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Introduction
Divorce is a complex phenomenon that is influenced by various personal,
social, economic, cultural, and even political factors. Demographic factors
such as age, gender, education, and socioeconomic class, duration of marriage,
number of children, employment status, and factors such as these have a
profound effect on marital relationships, and the multifaceted effects of these
factors lead to further complication of the divorce phenomenon. Given the
process of divorce and its context and multidimensional nature, as well as the
lack of a holistic and interactive study of exposure to divorce and its causes
and consequences, this study aimed to explore and explain the psychological
process of forming divorce and was designed for men and women.

Method
The methodology of this study was a qualitative research using Strauss
and Corbin's (1998) grounded theory approach. In the process of generating
the grounded theory, the data are gathered in three stages of open coding,
axial coding, and selective coding, and the process of data interpretation,
step by step from raw data level to abstract concept level, and finally to a
theory. In the present study, after writing interviews in the form of texts and
analyzing line by line the data, the data were broken into significant parts. At
this stage the main statement was extracted and a code was assigned to each
expression, according to the concepts of that sentence. The researcher then
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compared these codes and compared similar codes based on features and
dimensions, thus making an initial classification of the codes. In order to
construct the grounded theory of the categories, they were linked together,
and by linking the classes to the central class, the final theory of research on
the explanation of the divorce process, that emerged from the data, was
centered around the central class and based on the story behind the data.
Participants in this study consisted of men and women with divorced
experience, who were purposefully interviewed in 27 semi-structured ways.

Results
The achievement of the open coding phase was fifteen main classes. Some of
the causal factors are: unfavorable marriage, violence, marital breakdown, and
ineffective communication. Some of the underlying factors are: dysfunctional
family, socioeconomic status, and couples' sexual, psychological, and medical
problems. Couples' weak coping strategies, factors influencing divorce, and
dysfunctional beliefs are confounders. Strategic factors include the two main
classes of flexibility and initiative as well as isolation and passivity.
Consequences, also, include three main categories: 1. The stigma of divorce; 2.
Erosion; 3. Relieving stress and creating a new lifestyle.

Discussion
Lack of communication skills and emotional breakdown form the core of the
data and findings of the present study. The results show that lack of
communication skills and hopelessness in problem solving facilitates the divorce
process, and training of missing link communication skills is healthy couple
relationships.
Keywords: formation of divorce, qualitative research, men and women's
statements for divorce
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چکیده
بیگمان ،طالق يكی از رويدادهای ناخوشايند زندگی زناشويی است .با توجه به فرايندی ،بافتاری و
چندبُعدیبودن طالق و کمبود پژوهشهای کلنگر دربارهی اين مسئله ،اين پژوهش درصدد کشف و
تبيين فرايند روانشناختی شكلگيری طالق بهکمک روش «نظريهی زمينهای» است .مشارکتکنندگان اين
پژوهش را زنان و مردانی تشكيل دادهاند که طالق گرفتهاند و با  47نفر از آنها به روش هدفمند مصاحبه
شده است .دستاورد مرحلهی کدگذاری باز ،پانزده طبقهی اصلی بود .برخی از عوامل علّی عبارتاند از:
ازدواج نامطلوب ،خشونت ،پيمانشكنی زناشويی و ارتباط ناکارآمد .بعضی از عوامل زمينهای را هم
میتوان اينگونه برشمرد :خانوادهی ناکارآمد ،موقعيت اقتصادیاجتماعی و مشكالت جنسی و روانی و
پزشكی زوجين .ضعف راهبردهای مقابلهای زوجين ،عوامل فرازوجی مؤثر بر طالق و باورهای ناکارآمد،
عوامل مداخلهگر هستند .عوامل راهبردی دو طبقهی اصلی انعطاف و ابتكار و نيز انزوا و انفعال را در بر
میگيرند .پيامدها نيز شامل سه طبقهی اصلی هستند .0 :ننگ مهر طالق؛  .4تحليلرفتگی؛  .0رهايی از
استرس و ايجاد سبک جديد زندگی .نابسندگی مهارتهای ارتباطی و گسلش عاطفی طبقهی مرکزی
دادهها و يافتههای پژوهش حاضر را شكل میدهند.
کلید واژگان :شكلگيری طالق ،تحقيق کيفی ،اظهارات زنان و مردان برای طالق
 استاد ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران (نويسنده مسئول)
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مقدمه
گاهی اوقات نهاد خانواده با بحرانهايی روبهرو میشود که با برهمزدن تعادل خانواده ،به
فروپاشی نظام خانواده میانجامد .يكی از مشكالت زندگی زناشويی ،طالق 0است که افزايش
روزافزون آن ،پژوهشگران حوزهی خانواده را بر آن داشته است که علل و عوامل تأثيرگذار بر
آن را بررسی کنند ( .)Amato, 2010طالق فرايندی است که با تجربهی بحران عاطفی هر دو
زوج آغاز میشود و با تالش برای حل تعارض از طريق وارد شدن به موقعيت جديد و
پذيرفتن نقشهای جديد به پايان میرسد (.)Gottman, 1993, cited in Kojaste Mehr, 2005
طالق واقعيتی است در زندگی که پيامد حلنشدن تعارضهای زناشويی يا حلنشدن قانونی و
رسمی اين مشكالت است (.)Benokraitis, 2005, cited in Van Jaarsveld, 2007
بيشتر زن و شوهرها به اين اميد که همهی عمرشان را در کنار هم میمانند ،ازدواج میکنند؛
اما امروزه در بسياری از کشورهای جهان ،طالق به پديدهای عادی تبديل شده و هر روز در
حال گسترش است ( .)World Population Review, 2020اين روند صعودی رشد طالق هم
در کشورهای پيشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه ،بهطور درخورتوجهی در حال
افزايش است (.)Sharma, 2011
رشد طالق در استان خوزستان نگرانکننده است؛ زيرا در سال  29093 ،0092ازدواج و
 8409طالق ثبت شد؛ يعنی بهازای هر  6ازدواج  0طالق ،در سال  93273 ،0099ازدواج و
 8906طالق به ثبت رسيد؛ يعنی بهازای هر  9.6ازدواج  0طالق و در سال 20948 ،0096
ازدواج و  9437طالق ثبت شد؛ يعنی بهازای هر  2.7ازدواج  0واقعهی طالق (سازمان ثبت
احوال  .)0098اين نرخ طالق بهشدت باال و نگرانکننده است .از سوی ديگر ،شكلگيری
طالق يكی از مشكالت عمدهی افراد درگير در اين فرايند است و طالق تهديدی برای سالمت
روان اين افراد به حساب میآيد (.)Kyung-hee & jae-hee, 2016; Chang & Kier, 2016
طالق پديدهی پيچيدهای است که عوامل گوناگونِ فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
حتی سياسی بر آن تأثير میگذارند .عوامل جمعيتشناختی ،مانند سن ،جنس ،تحصيالت،
طبقهی اجتماعی اقتصادی ،مدت ازدواج ،تعداد فرزندان ،وضعيت اشتغال ،بهطرز گسترده و
1- Divorce
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عميقی روابط زناشويی را متأثر میسازند و تأثيرهای چندجانبهی اين عوامل به پيچيدگی بيشتر
طالق میافزايد ( .)Kojaste Mehr, 2005; zarean & Sadidpur, 2017بر اساس نتايج پژوهشهای
انجام شده از ديگر علل و عوامل طالق عبارتاند از :مهارتهای ارتباطی ضعيف (

