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Abstract  
Introduction: divorce has always been one of the most challenging issues 

facing human societies since direct and indirect effects are not only on the 

psychological balance of couples and children but its negative effects on the 

cultural system and the economic system are undeniable. Divorce as one of 

the most influential phenomena in the Iranian society has also been proposed 

which brings damage to different aspects. This way, we face a growing 

divorce rate in Iran every day. Some consider this rise as a sign of uncertainty 

and ultimately, the collapse of the family body and in general, the structure of 

society, and some consider this trend as a result of increasing individual 

liberty and the weakening of societal practices. However, the phenomenon of 

divorce during the last century has led to a growing trend in the global and 

national scale, wives who suffer from disagreements, are deficient in the skill 

of life and are involved in unproductive communication patterns. If the 

couples do not properly acquire the skills of life, including skills of 
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communication and conflict resolution, conflicts in a verbal form and then 

behave in a manner, and gradual degradation begins in couples' adaptation. 

Ineffective communication leads to a gap between a profound individual 

that is experienced in all aspects of life and all parts of society. The lack of 

communication skills necessary to start and sustain marital life can lead to 

loneliness, physical illness and psychological pressure, sense of incapacity 

and dissatisfaction, family problems, and even death. The frustration of 

improving couples' relationships, false insights, false relationships, besides 

the side effects that affect the relationship between spouses, also undermine 

the structure. 

How to develop and expand the divorce in society and consequently the 

destruction of healthy relationships among couples on one hand reflects 

social, cultural, economic, and on the other hand the effect of how marital 

relations are established among couples. Therefore, strengthening of the 

relationship and communication skills among couples can reduce the burden 

of the problem. Communication problems are a pivotal issue in the 

communication approaches to the family.  
Families in which both husband and wife are understanding and feel 

satisfied with life have a better function and play a better role. Marital 
satisfaction is one of the factors of achievement and achievement of the goals 

of life communication problems are a central issue in the communication 

approaches to the family in terms of their attachment, the relationship 

between spouses can be effective in terms of satisfaction and attachment. 
In this study, we try to identify and explain the challenges and relationship 

between couples from the perspective of cultural differences in the way of 

qualitative research method which ultimately forces couples to divorce each 

other. 

Research Method: In terms of research methods, this research is a quality 

that uses the method of content analysis. It is also purposeful, exploratory, and 

practical. The statistical population of this study consists of couples exposed 

to divorce, academic experts, counselors and senior managers in the field of 

social communication. The statistical sample of the study is 30 people who 

were selected through theoretical and targeted sampling method.  
Findings: The required statistical data were collected and analyzed using the 

semi-structured specialized interview method. Goba and Lincoln criteria were 

also used to evaluate the quality of the research results.  

Conclusion: The results showed that the cultural causes of couples' 

communication challenges exposed to divorce in three categories: non-

adherence to religious, moral and social values (including 10 components), 

individual and family abnormalities (8 components) and differences in 

subcultures (2(. Component) are located. 

Keywords: communication challenges, divorce, social factors, culture 
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 چکیده

تواند در میزان رضایتمندی و حس  قراری ارتباط صحیح و مؤثر میان زوجین میاز آنجا که نحوۀ بر
های  ها و تعارض خاطر آنان به یکدیگر مؤثر باشد در این پژوهش، سعی شد به شناسایی و تبیین چالش تعلق

منزلۀ یکی از علل فرهنگی پرداخته شود. این پژوهش از نظر روش  ارتباطی زوجین در معرض جدایی به
یق، کیفی است که از شیوۀ تحلیل مضمون استفاده شد. همچنین از نظر هدف، اکتشافی و کاربردی است. تحق

جامعۀ آماری این پژوهش را زوجین در معرض جدایی، خبرگان دانشگاهی، مشاوران و مدیران ارشد حوزۀ 
گیری نظری و  نفر است که به روش نمونه 18دهند. نمونۀ آماری پژوهش  ارتباطات اجتماعی تشکیل می

