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 چکیده

-مر همجنس اسرتوار غیرر ک تعهد پایدار و مستمر بین دو شخصبر اساس ی خانواده

شود. رفع نماید با عدم تعادل مواجه م را به درست   اگر خانواده نتواند نیازهای اعضاد. شو

کنرون  جامعر  انجامرد. در یعن  طلاق م  ،در برخ  از مواقع این عدم تعادل به فسخ تعهد

اضمحلال خانواده  ،آن ز آثارهای مختلف  مواجه است که یک  ا، خانواده با عدم تعادلایران

هرا و زمینهاین نوشتار  گذشته رو به رشد بوده است.  میزان این واقعه در ده .( استاقطل)

-به دست م  ،انداق را تجربه کردهگران  که طلگفتگو با کنش طلاق را بر اساس فرایندهای

مرد دنبال  4زن و  6. این هدف با استفاده از روش رویش نظریه و از خلال مصاحبه با دهد

د مردی  انتزاعر  بره ای سع  شرکدگذاری چند مرحلهعمیق و مصاحب  ز شده است. پس ا

یک مدل ن و در پایا کد محوری تجمیع شد 00کد باز در  081ید. در پایان بیش از دست آ

 دال اصرل  طلراق اسرت. "انتخاب نامتناسب"مفهوم  ،در این نوشتار. فرایندی به دست آمد

فراینرد  .اسرت هنجاری-ارزش  چندگانگ  وبودن ، چندفرهنگ  در سطح کلان طلاق  زمین

فراینرد طر  شرده عبرار   است. عموماازدواج  ابعاد گوناگوندر  های نامناسبانتخاب آن

وان  حرل آن توسرز زوجرین و ه و نراتئلگیرری یرک مسر: ازدواج نامتناسب، شکلاست از

، طلاق شترکمزندگ   دیگر هایبر جنبه هاهئلله یا مسئثیرگذاری مسأو تآن  تشدید و تکثیر

 عاطف  و در نهایت طلاق قانون .

نیازهرای زوجرین، نراتوان  در حرل  ی: طلاق، ازدواج نامناسب، عدم ارضراهاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

 ،شرودگروه خانواده که بر اساس تصمیم بر روابز پایدار تا انتهرای زنردگ  تشرکیل مر 

برر  دیگر است و از بعردی دیگرر بنراهمراه با تعهد شدید از یک سو و اعتماد کامل از سوی 

زای اعضا دارد و نیز نگاه  چندنسرل  دارد کره بنیانگرذاران آن بره تویید مثل و تکثیر درون

هرای اندیشند. چنین عزم  مستمر و وفرای  پایردار سراحتنوادگان و نبیرگان خویش نیز م 

جامعره "د. غلظرت شوکند که در مواردی جان و دل زوجین یک  م تعامل را همه جانبه م 

فتد، او گاه  که در چنین بنای  خلل م  در چنین گروه  به صد در صد نزدیک است "بودن

نمایش تزیرزل در  -طلاق -حاک  از یغزش  جدی و خطای  بزرگ است و انحلال این گروه 

ای این فروپاش  رو به ازدیاد گرذارد، و اگر در جامعه است "جامعه بودن"زم و تدبیر خلق ع

تررین نهراد افزایش میزان طلاق علاوه برر آنکره مهرم ،یذا ان احساس خطر خواهند کرد.همگ

اندازد، اساس جامعه بودن را نیرز برا خطرهرای متعردد یعن  خانواده را به خطر م  ،اجتماع 

در  آمرارایرن در  افزایش این پدیرده در ایرران اسرت.دهندة آمار طلاق نشانمواجه م  سازد.

 ةدهند طلاق و در مخرج آن تعداد زن دارای همسر قرار گرفتره نشران صور  کسر آن تعداد

طلراق  16، 0781طلاق، در سال  78،  0731افزایش نسبت طلاق است، به شکل  که در سال 

این آمرار در سرال  هل رسیده است.طلاق در هر ده هزار زن متأ  34دد به ع 0731و در سال 

یده و ایبته پس از آن رونردی کاهشر  را داشرته عدد در هر ده هزار رس 31به بیش از  0731

عنروان دومرین شهر مشهد به تعادی  مسیری طویان  دارد.نقط  است. کاهش  که تا رسیدن به 

طلراق را بره خرود اختصراد داده  3711عردد  0731شهر از نظر تعداد وقوع طلاق در سال 

ر استان خراسان رضوی آمار طلاق دزمین  در دیگر  ةکنندیک  از آمارهای مهم و نگران است.

های انجرام شرده گونه طلاق ها حدودا نیم  از طلاقمربوط به طلاق در دوران عقد است. این

ایرران رو بره جامعر  با توجه به آنچه گفته شرد، طلراق در  شوند.را شامل م  0737در سال 

میرزان در شرهر   را برای این جامعه به وجود آورده است. ایرن ئلمسا ،افزایش بوده و به تبع

عنوان دومین شهر بزرگ و پایگاه زیارت  کشور میرزان قابرل توجره و بسریار بایرای  مشهد به
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هرا و داشته است. برای جلوگیری از افزایش این روند و همچنین کاهش آن یازم است زمینره

 آن،  به دییل اهمیت موضوع و ضررور فرایندهای این واقعه کشف، توصیف و تبیین گردد. 

ها حایز اهمیت است. گری آننهمجام شده است که بازخوان  و بادر این باره ان های شپژوه

محمردزاده و  ؛0734قردرت  و حسرن ،  ؛0734قلر  زاده و دیگرران، تحقیقا  انجام شرده )

؛ ریراح  و دیگرران، 0731، یونسر ؛ هنریران و 0731کلانتری و دیگرران،  ؛ 0737، زادهشیر

دهنرد ( عوامل موثر برر طلراق را نشران مر 0784، آقاجان ؛ 0737، ؛ قریش  و دیگران0786

های کاف  در ارتباط صرحیح عدم برآورده شدن انتظارا  طرفین، نبود مهار  :مانند، عوامل 

هرا، شناخت  یک  از زوجین، اختلال در ارتباط جنس ، دخایت خانوادهو سایم، مشکلا  روان

سن پایین ازدواج، اعتیراد و  های فرد و خانواده،یناهنجار های خانوادگ  و شخصیت ،تفاو 

گیرری موضروع طلراق و های شکلکدام از این تحقیقا  به زمینههیچ اما ،مشکلا  اقتصادی

درگیر در  کنشگران  به شکل  کیف  و از طریق تجربه زیستاند و آن را فرایند آن توجه نکرده

اند. امری که بدون شرناخت آن ننمودهکشف  اعم از زنان و مردان به شکل مشترک امر طلاق

هرا و این مقایه سرع  دارد زمینره توان برای کاهش میزان طلاق تلاش  دقیق به کار بست.نم 

 فرایندهای وقوع طلاق را کشف کند.

