش مهم و سرنوشت ه نمیها بیابد. وقتی چنین هدفی برآورد آن

ها، مسائل  ها چیست؟ ما بر این باوریم که یکی از مشکالت اساسی این پژوهش اصلی این پژوهش

کوشیم به این پرسش بنیادین پاسخ دهیم که  شناختی است و بر همین اساس، در این مقاله می روش

. 1ها دست یافتیم:  و به این پاسخ« شناختی هستند ألهای روشمقاالت طالق در ایران دچار چه خ»
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 بيانمسئله

هاست. در همین تعریف، سه عنصر اساسی وجود دارد:  هر دانشی در پی شناخت علمیِ پدیده

آیند  ساز هر علمی به حساب می موضوع و روش و غایت. این سه عنصرِ اساسی، هویت

اختصار آن  به گیرند که برخی هایی معرفتی شکل می فرض ( و مبتنی بر پیش۳8: 1۳۳1)کاپالدی، 

(. برای مثال، در گسترۀ علوم اجتماعی، افزون بر 81: 1۳۳1نامند )ایمان،  را پارادایم می

 ؛111 تا 1۱: 1۳2۱ یوناس،) منتسکیو و روسو و هابز مانند، اجتماعی، فیلسوفان ثرٶهای م تالش

( 1۳8: 1۳۳1؛ دیلینی، 1۳2۱های نظری امیل دورکیم )دورکیم،  ( کوشش۱۳تا  1۳: 1۳۳1 دیلینی،

( در زمینۀ تعیین و تبیین موضوع و روش علم نوپای 1۳2۱و ماکس وبر )ماکس وبر، 

 آید. شناسی به حساب می ها در این زمینه در جامعه شناسی، اولین تالش جامعه

وپا کنند و  ای نظری و استوار برای رشتۀ خود دست کوشند شالوده گذاران هر علمی می بنیان

شود.  پردازان بعدی استوارتر می های نظری اندیشمندان و نظریه قدها و تالشاین شالوده در پی ن

کاود. فلسفۀ هر علمی این  های نظری را می اما فلسفۀ هر علمی از موضع دیگری این شالوده

شناسی و  های معرفتی، مانند هستی فرض های نظری برای تعیین و تبیین پیش تالش

سازی ندارد؛  کند؛ به این معنا که دغدغۀ شالوده و بررسی میشناسی را از بیرون، مطالعه  معرفت

های فلسفی است و استواری  ها با شاخص فرض بلکه در پی مطالعه و بررسی این مبانی و پیش

ها با دستاوردهای علمی و پژوهشی را محک  ها با یکدیگر و ارتباط آن این مواضع و انسجام آن

 (.11تا  ۳2: 1۳۳1؛ عبودیت، 8۳ تا 16: 1۳2۳زند )بنتون و کرایب،  می

شناسی  توان رویکرد واحدی در تبیین هستی خصوص علوم اجتماعی نمی در علوم انسانی، به

خورد  نظرهای عمیقی در این زمینه به چشم می شناسی آن علم یافت و همواره اختالف و معرفت

مین دلیل، علوم اجتماعی های گوناگون در طول زمان انجامیده است و به ه که به ایجاد پارادایم

اند. برای مثال، دو پارادایم اصلی اثباتی و تفسیری )تاریخی(  را علمی چندپارادایمی نامیده

نظرها در  نظرهای عمیقی دربارۀ تعریف موضوع و روش این علم دارند. این اختالف اختالف

های  و پاسخ طول زمان به حیات خود ادامه داد و هرکدام از این دو پارادایم طی نقدها

( و بر 1۳تا  11: 1۳2۱اندیشمندان علوم اجتماعی انواع و اقسام دیگری پیدا کردند )مردیها، 
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های  های بسیاری انجام شد و نظریه های گوناگون، پژوهش اساس هرکدام از این پارادایم

 شناختی گوناگونی شکل گرفت. جامعه

ها با یکدیگر و  اگون و مقایسۀ آنهای گون واکاوی هرکدام از این رویکردها و پارادایم

ها فقط  ها یکی دیگر از اقدامات فلسفۀ علوم اجتماعی است. این بررسی پیامدهای نظری آن

ها  های آن شود تا نارسایی های اجتماعی را نیز شامل می گیرد؛ بلکه پژوهش ها را در بر نمی نظریه

شود که  یی بهتر و بیشتر آشکار میها را تا حد ممکن، آشکار سازد. زمانی ضرورت چنین بررسی

های  های روش کنیم بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی تمرکز خود را بر تکنیک مشاهده می

ها  های نظری و فلسفی این روش فرض اند و آشنایی چندانی با مبانی و پیش کمّی و کیفی گذاشته

شناختی این  توانند لوازم روش ی( و به همین دلیل، نم81: 1۳2۳ها ندارند )محمدپور،  و تکنیک

های دقیق و علمی  های خود به انتخاب های گوناگون را از هم باز شناسند و در پژوهش پارادایم

 ای دست بزنند. و سنجیده

های علوم اجتماعی شاید بیشترین تأثیر را بگذارد.  های معرفتی روش فرض توجهی به پیش بی

هرشکل   ن پشتوانۀ معرفتی مشخص و در هرکجا و بهها ابزارهایی هستند بدو گویا این روش

های پژوهش در علوم اجتماعی  ها را به کار گرفت. غافل از اینکه هرکدام از روش توان آن می

های خاصی را برای  ها امکانات و محدودیت کارگرفتن آن برآمده از پارادایم مشخصی است و به

های اجتماعی پیامدهای  ام پارادایمی در پژوهشتوجهی به این نظم و نظ آفریند. بی پژوهشگر می

هایی انتظار  توان از چنین پژوهش آورد؛ برای نمونه، نمی گوناگون نظری و عملی به بار می

مند از اجزای گوناگون  ای سامان ای تازه داشت؛ زیرا نظریۀ علمی مجموعه یافتن به نظریه دست

بر این نظام، برگرفته از پارادایم مشخصی است که ماهیت هرکدام از این اجزا و منطق حاکم 

(؛ بنابراین، پژوهشی آشفته از نظر 8۳تا  81: 1۳۳1؛ ایمان، ۳1تا  8۱: 1۳2۳است )محمدپور، 

 انجامد. ای مشخص و معتبر نمی پارادایمی، هرگز به نظریه

یابد  پذیری از پیامدهای آن افزایش می زمانی حساسیت به این نابسامانی معرفتی و آسیب

شدت  ها مسائلی اجتماعی، مانند اعتیاد و طالق و فقر باشند؛ زیرا جامعه به که موضوع پژوهش

گریبان است و این انتظار از اصحاب علوم  به های گوناگون با این مسائل دست شکل و به

دادن صدها یا هزاران  ها و انجام ها پژوهش دربارۀ آن اجتماعی وجود دارد که پس از سال

صورت نظری یا عملی گِرِهی از این مشکالت باز شده  د درخور توجهی بهپژوهش، تا ح



 

 

 

 

 

 2411، شماره یک، بهار و تابستان 12شناختی دوره مطالعات جامعه   244 
 

 

گیرد:  ساز شکل می شود، این پرسش مهم و سرنوشت باشد. وقتی چنین هدفی برآورده نمی

های پژوهشگران  نگرفتن تالش  ها چیست؟ در این مقاله ضمن نادیده مشکل اصلی این پژوهش

طور مشخص، مسئلۀ طالق، معتقدیم یکی از  و به ایرانی برای بررسی این مسائل اجتماعی

شناختی موجود در این  ها تناقضات و مشکالت عمیق روش مشکالت اصلی این پژوهش

کوشیم به این پرسش بنیادین پاسخ دهیم: مقاالت طالق در ایران دچار  هاست و می پژوهش

 شناختی هستند؟ چه خألهای روش

پيشينۀپژوهش

ای مشابه پژوهش حاضر دارند. در  هایی بپردازیم که مسئله ه پژوهشدر پیشینۀ پژوهش باید ب

هایی با مسئلۀ مشابه این مقاله، یعنی فقط در حد یک مقاله، همۀ  دلیل کمبود پژوهش اینجا به

ها  کاویم. این مقاله اند، وامی کرده  شده با موضوع طالق را بررسی های انجام هایی که پژوهش مقاله