ساختاریافته  های آماری مورد نیاز با استفاده از شیوۀ مصاحبه تخصصی نیمه هدفمند انتخاب شدند. داده
آوری و تجزیه و تحلیل شد. برای ارزیابی کیفیت نتایج پژوهش نیز معیارهای گوبا و لینکلن رعایت  جمع

در معرض طالق در سه دسته عدم  های ارتباطی زوجین دهد، علل فرهنگی چالش شد. نتایج نشان می
مؤلفه(  0های فرد و خانواده ) مؤلفه(، ناهنجاری 18های مذهبی، اخالقی و اجتماعی )شامل  پایبندی به ارزش

 گیرند. مؤلفه( جای می 2ها ) فرهنگ و تفاوت در خرده

 های ارتباطی، طالق، عوامل اجتماعی، فرهنگ. چالش های کلیدی: واژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ  
های ارتباطی زوجین در  تبیین علل فرهنگی چالش»مقالۀ علمی ا پژوهشی مستخرج از رسالۀ دکتری با عنوان  *
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 مقدمه و بیان مسئله
روی جوامع بشری بوده است؛ چراکه آثار  برانگیزترین مسائل پیش طالق همواره یکی از چالش

ماند، بلکه آثار منفی  تنها بر تعادل روانی زوجین و فرزندان برجای می مستقیم و غیرمستقیم آن نه

. (10: 1120ندوشن و همکاران،  انکارنشدنی است )عسکری آن بر نظام فرهنگی و نظام اقتصادی 

هایی را در  های رو به گسترش و تأثیرگذار در جامعۀ ایران است که آسیب طالق یکی از پدیده

رشد  (. به این صورت که هر روزه با آمار روبه21: 1120همراه دارد )دلیری،  های مختلف به جنبه

طالق در ایران مواجه هستیم. برخی این افزایش را نشانۀ تزلزل و درنهایت فروپاشی نهاد 

ای از افزایش  صورت نشانه دانند و برخی این روند را به انواده و در کل، ساختار جامعه میخ

هر حال، پدیدۀ طالق   دانند. به های اجتماعی محدودکننده می شدن عرف آزادی فردی و سست

رشدی داشته است  در طول یک قرن گذشته، در مقیاس جهانی و ملی روند روبه

 (.11: 1120ندوشن و همکاران،  )عسکری

کنند،  هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می خانواده

کنند. رضایت زناشویی یکی از عوامل  تری دارند و نقش خود را بهتر ایفا می کارکرد مناسب

(. رضایت زناشویی یعنی وجود 11: 1121پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی است )منفرد، 

ای دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود تعادلی منطقی میان نیازهای مادی  بطهرا

ترین رکن سالمت روانی افراد خانواده  و معنوی زوجین. رضایت زناشویی در خانواده مهم

(. 11: 1122زاده،  های ارتباطی استوار است )مهدوی آید که بر ستون مهارت شمار می به

های زناشویی هستند، در  دهد همسرانی که دچار اختالفات و ناسازگاری یها نشان م پژوهش

حاصل مواجه هستند. اگر  های زندگی دچار نواقص و با الگوهای ارتباطی بی زمینۀ مهارت

های ارتباطی و حل تعارض را  های زندگی و از جمله مهارت شکلی مناسب مهارت زوجین به

یابد و تخریب  صورت رفتاری تداوم می سپس بهکسب نکنند، تعارضات به شکل کالمی و 

 (.22: 2811زاده و همکاران،  شود )توکلی تدریجی در سازگاری زوجین آغاز می

مشکالت ارتباطی، موضوعی محوری در رویکردهای ارتباطی به خانواده است. این 

ای  ابطهعنوان ر های میان زوجین را نه در قالب مشکالت جداگانه، بلکه به رویکردها تعارض

