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 چکيده
)اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی( بر رشد با توجه به تأثیر متقابل عوامل محیطی 

فرد و تشکیل و استمرار زندگی زناشویی و خانوادگی، بررسی اثرات عوامل مذکور منبعی 

باشد. به عالوه از ی فرهنگی خاصی میی طالق در محدودهمهم برای شناسایی پدیده

رود. پژوهش حاضر با می های درمان و پیشگیری از آن به شمارریزی برنامههای طرحپایه

هنگی ی فرنیافته در زمینهیافته و سازشهای متقاضی طالق سازشهدف بررسی تفاوت زوج

یافته به عنوان زوج سازش 06زوج ) 06است. گروه نمونه شامل و بافت زندگی انجام شده

ز ا نیافته به عنوان گروه گواه( که به صورت تصادفی سادهزوج سازش 06گروه آزمایش و 

کننده به مرکز کاهش طالق اورژانس اجتماعی بهزیستی سقز انتخاب های مراجعهبین زوج

ها دال بر تفاوت معنادار عوامل فرهنگی و بافتی گروه گواه و آزمایش بود. اند. یافتهشده

ریزی الگوهای های آموزشی، مداخالت درمانی و طرحریزینتایج به دست آمده در برنامه

 بود. گ بسته و فرهنگ نابسته مؤثر خواهددرمانی فرهن

فرهنگ، نیازها، الگوهای رفتاری خانواده،  طالق، فرهنگ، خرده :يديکل واژگان

 ی مبدأ.خانواده
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 3، مهري سالم  3 شایسته کریمی ، 3 سيدجليل حسينی،  2، فواد بابایی 1 کریمیعادل 

 .کارشناس ارشد مشاوره خانواده 1
 .کارشناس ارشد مشاوره 2
 .شناسی بالینیکارشناس ارشد روان 0
 

 نام نویسنده مسئول:

 عادل کریمی

هاي متقاضی طالق بررسی تفاوت عوامل بافتی و محيطی بين زوج

 یافته و سازش نيافتهسازش
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 مقدمه
کند. گیرد همان فرهنگ طرق گسستن این روابط را نیز تعریف میی بین دو شخص شکل میاز زمانی که طبق قوانین و فرهنگ رابطه

اند. یک انسان منحصر به فرد بنابر نیازهای زیستی ـ روانی خود در قالب تعریف اجتماع ازدواج و طالق ـ دو شق مخالف یکدیگر ـ از این جمله

( اگر 1شود که پاسخ نمایان میباشد. در این بین چند سؤال بیای منحصر به زوج میتشکیل رابطه شود و نتیجهی ازدواج میوارد رابطه

ی کند؟ عرف و قانون قواعد کلی را برای رابطهباشد، جامعه چگونه شق مخالف آن را تعریف میی زناشویی منحصر به زوجین خاص میبطهرا

کند در حالی که مداخله در تعارضات زناشویی مستلزم شناخت مسائل و موارد منحصر به هر زوج های جامعه تعریف میی زوجزناشویی همه

ی بخصوص، پژوهش و یا امکان پژوهش های دخیل در آن در هر جامعهچه اندازه جهت شناسایی علل و عوامل طالق و مکانیسم ( تا2باشد. می

های زمانی ای در مقطعشدههای فرهنگی و اجتماعی شناختهاست؟ هر چند عوامل طالق برای هر زوج تعریف خاصی دارد ولی عاملفراهم شده

 ها تالشهای عام از فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی با تعریف خاص زوجین از آنق دارند. آیا برای پیوند تعریفاثرات متفاوتی بر نرخ طال

 است؟شده

در پژوهش حاضر سعی بر آن است که این حلقه پیوند تعریف عام و خاص از عوامل بافتی و محیطی )فرهنگی ـ اجتماعی( طالق 

 درمانی مورد استفاده قرار گیرد. درمانی، خانوادههای آموزشی زوجمشخص شود تا در برنامه

 

 هاي روانی ـ اجتماعی نگري به کنش و واکنشکل
نگرد. در رویکردهای ( به فرد به عنوان یک کل در بافت خانواده و اجتماع می2662درمانی آدلری )کوری، نگرانه در رواندیدگاه کل

ی توان آن چه را که پدیده( نمی1031است. )گیدنز، الیت و روابط درون آن توجه شدههای فعشناسان معاصر به نظام و مکانیسمجامعه

نامند بدون بعد روانی و زیستی آن تصور کرد. انسان دارای سه بعد زیستی ـ روانی ـ اجتماعی است. در عمل این سه از یکدیگر اجتماعی می

اه زیستی شوند. دیدگها با خود، دیگران و محیط به صورت فرضی عنوان میانسانتفکیک ناپذیرند و به دلیل بررسی و روشن نمودن ارتباطات 

رار های انسان مدنظر قشناختی ذهن، عواطف و هیجانات و شخصیت را برای تبیین پدیدهبه دنبال بررسی منشأ رفتارهای انسان، دیدگاه روان

دهد. هر رویکرد به صورت جزئی شروع به بررسی بالعکس مورد بررسی قرار میهای اجتماعی را بر انسان و شناسی تأثیر پدیدهدهد و جامعهمی

ینو، اند. )سارا فهای انسانی کردند ولی با گذشت زمان و تلطیف هر کدام در رویکردهایی از قبیل زیستی ـ روانی ـ اجتماعی ادغام شدهپدیده