، «تحلیل محتوا»، «مرور»، «فراتحلیل»توان ذیل پنج عنوان اصلی جای داد:  انی میترتیب فراو را به

 رسیم. ها را برمی همین ترتیب، این مقاله  در ادامه به«. شناسی روش»و « سنجش اندازه»

توان نقدهایی هم در  ها بیشتر، رویکرد توصیفی دارند؛ اما گاهی می این پژوهش«: فراتحلیل»

ها، در ادامه، به معرفی کوتاهی از  هده کرد. در واکاوی این دست پژوهشها مشا این پژوهش

رسیم.  کنیم و پژوهشی را که تا حدی سبقۀ انتقادی دارد، بیشتر برمی های توصیفی بسنده می مقاله

فراتحلیل مطالعات و تحقیقات پیرامون عوامل مرتبط با طالق در ایران برای دورۀ »هدف مقالۀ 

سن نیازی، اسما عسکری کویری،  احسان الماسی، میالد نوروزی و الناز که مح« 1۳۳6-1۳26

شده  های انجام بندی پژوهش به چاپ رسیده است، دسته 1۳۳6اند و زمستان نورانی نوشته

باره ذیل علل گوناگون اجتماعی و اقتصادی و... بوده است و تا حد زیادی به این هدف  دراین

های طالق در ایران در دو دهۀ اخیر  فراتحلیل پژوهش»ۀ اند. مقال توصیفی نیز دست یافته

« ( و ارائۀ راهکارهای کاهش طالق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان1۳۳۱-1۳۱۱)

ارائۀ »، با هدف 1۳۳2شده در زمستان قلم شهره روشنی و مریم تافته و زهره خسروی و چاپ به

( 6۵۳: 1۳۳2)روشنی و دیگران، « آنراهکارهایی برای کاهش طالق و پیامدهای منفی 

شده را از نظر موضوع، اهداف، روش، میدان مطالعه، مالحظات نظری،  های بررسی پژوهش

فراتحلیل علل »بندی کرده است. مقالۀ  شده و پیشنهادها دسته مراحل طالق، راهکارهای ارائه
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که نوشتۀ (« 1۳26-1۳۳6های  شناختی گرایش به طالق در ایران )در بازۀ زمانی سال جامعه

به چاپ رسیده است، با فراتحلیل  1۳۳۳ابراهیم فتحی و صادق موالیی و میثم لطیفی است و بهار

میانگین اندازۀ علل فردی، علل »پژوهش در زمینۀ علل طالق در ایران افزون بر تعیین  ۵۵

ل ارتباطی ساختاری، علل انتخابی، علل وارده از سوی خانواده و دوستان، علل اجتماعی و عل

( با تحلیل مدل خروجی با استفاده از نظریۀ رشد ۳۱: 1۳۳۳)فتحی و دیگران، « میان زوجین

همبستگی هرچند از ناحیۀ فرد یا زوجین یا »چهاربُعدی تأثیرات، به این نتیجه رسیده است که 

ام تأثیرات شود که تم شود؛ اما زمانی به علتی برای طالق تبدیل می ها یا اجتماع وارد می خانواده

(. ۳۱: 1۳۳۳)فتحی و دیگران، « فردی، زوجینی، خانوادگی و اجتماعی را به همراه داشته باشد

اصغر فیروزجائیان گلوگاه،  که علی« شده در حوزۀ طالق در ایران فراتحلیل مطالعات انجام»مقالۀ 

دو بخش  اند، به نوشته 1۳۳۱محمدی لرگانی و طاهره لطفی در سال  سهیل صادقی، وحید جان

شود. بخش اول به ارزیابی روشی و محتوایی و ساختاری تحقیقات اختصاص  اصلی تقسیم می

ترین علل و راهکارهای طالق. البته هر دو بخش مقاله کامالً رویکردی  دارد و بخش دوم به مهم

های هرکدام از این موضوعات بسنده کرده است. هدف مقالۀ  توصیفی دارد و به ترسیم جدول

، که محمدرضا «1۳۳1-1۳28های  شده دربارۀ نگرش به طالق در سال تحلیل مطالعات انجامفرا»

به چاپ رسیده است،  1۳۳6اند و سال  حسنی و منصوره هدایتی و فاطمه محمدزاده نوشته

 نگرش این بر ثرٶشده دربارۀ نگرش به طالق و نیز تبیین عوامل م فراتحلیل مطالعات انجام»

 مختلف های پژوهش که را گوناگونی عوامل نیز پایان در(. 186: 1۳۳6 ن،دیگرا و حسنی) «است

 .است برشمرده طالق به مثبت نگرش در ثرٶم عوامل عنوان به اند، کرده بررسی

قلم  ، به«مسائل فرزندان طالق در ایران و مداخالت مربوطه: فراتحلیل مقاالت موجود»مقالۀ 

، کامالً رویکردی توصیفی دارد؛ ولی 1۳۳1ه در سال شد زاده و محبوبه حامد و چاپ حسین یحیی

شناسانه هم در  توان مشاهده کرد که از قضا رویکردی روش هایی انتقادی نیز در آن می اشاره

گویند:  خورد؛ برای نمونه، نویسندگان ذیل دو عنوان از مقاله چنین می ها به چشم می آن

ای )همبستگی( و پیمایشی  مقایسه یهایی همچون روش علّ ها از روش درصد از پژوهش6۵»

اند از هیچ  روش کمّی انجام شده درصد از مقاالتی که به111۵اند. در  درصد( استفاده کرده۵)

ها تنها  درصد آن8818تکنیکی برای کنترل تأثیر سایر متغیرها بر نتایج استفاده نشده است و در 

ی یا حذف تغییرات آن موردکنترل قرار یک متغیر که غالباً جنسیت بوده است، از طریق همتاساز
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اند. ]...[ این در حالی است که  ها بیش از یک متغیر کنترل شده گرفته است و در بقیۀ پژوهش

ها، بر  خاطر ماهیت این پژوهش ای و نیز آزمایشی به مقایسه های علّی رود در پژوهش انتظار می

تأثیرگذاری بر نتایج را دارند، توجه  ها و کنترل سایر متغیرهایی که احتمال همتاسازی گروه

ذکر است که مقاالت از حیث توجه به  قابل(. »111: 1۳۳1زاده و حامد،  )یحیی« ای شود ویژه

 تحقیق الٶس تنها که مقاالتی. 1: شوند می تقسیم دسته چهار به تحقیق فرضیۀ و الٶطرح س

مقاالتی که هم سؤال تحقیق و هم فرضیۀ . ۳اند؛  . مقاالتی که تنها فرضیۀ تحقیق داشته8اند؛  داشته

 فراوانی بیشترین. اند  داشته تحقیق فرضیۀ نه و تحقیق الٶ. مقاالتی که نه س1اند؛  تحقیق داشته

جای نقد دارد،  بیشتر آنچه. سوم مورد به مربوط فراوانی کمترین و باشد می دوم مورد به مربوط

 موضوع بیان به نویسندگان این است، مقاالت درصد۳1 در فرضیه یا الٶطرح دقیق س عدم

 لحاظ به که اند ننموده مطرح را خود دقیق فرضیۀ یا الٶس اما اند؛ کرده اشاره عنوان در تحقیق

جمالی ا و توصیفی نگاه همین(. 111: 1۳۳1 حامد، و زاده یحیی) «است موردانتقاد شناسی روش

های طالق در ایران از این  پژوهشدهد  مقاالت طالق در ایران هم تا حدی نشان می  به روش

 برند. نظر در چه سطحی به سر می

ای از  ها بر توصیف است و تقریباً هیچ نشانه تمرکز اصلی این مقاله  های مرور: مقاله

خورد و به همین دلیل، در  ها به چشم نمی شناختی و انتقادی در این پژوهش رویکرد روش

مرور سه دهه تحقیقات علل طالق »گذرانیم:  از نظر میها را  های این پژوهش اینجا فقط عنوان

شده در ایران با تأکید  مند تحقیقات انجام آثار و پیامدهای طالق؛ مرور نظام»و مقالۀ « در ایران

فکر و  جلوه جواهری  قلم عبدالحسین کالنتری و پیام روشن هردو به« بر مالحظات جنسیتی

 .1۳۳1شده در سال  چاپ

تحلیل محتوای مقاالت فارسی نشریات علمی ایران در زمینۀ ازدواج و »مقالۀ   «:تحلیل محتوا»