Moshfegh,

 ،)2017; Moshtaghi, 2018; Kojasteh Mehr, 2005مصرف مشروبات الكلی و مواد مخدر
( ،)Edwards, Larsson, Sundquist, Kendler & Sundquist, 2018تعداد ساعات کاری زنان
در بيرون از خانه و ميل آنان به استقالل اقتصادی

( Farahmand & Tavangar, 2018; Pasley,

 ،)Kerpelman & Gailbert, 2016مسائل و مشكالت جنسی (،)Foroutan & Jadid milani, 2009
نگرش مثبت به طالق ( ،)Foroutan, Mirzaee, 2016طالق والدين و پايينبودن سن ازدواج
(  ،)Adegok, 2010; Karney & Bradbury, 1995رسانهی

مخرب ( Rustaei, Badihi Zeraati,

 ،)Pourakbaran & Rajabzadeh, 2016دلبستگی ناايمن( 0
 ،)Segrin, 2019خيانت زناشويی (

& Kojasteh Mehr, 2005; Nelis

Asayesh, Farahbakhsh, Delavar & Salimi-Bajestani,

 ،)2018; Leopold, 2018خشونت (

Latifian, Arshi, Alipour, Ghaedamini & Harouni,

 ،)2016خانوادهی نابسامان مبدأ ( )Afrasiabi & Afrasiabi, 2018و بيماریهای روانیجسمانی
و اختالالت شخصيتی (.)Kojasteh Mehr, 2005; afzali, Poorjamshidi, Momeni rad, 2019
با وجود پژوهشهای انجامشده دربارهی علل و عوامل طالق و آسيبهايی که به وجود
میآورد ،هنوز نمیتوان ادعا کرد میتوان پديدهی طالق را در برههی زمانی و در جامعهی
مشخصی کنترل کرد و بر آن فائق آمد .در پژوهشهای کيفی انجامشده (

& Sadeghi Fasaei

& Esari, 2012; Shirmohammadi, Ghoreishi & Barjvand, 2014; Doherty, Harris

 )Didericksen, 2016; Park, Bae, Lee, Yu, & Jeon, 2016بهصورت حاشيهای يا بهشكل
خاص ،شكلگيری طالق در مردان و يا زنان بررسی شدهاند .از طرف ديگر ،در پژوهشهای
کمّی ) )fakhri, mahdavianfard & kimiaee, 2018; Kojasteh Mehr, 2005بهشدت
رويكردی اثباتگرايانه 4به چشم میخورد .در پژوهش کيفی حاضر با استفاده از رويكرد
تفسيرگرايانه )Charmaz, 2008; McNabb, 2010( 0چگونگی فرايند شكلگيری طالق از نگاه
مردان و زنانی که طالق گرفتهاند ،بازشناسی شد.
1- insecure attachment
2- positivist approach
3- interpretive approach
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طالق پديدهای فرهنگی است و اينكه افراد چه مشكالتی را از سر میگذرانند و چگونه با
مشكالت دستوپنجه نرم میکنند ،از مقتضيات و محدوديتهای فرهنگ و جامعهی آنها تأثير
میپذيرد (

Amato,2010; Kalmijn & Uunk, 2007; Hadadi Barzoki, Tavakoll & Burrage,

 )2016و مطابق با ديدگاه ) Ambert (2009با توجه به تنوع بافتهايی که طالق در آن رخ
میدهد ،طيف گستردهای از تجارب وجود دارد .به دليل بافتنگربودن پژوهشهای کيفی
( )Creswell, 2013و مطالعهی عميق از ديدگاه افراد تجربهکنندهی پديده ،تحقيق حاضر
میکوشد با رويكردی بافتنگر و مطالعهی دقيق پديده از ديدگاه افرادی که طالق گرفتهاند،
اين پديده را بررسد و تا حدودی شكاف موجود در پژوهشهای گذشته را پُر کند.
بهترتيب ،پرسش اصلی و پرسشهای فرعی اين پژوهش عبارتاند از :فرايند طالق مردان
و زنان چگونه رخ میدهد؟  .0چه عوامل علّی فرايند شكلگيری طالق را متأثر میسازد؟
 .4اقدامات و راهبردهايی که برای شكلگيری طالق انجام میشود ،چيست؟  .0چه عوامل
زمينهای و واسطهای فرايند شكلگيری طالق را متأثر میسازند؟  .2چه پيامدهايی در نتيجهی
اقدامات انجامشده برای شكلگيری طالق حاصل میشوند؟  .9پديدهی محوری فرايند
شكلگيری طالق چيست؟