 چارچوب مفهومی .2

ای به فرضیه _های استفهام  و استقرای  بنیان کار کیف  بوده و از استدیال قیاس  استدیال

کیف  به جای استفاده از  ا . یذا در تحقیق(74، د. 0731شود )محمدپور، جتناب م شد  ا

چارچوب مفهوم  عبرار  اسرت از »شود. چارچوب نظری از چارچوب مفهوم  استفاده م 

ها و عناصری که قرار است مورد مطایعه قررار ... ارتباط منطق  و اتصال مفاهیم اساس ، ایده

  (.76د. ، 0731)محمدپور،  «گیرند
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   خانواده. 1. 2

است و نهاد به معنای هنجارهای حرول یرک کرارکرد  اجتماع ترین نهاد قدیم خانواده، 

آنچران کره آگبررن  ،خانواده نیز دارای کارکردهای  برای رفع نیازهای بسیار اسرت ،است. یذا

-4، توییرد مثرل-7عاطفره و همراهر  -1تنظیم رفتار جنس ، - 0را بخش  از این کارکردها 

د. ، 0788داند)آگبرن، اعطای پایگاه اجتماع  م -6جامعه پذیری، و -1حمایت و مراقبت، 

عبارتند از اجتماع  شدن اوییره و  ،پدریخانوادة پارسونز معتقد است دو کارکرد اصل   .(11

-فرایندی است که کودکان هنجارهای فرهنگ  جامعره ،تثبیت شخصیت. اجتماع  شدن اوییه

های نخسرت کرودک  ر  چون این فرایند در سالاند، ند که در آن به دنیا آمدهآموزای را م 

نمو شخصیت انسان  است. تثبیت شخصیت به معنای  ترین بستر رشد ودهد، خانواده مهمم 

اثری است که خانواده در کمرک و حمایرت عراطف  از اعضرای بزرگسرال خرود برر عهرده 

شناسران معتقدنرد خرانواده برخر  از از جامعره ایبتره برخر  (041، د. 0731دارد.)گیدنز، 

انرد. قررآن در ایرن کارکردهای خود را از دست داده و نهادهای دیگرر بره جرای آن نشسرته

مانند سرکون و  ؛بیندتر همین نهاد م موضوع برخ  از کارکردهای خانواده را منحصرا در بس

 خطراب مرورد مسرلمانان ایر مؤمنران صرفاً که چنین نیست. در این آیا  0(10آرامش )روم 

د. داشرته باشر دنبرال بره را آرامرش کارکرد هاآن برای صرفاً خانواده و تشکیل باشند خداوند

 نهایرت در که است آرامش  داشت، حصول خواهد خانواده نهاد که اساس  کارکرد  بنابراین،

غررب نیرز  (. ایبته هنوز در06ج، 0788)طباطبای   "انجامدرحمت م  و مود  از ایرشته به

مهم  نکت (. 1113 ،)فریدمن نظر دارند سایم را درجامع  پژوهشگران نقش خانواده در ایجاد 

بره ایرن معنرا کره  ؛برین زن و مررد اسرتمبادی  رعایت عدایت در  ،خانواده در اسلامدربارة 

هنجارهای خانواده باید نیازهای دوطرف را برطرف نماید و چنانچه یک  از طرفین با مشکل 

                                                           
رامرش و باز یک  از آیا  )یطف( او آن است که برای شما از جنس خودتان جفت  بیافرید که در کنرار او آ» آیه:   ترجم .0

ای )از علرم و یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربان  برقرار فرمود. در این امر نیز برای مرردم برافکر  ادیره

 «.حکمت حق( آشکار است
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شود. این دقیقا نیاز خود مواجه شود به همان اندازه نهاد خانواده با عدم تعادل مواجه م  رفع

ت. این گروه معتقدند خرانواده صررفا محرل کشرمکش اسها نیز اشکال فیمینست  همان نقط

کنند و به تعبیر ما مبادیه در آن عادیانره منافع زن و مرد است که در آن مردها به زنان ظلم م 

زناشوی  را بررای مرردان خروب و ، دهد. این تفکر با آوردن استدیایات  در این زمینهر  نم 

-شده و یرا توجیرهمغفول  (. اما نکت463 ، د.0731نماید )ریتزر، برای زنان بد توصیف م 

-نگراه غایرتبه های  که های طبیع  زنان و مردان است. تفاو تفاو  ،شده در این نظریا 

آوردن استدیایات  نشران داد توان با گردد و همچنین م برم ، آفرینش شناسانه به اصل هدف

بسرتان، علم  )جنبر ایردئویوییک دارد ترا جنب  ها بیشتر اهمیت نشان دادن این تفاو که کم

(. ایبته باید توجه داشت که ممکن است انتظارا  یک یا هر دو عضرو اصرل  77 ، د.0731

مین آن باعث ظلم به طرف مقابل شود که در أرج باشد و تکارکردهای آن خادایرة خانواده از 

شود و نره هنجارهرای آن و بایرد توجره این صور  مشکل از نوع نگاه به خانواده ناش  م 

هرای ههنر  آنران.چنین آلداشت که اصل در این مبادیه نیازهای اساس  زوجین است نه ایده

هنجرار و تبردیل ادامر  ز چنرد نسرل کارکردی در یک کنش متقابل بین دو زوج پس امبادی  

گرذارد. ساختارهای کلان جامعه نیز اثرا  قابرل تروجه  مر  برشدن به رسم و سپس سنت 

جنس  با شوهر در رابط  هنجار محدودیت رابطه برای بانو در خانواده و انحصار  ،برای مثال

ر تراریخ بشرر و ثیرا  آن را دأتروان ترشفافیت نسل  را به همراه دارد که م  ،ط  چند نسل

های متعدد به راحت  مشراهده نمود.خرانواده برا ازدواج برین دو زوج گیری قوم و قبیلهشکل

روابرز پایرای پایر  گیرد. ازدواج عمل  است که پیوند بین دو جنس مخایف را برر شکل م 

ترین عرف و رسم معمول در تمام جوامع اسرت کره بره شود. ازدواج مهمجنس ، موجب م 

سازی ساختار و زیربنای تشرکیل خرانواده و نیرز گسرترش با اهمیت آن در فراهم دییل نقش

، 0، ینر  و ییروترین نوع ارتباط معرف  شده است ) هیگینرزترین و بنیادیعنوان مهمبه ،نسل

ای استوار بر اصول اعتقادا  و اخلراق مسریح ، قروانین نراظر برر روابرز (. در جامعه1111

                                                           
1  . Higgins, Zheng, Liu 
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بخشند. در یک چارچوب حقروق  و شررع  نهراد مشروعیت م  جنس  هستند که ازدواج را

،  0781)سرگاین،  ازدواج در مفاهیم بسیار متنوع اجتماع  ، اقتصادی و فرهنگر  ریشره دارد

 (.31د. 

 ازدواج . 2. 2

طبیعتا برا مقردمات  بررای انتخراب زوج  ،نمایدکه پیوندی بین دو فرد را ایجاد م ازدواج 

از آن جهرت کره سرن  بنرای  0شود. همسرگزین رگزین  گفته م همراه است که به آن همس

شود از اهمیت بسیاری برخوردار است )نصیرزاده و رسول تشکیل خانواده محسوب م   اویی

علت بسیاری از مشکلا  خانواده به یک یا چنرد  ،(. از نظر برخ  از پژوهشگران0788زاده، 

عنروان متغیرر تواند حت  برهی همسرگزین  م هاگردد و ملاکعامل اثرگذار در ازدواج بر م 

در  ،این مقدما  .(0731بین در فرسودگ  زناشوی  نیز استفاده شود )یوسف  و باقریان، پیش

مرسوم  که ما شیوة ایران نیز جامع  جوامع مختلف دارای هنجارهای متفاو  بوده است. در 

معمویرا برا حضرور  ،یرن شریوها اسرت. نامیم وجود داشرتهآن را همسرگزین  غیرمستقیم م 

غیرمسرتقیم شیوة  ،های اخیرشود. در سالثیرگذار و جدی وایدین دختر و پسر شناسای  م أت

ثیرا  تجددگرای  با تغییرا  جدی مواجه بوده و به شکل جدیدی کره مردل غربر  أبر اثر ت

سرتقیم را ( که ما به آن، عنوان همسرگزین  م0731است متمایل شده )ساروخان  و مقربیان، 

دهیم و عموما بدون دخایت جدی وایدین و در انتخاب های خود دختر و پسر در محریز م 

 جامعه شناسای  م  شود.