زاده راوری، فاطمه دهقانی، مریم  که محمد توکلی« مراتبی بندی سلسه طالق با روش خوشه

به چاپ رسیده است، با رویکردی کامالً  1۳۳1اند و پاییز نجابتیان و فرامرز سهیلی نوشته

موضوعات زن و خانواده در هر دو حوزه، دارای »یافته است: توصیفی به این نتایج دست 

های ازدواج با موضوعات  بندی نشان داد که غالب خوشه بیشترین بسامد است. نتایج خوشه

های طالق، موضوعات  شناختی مرتبط است؛ در حالی که در خوشه اجتماعی و روان

 (.۱: 1۳۳1ده راوری و دیگران، زا )توکلی]...[« ای دارد  شناختی و حقوقی نقش عمده روان
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های  های گرایش به طالق در پیمایش کننده سنجش اندازۀ اثر تعیین»مقالۀ   «:سنجش اندازه»

، با روش 1۳۳۵شده در پاییز قلم محمود مشفق و چاپ به« 1۳۱1-1۳۳1شده طی دورۀ  انجام

دهندۀ آن  که نشانهای قبلی  برخالف پژوهش«  فراتحلیل کمّی به این نتیجه دست یافته است:

اند، در حال  بودند که عواملی نظیر درآمد و بیکاری از عوامل درجۀ نخست گرایش به طالق بوده

کنندۀ طالق  ترین عامل تعیین مهم 112حاضر، شکل توزیع قدرت در خانواده با ضریب اثر 

های  هارتآمیز و م شناخته شده و بعد از آن، عواملی چون دخالت اطرافیان، رفتارهای خشونت

 (.8و  1: 1۳۳۵)مشفق، « کنندۀ طالق در کشور هستند ترین عوامل تعیین اجتماعی و ارتباطی مهم

ای است با عنوان  ترین مقاله به مسئلۀ پژوهش حاضر، مقاله نزدیک«: شناسی روش»

کرم و باقر  شاه که زهرا حاجی« ها با محوریت طالق نامه شناختی در پایان کندوکاوی روش»

به چاپ رسیده است و این اهداف را  1۳۳۱اند و بهار نی و حسین آقاجانی مرسا نوشتهساروخا

. بررسی 8ها با محوریت طالق؛  نامه شناختی پایان . بررسی چهارچوب روش1»کند:  دنبال می

کرم و دیگران:  )حاجی شاه« ها با محوریت طالق نامه ساختار شکلی و صوری و تاریخی پایان

ها در  ها و رشته یک از حوزه . کدام1»اند از:  های این مقاله نیز عبارت (. پرسش۱۵: 1۳۳۱

هایی مسئلۀ طالق بیشتر مطرح شده  اند و در چه رشته مطالعات خود به مسئلۀ طالق پرداخته

اند، اساساً بر کدام  هایی که در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفته نامه . پایان8است؟ 

های مورداستفاده با محوریت طالق از نظر  نامه . پایان۳ر هستند؟ شناسی بنیادین استوا روش

هایی که در این پژوهش  نامه . پایان1شناسی پارادایمی دارای چه وضعیتی هستند؟  روش

اند، با توجه به اتخاذ روش پارادایمی خاص خود، از چه روش  مورداستفاده قرار گرفته

ها،  نامه شناسی حاکم بر پایان . با توجه به انسان۵د؟ ان ای در میدان عمل استفاده کرده کاربردی

. در کدام برهۀ زمانی بیشتر توجهات 6ها چه اندازه است؟  نامه نقش تجربۀ زیسته در این پایان

ها با محوریت طالق به چه  نامه بندی موضوعی پایان . دسته۱معطوف به طالق بوده است؟ 

تاکنون در ایران  1۳1۳با محوریت طالق از سال  گرفته های صورت نامه . پایان2صورت است؟ 

کرم و  )حاجی شاه« گیری برخوردارند؟ محوری )زن( از چه جهت درمورد دیدگاه جنسیت

 (.۱6: 1۳۳۱دیگران: 

های مرور است که چند  برخالف عنوان مقاله، محتوای آن بیشتر توصیفی و شبیه به مقاله

های فراوان پژوهش  ادعا را فقط با نگاهی به پرسشها را از نظر گذراندیم. این  نمونه از آن
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های اول و پنجم تا هشتم هیچ رویکرد  توان به اثبات رساند. برای نمونه، پرسش می

شناسی ارتباط  ش هایی هم که با عنوان رو شناختی ندارند. افزون بر این، همان پرسش روش

اند، نه انتقادی. برای نمونه، در  دهها پاسخ دا صورت توصیفی به آن دارند، نویسندگان مقاله به

صورت جداگانه درصد  شناسی بنیادین است، به کارگیری روش پاسخ به پرسش دوم که دربارۀ به

اند، در  شناسی پرداخته شناسی و انسان شناسی و هستی های معرفت هایی را که به عنوان نامه پایان

پاسخ به پرسش سوم که دربارۀ اند. همچنین، در  اند و توضیح داده جدولی مشخص کرده

گرایی و  هاست، پس از شرح و توضیح سه پارادایم اصلی اثبات شناسی پارادایمی پژوهش روش

اند. البته با توجه به  ها را ذکر کرده تفسیرگرایی و انتقادی، درصد هرکدام از این پارادایم

ای محدود نکرده  را به هیچ رشته ها نامه های علوم انسانی و اینکه این مقاله، پایان گستردگی رشته

در بسیاری از   بندی پارادایمی است، این توصیف پارادایمی چندان روشنگر نیست؛ زیرا این دسته

های علوم انسانی چندان صادق نیستند. در هر صورت، تنها پژوهش موجود با مسئلۀ  رشته

باقی مانده است و  ها شناسی در گسترۀ موضوع این مقاله، فقط در حد توصیف پژوهش روش

 توان در آن یافت. هیچ رویکرد انتقادی نمی

 وجووتعدادمقاالتروشجست

اند از:  کنیم، عبارت شناسانه می هایی که در این مقاله بررسی و نقد روش شاخص انتخاب پژوهش

 . وجود واژۀ طالق در عنوان پژوهش؛۳پژوهش در ایران؛   . انجام8پژوهشی؛  . مقالۀ علمی1

شناختی. این  . داشتن رویکرد و هدف جامعه۵های علوم اجتماعی؛  چاپ مقاله در مجله. 1

های مقاالت ایران است: نورمگز و  طالق در معتبرترین بانک  وجوی واژۀ مقاالت نتیجۀ جست

مقاله بود.  18۳وجو پس از پاالیش مقاالت  . نتیجۀ این جستSIDو  ISCجامع علوم انسانی و 

مقاله تحلیل ثانویه بوده  16گیرند که  گرایی جای می مقاله، ذیل پارادایم اثبات ۱۳از این تعداد، 

 مقاله تحلیل ثانویه بوده است. 11گیرند که  مقاله ذیل پارادایم تفسیرگرایی قرار می 11است. 
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1شناسانۀمقاالتطالقدرایرانبررسیونقدروش

غلبۀرویكرداثباتی
بندی کنیم؛ زیرا  ی است؛ اما ناگزیریم ابتدا مقاالت را دستهشناس هدف اصلی این پژوهش روش

های حاکم بر علوم اجتماعی است. جالب اینکه  مان در این پژوهش، پارادایم شناسی مبنای روش

گرایی جای  ای که موضوع این پژوهش هستند، ذیل پارادایم اثبات مقاله 18۳مقاله از  ۱۳حدود 

های  بندی مقاالت بر اساس پارادایم برانگیز دربارۀ نتیجۀ دسته ملگیرند. نکتۀ درخور توجه و تأ می

گرایانه است. علل این وضعیت و پیامدهای آن و راهکارهایی برای  گانه، غلبۀ رویکرد اثبات سه

دقت و  تفصیل و به رفت از آن، موضوعات مهمی هستند که باید اصحاب علوم اجتماعی به برون

دلیل موضوع این پژوهش از  علمی و غیرعلمی به آن بپردازند. اگر بهبه دور از هرگونه جانبداری 

رفت از این وضعیت چشم بپوشیم و فقط به پیامدهای آن  علل وقوع و راهکارهای برون

تر، دستاوردهای اجرایی و عملی  بپردازیم، باید بپرسیم دستاوردهای پژوهشی و شاید از آن مهم