روششناسی
روش اين پژوهش ،از نوع کيفی 0است که با استفاده از رويكرد نظريهی زمينهای

Strauss

) & Corbin (1998انجام شد .نمونهی پژوهش حاضر شامل  47نفر ( 06زن 00 ،مرد) بود که با
هدف کشف تجارب آنان دربارهی فرايند شكلگيری طالق با آنها مصاحبهی نيمهساختاريافته
و عميق انجام شد .شرط شرکت در اين پژوهش ،دستکم ،گذشت سه ماه و حداکثر پنج سال
از وقوع طالق بود تا افراد ،فرايند رسمی طالق و بخشی از بحران طالق را از سر گذرانده
باشند .مصاحبهها در زمان مناسب به انتخاب مشارکتکنندگان انجام شد و تا زمان اشباع دادهها
و دستيابی به توصيف کاملی از آنچه رخ داده است ،ادامه يافت .نمونههای پژوهش از روش
نمونهگيری هدفمند 4و بر مبنای داشتن تجربهی طالق و تمايل به شرکت در مطالعه انتخاب شد.
1- qualitative research
2- purposeful sampling
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تعدادی از پرسشهای مصاحبه عبارت بودند از« :لطفاً بهصورت دقيق و با جزئيات کامل
دربارهی چگونگی طالقتون برام توضيح بدهيد .چطور شد کار شما به طالق کشيد؟ چه
عواملی در شكلگيری طالق شما مؤثر بود؟ چه ويژگیها يا مسائلی در خانوادهی اصلی شما
يا زندگی متأهلی شما وجود داشت که باعث تصميم شما شد؟ اين تصميم چه چيزی را در
روابط شما با فرزندان يا دوستان يا خانواده شكل داد؟ داشتن فرزند چه نقشی در تصميم شما
داشت؟» در صورت نياز ،اين پرسشها با سؤالهای پيگيرانه و کاوشی ،مانند «مثل چی؟»،
«يعنی اينكه...؟»« ،لطفاً بيشتر توضيح دهيد؟» يا «لطفاً يک مثال بزنيد» ادامه میيافت .همهی
مصاحبه با اجازهی مشارکتکنندگان ضبط و پس از مكتوبشدن تا پيش از مصاحبهی بعدی
تحليل شد .زمان مصاحبهها بين  29تا  93دقيقه بود.
بهمنظور اطمينان از استحكام يافتهها و اينكه تفسير پژوهشگر از دادهها انعكاس موضوع
پژوهش است ،اين اقدامات در اين پژوهش انجام شد :برگرداندن نتايج به شرکتکنندگان،0
استفاده از نظر تكميلی همكاران 4،مرور تمام يافتههای پژوهش در همهی مراحل پژوهش
توسط متخصصان مجرب 0و نيز وجود مشارکتکنندگان گوناگون از نظر تجارب ،سن ،جنس
و ويژگیهای فرهنگی .همچنين ،همهی مالحظات اخالقی شامل کسب رضايت آگاهانه ،حق
کنارهگيری از مطالعه ،حفظ گمنامی و محرمانهماندن اطالعات در طول مطالعه رعايت شد.
نمونهی شرکتکننده در پژوهش حاضر  47نفر بودند ( 06زن و  00مرد) .ميانگين سن کل شرکت
کنندهها  09/74سال 00 ،زن صاحب فرزند 0 ،مرد صاحب فرزند و بقيه بدون فرزند بودند.

یافتهها
در اين پژوهش پس از مكتوب و حروفچينیکردن مصاحبهها تحليل سطربهسطر مصاحبهها
انجام شد .در اين مرحله ،پس از استخراج عبارت اصلی ،به هر عبارت ،مطابق با مفاهيم آن
جمله ،کدی اختصاص داده شد .اين کدها يا برگرفته از کلمات خود مشارکت کنندگان يا حاصل
استدالل محقق از مفاهيم نهفته در دادهها بودند ( )Strauss & Corbin, 2008که در برنامهی
1- member check
2- peer check
3- external check
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 wordبهصورت پيشنهاد در حاشيهی متن مصاحبه ،نگاشته شد .پس از مقايسهی اين کدها باهم و
قراردادن کدهای مشابه در کنار يكديگر ،طبقهبندی اوليه از کدها صورت گرفت و تعدادی از
مفاهيم کليدی و طبقات ،شناسايی شد که جنبههای خاصی از تجارب افراد را بازگو میکرد.
در اين مرحله ،تعداد  4800کد به دست آمد؛ در نتيجهی تقليل و پيرايش مداوم کدها و
تسلط بيشتر محقق و توان انتخاب مفاهيم مناسب در حدود  987کد اوليه يا مفهوم اوليه باقی
ماند .دربارهی طبقات نيز همين فرايند طی شد؛ بهگونهای که در ابتدای فرايند کدگذاری باز 76
زيرطبقهی اوليه شكل گرفت؛ اما در اين فرآيند طبقات ثابت نماند و با انجام هر مصاحبه و
تحليل آن ،ليستی از طبقات ايجاد شد و مجدداً در مصاحبههای بعدی هم اين مراحل انجام و کدها
يا در طبقات قبلی جای گرفت يا طبقهی جديدی تشكيل شد .به اين ترتيب ،در طول تحليل،
بهطور مداوم طبقات و دادهها با يكديگر مقايسه شدند و تقليل و پيرايش دادهها و طبقات
صورت گرفت .نتيجهی مرحلهی کدگذاری باز ،رسيدن به  987کد اوليه و  28زيرطبقه و 09
طبقهی اصلی بود .در نهايت ،در مرحلهی کدگذاری گزينشی ،طبقهی مرکزی پژوهش به دست آمد.
در جدول ( )0نمونهای از کدگذاری باز و محوری و گزينشی متن مصاحبهها وجود دارد.
جدول  .0نمونهای از کدگذاری متن مصاحبهها
واحد معنا
بهزور قبول کردم عروسی کنم .به خدا آخرشب
عروسی ،با لباس عروسی خواستم برم خونه
خودمون ،مامان گفت کجا ،منم گفتم خوابم مياد،
اصالً نمیدونستم بايد چكار کنم.
اون کسی بود که هميشه میخواست مشكالت رو
با قهر حل کنه .چهار روز ما باهم صلح نبوديم .منم
روزهايی که خيلی خسته بودم يا کارم زياد بود،
کاری باهاش نداشتم و چند روز باهم قهر بوديم.
واقعاً بعضیها احساس میکردن که من يه معضل
هستم و ازم فراری بودند .قبل از آرايشگری تو يه
آتليه همراه با صاحب کارم فيلمبرداری و يا کليپ
اسپرت پُر میکرديم ،اما بعد طالق من ،خانمش
گفت يا من يا اون همكار خانمت ،انتهاش
مشخص بود منو علیرغم اينكه خيلی ازم راضی
بود ،اخراج کرد.

مفاهیم اولیه

زیر طبقه

طبقه اصلی

سن کم به
هنگام ازدواج

ازدواج
اجباری

شكلگيری
ازدواج
نامطلوب

قهرهای زياد

الگوی
ارتباطی نارسا

ارتباط
ناکارآمد
زوجين

فرد
طالقگرفته
تهديدی برای
زندگی
ديگران

انزوای
اجتماعی

ننگ مهر
طالق
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در مرحلهی کدگذاری محوری مقوالت بهدستآمده از مرحلهی قبل در سه محور شرايط
علّی و مداخلهگر و زمينهای و نيز راهبردها و پيامدها ،پيرامون پديدهی مرکزی پژوهش گرد
هم آمدند .دستاورد مرحلهی کدگذاری محوری رسيدن به مدل پارادايمی پژوهش بود.