1011) 

ایم ولی هنوز برای به فعل درآوردن آن راهی طوالنی در پیش است. در نگری رسیدهرغم این که از لحاظ فلسفی و نظری به کلعلی

شناسی طالق بایستی از پیوستار کل به جزء حرکت است ولی علتمورد طالق اثرات زیستی ـ روانی ـ اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفته

شناختی مورد توجه اثرات متقابل ابعاد شناختی و جامعههای خاص مربوط به هر زوج پیش رود. گیر تا علتهای عام و همهکرده و از علت

ون شناسان به مسائل روانی و درشناسان به تأثیر و تأثیر بافتی و محیطی و از سوی دیگر جامعهپژوهش حاضر است. به نظر نگارندگان روان

 یابی بوده که به دلیل تغییرات سریع و غیرینهاند. در هر حوزه بیشتر تحقیقات در حد نظرسنجی و زمفردی به صورت بایسته توجه ننموده

( در 1021چه بایستی مورد توجه قرار گیرد به قول ماکسیم گورکی )قابل کنترل فرهنگ به مقاطع زمانی بعد از آن قابل تعمیم نیستند. آن

ی هی طالق نبایستی ریشسی پدیدهشود در حالی که سرعت حرکت بایستی در جهت عمق نیز باشد. در بررحرکت معموالً جهت جلو تصور می

باشد. اولین عاملی که روان شناختی آن جست. بلکه ریشه )عمق( در ترکیب تأثیر و تأثر هر دو بعد میشناختی یا روانآن را در بعد جامعه

رکت به سوی مدرنیته و ی سنتی گذشته را از بین برد فرایند حها و فرهنگ را تحت تأثیر قرار داد و ثبات جامعهفردی و جمعی انسان

 (2662است؟ )گلدنبرگ و گلدنبرگ، ی جوامع است. این تغییرات ما را به چه سطحی از ثبات رساندهمدرنیسم در همهپست

های فردی و گروهی؛ ناکارآمدی ها، تناقض در خواستی گذار قرار دارد و آن را در تقابل ارزشی ما در این فرایند در مرحلهجامعه

های ی گذار نوسانات شدید در پدیدههای مرحلهسازی جامعه از تغییرات مثبت و منفی موجود )یکی از ویژگیی آموزشی برای آگاههاسیستم

( تعاریف متناقض زوجین از انتظارات و حقوق خود و 2662ابهام در نقش )گلدنبرگ و گلدنبرگ، ی زناشویی و خانواده، اجتماعی( در رابطه

د بر این باور است که همسرش بایستی وظایف سنتی را انجام دهد ولی زن خواهان حضور در اجتماع، تحصیل و اشتغال دیگری ـ مثالً مر

ی گذار در تعارضات زناشویی و های بارز مرحلهی مدرن ولی با همان دیدگاه سنتی از نشانهاست. ازدواج به صورت سنتی و طالق به شیوه

 (2662های مبهمی دارند. )گلدنبرگ و گلدنبرگ، ها و زیرمنظومهها مرزبندیدهباشد. خانوای ما میطالق جامعه

دهد. در این های روانی ـ اجتماعی گزافی انجام میسازی اعضای خود ناتوان است و انطباق با شرایط پرنوسان را با هزینهخانواده از آگاه

ی گذار با تناقض و تضاد موجود از عوامل ی زناشویی باشد در دورهرابطه توانستند عامل بقایپژوهش ده عامل که در درون سنتی گذشته می

( تعریف زوجین 1011گیرند. به عالوه بر اساس دیدگاه پدیدارشناسی )ساکالوفسکی، باشند، مورد بررسی قرار میهای آن میطالق یا بسترساز

  گیرد.دگاه فردی زوجین و دیدگاه مشترک ایشان مورد بررسی قرار میدهد. پس از دیاز هر کدام، ایشان را به سازش مجدد یا طالق سوق می

http://www.psyj.ir/


 141 -151 ، ص 1931 تابستان،  14فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 ی مبدأ:گیری در خانوادهی فضای آزاد تصمیمالف( تجربه

( مرزهای 2662های خانوادگی را مطرح کرد. )گلدنبرگ و گلدنبرگ، رویکرد ساختاری به خانواده درمانی مفاهیم مرزبندی و منظومه

های سازگار ی گذار و مرزهای روشن بر خانوادههای متأثر از مرحلههای سنتی، مرزهای مبهم منطبق بر خانوادهدهسخت منطبق بر الگوی خانوا

ی ی در آستانهگیری وجود مرزهای روشن در خانواده است. فردی که به عنوان زوج و زوجهباشد منظور از فضای آزاد تصمیمبا الگوی مدرن می

مراتب قدرت واضح و مرزبندی ی خانوادگی سلسلهکنند. در این منظومهانواده بازخورد روشن و منطقی دریافت میباشند، از اعضای خطالق می

ین داند. در اگیری میبین سطوح مشخص و نفوذپذیر است. گاهی فرد پرخاشگری و حالت دفاعی در برابر خانواده را دال بر آزادی در تصمیم

گیری مگانه بر تصمیی عوامل دهگیری نیست. در واقع همهو هم طالق بر اساس فرایند صحیح تصمیموضعیت هم بازگشت به زندگی مشترک 