 طلاق . 3. 2

، و قانون است و عوامرل مختلرف فرردی نیز به معنای فسخ ازدواج در عرف، شرعطلاق 

 تمن، ازدواج هنگرام ثیرگذار است. از نظر گاأ، فرهنگ  و سیاس  بر آن ت ، اقتصادیاجتماع

خورد که برای تعرارض خورد، ازدواج زمان  شکست م دچار تعارض شود شکست نم  که
                                                           

در اینجرا  هرا را تشرکیل مر  داده اسرت،ج و مدل نهای  بخش مهم  از یافترهاز آن جهت که همسرگزین  در بخش نتای .0

 تعریف و برخ  نکا  حول آن توضیح داده شده است.
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مهمر  بررای  ةکنندگاتمن کیفیت تعامل زن و شوهر پیشگوی عقیدة به  حل  یافت نشود.راه

آشفتگ  زناشوی  و میل به طلاق است. زوجین  که ارتبراط منفر  برا همردیگر دارنرد دارای 

هرای  کره میرل بره شوند. زوجزناشوی  نابسامان بوده و به آشفتگ  در آینده دچار م رابط  

 دنرکنطلاق دارند در تعاملا  زناشوی  از هیجان منفر  بریش از هیجران مثبرت اسرتفاده مر 

 (.041،  د. 0730)زارع ، 

 0فرآیند اجتماعی. 4. 2

نماید. فرآیند به معن  ط  م انحلال فرآیندی اجتماع  را  ایجاد تا یحظ یحظ  خانواده از 

ای از گرذارهای میران یرک وضرعیت اجتمراع  و وضرعیت اجتمراع  دیگرر گذار یرا رشرته

ای مد نظرر کنندهو همچنین هر تغییری را که مشاهده (611، د. 0731)گوید و کوب، است.

، 0736. )بیررو، ها و یا جهت  را مشخص کند، فرآینرد اسرتقرار داده تا بتواند در آن ویژگ 

 (133 د.

 تفاوت علت و دلیل. 5. 2

عبار  از این است که علت، مرؤثری اسرت  (Reason) و دییل  (Cause) فرق بین علت

نحرو صددرصرد و یرایتخلف بره واکرنش  ه، آن هرم برهنرآگاخود که موجودی را به نحو نرا

اما دییل عبار  است از یک تصدیق آگاهانره در ههرن یرک فررد عاقرل و شراعر  ،داردوام 

آدمیران از روی  ،بره عبرارت  .گیرد تا عاقلانه بر وفق آن عمل کندباشعور( که او آن را برم )

معناست درحرای  کره رفتار طبیعت ب  ی علت.کنند و موجودا  طبیعت از رودییل عمل م 

خیزند. این دو برخاسرتن ممکرن اسرت دو معنرا مثلاً دو نفر برم  ،دار استرفتار آدم  معن 

و دیگری برای اهانرت. برخاسرتن همران  یک  ممکن است برای احترام برخیزدداشته باشد، 

هرای عرایم طبیعرت، دو اما چون حادثه باطن و درون دارد، بررعکس پدیرده ،برخاستن است

                                                           
گیری تکرار خواهند شد، تعریف شده اسرت ه در بخش یافته ها و بحث و نتیجهاین مفهوم و مفهوم بعدی از آن جهت ک .0

 تا معنای اراده شده توسز نویسندگان مشخص شود.
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، 0737آن. )ییترل، ة مشراهدکند و خلاصه فهم یک عمل انسان  مقدم است برر معن  پیدا م 

 (.71د. 

 روش تحقیق. 3

اسرت کره اینگونره  "منحصر به فرد"امر دربارة و پاسخ آن سؤال گاه  شناس ،در جامعه

شود و منظور از آن شناخت یک نامیده م  "تفریدی"ها و دانش حاصل از آن، تحقیق و یافته

های کیف ، حاصل شدن شرناخت گسرترده و از مزایای کاربرد روش پدیده در فردیتش است.

آن وجود دربارة های  که دانش کاف  پدیده .تعمیق نسبت به یک پدیده و واقعیت خاد اس

 (.0783ندارد یا واقعیت مذکور دارای پیچیدگ  خاد است. )صدرنبوی و دیگران، 

 روش رویش نظریه. 1. 3

است.  "رویش نظریه"ها، روش های کیف  انواع گوناگون  دارند. یک  از این روشروش

باشرد. ین شده، در آغراز تحقیرق مر این روش، فقدان یک تئوری از پیش تعیمشخص  اویین 

 "رویش نظریه"روش  ،به بیان دیگریابد. نظریه در روش مذکور، در جریان تحقیق ظهور م 

هرای موضروع  یک روش پژوهش استقرائ  و اکتشاف  است که به پژوهشرگران در حروزه»

، خود بره های موجود و از پیش تعریف شدهدهد تا به جای اتکا به تئوریگوناگون امکان م 

جمع آوری اطلاعرا  و آنراییز » ،( در این روش0781، )منصوریان «تدوین تئوری اقدام کنند

مهم ترین عامل در ایرن »که   یتا جا ،ها در یک تعامل بسیار نزدیک با یکدیگر م  باشند.آن

 (.161،  د. 0783 ،)عل  احمدی و نهای  «نزدیک  همیشگ  با داده هاست. ،روش

 تحقیق در روش رویش نظریه هایگام. 2. 3

محقرق بررای ای خاد صور  گیرد. هاست که باید با شیوهآوری دادهجمع ،گام نخست

هرا از کردام ها، باید این موضوع را برای خود و دیگران روشرن کنرد کره دادهگردآوری داده

د. گیررگیری نظرری صرور  مر آوری با استفاده از نمونهاین جمعآیند. واقعیت به دست م 

ای مناسب را برای بررس  و در ابتدا باید نمونه آوری کندها را جمعوقت  محقق بنا دارد داده
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معین کند؛ به این منظور باید موارد موضوع بررس  و  مشاهده را  -به معنای عام -و مشاهده

رو ه بر ل را شرامل گرردد و ایرا  برا ترورش روراهم کند که همه واقعیت های محتمرآنطور ف

ها از ده مررد داده ،بود و نخواهد توانست به نتایج تحقیق اطمینان کند. در این تحقیق خواهد

شرده ها گذشته، جمع آوری مشهدی که حداقل یک سال از زمان طلاق آنگرفت  و زن طلاق 

ن بررای اجتماع  محققراشبک  های خانواده و یا استفاده از مراجعه و حضور در دادگاه است.