 .9خانوادهي ناکارآمد (خانوادهي مبدأ)
در تحليل دادهها طبقهی اصلی خانوادهی ناکارآمد شامل سه زيرطبقه است :خانوادهی
مستبد ،خانوادهی پريشان و خانوادهی دچار آسيب .زيرطبقهی خانوادهی مستبد شامل مفاهيم
عدمتصميمگيری فرزند ،محدوديت غيرمنطقی ،اِعمال خشم در روابط ،عدمانعطافپذيری و
دخالتگری است .مفاهيم روابط سست ،مسئوليتپذيرنبودن ،قطع روابط خانوادگی و ضعف
نظارت ذيل زيرطبقهی خانوادهی پريشان جای میگيرند .زيرطبقهی خانوادهی دچار آسيب هم
دربردارندهی مفاهيم بيماری والدين ،مرگ والدين ،بيكاری و طالق والدين است.

 .2موقعیت اقتصادي اجتماعی زوجین
در تحليل دادهها ،موقعيت اقتصادیاجتماعی زوجين شامل دو زيرطبقه است .0 :وضعيت
شغلی و اقتصادی زوجين و خانوادهی مبدأ؛  .4اختالف فرهنگیتحصيلی .وضعيت شغلی و
اقتصادی زوجين و خانوادهی مبدأ شامل اين مفاهيم میشود :بيكاری همسر ،شاغلبودن زن و
عدمتعهد کاری و مالی همسر ،دخالت مالی خانوادهی مبدأ ،عدمحمايت مالی خانوادهی مبدأ و
وابستگی مالی به خانوادهی مبدأ .زيرطبقهی اختالفهای فرهنگیتحصيلی شامل مفاهيم تفاوت
تحصيلی ،تفاوتهای قومی و فرهنگی و نيز فقر فرهنگی است.

 .3شکلگیري ازدواج نامطلوب
ازدواج اجباری ،ناهمسانی پُرخطر ،تصميم به ازدواج پُرخطر و عدمآمادگی زيرطبقاتی
هستند که مجموع آنها طبقهی شكلگيری ازدواج نامطلوب را شكل میدهند .زيرطبقهی
ازدواج اجباری عبارتاند از :عدمعالقه به همسر ،پافشاری ديگران در ازدواج ،ازدواج قومی،
عدمتصميمگيری فرد در ازدواج ،سن کم به هنگام ازدواج ،نداشتن آگاهی کافی دربارهی نقش
همسر ،تصميمگيری تفويضی ،فرار از خانه ،رسوم قومیقبيلهای ،عدمبلوغ فكری و رفتاری و
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انگيزهی نامناسب .ناهمسانی پُرخطر ،مفاهيم تفاوت سنی زوجين ،ناهمسانی در منش،
تفاوتهای عاطفی ،تفاوت در تحصيالت ،ناهمسانی در طبقه ،ناهمسانیهای قومی و زبانی،
ناهمسانی در کميت و کيفيت روابط با فاميل ،ناهمسانی در پيشينهی ارتباط با جنس ديگر،
ناهمسانی در محل زندگی و ناهمسانی در خانوادهها را در بر میگيرد .تصميم به ازدواج
پُرخطر اين مفاهيم را شامل میشود :باور به دوستداشتنینبودن ،تصميمگيری احساسی،
دوستی پيش از ازدواج ،ارتباط جنسی پيش از ازدواج ،تصميمگيری قضاوقدری ،عدممشورت
با کسی در ازدواج ،عدمتوجه به هشدارها ،فرار از خانه ،شكست در روابط قبلی ،باالرفتن سن
عاملی برای تصميمگيری در ازدواج.

 .4خشونت
خشونت فيزيكی ،خشونت روانشناختی و خشونت اجتماعی زيرطبقاتی هستند که مجموع
آنها طبقهی اصلی خشونت را شكل میدهند .خشونت فيزيكی عبارت است از :کتککاری
همسر (سيلی و مشتزدن ،هلدادن و انداختن و موکشيدن) ،پرتکردن وسايل ،با چاقو يا
چوب زدن ،تهديد به قتل ،خودزنی يا تهديد به خودکشی .زيرطبقهی خشونت روانشناختی
مفاهيم کتککاری فرزند ،بیتوجهی به نيازها ،بیتوجهی به انتظارات ،تخريب شخصيت،
تحقيرکردن ،فحشدادن ،مسخرهکردن ،حسادتکردن و قهرهای طوالنیمدت را شامل میشود.
زيرطبقهی خشونت اجتماعی به اين شرح است :خوشگذرانیهای مجردی ،عدمهمراهی در
مراسمهای خانوادگی ،بیاحترامی به رسوم خانوادگی ،محدودکردن دايرهی ارتباطات،
خرجیندادن و ندادن پول برای هزينههای شخصی.

 .5پیمانشکنی زناشویی
پيمانشكنی جنسی و پيمانشكنی عاطفی زيرطبقاتی هستند که مجموع آنها طبقهی اصلی
پيمانشكنی زناشويی را شكل میدهند .پيمانشكنی جنسی اين مفاهيم را در بر میگيرد :ارتباط
جنسی با دوستان همسر ،خرجکردن پول برای روابط جنسی ،تعريفکردن خاطرات جنسی،
تعدد رابطههای جنسی با افراد مختلف و صيغهکردن است .پيمانشكنی عاطفی مفاهيم
هوسبازی ،معاشرتهای بیقيدوبند ،تلفنها و مكالمههای طوالنی ،گفتن از خوبیهای ديگران
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و عدمهمراهی عاطفی در عين توانمندی را شامل میشود.

 .2ارتباط ناکارآمد
پيوند عاطفی ضعيف ،الگوی ارتباطی نارسا ،عدمدرک متقابل و انزوای عاطفی زوجين طبقهی
اصلی ارتباط ناکارآمد را شكل میدهند .مفاهيم ذيل پيوند عاطفی ضعيف عبارتاند از :بیتوجهی
به خط قرمزها ،بیتوجهی به احساسها ،بیتوجهی به نيازهای مادی و عاطفی ،بیتوجهی به
وضعيت روانی همسر ،بیتوجهی به مسئوليتهای همسر ،عدمحساسيت برای حل مشكالت.
الگوی ارتباطی نارسا دربردارندهی اين مفاهيم است :ائتالف با غيرهمسر ،حالت طلبكاربودن،
حالت بدهكاربودن ،دوریجستن متقابل ،رابطهی تدافعی ،دعواهای تكراری و تمامنشدنی ،توهين
و تهمت به يكديگر ،نبودن در لحظات مهم و قهرهای بلندمدت .انزوای عاطفی زوجين مفاهيم
طالق عاطفی ،عدماميد به انتهای مسير ،دلزدگی در روابط ،احساس پيرشدن ،خستگی روانی،
زندگی اجباری ،فرار از خانه همسر ،بیاحترامی به ديگران و همهگيرشدن مشكالت و دخالت
ديگران برای حل مشكل را شامل میشود .عدمدرک متقابل مفاهيم محبتنكردن ،خودرأيی و
عدممشورت ،سوءظن ،عدمپذيرش از سوی همسر ،عدمهمدلی و همدردی ،عدمگفتوگو،
بیمسئوليتی متقابل را در بر میگيرد.