های متمادی در ایران چه بوده است؟ آیا این  در دههگرایانه  های اثبات کارگیری روش به

تواند  گرایی می اند؟ آیا پارادایم اثبات گرایانه بوده معنای علمی و تخصصی، اثبات ها به پژوهش

های موجود دربارۀ موضوع یا مسئلۀ  همۀ ابعاد موضوع اجتماعی را بشناسد و به همۀ پرسش

هایی دارند؟ در ادامه،  اساس این رویکرد چه کاستی شده بر های انجام مدنظر پاسخ دهد؟ پژوهش

 ها پاسخ دهیم.  کوشیم به برخی از این پرسش می

افزاییمعلوموفقدانمعرفتنتایجازپيش

های موجود در واقعیت  گرایی، کشف نظم یکی از اهداف اساسی پژوهش ذیل پارادایم اثبات

های اجتماعی گوناگون وجود دارد؛  یدههایی را که بین پد مندی اجتماعی است؛ یعنی قاعده

هایی علمی و دقیق آشکار سازد. برای نمونه، امیل دورکیم در اثر مشهور و  وسیلۀ روش به

آید،  که کاربست روش اثباتی در علوم اجتماعی به حساب می خودکشیساز خود، یعنی  جریان

                                                           
 The Methodology »که با عنوان « نشینی در ایران شناسی مقاالت حاشیه روش»ای با عنوان  این نقدها را در مقاله 1

for the Iranian Studies on Marginalization in Iran  »زبانی انگلیسی نوشته شده و در حال داوری است،  به

 ایم. مطرح کرده
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بطۀ موجود بین چند پدیدۀ اش را با آشکارساختن را شناختی جامعه کوشید قدرت برنامۀ پژوهشی

شناختی از آن،  اجتماعی به اثبات برساند. دورکیم پس از تعریف خودکشی و رد تعابیر غیرجامعه

ای عام دربارۀ آن به دست داد )آرون،  شناختی انواع آن را تبیین و نظریه بر اساس رویکری جامعه

های  از خودکشی و رد تبیین های دیگر (. آنچه در اینجا مدنظر وی بود، رد تعریف۳۱۵: 1۳2۱

شناختی و جدید و ناشناخته از  موجود دربارۀ چرایی وقوع آن و بیان تعریف و تبیینی جامعه

آمد و  شناختی به حساب می ای روان خودکشی بود. دورکیم خودکشی را که در زمان او، پدیده

، واقعیتی اجتماعی شناسی وظیفۀ تعریف و تبیین آن را بر عهده داشت، برای اولین بار روان

کنندۀ خودکشی است،  ( که آنچه تعیین61: 1۳22دانست و بر این ادعا پای فشرد )سیدمن، 

 (.۳۱۱: 1۳2۱شناختی نیست؛ بلکه نیرویی اجتماعی است )آرون،  نیرویی روان

کنند، این  گویا در نظر بسیاری از پژوهشگرانی که در ایران ذیل این پارادایم پژوهش می

ن و هدف اساسی پژوهش اجتماعی اثباتی، اهمیت چندانی ندارد و به همین دلیل، اصل بنیادی

کنند که برای هر پژوهشگر و دانشجوی علوم  عنوان نتیجۀ پژوهش عنوان می هایی را به همبستگی

های اجتماعی سروکار دارند، بدون هرگونه پژوهشی  اجتماعی یا حتی عموم مردم که با آن پدیده

کشند و یکی از  گرایی را یدک می هایی فقط نام اثبات ی است چنین پژوهشآشکار است. طبیع

ای خاص و یکی  کارکردهای اصلی پژوهش، یعنی افزایش دانش و معرفت از موضوع یا مسئله

های طالق در ایران  هایی از این دست، در مقاله از اصول اساسی پژوهش اثباتی را ندارند. مثال

توانیم از  ها، می کنیم. پیش از مرور این مقاله ذکر دو مقاله بسنده می کم نیست و در اینجا فقط به

ها و پیامد یا پیامدهای طالق چیست و پاسخ خود را با نتایج این  خود بپرسیم علت یا علت

 ها مقایسه کنیم. پژوهش

شناختی عوامل مؤثر بر طالق )مطالعۀ موردی: شهرستان  تبیین جامعه»های مقالۀ  فرضیه

. تفاوت باالی مدرک تحصیلی )تحصیالت( زوجین موجب طالق 1»اند از:  عبارت« هر(ش قائم

. تفاوت عقاید زوجین ۳شود؛  . تفاوت در محل تولد زوجین موجب وقوع طالق می8گردد؛  می

. دخالت دیگران مخصوصاً اعضای خانوادۀ زوجین موجب طالق 1شود؛  موجب طالق می

. وضعیت شغلی زوجین 6شود؛  ت موجب طالق زوجین مینشدن انتظارا . برآورده۵شود؛  می

گیری این مقاله  ( پژوهشگران در نتیجه111: 1۳۳۳)صداقت و اسدیان، « شود. موجب طالق می
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های استنباطی پژوهش بدین ترتیب بوده که  ماحصل تحلیل آزمون»اند:  به این نتایج دست یافته

، تفاوت عقاید، دخالت دیگران و وضعیت نشدن انتظارات متغیرهای تفاوت تحصیلی، برآورده

های  عبارت دیگر، فرضیه عنوان متغیرهای تأثیرگذار در بروز طالق شناخته شدند. به شغلی به

توجه اینکه متغیر تفاوت در محل  های تحقیق تأیید شدند. نکتۀ جالب فرض مذکور بر اساس پیش

)صداقت و اسدیان، « ق نداشته استفرض اولیۀ تحقیق، تأثیری در وقوع طال تولد بر خالف پیش

1۳۳۳ :118.) 

های عادی و  شناختی، فرهنگی و مذهبی زوج مقایسۀ متغیرهای جمعیت»های مقالۀ  پرسش

. آیا تفاوت مذهبی زوجین 1»اند از:  ، عبارت«1۳۳۳متقاضی طالق در شهر تهران در سال 

تمال طالق را افزایش . آیا تفاوت فرهنگی زوجین اح8دهد؟  احتمال طالق را افزایش می

. آیا سن ازدواج زن 1گذارد؟  . آیا سن ازدواج مرد بر احتمال طالق زوجین تأثیر می۳دهد؟  می

. آیا مدت آشنایی دختر و پسر بر احتمال طالق ۵گذارد؟  بر احتمال طالق زوجین تأثیر می

« گذارد؟ تأثیر می. آیا تفاوت تحصیلی زوجین بر احتمال طالق زوجین 6گذارد؟  زوجین تأثیر می

اگر اختالف »خوانیم:  ها می های این مقاله به این پرسش (. در پاسخ1۳و  18: 1۳۳۳)بهشتیان، 

اگر تفاوت فرهنگی زوجین زیاد »، «مذهبی زوجین زیاد باشد، احتمال طالق زیاد خواهد بود

، احتمال طالق سال باشد 81اگر سن مرد کمتر از »، «ها زیاد خواهد بود باشد، احتمال طالق آن

سال باشد، احتمال طالق بین زوجین بیشتر  81در صورتی که سن زن کمتر از »، «بیشتر است

و « ها بیشتر است اگر مدت آشنایی زوجین کمتر از شش ماه باشد، احتمال طالق آن»، «است

ان در پای« »ها بیشتر است. اگر تفاوت تحصیلی زوجین بیش از دو مقطع باشد، احتمال طالق آن»

دهد عوامل دموگرافیک و مذهبی و فرهنگی با طالق زوجین  توان گفت نتایج تحقیق نشان می می

کنندۀ طالق هستند؛ اما  بینی توان گفت این عوامل پیش صورت قطعی نمی ارتباط دارد؛ البته به

 (.۵1تا  1۳: 1۳۳۳)بهشتیان، « توانند احتمال طالق را افزایش دهند می

شنهادوکنترلبينیوپيفقدانپيش
بینی دقیق و کنترل  آگوست کنت بر این باور بود که تبیین علمی عملکردهای جامعه، امکان پیش

بینی در تحقیق پوزیتیویستی این است  (. هدف از پیشBaert, 2005, 11آورد ) مؤثر را فراهم می