هرا در آوری دادهتکنیک جمعشوندگان نیز مورد استفاده قرار گرفته است. پیدا کردن مصاحبه

هرا و در حرین و پرس از مصراحبه و مشراهده، مصراحبه عمیرق اسرت،مصاحب  این تحقیق، 

 (  713 ، د. 0783 )عل  احمدی و نهای ، شده و به متن تبدیل شذمشاهدا  نوشته 

 ها تحلیل داده. 3. 3

های  از نظریره و در ها، مفاهیم و کم کم بخشآوری دادهمعدر ضمن ج نتایج این تحقیق

-آوری شرده و تحلیرلهای جمرعنهای  ظهور م  یابند. محقق مدام باید میان داده  آخر نظری

فاده از نتایج جدید حاصل از ها با استهایش در رفت و آمد باشد و به تصحیح و تکمیل یافته

و  کنردتوجره مر دقرت  اها بدادهبه اویین قدم، محقق  های نو بپردازد. دربا داده شدن همواج

ها از جها  مختلف و کدگذاری این سع  در شناسای  و تفکیک کردن میان انواع و اقسام آن

که در نگاه نخست ممکن است تمایز  –های متفاو  را کند دادهیعن  تلاش م ؛ کندانواع م 

های مشابه را گرد هم بیراورد و بره ند و  دادهاز هم  متمایز ک  -آشکاری با هم نداشته باشند

هرا، دههای متفاو  و متمرایز داها نائل گردد و بعد با کشف روابز میان دستهندی دادهبدسته

هرای سازی بررای جملره نظریه برسد. این فرایند با کدگذاری باز که مربوط به مفهوم به ارائ 

هرای همگرن جمرع شرده و براز در دسرته شود و پس از آن کدهایخود افراد است آغاز م 

ند، سپس کردهای محروری نیرز دسرته بنردی شرده و کردهای ککدهای محوری را ایجاد م 

مصراحب  ، هرامصراحبههمر  سرازی مکتوبپس از  ،نماید. در این تحقیقانتخاب  را ایجاد م 

کرد  081بریش از  ،مردان و زنان جدا شده و هر کدام به تفکیک کدگذاری شد که در نهایرت

کرد محروری در  00های زنان و کد محوری در مصاحبه 3ها بندی آنباز ایجاد شد و با دسته
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کد محوری   00مردان به دست آمد. سپس این کدها در هم ترکیب شد و در نهایت مصاحب  

این مرحله سع  شد با  . درای و فرایندی قرار گرفتمشترک به دست آمد که در دو کد زمینه

ایگوی پارادایم  روش رویش نظریه که خروج  کار این  ،های به دست آمدهیافتهاستفاده از 

بنردی ، ایگوی  که در مدل نهای  نظریهبه دست آید (83، د. 0731روش است )فراستخواه، 

  شد.

 هاکنندهمشارکتزمینة . 4. 3

م از مرد طلاق گرفته مصاحبه گرفته شد که توضیحا  هر کدا 4زن و  6در این تحقیق از 

 این فراد در جدول زیر آورده شده است:
 

 زمینة مشارکت کنندگان .1جدول 
 س  سایه، دیپلم، شاغل، دارای دو فرزند مرضیه

 پنجاه و چهار سایه، بازنشسته، دارای سه فرزند محبوبه

 س  و چهار سایه، کارمند، ییسانس، دارای یک فرزند لاله

 بدون فرزندس  و دو سایه، کارمند، ییسانس،  فریبا

 بیست سایه، سیکل، شاغل، دارای یک فرزند شیدا

 چهل و چهار سایه، ییسانس، کارمند، دارای دو فرزند الهه

 بیست و شش سایه، دیپلم، کارگر، دارای یک فرزند شهرام

 بیست و چهار سایه، دیپلم، شاغل، بدون فرزند مازیار

 ندس  و یک سایه، دیپلم، شاغل، دارای دو فرز حمید

 س  و هفت سایه، سیکل، کارگر، دارای دو فرزند حسن

 

 های تحقیقیافته. 4

 های زنانتحلیل یافته. 1. 4

کد محوری بره دسرت آمرد کره   3، های زنانآمده از مصاحبههای به دستدر تحلیل داده

، تعامل جنس ، رفتار بانو، رفتار شوهر، شخصیت بانو، شخصیت شوهر، قبل از ازدواجشامل 



 91                             مشهدی مردان و زنان در طلاق فرایندهای و هازمينه                        شمارة اول   

 

بروده و در هرر کردام کردهای براز  هراخرانوادهاثرگرذاری  و خیانرت، های بانو شوهرفاو ت

 مشخص  وجود داشته است.

 عرامل  ابتردای  بررایعنوان به واندتم  است کهازدواج   مربوط به شرایز آستان ،کد اول

اجبرار . برخر  از کردها شرامل عمرل کنردزندگ  مشترک   ادامدر  لئمسابرخ  مشکلا  و 

 بروده اسرت، ازدواج از روی احسراس و ثیر روابرز قبرل از ازدواجأت، یدین به ازدواج بانووا

آفررین را هئلمسبوده و اویین موارد زندگ  زناشوی  ادام مواردی که موجب عدم رضایت در 

 گوید:محبوبه م  ،. برای مثالکرده استایجاد م 

 کترک و پردر اصررار بره داشتمن دوستش وجه چیه به نبودم  راض ازدواج نیا به اصلا» 
 مرا حضرور بردون و رفتنرد حرم به پدرش و پدرم .شدم  راض دیوع و وعده و بزرگ برادر

 «. خواندند مانیبرا را تیمحرم غهیص
شران روابز پیش از ازدواج همسرش و اثرگرذاری آن در زنردگ  مشرترکدربارة یا شیدا 

  :گویدم 

 مگوهرامون بگو و هابحث نیاوی خونه، آورده خودش با دختراشو دوست خاطرا   هم»

رسیده به نظر م  مثبتموارد نیز ایبته باید توجه داشت که برخ  از  «.بود هیقض نیهم سر هم

امرا ، که بانو اظهرار داشرته اسرت رضایت بانو از شرایز همسر قبل از ازدواج کد مانند ،است

خانوادگ  و تحقیقا  قبرل از همین موارد پس از ازدواج با مشکل مواجه شده است. آشنای  

 را حل کند. ا ازدواج نیز نتوانسته این مشکل

و برخر   فراینرد منجرر بره طلراقکنندة دی شخصیت شوهر است که برخ  تقویتکد بع

عنروان مروارد بره زیبای  مرردو  اعطای آزادی به زن توسز مردبوده است.  آنکنندة تضعیف

-به دو شخصیت  بودن مرد، بداخلاق  مرد، ه زنبدبین  مرد نسبت بمثبت هکر شده و کدهای 

-مر  ای منجر به طلاقمراحل میانهدربارة  ایهه ،برای مثالعنوان موارد منف  بیان شده است. 