 .7ضعف راهبردهاي مقابلهاي زوجین
طبقهی اصلی ضعف راهبردهای مقابلهی زوجين دو زيرطبقهی نداشتن راهحل برای مسائل
و توسل به هيجانات را ذيل خود جای میدهد .اولين زيرطبقه از طبقهی اصلی ضعف راهبردهای
مقابلهای زوجين ،نداشتن راهحل برای مسائل است که مفاهيم عدمگفتوگو درمورد مشكل،
تصميم به بچهدارشدن برای حل مشكالت ،ناتوانی در تصميمگيری مستقالنه و استداللهای
غيرمنطقی را شامل میشود .توسل به هيجانات دربردارندهی ناتوانی در کنترل هيجان ،دعا و
نذرکردن ،گريهکردن ،تصميمگيریهای احساسی و ناتوانی در تفكيک هيجانات است.

 .2عوامل فرازوجی مؤثر بر طالق
طبقهی اصلی عوامل فرازوجی مؤثر بر طالق سه زيرطبقه دارد :مداخلههای نامناسب
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خانوادهی مبدأ در روابط زوجين و عوامل اجتماعی تسهيلکنندهی طالق و الگوهای مخرب
رسانهای .زيرطبقهی مداخلههای نامناسب خانوادهی مبدأ در روابط زوجی مفاهيم دخالت و
مخالفت خانوادهها ،درگيری با خانوادهی همسر ،طرد زوجين توسط خانوادهها ،تصميمگيری
خانوادهها برای طالق را در بر میگيرد .مفاهيم ذيل عوامل اجتماعی تسهيلکنندهی طالق
عبارتاند از :تأييد دوستان برای طالق ،عدماستفاده از مشاوره و مطالعه ،نبود سازمان يا نهادی
برای رسيدگی به مشكالت خانواده قبل از مراجعه به دادگاه و مراجعه به وکال و تسريع طالق.
الگوی مخرب رسانهای مفاهيم عادیسازی روابط نابهنجار ،الگوسازیهای انحرافی ،اعتياد
اينترنتی و هيجانخواهی و تنوعطلبی از طريق الگوگيری رسانهای را شامل میشود.

 .1باورهاي ناکارآمد دربارهي ازدواج و طالق
طبقهی اصلی باورهای ناکارآمد دربارهی ازدواج و طالق مفاهيم خيالپردازیهای
نامتعارف ،باورهای نادرست ،نگرش آسان به طالق و نگرش نامناسب به جنس ديگر را در بر
میگيرد .مفاهيم جایگرفته ذيل خيالپردازی نامتعارف عبارتاند از :عدمتوجه به مشكالت
احتمالی ،تفكر قضاوقدری ،خوشبينی کاذب ،تغييرپذيری زياد در آينده ،خيالپردازی زياد،
سير در گذشته و آينده و تفسير نادرست از رفتار بد .باورهای نادرست اين مفاهيم را شامل
میشوند :حق من همين است ،باور به سازگاری خود و باور به تغيير طرف مقابل ،عدموجود
احساس عشق در زندگی ،نگرش شكست و زايلشدن در زندگی ،احساس گناه داشتن از
تماس جسمی .نگرشهای منفی به ازدواج و طالق مفاهيم غايتنگری منفی به ازدواج ،خواهر
و برادر مطلقه ،تعميم افراطی در حوزهی ازدواج و خطاهای شناختی در حوزهی رواج طالق را
در بر میگيرد .مفاهيم ذيل نگرش نامناسب به جنس ديگر را میتوان اينگونه برشمرد:
قبولنداشتن فرديت طرف مقابل ،تقابل با جنس ديگر ،بدگويی از جنس ديگر و ازدواج يعنی
محدودکردن همهی روابط.

 .93انعطاف و ابتکار
طبقهی اصلی انعطاف و ابتكار دربردارندهی اين مقوالت است :استفاده از خدمات
روانشناختی ،پيداکردن سبک زندگی سالم ،ادامهی تحصيل و مديريت مالی و معناجويی در
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ازدواج .استفاده از خدمات روانشناختی مفاهيم مراجعه به مشاور ،حضور در کالسهای
مهارتهای زندگی و خواندن کتابهای روانشناسی را شامل میشود .پيداکردن سبک زندگی
سالم مفاهيم تنآرامی ،رویآوردن به ورزش و زيبايی بدنی و کنارآمدن با شرايط را ذيل خود
جای میدهد .ادامه تحصيل و مديريت مالی شامل مفهوم ادامه تحصيل ،تالش برای پيداکردن
کار و پسانداز داشتن میشود .معناجويی در ازدواج مفاهيم بخشش خود و همسر ،توجه
بیقيدوشرط به فرزند و تجربهای بیبديل از ازدواج را در بر میگيرد.

 .99انزوا و انفعال
طبقهی اصلی انزوا و انفعال دو زيرطبقهی آسيب به خود و انفعال ذهنی و بدنی را شامل
میشود .زيرطبقهی آسيب به خود مفاهيم اعتياد و مصرف الكل و دارو ،مصرف سيگار و قليان
و اقدام به خودکشی يا ديگرکشی را در بر میگيرد .اين مفاهيم ذيل انفعال ذهنی و بدنی جای
میگيرند .0 :سكوت و افسردگی و بیحرکتی؛  .4فاصلهگيری اجتماعی؛  .0اعتقاد به نفرين
والدين.

 .92ننگ مهر طالق
در تحليل دادهها ،ننگ مهر طالق يكی از پيامدهای بسيار مهم و درخورتوجه طالق به
حساب میآيد که سه زيرطبقهی تحقير اجتماعی و موردسوءاستفادهی جنسی قرارگرفتن و طرد
اجتماعی ذيل آن قرار میگيرند .تحقير اجتماعی شامل مفاهيم مقصرپنداری ،برچسب زن
مطلقه -مرد طالقگرفته ،فرزندان طالق و دلسوزی میشود .موردسوءاستفاده جنسی قرارگرفتن
مفاهيم شوخیهای جنسی ،پيشنهاد دوستی و صيغه را در بر میگيرد .انزوای اجتماعی مفاهيم
مايهی آبروريزی ،تهديد برای زندگی ديگران ،پنهانسازی طالق و کمرنگشدن استقالل فردی
را ذيل خود جای میدهد.