گیری ی مبدأ مختص به زمان حال نیست. تجربیات گذشته در این زمینه، الگوی تصمیمگیری در خانوادهصحیح مؤثرند ولی فضای آزاد تصمیم

 نهد. صحیح در زمان حال را بنیاد می

 اد والدین: ب( سطح سو

شود آیا صرف داشتن سواد )یا مدرک باشد و درجات باالتر تحصیل از آن تداعی میتعریف سواد در ایران با توانایی خواندن و نوشتن می

 تحصیلی( بر عملکرد فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد تأثیر دارد؟ 

تواند بر اطرافیان خود تأثیر مطلوب پیرامون استفاده کند میاگر فرد از تحصیالت خود در عمق و وسعت بخشیدن به درک از خود و 

ی آزاد و دمکرات درون خانواده اثربخش باشد. غالباً تحصیالت عالیه را به عنوان یک نقطهباشد. مثالً به عنوان پدر یا مادر بر ایجاد فضایداشته

 باشد نه عاملی با کارکرد مستقیم. بر اساس تجربیاتساز میزمینه شمارند در حالی که فقط یک عاملقوت برای زندگی زناشویی مطلوب برمی

ز انگارنده در اورژانس اجتماعی بهزیستی افراد با تحصیالت عالیه این امکان را دارند که بدون تنش عاطفی از یکدیگر جدا شوند ولی بسیاری 

ار آمیز و با واکنش هیجانی منفی خواستنگری شده و به صورتی تنششان دچار جزمیها به دلیل تأکید بر سطح تحصیال خود و حتی خانوادهآن

 ی زوجین نیز امکان بروز دارد. کردهنگری در والدین تحصیلباشند. این جزمیطالق می

 ج( باورها و تربیت دینی: 

شود. ولی در زناشویی می یهای زن و شوهر، در صورت اشتراک زوجین در آن سبب تحکیم رابطهاین باورها، عالوه بر تعریف نقش

تواند در تسریع طالق مؤثر و سبب تنش بیشتر شود. در بسیاری از موارد باورهای باشد میصورتی که در اعتقادات زوجین تفاوت وجود داشته

ان مایشده به صورت انفجاری نهای سرکوبشود. ولی این گذشت شکننده بوده و خواستهدینی از سوی یکی از زوجین سبب گذشت می

های شدن باورهای دینی در سطح جامعه و خانواده بر ابهام در نقش همسری و والدین افزوده است. از سوی دیگر تجویز نقشگردند. کم رنگمی

 ینیگیری از ظرفیت باورهای دباشد. بنابراین به منظور بهرهها پاسخی مناسب برای حل تعارضات نمیدینی و سنتی گذشته در اکثر خانواده

 ی زناشویی و خانواده بایستی خوانشی منطبق با نیازهای انسان عصر حاضر و مقتضیات جوامع کنونی از آن به عمل آید. در تحکیم رابطه

دهد؟ ( الگوی زندگی اجتماعی و خانوادگی ارائه می2662والدی و عوامل مؤثر بر آن )آمبرت، های تکمثالً آیا باورهای دینی برای خانواده

گردان های دینی رویها با آموزهورهای دینی در این مورد از کاروان تغییرات اجتماعی و فرهنگی باز بماند. فرزندان اکثر این خانوادهاگر با

 ی امر تزلزل بیشتر خانواده در جامعه خواهدشد. خواهند شد و نتیجه

 های جنسیتی سنتی: د( پذیرش نقش

آید. مادر عالوه بر نقش تریبت فرزندان در بیرون از انی ـ اجتماعی بر زن و مرد وارد میدر جوامع در حال گذار فشارهای مضاعف رو

کند. این امر برای ای مشخص، تدریجاً زن را فرسوده میکند این فشار مضاعف در هر دو مورد نقش مادربودن و کار در حرفهخانه نیز کار می

های جنسیتی سنتی سازگار باشند. در صورت بروز تعارض، ه زن و شوهر هر دو با نقش( در صورتی ک2662مردان نیز مصداق دارد. )آمبرت، 

های جنسیتی سنتی شدن نقشرنگشوند. ولی مسأله کمگیری سبب سازگاری مجدد میهای از پیش موجود به عنوان مرجع تصمیمنقش

 افزاید. بوده که معموالً بر مشاجرات و سوءتفاهمات می

 فیایی: هـ( فاصله ی جغرا

فتد. اهای نژادی و فرهنگی وابسته است. به عالوه در جوامع سنتی ازدواج در فواصل دور جغرافیایی کمتر اتفاق میاین عامل به تفاوت

 باشند. با پیشرفت صنعت خودرو و علم ارتباطات فواصل جغرافیایی مستقیماً عاملی اثرگذار بر تمایل به طالق یا سازش نمی

 ی و فرهنگی:و( یکسانی نژاد

های وارهها مجزا است. این هویت مستقل طرحهای خاص زبانی، ارزشی و آداب و سنن از دیگر فرهنگهر فرهنگی بر اساس ویژگی 

اده ها نسبت دها خصوصیات و عادات ناشایستی به فرانسویدهد. مثالً در ذهن انگلیسیشناختی مشترکی را در ذهن افراد آن ملت شکل می

ها و کوردها نسبت به هم برداشت هایی وجود دارد که اگر فاکتور مذهب را به آن بیافزاییم ها، فارسها، ترکیا در خاورمیانه بین عربشود. می