ینی، تفاوت ب شود. پیش که دربارۀ آنچه باید در شرایط معیّنی رخ دهد، ادعاهایی مطرح می
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هایی است دربارۀ آنچه در آینده رخ خواهد داد، در  بنیادینی با پیشگویی دارد. پیشگویی داعیه

ها با قوانین معیّنی در  بینی ادعاهایی است دربارۀ آنچه رخ خواهد داد، اگر مکانیسم حالی که پیش

 (. 1۳61Popper: 182وضعیت معیّنی عمل کنند )

داران  کند؛ زیرا طرف گرایی نقش بنیادینی ایفا می بار پارادایم اثباتبینی و کنترل برای اعت پیش

کنند امکان  گرایی دارند که در این صورت قوانینی که کشف می این پارادایم یا ادعای واقع

پذیرند و نگاه ابزارگرایانه به  گرایی را می آورد یا ضدواقع بینی و کنترل را فراهم می پیش

های درست است. بنابراین،  بینی که در این حالت، اعتبارشان به پیشهای علمی دارند  گزاره

گرایی انجام شود و در ایستگاه پایانی  توان گفت پژوهشی که ذیل پارادایم اثبات صراحت می به

بینی دربارۀ موضوع یا مسئلۀ پژوهش مبتنی بر آنچه در تحقیق خود به آن دست یافته  فاقد پیش

 گرایی، معتبر نیست. پارادایم اثبات است، باشد، بر اساس اصول

های طالق در  های آشکار، یکی از مشکالت پُربسامد پژوهش بینی بینی یا پیش فقدان پیش

های  شناختی مؤثر در طالق عاطفی در بین خانواده عوامل جامعه»آیند. مقالۀ  ایران به حساب می

رض شکل گرفته است که مبتنی بر چهارچوب نظری نظریۀ کارکردگرایی و این ف« تهرانی

ساز طالق  بخش آن، زمینه خوردن تعادل ساختار خانواده و تغییر در کارکردهای قوام برهم»

»]...[ اند از:  (. پیشنهادهای این پژوهش عبارت11۳: 1۳۳1)پروین و دیگران، « باشد عاطفی می

و سایر  شناسی فرهنگی زنان یک کارگروه تخصصی از متخصصین جامعه در شورای اجتماعی

داری یکی از متغیرهای تأثیرگذار در کاهش طالق  های تخصصی تشکیل شود. ]...[ دین رشته

ربط، مانند  شود که در نهادهای ذی های تهرانی است؛ لذا پیشنهاد می عاطفی در خانواده

 داری در قوام و دوام خانواده های خود بیشتر به نقش دین ها در برنامه صداوسیما و سایر سازمان

همسری یکی از متغیرهای مهم در کاهش  دهد که همسان توجه نشان دهند. نتایج تحقیق نشان می

های پیش از  های متولی خانواده مشاوره شود که در سازمان طالق عاطفی است. ]...[ پیشنهاد می

خصوص  های تهرانی، به طور جدی دنبال شود. یکی از مسائلی که در برخی از خانواده ازدواج به

اند، وجود دارد، مسئلۀ فرسودگی شغلی است. ]...[ این  هایی که با مشکالت مالی مواجه انوادهخ

)پروین و دیگران، « بندی شوند مشاغل باید شناسایی و بر اساس میزان فرسودگی شغلی رتبه

 (.1۵1تا  11۳: 1۳۳1
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دمطالعه: زنان مطالعۀ برخی عوامل جریان مدرنیته مؤثر بر گرایش زنان به طالق )مور»مقالۀ 

پذیری  های نظری و توجه ویژه به آسیب در نظر دارد با استفاده از دیدگاه« »متأهل شهر زنجان(

خانواده در پی جریان مدرنیته، برخی تأثیرهای این جریان را بر گرایش زنان متأهل شهر زنجان 

بعاد رفتاری و دهندۀ میزان تمایل زنان به جداشدن از همسرشان است، در ا به طالق که نشان

گیری و  نتیجه»(. ذیل عنوان 8۵: 1۳۳1زاده و دیگران،  )عباس« عاطفی و شناختی بررسی نماید

های مقاله و مرور دوبارۀ برخی مباحث  ، پس از بررسی مفصل هرکدام از فرضیه«پیشنهادات

های  سازمان به مسئوالن«  کند: نظری و پیشینۀ پژوهش، در بند پایانی، این پیشنهادها را مطرح می

گردد به برگزاری  ها و مراکز بهداشتی، پیشنهاد می آموزشی، باالخص مدارس و دانشگاه

صورت مداوم اقدام نمایند تا افراد در صورت ابهام  های آموزشی آمادگی قبل از ازدواج به کالس

ود ش در چگونگی انتخاب همسر و اقدام به ازدواج، دچار تعارض نشوند. همچنین، پیشنهاد می

سازی ازدواج قبل از  که مسئوالن و مشاوران در زمینۀ تعیین و تشخیص عواملی که در دورۀ آماده

« مندی بعد از ازدواج را به وجود آورند، مطالعه نمایند توانند مؤثر واقع شده و رضایت ازدواج می

 (.1۳: 1۳۳1زاده و دیگران،  )عباس

این « کارکردهای خانواده در زنان شهر تهران نسلی رابطۀ نگرش به طالق و مطالعۀ بین»مقالۀ 

شناختی و فقط از منظر زنان بررسی کرد؛ با  از جنبۀ جامعه»مقاله سیر صعودی طالق در ایران را 

این هدف که اوالً نشان دهد تغییر نگرش زنان در ارتباط با کارکردهای خانواده بر طرز تلقی 

نتیجه، سبب افزایش میزان طالق در ایران شده ها نسبت به طالق تأثیر گذاشته است و در  آن

« اندیشی برانگیزد های فرهنگی کشور را برای چاره است و ثانیاً حساسیت نهادها و ارگان

در »دهد:  چنین پیشنهاد می« گیری بحث و نتیجه»(. در آخرین بند عنوان 1۵۳: 1۳۳8)چابکی، 

ها و باورها و  دو نسل در ارزش های شود برای درک و فهم عمیق تفاوت خاتمه پیشنهاد می

های کیفی در این زمینه انجام شود و با توجه به  ایستارهای حاکم بر قلمرو خانواده، پژوهش

اینکه پژوهش حاضر در ارتباط با زنان به اجرا درآمده، پیشنهاد دیگر این است که پژوهشی 

جنسیتی در ارتباط با تغییر های  مشابه با جامعۀ آماری مردان ساکن تهران اجرا شود تا تفاوت

 (.128: 1۳۳8)چابکی، « ها در قلمرو خانواده مشخص شود ارزش
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طرفیارزشیفقدانسنجشبی
های  آورند و به روش می  های گوناگونی جمع های خود را از راه پژوهشگران علوم اجتماعی داده

های  گرایی، یکی از ویژگی اتکنند. بر اساس اصول پارادایم اثب ها را تحلیل و تبیین می مختلفی آن

هاست که به اصل  ندادن ارزش ها دخالت ها و تحلیل و تبیین آن آوری داده ضروری جمع

صورت  ها و به ها و تحلیل (؛ یعنی داده۳۳: 1۳2۳معروف است )محمدپور، « طرفی ارزشی بی»

وردی علمی به طرف باشند، دستا کلی، نتایج پژوهش اثباتی فقط در صورتی که از نظر ارزشی بی

های جانبدارانه را  توان مؤلفه دلیل اینکه پژوهشگران انسان هستند، نمی آیند. اما به حساب می

وتصرف  کمک رعایت قواعدی از دخل توان به طور کامل از بین برد؛ بلکه فقط می هرگز به

طرفی  بی ها را به حداقل رساند. یکی از پیشنهادهای سودمند برای تأمین ها کاست یا آن ارزش

هاست.  وگو و نقد میان پژوهشگران دربارۀ نتایج پژوهش های اجتماعی گفت ارزشی در پژوهش

های  دوم پژوهش های دیگر و مطالعۀ درجه زدن پژوهش وگو در اینجا محک منظور از گفت

شده به موضوع  های انجام  دوم پژوهش توانند در مطالعۀ درجه شده است. پژوهشگران می انجام

ها و تحلیل و تبیین  ها را در نحوۀ گردآوری داده طرفی ارزشی پژوهش خود، تا حدی بی پژوهش

 ها محک بزنند. آن

شدت  های طالق در ایران به طرفی ارزشی، در پژوهش گشا در ارزیابی بی این راهکارِ گره

العاتی مقاله پس از پاالیش که از چهار بانک اط 18۳گرفته شده است تا حدی که از بین   نادیده

عنوان  های دیگر دربارۀ طالق را به با کلیدواژۀ طالق بررسی کردیم، فقط یک مقاله، پژوهش

شناسانۀ خود برگزیده بود که ذیل عنوان پیشینۀ پژوهش آن را از نظر  موضوع پژوهش روش

شناختی  گذراندیم. البته همان پژوهش هم بیشتر رویکرد توصیفی داشت و تقریباً هیچ نقد روش

شناسی و  دوم روش توان مشاهده کرد و عمالً کارکردی که مطالعۀ درجه صی در آن نمیتخص

 انتقادی باید داشته باشد، ندارد.