 .93تحلیلرفتگی
طبقهی اصلی تحليلرفتگی شامل چهار زيرطبقهی واکنشهای هيجانی منفی ،تنگناهای
اقتصادی ،تحليلرفتگی معنوی و واکنشهای جسمانی است .واکنشهای هيجانی به طالق
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عبارتاند از :نياز به همدم ،اعتمادبهنفس کم ،افسردگی و اضطراب ،ترسهای شديد و کابوس
و بدخوابی .چهار مفهوم ترس از آيندهی شغلی و اقتصادی ،مشكالت مالی شديد ،درآمد پايين
و مخارج فرزند ذيل تنگناهای اقتصادی جای میگيرند .تحليلرفتگی مذهبی شامل مفاهيم
سرزنش سرنوشت و دينگريزی میشود .واکنشهای جسمانی به طالق (بيماریهای روانتنی)
مفاهي م ميگرن ،کمردردهای شديد و دردهای مفاصل شديد ،مشكالت معده و گوارش و
چاقشدن يا الغرشدن شديد را در بر میگيرد.

 .94رهایی از استرس و ایجاد سبک جدید زندگی
طبقهی اصلی رهايی از استرس و ايجاد سبک جديد زندگی شامل دو زيرطبقهی احساس
رهايی و بازسازی خود است .احساس رهايی مفاهيم رسيدن به استقالل شخصی ،تجربهی
رهايی ،رهايی از امر و نهی و رهايی از محدوديت را شامل میشود .بازسازی خود دربردارندهی
اين مفاهيم است :رشد معنوی ،تعيين تصميم برای زندگی فردی و اجتماعی ،تالش برای سالمتی
جسم ،تالش برای سالمتی روانی و احساس شادی و سرزندگی.

 .95مشکالت جنسی و روانی و پزشکی
در تحليل دادهها ،مشكالت جنسی و روانی و پزشكی شامل چهار زيرطبقهی اختالالت
روانی و شخصيت ،اختالل جنسی ،مشكالت پزشكی و ضربههای عاطفی است .اختالالت
روانی و شخصيت ،مفاهيم وسواسداشتن ،افسردهبودن ،تمايالت خودکشی ،بدبينبودن،
وابستهبودن و پرخاشگربودن را شامل میشود .اختالل جنسی مفاهيم زودانزالی ،ناتوانی جنسی،
خودارضايی ،ديرانزالی ،عدماشتياق مرد ،عدماشتياق زن ،تمايل شديد به رابطهی جنسی و
ناتوانی در کنترل ميل جنسی را در بر میگيرد .مشكالت پزشكی شامل مفهوم اعتياد و
ناباروری و بيماریهای پوستی است .ضربههای عاطفی عبارتاند از :شكستهای عاطفی،
تجربههای آزاد روابط ،پيشينهی تعدد روابط جنسی و تنفر از خود.
روابط بين ابعاد شرايطی ،راهبردی و پيامدی و همچنين پاسخ به سوال اصلی پژوهش
مبنی بر اينكه فرآيند شكل گيری طالق چگونه است ،در مدل پارادايمی پژوهش نمايش
داده می شود.
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الگوي پارادایمی فرایند شکلگیري طالق

بحث و نتیجهگیري
روش اين پژوهش ،از نوع کيفی 0است که با استفاده از رويكرد نظريهی زمينهای

Strauss

) and Corbin (1998انجام شد .نمونهی پژوهش حاضر شامل  47نفر ( 06زن 00 ،مرد) بود که
با هدف کشف تجارب آنان دربارهی فرايند شكلگيری طالق با آنها مصاحبهی نيمه
ساختاريافته و عميق انجام و از روش تجزيهوتحليل ) Strauss and Corbin (1998برای
استخراج يافتهها استفاده شد.
عوامل علّی يا سببساز معموالً آن دسته از رويدادهايی هستند که بر پديدهها اثر میگذارند
) .(Strauss & Corbin ,1998در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش دربارهی عوامل علّی
شكلگيری پديدهی طالق از نگاه مشارکتکنندگان ،طيف متنوعی از عوامل در قالب چهار
طبقهی اصلی به دست آمد :شكلگيری ازدواج نامطلوب ،خشونت ،پيمانشكنی زناشويی و
1- qualitative research
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ارتباط نارسای زوجين .اين يافتهها با پژوهشهای پيشين انجامشده که هريک بهصورت مجزا
يک يا چند بُعد بهدستآمده از اين بخش مدل نظری را بررسی کرده بودند ،همخوان است.
وقتی زوجين از ابتدا در شكلگيری ازدواج نامطلوب همانند ازدواج اجباری ،ناهمسانیهای
پُرخطر زوجين و تصميم به ازدواج پُرخطر زوجين در مسير زندگی گام برمیدارند ،سيری
تخريبی ايجاد میشود ) .)Paden, 2014بر اساس نتايج پژوهشهای انجامشده دربارهی طبقهی
پيمانشكنی زناشويی ،يكی از علل و عوامل عمدهی طالق ،همسرآزاری در فرهنگهای مختلف
است ( .)Asayesh et al., 2018; Leopold, 2018طبقهی اصلی خشونت انواع خشونت فيزيكی
و روانشناختی و اجتماعی را در بر میگيرد که سالمت جسمی و روانی افراد را تهديد میکند
و بسياری از تصورات و پاداشهای زوجين در يک رابطه از بين میبرد و با پژوهش

(Latifian

) et al., 2016هماهنگ است .طبقهی اصلی ارتباط نارسای زوجين به عدمدرک متقابل،
عدمصميمت انزوای عاطفی و ضعف پيوندهای عاطفی اشاره میکند که با پژوهشهای
( )Duba et al., 2012; Kojasteh Mehr, 2005; Moshfegh, 2017همخوانی دارد.
دومين پرسش پژوهش دربارهی عوامل زمينهای است که مجموعهی خاصی از عوامل
هستند که در يک زمان و مكان خاص جمع میآيند تا مجموعهی اوضاع و احوال يا مسائلی را
به وجود آورند که اشخاص با عملتعاملهای خود به آنها پاسخ میدهند