بینند ولی با بروز رسد. زن و شوهر از دو فرهنگ و دو نژاد متفاوت در حالت عادی بین خویش تعارض نمیها به حد اختالف و تضاد میتفاوت
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عدی کند. در مبحث بی تعارض ایفای نقش میها ناهمگونی فرهنگی و نژادی به عنوان عامل تشدیدکنندهدر دیدگاه و انتظارات و نقشتفاوت 

 ها خواهیم پرداخت. به ابعاد روانی/اجتماعی این اختالف فرهنگ

 فرهنگی: ز( یکسانی خرده

فرهنگ از لحاظ لهجه، اصطالحات عادات ظرفیت درک متقابل را دارند. البته این مورد عالوه بر تناسب زوجین متعلق به یک حرده

ی گذار انسجام درون باشد. فرض بر این است که انتظارات ایشان از زندگی مشترک مکمل یکدیگر باشد. مرحلهشخصیت و عواطف می

م شود. عدتر مستحیل میی بارز این مورد است که تدریجاً در فرهنگ بزرگای نمونهاست. فرهنگ عشیرهکرده ها را نیز متزلزلفرهنگخرده

کند. این فرهنگ را هم از خود و هم از فرهنگ کلی بیگانه میفرهنگ با اصول و عرف مورد قبول، اعضای خردهجایگزینی انسجام درون خرده

 سازد. ی زناشویی را مبهم میی معیارهای انتخاب همسر و انتظارات از رابطهگیری دربارهگذارد و تصمیمیابی فرد تأثیر سوء میامر بر هویت

 ی مبدأ: ح( طالق در خانواده

ت شود به صورتواند جزئی از مورد )ا( باشد. ولی به این دلیل که به طور مستقیم به تعارض زناشویی و طالق مربوط میاین مورد می

کند. است. دیدگاه روشن خانواده در مورد ابعاد زندگی زناشویی، مفهوم طالق را نیز برای اعضای خانواده مشخص میجداگانه عنوان شده

شود. ترس از طالق، تنفر مردان یا زنان، ترس از ازدواج، گیری ارزشسی نسبت به آن میی پدری سبب نوعی جهتخانواده ی طالق درتجربه

 باشند. ی مذکور میهای روانی ـ رفتاری به تجربهاز بین رفتن قبح طالق و ... از جمله واکنش

 ط( امور مالی و اقتصادی:

( و تعارضات 2662شود. )گلدنبرگ و گلدنبرگ، ت که اختالفات زوجین از آنجا شروع میها و درآمد از مواردی اسمدیریت هزینه

 های انسجام خانواده امور و وضعیت اقتصادی آن است. پوشاند. یکی از پایهزیربنایی را می

 ی مبدأ و کنونی: ی( پایگاه اجتماعی خانواده

کنند. هر چه کننده و یا محدودکننده نقش بازی میبه عنوان عامل تسهیل ی جوامعی اجتماعی در همهو طبقه های حول پایگاهارزش

دان ی معیشت و الگوی تربیتی فرزنتر و بین طبقات دشوار خواهدبود. آداب عرف، شیوهدرون هر طبقه ازدواج آسانتضاد طبقاتی بیشتر باشد،

 شود. مگن باشد، سبب درک متقابل و سازگاری و رضایت زناشویی میهایشان نسبتاً هو روابط اجتماعی در صورتی که بین زوجین و خانواده

 

 گانه:روانی ـ اجتماعی موارد ده مکانيسم
ی جغرافیایی های روانی/اجتماعی دارند. مورد فاصلهی او کنش و واکنشهر یک از موارد فوق که اجماالً شرحشان رفت با فرد و خانواده

واج( ها )برای ازدی سنتی به دنبال دارد. در عصر کنونی به تدریج اثر خود را در آشنایی بین افراد، خانوادههایی که در جامعهرغم محدودیتعلی

دهد. فضای زندگی ی دیگر فضای زندگی فرد، زوجین، خانواده و اجتماع را تشکیل میگانهدهد، ولی موارد نهها و ملل از دست میو فرهنگ

؛ به 1012شود. )اعتمادی، ی حس، ادراک )خودآگاه و ناخودآگاه( وجود دارد شامل میای را که در دامنهیهای انسانی و محیطی پدیدههمه

ها و اطالعات در جریان است ( ولی درون آن فرآیندی از فعالیت2662ناپذیر است. )کوری، نقل از لوین( طبق قانون گشتالت این کل تفکیک

ی فضای زندگی به همساالن، ی مبدأ، ورود به دبستان و گسترش دامنهمان تولد و رشد و پرورش در خانوادهکه تا پایان عمر ادامه دارد. در بعد ز

ی رشد جسمی ـ روانی ـ اجتماعی این دوره، جوانی و انتخاب همسر مسیری است که فرد ی نوجوانی و گرایش برای ازدواج بنابر مرحلهدوره

 کند. در فضای زندگی آن را طی می

دهد. چنین افرادی در انتخاب مندی، توانایی ابراز وجود و روابط اجتماعی ایشان را پرورش میگیری؛ ذهن، جرأتباز تصمیمفضای 

تری گیری مشترک بیششوند و در صورت بروز تعارض و اختالف نظر توان تصمیمهمسر، ازدواج، پرورش فرزندان کمترین اشتباه را مرتکب می

ک در ی هر یی گذشتهن به این نتیجه برسند که طالق موضوعی قابل بحث در زندگی مشترکشان است. اندوختهدارند در صورتی که زوجی