بودنمفاهيمبارنظریه
های اثباتی در پی کشف روابط بین متغیرهای گوناگون هستند؛ بنابراین،  پژوهشگران در پژوهش

هایی  یافتن به این هدف، گویه بیابند. برای دستباید راهی برای سنجش هرکدام از این متغیرها 

ها باید به بهترین شکل  کنند. این گویه نامه تهیه می های پرسش را برای طراحی و تدوین پرسش
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کنند و پژوهشگر در پی شناخت آن است.  ممکن نمایانگر مفهومی باشند که آن را نمایندگی می

دقت فقط مفهوم مدنظر را  یابد؛ زیرا باید به میای  ها اهمیت ویژه در اینجا طراحی دقیق گویه

ها،  اند؟ مبنای طراحی گویه ها دقیق توان تشخیص داد گویه بسنجند؛ اما بر اساس چه شاخصی می

ها،  کننده در تشخیص کیفیت گویه تعریف درست و روشن مفهوم مدنظر است؛ پس عامل تعیین

ها داشته باشند، از کیفیت  شتری با تعریفها هرچقدر سازگاری بی تعریف مفاهیم هستند و گویه

های اجتماعی،  همۀ پژوهشگران برای تحلیل داده»گوید:  که نیومن می بیشتری برخوردارند؛ چنان

گیری، فرایندی  اند و اندازه ها بازنمایی تجربی مفاهیم کنند. داده ها را ترکیب می ها و داده ایده

زند، مفهوم  گیری می هد. وقتی پژوهشگری دست به اندازهد ها را به مفاهیم پیوند می است که داده

تواند آن ایده یا  کمک آن می کند و به ای را طراحی می ای را انتخاب کرده و سنجه یا ایده یا سازه

 (.۳2۱و  ۳26: 1۳2۳)نیومن، « صورت تجربی مشاهده کند مفهوم یا سازه را به

ای  . تعریف مفاهیم، مبتنی بر پشتوانهآیند ها از کجا می پرسش بعدی این است که تعریف

آیند و در بستر  ای به حساب می نظری است. مفاهیم یکی از اجزای اصلی و اساسی هر نظریه

ای  یابند و بدون آن، اعتبار چندانی ندارند. پس پژوهشگر بر اساس نظریه ای خاص معنا می نظریه

کند. نیومن نیز معتقد است  ا تعریف میگزیند، مفاهیم ر عنوان پشتوانۀ نظری پژوهش برمی که به

تان داشته  گیری ای روشن در باب پدیدۀ مورداندازه گیری کنید، باید ایده قبل از اینکه اندازه»

توانید با حواس طبیعی خود مغناطیس را ببینید یا احساس کنید.  باشید؛ برای مثال، شما نمی

ها  (. اما نظریه۳2۵: 1۳2۳)نیومن، « استخاستگاه مغناطیس، نوعی نظریه در باب جهان فیزیکی 

گیرند:  تری شکل می ها هم در بستر معرفتی بزرگ آیند. نظریه خود به وجود نمی هم خودبه

شناسی  شناسی و معرفت شناسی و انسان ها مواضع هستی پارادایم (Howell, 2013: 25).پارادایم. 

یابند  اضع معرفتی سامان میدهند و مبتنی بر این مو شناسی مشخصی را شکل می و روش

ها در ارتباطی طولی با هم  ها و مفاهیم و گویه ها و نظریه (؛ بنابراین، پارادایم۳۱: 1۳۳1)کرسول، 

کنندۀ بعدی است و هرکدام از قبلی پیروی نکند، از این ساختار  قرار دارند و هرکدام تعیین

پژوهشی در حوزۀ علوم اجتماعی  اندازد. هر شود و پژوهش را از اعتبار می معرفتی خارج می

عنوان مبنا و  ای را به باید از این نظم معرفتی پیروی کند. یعنی ذیل پارادایم مشخصی، نظریه

پشتیبان پژوهش خود برگزیند و بر اساس نظریۀ مدنظر مفاهیمی را که موضوع پژوهش هستند، 
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ت بسنجد تا بتواند به ارتباط هایی مناسب این مفاهیم را در واقعی تعریف کند و با تعریف گویه

 ببرد. این مفاهیم در واقعیت پی 

توجهی به این سامان  شده دربارۀ طالق بی های اثباتی انجام مشکل اساسی بسیاری از پژوهش

نداشتن نظریه با روش پژوهش چشم بپوشیم که موضوع این نقد  معرفتی است. اگر از تناسب

دلیل  شدت دچار نایکدستی پارادایمی است. به ها به نیست، مبانی نظری بسیاری از این پژوهش

اینکه طالق، مانند بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی، ابعاد گوناگونی دارد و با یک نظریه 

درستی بررسید و گاهی ارتباط بسیاری نزدیکی با  دقت و به توان همۀ این ابعاد را به نمی

های گوناگون  تر موضوع، نظریه ای بررسی کاملشناسی و اقتصاد و... دارند، پژوهشگران بر روان

دهند؛ بدون  شناختی و اقتصادی را در چهارچوب نظری خود جای می شناختی و گاه روان جامعه

ها و  شناسی های گوناگون و در پی آن، هستی ها برآمده از پارادایم توجه به اینکه این نظریه

توان بدون درنظرگرفتن این  و نمیهای مختلفی هستند  شناسی ها و انسان شناسی معرفت

دقتی پارادایمی این  ها را در هم آمیخت. اگر از این بی های پارادایمی و معرفتی آن فرض پیش

کم این پژوهشگران با  ها نیز چشم بپوشیم و انجام این کار را گریزناپذیر بدانیم، باید دست مقاله

وناگونی دارند، مخاطب را از میزان دقت های معرفتی گ فرض ها پیش اشاره به اینکه این نظریه

 های گوناگون باخبر سازند. های خود مبتنی بر نظریه یافته

« همسری و رفتار مرتبط با طالق: مطالعۀ موردی زنان شهر شیراز بررسی همسان»در مقالۀ 

پردازی را از قول  نظریه« های موجود چهارچوب نظری: مروری بر نظریه»نویسندگان ذیل عنوان 

ای دانست که توسط آن، فعالیت  توان وسیله پردازی را می نظریه»اند:  رنر تعریف کردهت

بندی و  . طبقه1رسد:  ای که به علم معروف است به سه هدف اصلی خود می روشنفکرانه

. تبیین علل وقایع 8گیرند؛  نحوی که در یک دیدگاه قرار می دهی وقایع در جهان به سازمان

. عرضۀ یک ۳افتند؛  ینکه چه وقت و کجا و چگونه وقایع در آینده اتفاق میبینی ا گذشته و پیش

و  ۱8: 1۳۳1زاده و دیگران،  )لهسائی« احساس از فهم اینکه چرا و چگونه وقایع باید اتفاق بیفتد

های معرفتی در  فرض (. بعد از این توضیح و تعریف نظریه که هیچ اثری از مباحث پیش۱۳

های  در این قسمت نظریه»دهند که  خورد، نویسندگان ادامه می چشم نمی تعریف نظریه در آن به

اجمال بیان خواهد شد و سرانجام به چهارچوب نظری منتخب تحقیق  مرتبط با موضوع طالق به

(. در ادامه، نظریۀ مبادله و نظریۀ ۱۳: 1۳۳1زاده و دیگران،  )لهسائی« دست خواهیم یافت
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دهند و در پایان  ارکردگرایی و نظریۀ همسان همسری را شرح میسازمانی خانواده و نظریۀ ک بی