Strauss and Corbin,

) .)1998عوامل زمينهای در مدل نظری اين پژوهش در قالب سه طبقهی اصلی به دست آمد:
 .0خانوادهی ناکارآمد؛  .4موقعيت نامناسب اقتصادیاجتماعی زوجين؛  .0مشكالت جنسی و
روانی و پزشكی .طبقهی خانوادهی ناکارآمد يكی از زمينههای بسيار مهم و درخورتوجه طالق
به حساب میآيد؛ زيرا بخش بزرگی از شخصيت انسانها در خانواده شكل میگيرد و در ادامه،
اين شخصيت بخش بسيار بزرگی از رفتارهای انسان را هدايت میکند .در اين بين ،افرادی که
خانوادههايشان نمیتوانند راه رشد و بالندگی را برای آنها هموار سازند ،با مسائل بسياری در
همسرداری روبهرو میشوند؛ زيرا آمادگی ذهنی و رفتاری الزم برای برخورد درست در
موقعيتهای گوناگون را ندارند .اين نتايج با پژوهش ( (Afrasiabi, 2018همسوست .طبقهی
موقعيت نامناسب اقتصادیاجتماعی زوجين که به مشكالت شغلی و اقتصادی زوجين و خانوادهی
مبدأ و اختالف فرهنگیتحصيلی اشاره میکند ،با پژوهشهای ( ;Farahmand & Tavangar, 2018
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 )Pasley, Kerpelman & Gailbert, 2016همخوان است .طبقهی مشكالت جنسی و روانی و
پزشكی انواع مشكالت جنسی ،اختالالت روانی و شخصيتی ،موضوعات بيماری و نيز
مشكالت پزشكی را در بر میگيرد که با نتايج پژوهشهای

( Moshki et al., 2011; Foroutan

 )& Jadid milani, 2009منطبق است.
سومين پرسش پژوهش حاضر دربارهی عوامل مداخلهگر است که عوامل کلی و وسيعی
هستند که بر چگونگی فرايندها و راهبردها اثر میگذارند .آنها راهبردها را در درون زمينهی
خاصی سهولت میبخشند و يا آنها را محدود میکنند ( .)Strauss & Corbin, 1998طبقهی
اصلی عوامل مداخلهگر عبارتاند از .0 :راهبردهای مقابلهای ناکارآمد؛  .4عوامل فرازوجی
مؤثر؛  .0باورهای ناکارآمد در حوزهی ازدواج و طالق .يكی از روشهای ناموفق حل تعارض،
فراخواندن خانوادهی اصلی به تعارضهاست که بيشتر اوقات با دخالتهای نابجا باعث
فروپاشی رابطهی زوجين میشوند ) .(Vaezi, 2015عوامل فرازوجی مؤثر بر طالق بهعنوان
يكی از عوامل مداخلهای در طالق مطرح شد؛ زيرا خانواده و جامعه و رسانه میتوانند به افراد
در بهبود ارتباط يا آموزش و حمايت کمک کنند و اگر اين عوامل ،نقش حمايتی يا آموزشی
خود را بهدرستی ايفا نكنند ،رضايت در روابط تضعيف میشود.
در اين پژوهش به طبقههای مداخلهی نامناسب خانوادهی مبدأ و الگوسازی رسانهای
مخرب و عوامل اجتماعی تسهيلکنندهی طالق بهعنوان طبقات اصلی بيان شدند که با پژوهش
( )Rustaei et al., 2016منطبق است .در توضيح طبقهی اصلی باورهای ناکارآمد بايد گفت
باورها بر ارتباط ما با ديگرن اثر میگذارند و خيالپردازیهای نامتعارف ،باورهای منحصربهفرد
و باورهای نادرست فرد را دچار ترديد و ناکامی و دلسردی میکنند و باورهای ناکارآمد
رابطهها را خشک و غيرمنطقی و مطلقنگر میسازند .اين يافته با پژوهش (

& Foroutan

 )Mirzaee, 2016همسوست.
چهارمين پرسش پژوهش حاضر دربارهی عوامل راهبردی است که مبتنی بر کنشها و
واکنشهايی برای کنترل و اداره و برخورد با پديدهی مدنظر هستند .راهبردها هدفمندند و به
دليلی صورت میگيرند ( .)Strauss & Corbin, 2008عوامل راهبردی در اين پژوهش دو
طبقهی اصلی را در بر میگيرند .0 :انعطاف و ابتكار؛  .4انزوا و انفعال .طبقهی اصلی انفعال و
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انزوا با آسيب به خود و انفعال ذهنی و بدنی ،تصميم به طالق را تسهيل میکند و ابتكار و
انعطاف در صورتی که کارساز نباشد ،راه را برای گسلش عاطفی بين زوجين باز میکند.
راهبردهای مقابلهای باعث میشود فرد ،واکنشی مناسب به موقعيتها نشان ندهد و نتواند
بهدرستی راهكاری برای مسائل بيابد و بهصورت هيجانی و اجتنابی با مسئله مواجه شود .اين
يافته با ( )Fakhri, Mahdavianfard & Kimiaee, 2018همخوان است.
پنجمين پرسش پژوهش حاضر دربارهی پيامدهاست که در اثر راهبردها پديد میآيند .در
اين پژوهش ،پيامدها شامل سه طبقهی اصلیاند .0 :ننگ مهر طالق؛  .4تحليلرفتگی؛  .0رهايی
از استرس و ايجاد سبک جديد زندگی .جامعه با ارزشگذاری مثبت برای ازدواج و تأهل،
عمالً خروج افراد از تأهل را تقبيح کرده و با افراد طالقگرفته برخورد میکند .در واقع ،گفتمان
غالب جامعه ،افراد مطلقه را تهديدی برای روابط ازدواجی ديگران تلقی میکند و به انزوا و
فشار اجتماعی و ارتباطی مضاعف بر آنان میافزايد .همچنين ،فرايند طالق ريسک بيماریهای
جسمانی و روانی و خودکشی را افزايش میدهد .اين يافتهها با پژوهشهای