ای از امنیت روانی و اجتماعی ایجاد نموده فرد را هاله رغم فشارهای اجتماعی،ی مبدأ و فضای کنونی آن، علیگیری از خانوادهمهارت تصمیم

گذارد. با این وجود فشار اجتماعی و روانی به ویژه برای زنان ایشان را ی زندگی یا طالق آزاد میتخاب ادامهاز لحاظ روانی و اجتماعی برای ان

کنند. چرا که این آزادی فشار روانی ـ اجتماعی گیری را از خود سلب می( و حق تصمیم1030دهد )کوکرین، در وضعیت انفعالی قرار می

گیرند. امنیت زندگی با زوج از امنیت زندگی پس از طالق برای د. اگر مجبور نشوند هیچ گاه طالق نمیکاهی برای ایشان به همراه دارتوان

 (1011گریزند. )فروم، اکثریت زنان بیشتر است. به همین دلیل ازا ین حق انتخاب می

است. در عصر اختیاراتی مقرر کردهاند. چرا که دین برای زن و مرد وظایف و های جنسیتی سنتی در هم تنیدهباورهای دینی و نقش

ی زناشویی ندارد. مصداق این موضوع طالق روزافزون در شده توسط دین و مذهب کارایی گذشته را برای انسجام رابطهحاضر الگوی تعریف

 جوامع اسالمی و مسیحی است. 
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ده توسط شهای جنسیتی تعریفمذهبی و نقش هایی که بر اساس اعتقاداتبنابر مصاحبه با مراجعین متقاضی طالق و پیگیری پرونده

اند. وضعیت گذار اند و با بروز هیجانات منفی شدید بر طالق اصرار ورزیدهبودند، پس از مدتی مجدداً درخواست طالق نمودهآن سازش یافته

های ها از ویژگیکند. ابهام در نقششده توسط آن به سوی ابهام در نقش سیر میهای جنسیتی تعریفی ما اعتقادات دینی و نقشدر جامعه

 (2662ها با ساختار نامشخص است. )گلدنبرگ، خانواده

فرهنگی به صورت مستقیم عاملی مؤثر بر طالق یا سازگاری زناشویی است. بلکه بر دنیای پدیداری افراد یکسانی نژادی، فرهنگی و خرده

های دوران کودکی، آداب ( موسیقی، بازی1032 (. زبان )ژان کالوه،1011لوفسکی، گذارد و فرد بر اساس مرجع قیاس درونی خود )ساکااثر می

ی ارتباط کودک با خانواده و دیگران در همسرگزینی و سازگاری پس از و رسوم بر دنیای پدیداری فرد به صورت مستقیم اثرگذار است نحوه

 (1010آن مؤثر است. )هندریکس، 

شدن دنیای پدیدارشناختی افراد از جمله زوجین به یکدیگر شود. نژاد بدون فرهنگی سبب نزدیکخردهرود یکسانی فرهنگی و انتظار می

 دهد تفاوت فرهنگی است. های صرف فیزیکی است آن چه به تفاوت بین نژادها معنا میفرهنگ فقط تفاوت

ی ی ارتباط اجتماعفراد هستند و بر کیفیت و دامنهناپذیر از هویت افرهنگ خواسته و یا ناخواسته بخشی جدایینژاد و فرهنگ و خرده

فرهنگ، پایگاه اجتماعی نیز فاکتور بسیار مهم در تشکیل هویت و دنیای پدیداری فردی باشد. در فرهنگ و خرده)از جمله ازدواج( مؤثر می

( و بیشتر این قواعد ناخودآگاه 2662 لدنبرگ،ها و قواعد خانوادگی وابسته است. )گلدنبرگ و گباشد. مفهوم طالق درون خانواده به فرضمی

های هستند. سطح سواد و فرهنگ مطالعه و کیفیت تجزیه و تحلیل مسائل این قواعد را به نسبت برای خانواده روشن خواهدکرد. در مصاحبه

است. استفاده هایشان به کار برده شدهادهشده در واحد اورژانس اجتماعی از درخواست طالق به عنوان ابزار کنترل از سوی زوجین و خانوانجام

 رفتن قبح طالق )بنابر باورهای دینی و مذهبی( است. از طالق به عنوان ابزار کنترل حاکی از از بین

ها از طالق تعریف روشنی ندارند و به همین دلیل با حالتی عاطفی، در مصاحبه با زوجین متقاضی طالق نمایان شد که بیشتر خانواده

 گیری مشترک زوجین در امر طالق مبین همین موضوع است. ها در تصمیمدهند. دخالت خانوادهواکنش نشان میی و تنیده به آن دفاع

گیرند و صرفاً به دالیل بارز و یا های مربوط به طالق عوامل زیربنایی طالق مدنظر قرار نمیالزم به ذکر است که در اکثریت پژوهش

شود. این دیدگاه نسبت به طالق مانع درک صحیح از مکانیزم و فاکتورهای مؤثر در آن ها اکتفا میها و پرسشنامهاظهار شده در نظرسنجی

ای هکنند. عقلیت حاکم بر تحقیق در ایران نیز در مورد پدیدهی طالق اشاره می( به سه دلیل عمده2613( به ده و مِیر )2611باشد. شیلی )می

دهند که عالوه بر های متولی امر طالق سالیانه آمارهای متناقضی از علل و عوامل طالق ارائه میونه است. سازمانگ روانی ـ اجتماعی همین

 عدم کاربرد روایی و اعتبار ندارند. 