 : گوید

 «. های شوهرم زیاد شده بودختلافا  و بد اخلاق ا»
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سازی بررای طلراق شرده. که موجب زمینهاست از زبان خودش  ،کد بعدی شخصیت بانو

 :گویدم  شخصیت خوددربارة  فریبا ،ی مثالبرا

 .«بود ایمه میبرا زیچ همه شهیهم بودم خانواده ینازناز دختر من» 
و سرپس مشرکلات  را این موضوع عامل  برای انتظارا  بایا در زنردگ  زناشروی  بروده  

ق است. مواردی نیز موجب تضعیف فرایندهای منجر به طلابرای تعادل خانواده ایجاد نموده 

تررین مروارد بروده اسرت. بررای بودن زن یک  از اصل سازگار  است.   آن بودهیا کندکنندگ

 :گویدیایه پس از آنکه از شوهرش کتک خورده، م  ،مثال

  «.کردم م تحمل فقز نکردم تیشکا  حت» 

 نمایرد.بین طلاق عاطف  تا اقدام برای طلاق قانون  را بیشرتر مر   این موارد عموما فاصل

عنروان های قبل  نیز برههای بانو و شوهر نیز از موارد مهم  بوده است که در پژوهش تفاو

؛ قلر  زاده و دیگرران، 0737های طلاق از آن نام برده شده است )محمدپناه و شریرزاد، زمینه

تفراو  در میرزان اعتقرادا ، اختلراف در میرزان رعایرت (. 0737؛ صداقت و اسدیان، 0734

 اند.کدها بودهدست  مناسک و... از این

 زمینه های طلاق قرار داده شده است.دست  بعدی کدگذاری در مرحل  کدهای مذکور در 

موجرب تشردید و  همره . مرواردی کرهد بعدی بیان شده توسز زنان استک ،رفتار شوهر

خرواری ، حرامکتک زدن بانو، اعتیاد به مواد مخدربوده است. بخش  به فرایند جدای  سرعت

-یایره مر  ،برای مثالتوجه  شوهر به بانو از این موارد است. و ب  گذران  شوهرخوش، مرد

 گوید: 

 کیر در مرادرش برا داد، مر عذابم که بود یزیچ نیاوی من به نسبت شوهرم  توجه ب»
 ای بزند، صدا هاآن یجلو را من اسم بار یک  حت ماند من دل به آرزو میدکر م  زندگ خانه

 «. نداشتم وجود من که نگارا ند،یبنش من کنار
عنروان مفهروم اساسر  در طلراق ( بره0783از نظر بوستان  و دیگران ) عدم توجه به بانو

-خواسرته یارضا"و  "بانورفتار مناسب مرد با " ایبته دو کد عاطف  در نظر گرفته شده است.
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ر نهایرت امرا د ،عنوان موارد مثبت در رفترار شروهر بیران شرده اسرتبه "بانو های اقتصادی

 نتوانسته فرایند طلاق را متوقف نماید.

ن مانند کلرانتری امربوط به روابز جنس  بوده است که از نظر بسیاری از محقق ،کد بعدی

عنوان زمینره ( به0783( و حکیم و زاهدی فر )0734(، قل  زاده و دیگران )0731و دیگران )

توانرد این موضوع هم م  ،ار  دیگرو عامل  مهم برای تقویت فرایند طلاق بوده است. به عب

مورد نظر قرار مسئله عنوان یک بعدی باشد و هم خود به لئمساساز برای رشد عنوان زمینهبه

  :گویدمحبوبه م ، گیرد. برای مثال

  «.مینداشت  خوب  جنس  رابط هم  زندگ اول ازهمان»
د نیز برا ر  داد برخر  ای بوده است. در برخ  مواربرای او این موضوع یک عامل زمینه

نموده است. مانند روند نارضایت  را تشدید م شده که اتفاقا  این عامل با سردی مواجه م 

  :ویدگایهه که م 

وی  بعد از اینکه اعتیادش بیشرتر  ،سال خوب بود 4جنس  ما از اول خوب بود تا   رابط»

ای برا هرم اصرلا رابطره سرال 1به حردی کره ، کم شد و قطع شد، شد و دست بزن پیدا کرد

  «.نداشتیم
ایران با مشکلا  متعرددی مواجره جامع  ارضا نیازهای جنس  در مسئل   ،به صور  کل 

 د. شوشود و مشکلا  بعدی را موجب م مین نم أاست که در خانواده نیز به شکل مناسب ت

 اسرت اهمیت و تکرارش از دیگر کدهای رفتاری جدا شردهواسط  به  روابز فرازناشوی 

در طررف مقابرل، ناکرام  در  خیانرتآگراه  از حول خیانت بروده اسرت.  لئمساکه شامل 

مهم دوطرفه   بوده است. نکت، جز زیرکدهای این کد ندامت بانو از خیانت به همسرخیانت، 

خیانت است. بدین معنا که در برخ  موارد شوهر خیانت کرده و موجب تشدید   لسئمبودن 

 ،ایرن خیانرت .خیانرت نمروده اسرتبانو به شوهر و در برخ  موارد  فرایند طلاق شده است

  :گویدمرضیه م  ،. برای مثالاست های دیگر نیز ر  دادهبه شکلبلکه  ،یزوما جنس  نبوده
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-با دوسرتانش بیررون مر  گذشت،خیل  به من خوش م  (فردی غیر از شوهرش) با او»

من این چیزها را هرگز با جواد تجربه  یم،خندیدگفتیم و م م  کردم،رفتیم کباب درست م 

دگ  برا جرواد همرش زنر گذشرت،همیشه به من خوش مر  (شوهرش) رضا با، نکرده بودم
 «. پوی  و دعوا و اخلاق بدشبدبخت  بود و ب 

سراز چنرین عراطف  زمینره-های عاطف  یا جنس أباید توجه داشت که در زنان عموما خل

 رفتارهای  بوده است.

هاست. نقش  کره اسرکاف  و دیگرران ها و نقش آنخانوادهاثرگذاری بوط به مرکد بعدی 

. ایرن اثرگرذاری بره دانندم مؤثر عاطف  طلاق وگیری از لیا جگیری ( آن را در شکل0734)

تررین کرد اصرل  ،شروهرخرانوادة . رفتارهرای نامناسرب افتردهای مختلرف اتفراق مر شکل

زا بروده در ابعاد مختلف نیز برای طرفین مشکل های خانوادگ تفاو  ،زیرمجموعه ای است

های دیرهنگام در فراینرد حرل و یا دخایت نامناسبها، دخایت است. اثرگذاری دیگر خانواده

را به درست   لئمساها نقش خود در حل خانواده، بین زوجین بوده است. به بیان دیگر لئمسا

شده منجر به طلاق م مسئله  و شدن  ترو همین امر موجب گسترش و عمیق دادندنم  انجام

 است.

عنوان فرایندهای طلاق بروده کره در پایران بره درخواسرت کدهای  که تا بدین جا آمد به

افراد  ،ممکن است به علل مختلف ،شده است. در ط  این مراحلقانون  برای طلاق منجر م 

 قانون  نداشته باشند.  باق  مانده و درخواست  برای طلاقدر سطوح مختلف  از طلاق عاطف  

 های مردانتحلیل یافته. 2. 4

و  شخصریتقبل از ازدواج،  :محور رسیدیم که عبارتند از 00مردان به مصاحب  در تحلیل 

، وظرایف رفترار شروهر، رفتار برانو، های شوهر و بانوتفاو بانو، نگرش شوهر،  هایویژگ 

 عامل جنس . ، خیانت، تهاخانوادهاثرگذاری شوهر، وظایف بانو، 

 کننردگانمشارکت از طرفای برای طلاق عنوان یک کد زمینهبه ،ازدواج  کد شرایز آستان

کننردگان قبل از ازدواج و اثرا  آن از مواردی بوده که توسز مشارکترابط  یان شده است. ب
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 هم او بودم شده دایش عاشق رسما گهید من» :گویدم شهرام که  ،گفته شده است. برای مثال
 مرون دوسرت دوران در مرا که  اشتباه نیبزرگتر  وی ... دندیفهم همه را رابطه نیا کم کم، 

 کامرل  جنس  رابط کی هم با ما نداشت، مرز و حد اصلا ما  رابط که بود نیا میشد مرتکب
  «.میداشت

مهرم و اثرگرذار در تشردید در طرف مقابل نیز عدم آشنای  کاف  بررای ازدواج از مروارد 

 بوده است.پس از ازدواج فرایندها به سمت طلاق 

ثیر بانو أکه شامل کدهای  مانند قناعت بانو، تبانو است  هایو ویژگ  کد بعدی شخصیت

سن کم نیز از عوامل  است که از دوستان ناباب، عدم تلاش بانو برای زندگ  و... بوده است. 