Kalmijn and

) Uunk (2007); Kyung-hee and jae-hee (2016); Chang and Kier (2016همخوان است.
طبقهی اصلی رهايی از استرس و ايجاد سبک جديد زندگی به احساس آزادی و رهايی پس از
طالق و رشد در حوزههای فردی و اجتماعی اشاره میکند که اين يافته با نتايج پژوهش
) Kavas (2010هماهنگی دارد.
در پاسخ به پرسش کلی پژوهش بايد گفت طبقهی هستهای نهايی پژوهش حاضر،
نابسندگی مهارتهای ارتباطی و گسلش عاطفی است .همهی مشارکتکنندگان در اين
پژوهش ،نوعی از ضعف در مهارتهای ارتباطی را در کل زندگی حس میکردند و در اثر
ناآگاهی يا نداشتن آموزش و يا موانع ارتباطی دچار گسلش عاطفی و جدايی دنياهای
روانشناختی میشدند و اين ،آغاز فرايند طالق بود .وقتی زوجين با ازدواجی نامطلوب
رابطهی خود را آغاز میکنند ،در واقع ،قدم در سيری تخريبی میگذارند .بروز خيانت عاطفی
و جنسی باعث ايجاد خشم ،حقارت ،بیاعتمادی و شكاف روابط میشود و بهشدت بر
تعارضهای زناشويی میافزايد .خشونت ،سالمت جسمی و روانی افراد را تهديد میکند و
بسياری از تصورها و پاداشهای زوجين در رابطه را از بين میبرد .در نهايت ،اگر ارتباطات
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کارآمد و مثبت بين زوجين ايجاد نشود ،الگوی تخريبی در روابط تداوم میيابد و پايانی جز
طالق ندارد.
بسياری از زوجين آسيبپذيریهای بادوام را از خانواده با خود به ازدواج میآورند.
خانوادهی ناکارآمد ،مانند خانوادههای مستبد و آشفته و دچار آسيب ،فرزندان خود را با
محدوديتهای بیمنطق روبهرو میسازند و با اِعمال خشم در روابط و آموزشندادن
مسئوليتپذيری و ساختن الگوهای نامناسب در روابط بينفردی زمينهساز اين آسبپذيری
فرزندان خود در زندگی زناشويی میشوند .افزون بر اين ،مشكالت اقتصادی زوجين و
خانوادهی مبدأ يكی از عوامل فرسايش روابط است .تفاوتهای فرهنگی و تحصيلی بهدليل
عدمدرک دنيای همديگر زمينهساز شكلگيری طالق میشود و مشكالت پزشكی و جنسی و
روانشناختی ،چون هرکدام ممكن است بهنوعی رضايت از رابطه را میکاهد ،تداوم ازدواج را
با مشكل مواجه میکند .عوامل مداخلهگر ،مانند راهبردهای مقابلهای ناکارآمد زوجين باعث
میشود فرد در موقعيتها واکنش مناسب نشان ندهد و نتواند بهدرستی مسائل را حل کند.
واضح است که باورها بر ارتباط افراد با ديگران اثر میگذارند و خيالپردازیهای نامتعارف،
باورهای نادرست ،نگرش آسان به طالق و نگرش نامناسب به جنس ديگر فرد را دچار ترديد
و ناکامی و دلسردی میکنند .از ديگر عوامل مداخلهگر عوامل فرازوجی مؤثر بر طالق از جمله
دخالت نامناسب خانوادهی مبدأ و الگوی رسانهای مخرب است که میتواند در اين ميان،
بهصورت منفی نقشآفرينی کند و باعث تنش بيشتر در روابط زوجين شود .نگرش منفی به
خود و روابط زوجی باعث خوانش نادرست از روابط بينفردی میشود که ممكن است
ارتباطات را مختل و فرآيند جدايی را تشديد کند.
دادههای پژوهش حاضر بر اساس دياگرام نظری که حاصل عوامل علّی ،عوامل زمينهای،
عوامل مداخلهگر ،راهبردها و پيامدهاست 09 ،فرضيه را نشان میدهد .0 .شكلگيری ازدواج
نامطلوب بر فرايند شكلگيری طالق تأثير میگذارد .4 .خشونت بر فرايند شكلگيری طالق
مؤثر است .0 .پيمانشكنی زناشويی ،فرايند شكلگيری طالق را متأثر میسازد .2 .ارتباط
نارسای زوجين بر فرايند شكلگيری طالق اثر میگذارد .9 .خانوادهی ناکارآمد با فرايند
شكلگيری طالق رابطهی مستقيم دارد .6 .موقعيت اقتصادیاجتماعی زوجين و خانوادهی مبدأ

42

مجله دستآوردهاي روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهي چهارم ،سال  ،27بهار و تابستان  ،9311شمارهي )9

با فرايند شكلگيری طالق رابطه دارد .7 .مشكالت روانی و جنسی و پزشكی زوجين،
شكلگيری طالق را تشديد میکند .8 .ضعف راهبردهای مقابلهی زوجين با فرايند شكلگيری
طالق رابطهی مستقيم دارد .9 .عوامل فرازوجی مؤثر بر طالق با شكلگيری طالق در ارتباط
است .03 .باورهای ناکارآمد دربارهی ازدواج و طالق زمينهی شكلگيری طالق را فراهم
میآورد .00 .انعطاف و ابتكار با فرايند شكلگيری طالق رابطه دارد .04 .انفعال و انزوا با
فرايند شكلگيری طالق رابطهی مستقيم دارد .00 .فرايند شكلگيری طالق باعث ننگ مهر
طالق بر افراد مطلق و مطلقه میشود .02 .فرايند شكلگيری طالق ،واکنشهای هيجانی،
تنگناهای اقتصادی ،تحليلرفتگی معنوی و واکنشهای جسمانی را برای افرادی که طالق
میگيرند ،به همراه میآورد .09 .فرايند شكلگيری طالق باعث رهايی از استرس و ايجاد سبک
جديد زندگی میشود.
پژوهشگر در پژوهشهای کيفی در پی تعميم نتايج به جامعهی بزرگتر نيست؛ اما برای
استحكام بيشتر دادهها استفاده از نمونههايی با قوميتهای گوناگون و بافتهای فرهنگی
متفاوت میتوانست مفيد باشد که امكان آن فراهم نشد .مدل پارادايمی پيشنهادی پژوهش
حاضر بهمنظور درک بيشتر فرايند شكلگيری طالق در استان خوزستان ارائه شده است؛ اما به
پژوهشهای بيشتری در فرهنگهای گوناگون در سراسر کشور نياز دارد تا بتوان اين مدل را
با اطمينان بيشتری به کار برد .همچنين ،مطالعهی مدل پارادايمی پيشنهادی پژوهش حاضر به
شيوهی کمّی راه را برای آزمون اعتبار مدل مفهومی فرايند شكلگيری طالق فراهم میسازد.

سهم نویسندگان :نويسنده  0نويسنده مسئول ،طراحی پژوهش ،تجزيه و تحليل دادهها و تاييد نهايی مقاله.
نويسنده  4طراحی و اجرای پژوهش ،تجزيه و تحليل دادهها و نگارش مقاله .نويسنده  0همكاری در تجزيه
و تحليل دادهها و نگارش مقاله .نويسنده  2همكاری در طراحی مشارکت در تجزيه و تحليل دادهها و
نگارش مقاله.
سپاسگزاري :مقاله حاضر قسمتی از رساله دکتری تخصصی مشاوره خانواده می باشد ،بدين وسيله از همه
مشارکت کنندهها در اين پژوهش تشكر و قدردانی میگردد.
تعارض منافع :هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان بيان نشده است.
منابع مالی :نويسندگان هيچ گونه کمک مالی برای تحقيق ،تأليف و انتشار اين مقاله دريافت نكردند.
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