 

 هاروانی و بعد اجتماعی و فرهنگی آننيازهاي درون
؛ کوری، 2662اند. )فیست و فیست، یازها را مطرح نمودهدرمانی در تبیین مسائل انسانی انگیزش و نهای شخصیت و رواناکثر نظریه

های طوالنی درمان مناسب نیستند. در شرایط ی ما رویکردهای پیچیده و نیازمند دورهی گذار جامعه( با توجه به فرهنگ و مرحله2662

ی زناشویی رویکرد ها بر رابطهو تأثیر آن مدت مورد نیاز است. در بحث از نیازهای انسانگرانه و کوتاهمداخلهکنونی رویکردی ساده، 

 (1221ی انتخاب ویلیام گالسر اثربخش است. )گالسر، درمانی / نظریهواقعیت

( نیاز به آزادی 1( نیاز به قدرت 0( نیاز به محبت و سکس عاشقانه 2( نیاز به بقا 1کند: گالسر نیازهای انسان را در پنج مورد بیان می

 ( نیاز به تفریح.2

س شود. نیاز به عشق و سکجویی اقتصادی و حفظ امنیت روانی ـ اجتماعی بارز مییاز به بقا در حفظ سالمت فردی و خانوادگی، صرفهن

 کند. نیاز به قدرت درشود. سکس عاشقانه با همسر بروز میشدن دیگران و اشیاء پیرامون ظاهر میداشته داشتن و دوستعاشقانه در دوست

د. شوشود. اگر نیاز هر دوی زوجین در قدرت باال باشد، تعارض به شدت نمایان میدگی فردی، اجتماعی و خانوادگی نمایان میهر بعدی از زن

هایی است که برای کسب لذت و شادی بردن از فعالیتگیری مورد توجه است. تفریح به معنی لذتدر آزادی حق انتخاب و آزادی در تصمیم

 است. 

کنند. اگر در هر یک از سطوح اختالفات فاحش وجود ندگی مشترک بر اساس سطح نیازهای خود عمل میزوجین در تشکیل ز

 (2662ناپذیر است. )گالسر، باشد تعارض اجتنابداشته

 ای دارند. ی مورد بررسی ارتباط ناگسستنیگانهنیازهای ذکرشده با فاکتورهای ده
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 ی مربوطگانهعوامل ده عنوان نیاز

 امور مالی و اقتصادی، جغرافیا بقا

 های سنتی جنسیتیپذیرش نقش محبت و سکس عاشقانه

 ی مبدأ، پایگاه اجتماعی، امور اقتصادیگیری در خانوادهفضای آزاد تصمیم قدرت

 پایگاه اجتماعی جغرافیا،فرهنگ،  گیری، باورهای دینی، فرهنگ و خردهفضای آزاد تصمیم آزادی

 فرهنگ خردهفرهنگ،  تفریح

 

ک کل ها به عنوان یها غیرممکن است. بهترین تبیین در نظرگرفتن آندر عمل تفکیک نیازها از یکدیگر و ابعاد اجتماعی و ارتباطی آن

 زیستی ـ روانی ـ اجتماعی است. 

در  تی تأثیر دارند یا نه؟ کههدف این پژوهش این بود که آیا فاکتورهای فرهنگی )بافتی و محیطی( بر سازش یا طالق به صورت متفاو

 است. ها به آن پرداخته شدهبخش یافته

 

 ي طالق شناسی پدیدهنقدي به علت
تصاص شناسی طالق اخاند یا حداقل بعدی از آن به علتشناسی طالق پرداختههای بسیاری مستقیماً به علتبر اساس نظرسنجی پژوهش

ت طالق از دیدگاه زنان مسائل اقتصادی ـ اجتماعی، خشونت، مشکالت جنسی و از دیدگاه مردان ( عل2611نیا و همکاران، است. )عابدیداشته

تبار آمریکا، ؛ فورتاندو و همکاران در مهاجرین اروپایی2616؛ ادگوک در نیجریه، 2662 اند. )آمبرت،مشکالت فرهنگی و اجتماعی را بیان داشته

اند. سؤال شناسی طالق با توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی پرداخته( به علت2610ستکهلم، ؛ هارکوتن از دانشگاه ا2612؛ دوهرتی، 2616

های رغم داشتن شباهتها را علیها قابلیت تعمیم به دیگر جوامع را دارند؟ خیر. بعد اجتماعی و فرهنگی آنشناسیاینجاست که آیا این علت

 سازد. بسیار، منحصر به همان جامعه می

کننده است زیرا تغییرات فرهنگی و اجتماعی کمک به شناسایی علل طالق در بسیاری موارد نظرسنجی در این زمینه گمراه رغمعلی

ی محدود به همان مقطع زمانی خاص کردن این تغییرات تعمیم نتایج به جامعهدهند و بر فرض لحاظپرنوسان جامعه را مدنظر قرار نمی

یابی است. برای نمونه اگر مراجعین پاسخ بدهند که دوم خلط نظرات مراجعین و متخصصان در فرایند علتی کنندهباشد. عامل گمراهمی

توان بدون تحلیل علمی این علت را واقعی فرض کرد. چرا که بسیاری از مشکالت در ترین علت درخواست طالق مسائل مالی است نمیمهم