 یابند.  این بخش، به چهارچوب نظری منتخب و مدل مفهومی و عملیاتی این تحقیق دست می

های کرمانی  ثر بر طالق عاطفی در بین خانوادهٶشناختی م بررسی عوامل جامعه»در مقالۀ 

(« ۳۵-۳6اوره در شهر کرمان نیمسال دوم کنندگان به مراکز مش )مطالعۀ موردی مراجعه

هایی که در راستای پژوهش  نظریه»نویسند:  می« چهارچوب نظری تحقیق»نویسندگان ذیل عنوان 

های کارکردگرایی و ساختارگرایی و  اند، تلفیقی از نظریه عنوان چهارچوب نظری انتخاب شده به

(. 18: 1۳۳2فاطمه شهربابکی،  ر و بنیپرو )ذره« باشد نظریۀ نظم خرد چلپی و عشق استنبرگ می

شناختی  جامعه»و « شناختی جامعه»از دو حوزۀ « ها جدول ماتریس نظریه»در پایان این بخش، در 

پرداز ذکر کرده است:  همراه نظریه و نظریه متغیرهای گوناگون پژوهش را به« شناختی و روان

کارکردگرایی ساختاری پارسونز، متغیرهای وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از نظریۀ 

متغیرهای تعهد، صمیمیت، شور و اشتیاق از نظریۀ مثلث عشق استنبرگ، متغیرهای تعامل ابزاری 

و اظهاری از نظریۀ نظم خرد چلپی، متغیرهای زوایۀ درونی و زاویۀ همسری و زاویۀ سوم در 

یربودن تعارض و پیامدهای آن ناپذ فرد متأهل از نظریۀ کیفیت زناشویی مارکز، متغیرهای اجتناب

همسری از  همسری و ناهمسان بر خانواده از نظریۀ تعارض وایت و کلین، نظریۀ همسان

ساروخانی، متغیرهای سود و هزینه و ارضای فردی از نظریۀ مبادله و تعامالت اجتماعی هومنز، 

ی از نظریۀ متغیرهای تأثیر پیشینۀ فرهنگی در باب واکنش افراد درخصوص عدالت و برابر

استاسی آدامز، متغیر کژکارکردی در خانواده از نظریۀ کارکردگرایی مرتون، متغیرهای سیر تکامل 

جوامع و طبیعت، قدرت سازگاری با شرایط موجود و انتخاب اصلح و بقاء از نظریۀ انسان و 

 (.1۵و  11: 1۳۳2فاطمه شهربابکی،  پرور و بنی طبیعت اسپنسر )ذره

چهارچوب »ذیل عنوان « ثر بر طالق عاطفی در میان زنانٶفردی م امل برونبررسی عو»مقالۀ 

گزیند: متغیر  دهد؛ اما از هشت نظریه متغیرهایی را برمی هفت نظریه را شرح می« نظری پژوهش

گیری  ها، متغیر خشونت از نظریۀ آنومی، متغیر همه اختالف سطح خانوادگی از نظریۀ تضاد ارزش

وجدان جمعی، متغیر حقوق مساوی از نظریۀ مبادلۀ اجتماعی، متغیر اثر  طالق از نظریۀ بحران

همسری، متغیرهای رضایت جنسی  ماهواره از نظریۀ کاشت، متغیر اختالف مذهبی از نظریۀ همسان

و یکنواختی زندگی و ناسازگاری زناشویی و وابستگی از نظریۀ اریکسون، متغیر پرورش فرد در 

 (.18۵تا  181: 1۳۳2دواج از نظریۀ شبکه )رشید و دیگران، خانوادۀ آشفتۀ پیش از از
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بندیجمع

های پژوهشگران ایرانی برای بررسی مسائل اجتماعی  نگرفتن تالش  در این پژوهش ضمن نادیده

طور مشخص، مسئلۀ طالق کوشیدیم به این پرسش بنیادین پاسخ دهیم که مشکل اصلی این  و به

قدر کافی به نتایج و دستاوردهای مدنظر جامعۀ علمی و البته  بهتوانند  ها چیست که نمی پژوهش

عموم مردم دست یابند. در پاسخ به این پرسش بر این باوریم یکی از مشکالت اصلی این 

هاست و باید این  شناختی موجود در این پژوهش ها تناقضات و مشکالت عمیق روش پژوهش

از این مشکالت زدود. این خألهای ها را  مشکالت را شناخت و تا حد امکان پژوهش

افزایی؛  معلوم و فقدان معرفت . نتایج ازپیش8. غلبۀ رویکرد اثباتی؛ 1اند از:  شناختی عبارت روش

توجهی به  . بی۵طرفی ارزشی؛  . فقدان سنجش بی1بینی و پیشنهاد و کنترل؛  . فقدان پیش۳

 بودن مفاهیم. بار نظریه

توجهی به مباحث و  شناختی پیامد کم ای روشه که آشکار است، این کاستی چنان

طور مشخص، فلسفۀ علوم اجتماعی است. متأسفانه، در ایران و در بین  رویکردهای فلسفی و به

های  اصحاب علوم اجتماعی، فلسفۀ علوم اجتماعی جایگاه چندانی ندارد. منابع محدود و ترجمه

های  ها و مقاله نامه شده، پایان های ترجمه تابروزنبودن ک شمار، به های انگشت نسبتاً قدیمی، تألیف

های دیگر علوم اجتماعی، واحدهای درسی بسیار کم و اختیاری فقط در  تعداد نسبت به حوزه کم

رسانند. در صورتی این  های کشور و... تا حدی این ادعا را به اثبات می بعضی از دانشگاه

ان عموم اهالی علوم اجتماعی را شوند که بتو شناختی تا حدی برطرف می مشکالت روش

روز با این مباحث و موضوعات و مسائل دیگر روز این  صورت علمی و تخصصی و دقیق و به به

 طور جدی مدنظر داوران قرار گیرد. ها به حوزه آشنا کرد و این مباحث در ارزیابی کیفی پژوهش
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منابع

، قم: حوزه کمی و کیفی در علوم انسانیهای تحقیق  مبانی پارادایمی روش، 1۳۳1ایمان، محمدتقی،  -

 .8و دانشگاه، چ

، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: شناسی مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه، 1۳2۱آرون، ریمون،  -

 .۳انتشارات علمی و فرهنگی، چ

، ترجمۀ شهناز فلسفۀ علوم اجتماعی؛ بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی، 1۳2۳بنتون، تد، یان کرایب،  -

 .۳پرست و محمود متحد، تهران: آگه، چ مسمی

گهر،  ، ترجمۀ عبدالحسین نیکشناسی انتقادی فرهنگ جامعه، 1۳2۵بودون، ریمون، فرانسوا بوریکو،  -

 .1تهران: فرهنگ معاصر، چ

محمد کاردان، تهران: دانشگاه تهران،  ترجمۀ علی شناسی، قواعد روش جامعه، 1۳2۱دورکیم، امیل،  -

 .2چ

، ترجمۀ بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، شناسی های کالسیک جامعه نظریه، 1۳۳1دیلینی، تیم،  -

 . 6تهران: نی، چ

 .8، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی، چشناسی کشاکش آرا در جامعه، 1۳22سیدمن، استیون،  -

 خمینی، امام پژوهشی آموزشی سسۀٶ، درآمدی بر فلسفۀ اسالمی، قم: م1۳۳1عبودیت، عبدالرسول،  -

 .2چ

، ها فلسفۀ علم؛ تکامل تاریخی مفاهیم علمی و پیامدهای فلسفی آن، 1۳۳1، نیکالس، کاپالدی -

 .1ترجمۀ علی حقّی، تهران: سروش، چ

، ترجمۀ علیرضا ، طرح پژوهش؛ رویکردهای کیفی و کمی و ترکیبی1۳۳1کرسول، جان دبلیو،  -

 .1چکیامنش و مریم دانای طوس، تهران: جهاد دانشگاهی، واحد عالمه طباطبایی، 

 .1شناسان، چ ، تهران: جامعهشناسی کیفی ضدروش؛ منطق و طرح در روش، 1۳2۳محمدپور، احمد،  -