 زا شده و به طلاق دامن بزند. ها مشکل تواند در برخ  خرده فرهنم 

کید شده است. مثلرا أهای شوهر و بانو همانطور که در بیان زنان بود در اینجا نیز تتفاو 

  :گویدحمید م 

 زنم یبرا  وی، داشت تیاهم  نید لئمسا میبرا که  سنت ةخانواد با بودم  مذهب آدم من»

 نیرا ةدربرار که یبار چند گرفت، نم روزه را مضانر ماه شتریب خواند نم نماز نبود، نطوریا

 نیراز و گذارنرد مر ترو قبر در مرا مگر، ندارد  ربط تو به گفت میکرد بحث هم با موضوع
  «.هاحرف

های خانوادگ  نیرز وجرود داشرته ها در سطح خانوادگ  و به اصطلاح کفویتاین تفاو 

ساخته است، امرری کره حکریم و ایان م ، اقتصادی و... خود را نماست که در ابعاد فرهنگ 

 اند. کید داشتهأآن تاثرگذاری و اهمیت ( نیز به 0783زاهدی فر )

رفتار بانو نیز از کدهای تکرار شده بوده است. در اینجا نیز خوشگذران بودن و رفتارهای 

شرود. ماننرد و دور شدن زوجرین از یکردیگر مر  لهئمسموجب ایجاد  طرف مقابلزای تنش

  :که م  گوید حمید

 دادم م ریگ بهش نرو ی جا من اجازه  ب نکهیا ای حجابش یبرا او به خب هم من  گاه»
 «. شد مانیدعوا و
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ای بسریار مهرم در تشردیدکنندگ  عنوان یک عامرل زمینرهشرایز اقتصادی و اجتماع  به

یرا نمرودن کند. وضعیت بد اقتصادی، عدم پرداخت نفقه، نراتوان  در مهفرایند طلاق عمل م 

  :گویدمسکن مناسب از این دسته موارد است. مانند حسین که م 

 خانره ما. نداره مشکل گفتم  م ما، خانه کرد م لهیپ  ه نیا. بود خانه (شیاصل مشکل)»

ایرن امرر در پرژوهش حبیبر  و . «ندارم (اقتصادی) تشویموقع ایان  وی ،جا نیا از برم  م رو

 است.  کید واقع شدهأمورد ت( نیز 0731نازکتبار )

نراتوان  در انجرام وظرایف توسرز برانو بروده کره در برین کردهای یک  دیگر از کردها 

های زنانه اشاره نمود. امرری کره بسرتان توان به عدم توجه بانو به ویژگ اش م زیرمجموعه

ینه حسین در این زم ،داند. برای مثالکید شده از نظر اسلام م أ( آن را جز موارد مهم ت0731)

  :گویدم 

 بگره کررده، شیرآرا خرورده هیر ز،یرتم مرتب، زنم داشتم دوست  لیخ خونه امیم  وقت»
 «.نهیبب رو ما در دم ادیب ، کن م کاریچ ، نباش خسته

های مذکور موجب برآورده نشدن انتظارا  معقرول و مشرروع شروهر از برانو و ناتوان  

 ساخته است.عدم تعادل مواجه م  و خانواده را با است شدهاش م شرایز خانواده

ها نیز در صحبت مشارکت کنندگان مرد تکرار شده است که عموما خانوادهاثرگذاری کد 

و همچنرین  نامناسربو یرا دخایرت  ه موقرعدخایت ب ممواردی همچون موارد زنان دارد. عد

مشرکلا  برانو "کد ایبته بانو اهم این موارد بوده است. خانوادة از طرف  هابرخ  بد رفتاری

  :گویداضافه شده است، آنطور که حمید م  بخش در این "شوهرخانوادة با 

 هرر مادرم،  خان دیایب ما شهر به نداشت دوست اصلا که بود نیا ما  اصل لئمسا از  کی»
 «.مدآ نم و وردآ م بهانه کی بار

فرایند منجرر برخ  اشتباها  خود در  ،کنندگان مردمشارکتکدی است که  ،رفتار شوهر

به طلاق را در آن بیان نموده اند. کتک زدن بانو، اعتیاد، برخورد خشن با بانو و دعوا برا برانو 

برخ  مشارکت کنندگان نیز از موارد مثبت رفتراری و  ،از این موارد بوده است. در این بخش
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از بانو،  اند. مواردی مانند کوتاه آمدن در مقابل بانو، عذرخواه شخصیت  خود صحبت کرده

امرا نتوانسرته از آن  ،فراینرد طلراق بروده ةکنندکمک به بانو در خانه و... که تا حدی تضعیف

 جلوگیری کند.

انرد. حسرین مردان طلاق گرفته نیز از تعامل جنس  خود در زندگ  مشترک راض  نبروده

  :اثر این سردی در رابطه زناشوی  را اینگونه توضیح م  دهد

. برود سررد هم اول از نه، شد، سرد ، زندگ مشکلا  بعدش بود وبخ اول ها  بگ مثلا»
  «.بگرده بهانه دنبال واشی واشی هم  زندگ در که شهیم باعث یسرد نیهم

جرب یابرد و سرپس موبراثر برخ  اتفاقا  نیرز کراهش مر جنس  رابط  میزان و گرمای 

  :شود. مثلا حمید که م  گویدتشدید فرایند منجر به طلاق م 

 «. رفتم نم او طرف که بودم من شترهمیب شد، م کم خب میکرد م دعوا  وقت»
تواند دو طرفه باشد؛ بردین که م  نیز یک  دیگر از کدهای تکرار شده بوده است ،خیانت

موجرب هر دو جهت مذکور  ،معن  که شوهر از خیانت بانو مطلع شود و یا به او خیانت کند

 بوده است. تشدید فرایند طلاق 

-خود را منحل مر خانوادة مردان به سمت درخواست طلاق رفته و  ،پایان این فرایند در

ترر برودن فراینردهای قرانون  اند. تفاو  مهم در این زمینه بین مردان و زنان، راحرتساخته

کمتر بودن فشارهای مربوط به پرس از طلراق بررای درخواست طلاق برای مردان و همچنین 

 آنان است.