وجه و پسند آن بیشتر مورد تبوط به این بعد نیستند. این بعد مربوط به نیاز بقا است و تعارض درکند که الزاماً مربعد مالی و اقتصادی بروز می

محور سازمان بهزیستی، به عنوان نمونه، الزاماً نیازسنجی توسط افراد جامعه جامعه است تا بحث در مورد نارضایت جنسی. در تحقیقات اجتماع

نموده مواردی به عنوان علل اصلی است در ی سوم برجستهکننذهشاوران منطبق نیست. عامل گمراهشناسان و مبر نیازسنجی مددکاران، روان

شناسی طالق یابی به عنوان فعالیت مکمل در آسیبتوان از تحقیق زمینهحالی که بیشتر عوامل بسترساز یا تسریع و تشدیدکننده هستند. می

یابی مستقیم ارزاند. بنابر تجارب نگارندگان مصاحبه،و این که عوامل ناخودآگاه نیز در آن دخیل بودن پدیدهبعدیاستفاده کرد. ولی به دلیل چند

 آورد. تری را حاصل میخانواده و نتایج مشاوره در یک تحقیق طولی نتایج قابل اطمینان

 شد. شناختی بهره گرفتهدر پژوهش حاضر از موارد فوق به همراه اطالعات جمعیت

ی زوج بر طالق اصرار داشتند از جامعه 06یافته و زوج سازش 06زوج متقاضی طالق که  06ای است. لی ـ مقایسهروش تحقیق ع

گیری زوج مصر بر طالق از نمونه 06کننده به مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی سقز انتخاب شدند. برای های متقاضی طالق مراجعهزوج

 ه در دسترس بودند که در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. یافته گروزوج سازش 06تصادفی ساده و 

شناختی و ابعاد زندگی خانوادگی بود، به عالوه های استاندارد بهزیستی که حاوی اطالعات جمعیتآوری اطالعات، فرمابزارهای جمع

ی ی اختالفات و عوامل اصلی و تشدیدکنندهیشینهشده توسط مشاوران مرکز که مبنای استخراج ساختار خانوادگی، پهای انجامشرح مصاحبه

 باشد. پنجآوری اطالعات کمی ـ کیفی میبود. به طور کلی ابزار جمعی زوجین نیز مصاحبه انجام شدهتعارضات و در برخی موارد با خانواده

 شد.گانه در نظر گرفته و به هر سطح از یک تا پنج نمره دادهسطح برای هر یک از موارد ده

 گانه مورد استفاده قرار گرفت. های دهمستقل برای بررسی میزان تفاوت دو گروه آزمایش و گواه در عامل tآزمون 
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 هایافته
اند و در تحقیقات آتی جرح و تعدیل خواهندشد. لذا نتایج ذیل مطلق نیست الزم به ذکر است این موارد برای نخستین بار ارائه شده

 های گردآوری اطالعات استخراج و تجزیه و تحلیل شود. ها و فرماست تا حد امکان به صورت موشکافانه از بطن مصاحبهولی تالش شده
 

 نتیجه T Sig میانگین عوامل

 ی پژوهشرد فرضیه 031/6 221/6 6 سطح سواد والدین

 ی پژوهشرد فرضیه 663/6 11/1 0 تربیت دینی

 ی پژوهشرد فرضیه 202/6 202/6 1 ی جغرافیاییفاصله

 ی پژوهشرد فرضیه 663/6 122/1 0 یکسانی نژادی و فرهنگی
 

مصر بر  یافته وی جغرافیایی و یکسانی نژادی و فرهنگی بین زوجین سازشطبق جدول فوق سطح سواد والدین، تربیت دینی، فاصله

 شود. فرض وجود تفاوت بین دو گروه در موارد فوق رد می %1باشد و بنابراین در سطح خطای طالق متفاوت نمی

 های گواه و آزمایش مشاهده شد. در موارد ذیل تفاوت معناداری بین گروه
 

 نتیجه T Sig میانگین عوامل

 تأیید فرض تحقیق 661/6 32/1 0 ی مبدأگیری در خانواده. فضای آزاد تصمیم1

 تأیید فرض تحقیق 661/6 31/0 2 های سنتی جنسیتی. پذیرش نقش2

 تأیید فرض تحقیق 662/6 12/2 1 فرهنگی. یکسانی خرده0

 تأیید فرض تحقیق 662/6 32/1 0 ی مبدأ. طالق در خانواده1

 تأیید فرض تحقیق 66/6 31/0 2 . امور مالی و اقتصادی2

 تأیید فرض تحقیق 66/6 31/0 2 ی مبدأ. پایگاه اجتماعی خانواده0

 

ی مبدأ، گیری در خانوادهیافته و مصر بر طالق در موارد فضای آزاد بر تصمیمهای سازشبین زوج %22ی اطمینان و فاصله %1با خطای 

 ی مبدأ تفاوتی مبدأ، امور مالی و اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانوادهفرهنگی، طالق در خانوادهیکسانی خردههای جنسیتی، پذیرش نقش

 جود دارد. معنادار و
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 گيريبحث و نتيجه
ی جامعه را دستخوش تغییرات غیر قابل عملکرد عادی و روزمرهیابد، ای که به صورت تصاعدی گسترش میهای اجتماعیپدیده