 .8، تهران: طرح نو، چفضیلت عدم قطعیت،1۳2۱مردیها، مرتضی،  -

، ترجمۀ حسن های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی شیوه، 1۳2۳نیومن، ویلیام الورنس،  -

 .1تهران: کتاب مهربان، چ ،1فرد و سیدحسین کاظمی، ج دائی

 .۳، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: مرکز، چشناسی علوم اجتماعی روش، 1۳2۱وبر، ماکس،  -

، ترجمۀ های نوین گیری نظریه شناسی؛ پیدایش و شکل تاریخ جامعه، 1۳2۱یوناس، فریدریش،  -

 .1، اهواز: رسش، چ1عبدالرضا نواح، ج
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های  شناختی، فرهنگی و مذهبی زوج غیرهای جمعیتمقایسۀ مت»، 1۳۳۳بهشتیان، محمد، تابستان -

، پژوهی فرهنگی جامعهپژوهشی  ، نشریۀ علمی«1۳۳۳عادی و متقاضی طالق در شهر تهران در سال 

 .18، ش۵س

شناختی مؤثر در طالق  عوامل جامعه»، 1۳۳1پروین، ستار، مریم داودی، فریبرز محمدی، تابستان -

اجتماعی زنان و  شورای فرهنگیپژوهشی  نامۀ علمی ، فصل، «های تهرانی عاطفی در بین خانواده

 .۵6، ش11، سخانواده

تحلیل »، 1۳۳1زاده، راوری، محمد، فاطمه دهقانی، مریم نجابتیان، فرامرز سهیلی، پاییز توکلی -

بندی  محتوای مقاالت فارسی نشریات علمی ایران در زمینۀ ازدواج و طالق با روش خوشه

 .۳8، ش11، ستربیتی زنان و خانواده فرهنگی نامۀ ، فصل«مراتبی سلسه

اصغر فیروزجائیان گلوگاه، سهیل صادقی، پاییز و  جان محمدی لرگانی، وحید، طاهره لطفی، علی -

پژوهشی  نامۀ علمی ، فصل«شده در حوزۀ طالق در ایران فراتحلیل مطالعات انجام»، 1۳۳۱زمستان

 .18، ش6، سمطالعات زن و خانواده

نسلی رابطۀ نگرش به طالق و کارکردهای  مطالعۀ بین»، 1۳۳8ین، بهار و تابستانالبن چابکی، ام -

 .1، ش1، سمطالعات زن و خانوادهپژوهشی  نامۀ علمی ، ، فصل«خانواده در زنان شهر تهران

شناختی  کندوکاوی روش»، 1۳۳۱کرم، زهرا، باقر ساروخانی، حسین آقاجانی مرسا، بهار حاجی شاه -

 .8۱، ش۳، سپژوهی فرهنگی جامعهپژوهشی  نامۀ علمی ، فصل«ا محوریت طالقها ب نامه در پایان

شده  فراتحلیل مطالعات انجام»، 1۳۳6حسنی، محمدرضا، منصوره هدایتی، فاطمه محمدزاده، پاییز -

، مطالعات اجتماعی ایرانپژوهشی  ، مجلۀ علمی«1۳۳1-1۳28های  دربارۀ نگرش به طالق در سال

 .۳2ش 11س

بررسی عوامل »، 1۳۳2زاده، عابده رشتی، بهار و تابستان اهلل حسنوند، صفدر نبی لخسرو رشید، فض -

، مطالعات زن و خانواده پژوهشی علمی نامۀ فصل ،«زنان میان در عاطفی طالق بر ثرٶفردی م برون

 .1۳، ش6س

 بر ثرمؤشناختی  بررسی عوامل جامعه»، 1۳۳2فاطمه شهربابکی، تابستان پرور، مرتضی، زهرا بنی ذره -

 شهر در مشاوره مراکز به کنندگان مراجعه موردی مطالعۀ) کرمانی های خانواده بین در عاطفی طالق

 .11، ش11، سزن و مطالعات خانواده پژوهشی علمی نامۀ فصل ،«(۳۵-۳6 دوم نیمسال کرمان

های طالق در ایران  فراتحلیل پژوهش»، 1۳۳2روشنی، شهره، مریم تافته و زهره خسروی، زمستان -

( و ارائۀ راهکارهای کاهش طالق و پیامدهای منفی آن برای زنان و 1۳۱۱-1۳۳۱در دو دهۀ اخیر )

 .66، ش1۱، سزن در توسعه و سیاستپژوهشی  نامۀ علمی ، فصل«فرزندان
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تحلیل »، 1۳26نیا، سیاوش بهرامی کاکاوند، زمستان ریاحی، محمداسماعیل، اکبر علیوردی -

پژوهشی  نامۀ علمی ، فصل«الق )مطالعۀ موردی شهرستان کرمانشاه(شناختی میزان گرایش به ط جامعه

 .1۳، ش6، سزن در توسعه و سیاست

شناختی عوامل مؤثر بر طالق )مطالعۀ  تبیین جامعه»، 1۳۳۳صداقت، کامران، عقیل اسدیان، تابستان -

 .۵1، ش8۵، سشناسی کاربردی جامعهپژوهشی  نامۀ علمی ، فصل«شهر( موردی: شهرستان قائم

مطالعۀ برخی عوامل »، 1۳۳1زاده، محمد، حامد سعیدی عطایی، زهرا افشاری، بهار و تابستان عباس -

نامۀ  ، فصل«جریان مدرنیته مؤثر بر گرایش زنان به طالق )موردمطالعه: زنان متأهل شهر زنجان(

 .۳، ش1، سهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی پژوهشپژوهشی  علمی

شناختی گرایش به  فراتحلیل علل جامعه»، 1۳۳۳یی، میثم لطیفی، بهارفتحی، ابراهیم، صادق موال -

نامۀ  پژوهشپژوهشی  نامۀ علمی دوفصل(« 1۳26-1۳۳6های  طالق در ایران )در بازۀ زمانی سال

 .12، ش2، ساسالمی زنان و خانواده

الق؛ مرور آثار و پیامدهای ط»، 1۳۳1فکر، جلوه جواهری، پاییز  کالنتری، عبدالحسین، پیام روشن -

زن پژوهشی  نامۀ علمی ، فصل«شده در ایران با تأکید بر مالحظات جنسیتی مند تحقیقات انجام نظام

 .8۵، ش۳، سدر توسعه و سیاست

مرور سه دهه تحقیقات علل »، 1۳۳1فکر، جلوه جواهری، پاییز کالنتری، عبدالحسین، پیام روشن -

 .۵۳، ش11، ساهبردی زنانمطالعات رپژوهشی  نامۀ علمی ، فصل«طالق در ایران

بررسی همسان همسری و »، 1۳۳1خواه، تابستان زاده، عبدالعلی، حبیب احمدی، مژده ثروت لهسائی -

علوم اجتماعی پژوهشی  نامۀ علمی ، فصل«رفتار مرتبط با طالق: مطالعۀ موردی زنان شهر شیراز

 .1۱، ش6، سدانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

شده  های انجام های گرایش به طالق در پیمایش کننده سنجش اندازۀ اثر تعیین»، 1۳۳۵مشفق، محمود، پاییز -

 .۳، ش8، سنامۀ مددکاری اجتماعی پژوهشپژوهشی  نامۀ علمی ، فصل«1۳۱1-1۳۳1طی دورۀ 

فراتحلیل مطالعات و تحقیقات »، 1۳۳6نیازی، محسن، اسما عسکری کویری و دیگران، زمستان -

مطالعات پژوهشی  نامۀ علمی ، فصل«1۳26-1۳۳6در ایران برای دورۀ  دربارۀ عوامل مرتبط با طالق

 .۵۳، ش1۵، سروانشناختی زنان اجتماعی

مسائل فرزندان طالق در ایران و مداخالت »، 1۳۳1زاده، حسین، حامد محبوبه، پاییز و زمستان یحیی -

 .6، ش۳، سدهمطالعات زن و خانواپژوهشی  نامۀ علمی ، فصل«مربوطه: فراتحلیل مقاالت موجود

- Baert, P. (2005). Philosophy of the Social Sciences: Towards Pragmatism: Polity. 
- Howell, Kerry E. (2013). An Introduction to the Philosophy of Methodology, SAGE 

Publications Ltd  