 گیرینتیجه. 5

است که عدم تعرادل در آن باعرث عردم تعرادل در تمرام  اجتماع ترین نهاد خانواده مهم

 -اسرت که یک تعهد دوطرفره پایاپرا-این نهاد با ازدواج شود شئون زندگ  افراد جامعه م  

کنون  ایرران رشرد داشرته جامع  در  . میزان طلاقو طلاق فسخ این تعهد است گیردشکل م 

حرث و بایران  مورد خانوادة ای از عدم تعادل در عنوان نشانهاند بهتوموضوع  که م  .است
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ها و فرایندهای طلاق در زنان و مرردان برای کشف زمینه ،بررس  قرار گیرد. در این پژوهش

ای، با تعدادی از زنان و مردان مشرهدی زمینه  آنان برای رسیدن به یک نظریتجرب  و ترکیب 

توصریف ی مربوط، ها و فرایندهازمینه ،گذاریمرحله کد دومصاحبه صور  گرفته و پس از 

 .شد که در جدول هیل آمده است
 

 ها و فرایندهازمینه .2جدول 

 هازمینه
-تفاو ، بانو هایو ویژگ  شخصیت، شخصیت شوهرازدواج، آستان  شرایز 

 هاخانوادهاثرگذاری ، شوهر و های بانو

 فرایندها
روابز ، تعامل جنس ، رفتار شوهر، ر بانورفتاوظایف، ناتوان  در انجام 

  فرازناشوی 

 

 برای هر کدام از طررفین "پس از طلاق لئمساو طلاق " ،طبیع  است که پیامد این فرایند

 . بوده است

یازهرای جدیردی را بررای و ن ایرانر  گذاشرتهخرانوادة ثیر عمیق  بر أت ،تغییرا  فرهنگ 

هرا آن را هرای فرهنگر  خرانوادهکه تفراو  یدیدنیازهای جکرده است. شوهر و بانو ایجاد 

. چنانچه این نیازها در سرطح شودو عدم توافق ارزش  زوجین را موجب م  کند تر م جدی

تواند وظایف خود را به درسرت  نارضایت  به همراه داشته و خانواده نم  ،خانواده رفع نگردد

شود خارج از محیز خانواده همراه  ها درانجام دهد و حت  ممکن است با رفع این نیازمندی

آن آنروم  در  أد. انتظارا  متفاو  که منشرشوکه روابز فرازناشوی  و خیانت را موجب م 

د هر کدام از زوجین انتظارات  از یکردیگر داشرته باشرند کره شوسطح جامعه است باعث م 

جاد شرده و یکر  از یذا با عدم رفع نیاز نارضایت  در وی ای ؛طرف مقابل به آن توجه  ندارد

نمایرد. عردم بررآوردن نیراز و یرا تفراو  رین بهانه ها بگو مگو را آغاز م زوجین با کوچکت

عاقلانه تا حد بسریار زیرادی کنتررل مکایم  توان با گفت گو و نگرش و ارزش زوجین را م 

ختلراف عدم توانای  حل ا ،دانکرده( هم اشاره 0731) یونس اما همانطور که هنریان و  ،نمود
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هرای ای تفراو مشهدی که در بعد زمینرهترین علل طلاق است. زوجین زوجین یک  از مهم

 و هنگام  کره را مدیریت کنندقابل توجه  دارند، در فرایند زندگ  زناشوی  نم  توانند آن 

در این  نیز کارساز نیست. دیگراندخایت شود، منعکس م این اختلافا  به خارج از خانواده 

سئله آموزش های فردی برای حل مسائل تعامل  بسیار اثرگذار است. به علت فقردان زمینه م

 یابد.مابین در زندگ  زناشوی  کنترل نشده و افزایش م مهار  های زناشوی ، مسائل ف 

 در "انتخراب نامتناسرب"دهرد، طلاق که در سطح خررد ر  مر  "ایهعلل زمین"یک  از 

 "انتخراب نامتناسرب" مفهروم :شدبه دست آمده مشخص در تجمیع داده های  .استازدواج 

بره  گویرانپاسرخو  شداین امر به وضوح مشاهده  ها،در تمام مصاحبه .استدال اصل  طلاق 

انرد شرباهت برین ( نیز در تحقیقا  خود نشان داده1101جرج و همکاران ). کردندآن اشاره 

دی از زندگ  زناشوی  و ثبرا  آن بسیار قوی در رضایتمنکنندة   بینزن و شوهر متغیر پیش

های فرهنگ  اقتصادی و اجتمراع  نوع نیازهای مشترک و غیر مشترک زوجین، تفاو . است

های هر کردام ها و آرمانها و آثار قابل توجه آن بر زندگ  زوجین، تفاو  در ارزشخانواده

 .اسرتتخراب در ان "عدم تناسرب"از زوجین و حت  تفاو  در نیازهای جنس  مصادیق این 

؛ حکریم و 0737کید بوده )صرداقت و اسردیان، أن دیگر نیز مورد تاین موضوع از نظر محققا

-اما در این نوشتار به .(0783؛ بستان و دیگران، 0734؛ قل  زاده و دیگران، 0731زاهدی فر، 

شروهر و  هایتفاو مانند کدهای   اوییه و اصل  طلاق در نظر گرفته شده است.هست  عنوان 

عردم "بره موضروع ، هرا آمرده برودشخصیت بانو که در بخرش یافتره ،انو، شخصیت شوهرب

عنروان بره ،شودهم ناش  م  ااختلافا  که از عدم تناسب دو زوج ب این ناظر است. "تناسب

( نیرز نشران داده شرده 0730در تحقیق خلج آبادی فراهران  ) کند.ه عمل م ئلبروز مس  زمین

احتمرال  ،هرای قبرل از ازدواجمسرتقیم و اصرطلاحا دوسرت  است که همسرگزین  به شرکل

 بیشتری برای طلاق نسبت به همسرگزین  غیرمستقیم یا سنت  دارد. 

برا توجره بره -شود که نوع و شکل آن ه در خانواده م ئلیک مس ثباع ،این عدم تناسب

توانای  زوجین ها عدم خانوادههم  در  مشابهنکت  اما ، متفاو  است -های افرادفرهن خرده
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موجب  ،به صور  تناوب  یا به صور  دائمله ئناتوان  در حل مس .ای آن استحل ریشه در

برا زوجرین از آن  وایدین و نزدیکان ،مسئلهشود. در آغاز ایجاد خانواده م  رسیدنتعادل نبه 

موضرع و آنان را بره  ردشتثبیت م  بین آنانه ئلمس ،به محض اطلاع آنان وی  ،شوندخبر نم 

برای  اطرافیان مناسبدخایت ناعدم دخایت به موقع یا . دهدگیری پایدار در آن باره سوق م 

تواند سرعت حرکت به سرمت طلراق را افرزایش یرا نیز بسیار اثرگذار است و م مسئله حل 

  کاهش دهد.