است. در ی غیر قابل تصوری گسترش یافتهروند به شیوهکند. طالق در جوامعی که در آن باورها و فرهنگ سنتی رو به زوال میبینی میپیش

باشد. ی در دسترس برای زوجین متعارض مطرح میبودن طالق در ذهن افراد و عرف جامعه، به عنوان یک گزینهم مذمومرغی ایران علیجامعه

ی شناسفرهنگ آن را آسیبهر خرده چرا؟ علت یا علل توسل به طالق زوجین متعارض چیست؟ بایستی به تناسب هر فرهنگ و در بطن آن

ی خانواده گنجاند. آیا مفاهیم درمانی و مشاورههای زوجنقاط قابل مداخله را مشخص کرد و در طرح فرهنگیکرد. بر اساس این دیدگاه بین

( در فرهنگی که حجب و 1016شدنی است؟ مداخالت عقالنی/هیجانی مستقیم )الیس، ( در فرهنگ ما جذب1016اُشو در مورد ازدواج )اُشو، 

باشد؟ به احتمال فراوان محتوای کتاب درمان زناشویی برنشتاین و تواند داشتهیگاهی میشود، چه جاحیا به ویژه برای زن ارزش شمرده می

ای که کتاب بر اساس آن شکل گرفته و با فرهنگ ما ی متعارض بیگانه است چرا که الگوی زندگیکرده( برای زوج تحصیل1011برنشتاین )

کردن این مفاهیم و توجهی به بومیی ما کمدرمانی در جامعهدرمانی و زوجروان اثر بودن مداخالتهای کمی بسیار دارد، یکی از علتفاصله

 های درمانی است. برنامه

 20و  22، 21، 20، 22، 21های های متقاضیان طالق در طی سالگانه در این پژوهش که برگرفته از جلسات مشاوره و پروندهموارد ده

 باشد. ی ویژه داشتهتواند جلوهاجتماعی است که در هر فرهنگی مییباشد عوامل ترکیبی یا به عبارتی روانمی

ها، ی تربیت فرزندان، آشنایی خانوادههای پیرامون خود، ساختار خانواده، شیوهفرهنگای متشکل از خردهدر فرهنگ سقز با جامعه

ثبت  یی ادارهطالق در شهرستان سقز بنا به آمار سالیانه باشد. میزانی گذار و مستعد تغییر و ایجاد تناقض مینظارت اجتماعی، در مرحله

های اطراف سقز و فرهنگاست(. تالقی خردهرسیده منتشر نشدههای به انجاماست )آمار دقیقی از طالقاحوال در حد باالیی گزارش شده

 است. ها تقسیم کردهفرهنگاستعداد مهاجرپذیربودن آن، بافت شهر را به همان خرده

ی های هیجانی منفشده(. حتی در واکنشی انجامفرهنگ یکسان قابلیت تفاهم بیشتری داشتند )بر اساس مصاحبههای از خردهنوادهخا

شهری(، تربیت دینی، تفاوت نژادی در ی بینها و جغرافیا )فاصلهشود. سواد افراد و والدین آنگرفته می طرف مقابل به سخره فرهنگخرده

های نژادی های دینی و عدم توجه به تفاوتشدن اثر آموزهرنگاثربودن سواد، کمی بیدهندهمایش و گواه تفاوتی نداشتند که نشانآز بین گروه

ترین باشد که از مهمگیری میهای روشن خانوادگی، حق تصمیمی ساختار و منظومهگیری در مورد طالق است. از سوی دیگر نشانهدر تصمیم

امنیت روانی و اجتماعی به ویژه برای زنان است. اگر خانواده در عین دادن آزادی به فرزند خود در مورد طالق به صورت غیر عوامل ایجاد 

 د. باشی مبدأ میتر از طرد یا حمایت افراطی خانوادههزینهدار از او حمایت بکند، تصمیم به سازش یا طالق توسط این افراد بسیار کمجهت

کند بر دیدگاه زوجین متعارض بسیار مؤثر است. چرا که میزان ای در مورد طالق پیروی میی مبدأ از چه فرضیهنوادهاین مورد که خا

هایی که به صورت حمایت مفرط احساس امنیت یا احساس گناه و رنج عاطفی حین و پس از طالق تا حد زیادی وابسته به آن است. خانواده

( وی را به 2662به صورت همجوشی )گلدنبرگ و گلدنبرگ، شود، ک صحیح وی از زندگی زناشویی میاز تصمیم طالق دخترشان، مانع در

ماعی دهد. فشار اجتشود به ناچار به سازش تن میگرداند یا دختری که با زیر پا گذاشتن تابوی خانواده )طالق( تهدید به طرد میخانه باز می

ب بیشتر از مردان است. پایگاه اجتماعی و امور مالی و اقتصادی اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر ی طالق بر زنان به مراتو خانوادگی مسأله

( ارائه 2662لی )گلدنبرگ و گلدنبرگ، باشند. این یافته توسط هیزوجین متعارش دارند. هر دو از ارضاکنندگان نیاز به قدرت بین زوجین می

ـ خانوادگی بروز می ی اول در امور اقتصادیاست که در مرحلهشده گانه که دارای تفاوت معناداری کند. شش مورد از موارد دهو روابط اجتماعی 

 های آموزشی خانواده و زوجین قرار گیرند.تر مبنای طراحی برنامههای دقیقدهی به پژوهشتوانند عالوه بر جهتباشد میدر دو گروه می
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