یازم به هکر است که این موارد در هر دو نوع همسرگزین  مستقیم و غیر مسرتقیم وجرود 

ایبتره  اسرت. دادهشته است و آشنای  یا عدم آشنای  قبل از ازدواج اساس آن را تغییر نمر دا

بروده اسرت  نامتناسبها و یا زوجین از هم یک متغیر جدی در انتخاب عدم آشنای  خانواده

-در خرانوادهآشنای  و روابز قبرل از ازدواج  -ها نشان داده استیافتههمانطور که -هرچند 

مشکلا  جدی  موجب بلکه، ده کمک  به حل مشکل عدم تناسب نکرده استهای مطایعه ش

حلر  مبتنر  برر بایرد راه رسردمر . پس به نظرر شده است -مثل ازدواج احساس  -دیگری 

 کره مشرکلا شرود طراحر   یکدیگرها از شناخت صحیح، کامل و عمیق زوجین و خانواده

گسرترش  ،ک  از راه حل های این موضروعی نداشته باشد. نیز روابز قبل از ازدواج را کنون 

شناسان بررای شرناخت میرزان های معمول روانقبل از ازدواج و انجام تستمشاورة فرهن  

 باشد.های مختلف شخصیت  دو زوج قبل از ازدواج م شباهت حوزه

کنندگان مشترک مشارکتهم  یک  دیگر از عوامل بسیار مهم و اثرگذار که تقریبا در بین 

ست عدم رضایت از تعامل جنس  است. گرچه برخر  از افرراد در آغراز ازدواج از آن بوده ا

گذاشرته و عدم رفع آن، تعامل جنس  رو به سرردی مر  هئلمساما با ایجاد  ،اندرضایت داشته

هرای سردی در روابز جنس  که به دیایل  مانند عدم تناسرب خواسرته ،است. از طرف دیگر

. مسرئلهدر بین زوجین بوده است و یرا بسترسراز ایجراد مسئله جنس  بوده است نیز خود یا 

این کشش هم علت و هم معلول برای عدم تعرادل در خرانواده  همانطور که قبلا نیز بیان شد

بخشر  داشرته رسد تا زمان  که طرفین تعامرل جنسر  رضرایتد. به نظر م شومحسوب م 
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توانرد از هرم مر  اما خانواده براز ،شددیایل و علل دیگر گرچه ممکن است اثرگذار با ،باشند

 ئل مسر ،وی  به محض آنکه تعامل جنس  با مشکل روبره رو شرد ،صمیمیت برخوردار باشد

شراکریان  گذارد.به کاهش م  و صمیمیت روجدیدی شده مرحل  مورد اختلاف و نزاع وارد 

نردگ  انرد کره برا کراهش رضرایت جنسر ، رضرایت از ز( نیز نشان داده1104و همکاران )

 یابد. ای کاهش م زناشوی  به شکل قابل ملاحظه

هرا یک  دیگر از عوامل جدی طلاق در مصراحبه ،روابز فرازناشوی  قبل و بعد از ازدواج

د که حت  اگر شوبدبین  بین بانو و شوهر م  ، موجب ایجادبوده است. روابز قبل از ازدواج

و روابز فرازناشوی  از سطح گفت و گوی  ندتواند تعادل خانواده را برهم بزواقع  نباشد م 

هرای گذران عاطف  با غیر از همسر تا روابز پیشرفته تعادل خانواده را نابود م  سازد. خوش

روابز قبل از  باشد.این روند م  ةکنندشوهر یا بانو و یا حت  مشترک با غیر از همسر تسهیل

 (1107)که در تحقیق خلعتبرری  یامر ،تواند ثبا  عاطف  را کاهش دهدازدواج همچنین م 

 مطرح شده است.رضایت از زندگ  زناشوی    ةدهندعنوان کاهشبه

یکر  دیگرر از  "های یازم برای زوجین در کنترل و مدیریت امور خانوادهآموزشفقدان "

-دختر و پسر جوان  که وارد زندگ  زناشوی  مر  .است ثیرگذار در طلاقأمتغیرهای بسیار ت

روز به روز عمیرق  شانا ناهماهنگ یذ ؛نش یازم برای رفع نیاز طرف مقابل را ندارنددا ،شوند

کره برانو توانرای   در چنین وضعیت  است شود.کدام برآورده نم هیچانتظارا  د و شوتر م 

نتیج  آن  که ،و شوهر توانای  کنترل فشار روان  خود را ردکنترل روان  فضای خانواده را ندا

نشان داده در مدل خود از رضایت زناشوی  ( 1104آنطور که چان  ) شود.و م کتک زدن بان

های تخصص  چره قبرل و چره حرین زنردگ  مشرترک و با استفاده از مشاوره توانم  است

گ  و همچنین بخشش، به کراهش میرزان ک بر اساس دیبستشناساندن نقاط مهم زندگ  مشتر

زنان تمایرل بیشرتری نسربت بره که  ده است( نشان دا1107)گرچه اونس  طلاق کمک کرد. 

 خانواده دارند.مشاورة 
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امرا بره عللر  مثرل قربح  ،ها نیاز یک  از طرفین رفع نگرددممکن است در برخ  خانواده

ها و دیایل  مثل داشرتن امیرد بررای حرل مشرکل و یرا طلاق در جامعه یا دیسوزی برای بچه

هرای متمرادی در جه نشود و بررای سرالاز خودگذشتگ  خانواده با طلاق رسم  مواروحی  

مثرل  ،اما به محض از بین رفتن ایرن علرل یرا دیایرل ،درجات  از طلاق عاطف  متوقف بماند

کاهش قبح طلاق، ازدواج فرزندان، اطلراع از خیانرت همسرر و ناامیردی کامرل از بره تعرادل 

 رسیدن خانواده، زوجین به سرعت وارد فرایند طلاق قانون  شوند.

ن باید گفت خرانواده محرل رفرع نیازهرای مختلرف جنسر ، عراطف ، اقتصرادی، در پایا

باشد و اگر در رفع هر کدام خلل  اتفاق بیافتد با عدم تعادل مواجه اجتماع ، هویت  و ... م 

شود. علاوه بر این نیازها، انتظارات  نیز وجود دارد که حتما از جنس نیاز نیست و برر اثرر م 

شراید بتروان برا دقرت در انتخراب ا فرهنگ  در افراد ایجاد شده اسرت. ایقائا  اجتماع  و ی

متناسب که دال اصل  طلاق در سطح خرد شناخته شده، مقرداری از میرزان طلراق را کراهش 

و نیازهای زنان و مردان دخیل در انتظارا   ،ایرانجامع  ندپارگ  فرهنگ  به علت چداد، اما 

نمایرد و فوران  از انتظارا  در دو طرف را ایجراد مر همراه بوده است  هر خانواده با تشتت

د. شروتوانند آن را برآورده سازند و یذا خانواده از حایت تعرادل خرارج مر کدام نم که هیچ

تررین عامرل نرزاع در ( مهرم0788ایم )اورعر  و اصرغرپور، همانطور که قبلا هم اثبا  کرده

یک سری ارزش یکسان  یه جامعه توان ایقابه این معن  کست. هاناسازگاری ارزش ،خانواده

 بره هرم ریختگر  ،در واقرع خود ندارد و هر عضو ارزش مختص خود را دارد. یرا به اعضا

 کند.کلان برای طلاق عمل م زمین  عنوان ، بهایران جامع  کلان ارزش  در 

یرا  ایبا توجه به این نکا  باید گفت برای حل مشکل خانواده اگرچه اقرداما  مشراوره

ی ااما حل ریشه ،های  در شرایز کنون  ایجاد نمایدهای قضای ، م  تواند تخفیفمحدودیت

 د.شوها، هنجارها و در واقع شرایز اجتماع  کلان خلاصه م آن در گرو سامانده  ارزش

یند عل  متغیرها به شکل زیرر اسرت. مدل طلاق با کم  تساهل و تسامح در فرا ،در پایان

عنروان نمونره در های مصاحبه شرده برهست که مصادیق اتفاق افتاده در خانوادهیازم به هکر ا
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اصرل مردل احتمایرا امرا  ،توان موارد دیگری را به آن اضافه کرداینجا آورده شده است و م 
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