ترین  کنند. شکست و ضعف در برقراری ارتباط، یکی از رایج ورانه تحلیل می نارسا و کنش

( که این 0: 1121دهند )حمید و همکاران،  مشکالتی است که همسران ناراضی گزارش می

( و موجب نارضایتی زوجین 2818مشکل در مراحل اولیۀ زندگی بیشتر است )هابر و همکاران، 
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شود که در همۀ  فردی عمیقی می شود. ارتباط نامؤثر موجب فاصلۀ بین الق میو درنتیجه ط

های ارتباطی  نکردن از مهارت شود. استفاده های جامعه تجربه می های زندگی و همه بخش جنبه

تنهایی، بیماری جسمی و  تواند منجر به  بخش می الزم برای شروع و ادامۀ زندگی زناشویی لذت

عدم صالحیت و نارضایتی شغلی، مشکالت خانوادگی و حتی مرگ شود. فشار روانی، احساس 

بر تأثیرات  های سوگیرانه و نادرست و روابط غلط، عالوه ناامیدی از بهبود روابط زوجین، بینش

کند  تردید ساختار خانواده را نیز متزلزل می گذارد، بی سویی که بر ارتباطات میان همسران می

 (.01: 1128پور،  )قاسم

 فاهیم نظری و مروری بر مطالعات گذشتهم
ها از  چگونگی، ایجاد و گسترش طالق در جامعه و متعاقب آن نابودی روابط سالم میان زوج

یک سو بازتاب شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است و از سوی دیگر معلول چگونگی 

های ارتباطی میان  تروابط زناشویی میان زوجین در خانواده؛ بنابراین تقویت روابط و مهار

دلیل ویژگی چندبعدی  اساس و به تواند بار این مشکل را تا حدودی کم کند. براین زوجین می

های مرتبط، چهارچوب مفهومی این پژوهش دارای رویکردی ارتباطی  طالق و گستردگی دیدگاه

است و چندین نظریه برای تبیین فضای کنونی طالق و مبنای چهارچوب مفهومی پژوهش 

 استفاده شده است.

 آنتونی گیدنز

زعم وی، زبان ابزاری برای توصیف  نگرد. به گرایی به طالق می آنتونی گیدنز از منظر برساخت

های متنوعی که کنشگران  جهان نیست، بلکه میانجی کردار اجتماعی است و در تمام فعالیت

از جملۀ معروف آستین بهره ها درگیر هستند، دخالت دارد. گیدنز در این باره،  اجتماعی در آن

روند، توصیفی از آن مراسم نیستند، بلکه بخشی  کار می واژگانی که در مراسم ازدواج به»گیرد:  می

(. دیدگاه گیدنز در تبیین طالق را باید در مبانی نظری وی 12: 1100)گیدنز، « اند از آن مراسم

گرچه ساختارها حالت تحمیلی وجو کرد. در روایت گیدنزی ا دربارۀ ساختار و عاملیت جست

تواند دست به انتخاب بزند و با کنش خویش گامی برای تغییر  خویش را دارند، عامل نیز می

ساختارها بردارد و ساختار جدیدی بازتولید کند. گیدنز مفاهیم ساختار و عاملیت را با مفاهیم 
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یافتن سبک زندگی از  همیتزعم وی، ا کند. به دیگر از قبیل بازاندیشی و سبک زندگی مرتبط می

 پیامدهای تجدد است.

 نظریۀ کنش ارتباطی هابرماس
کنش ارتباطی نوعی کنش اجتماعی معطوف به حصول تفاهم است. بر مبنای این نظریه، 

کنشگران برای رسیدن به درکی مشترک از طریق استدالل، وفاق و همکاری با یکدیگر ارتباط 

طی درواقع کنش متقابل میانی عامالنی است که از گفتار و کنند. کنش ارتبا متقابل برقرار می

کنند. در  های غیرشفاهی برای درک از طریق استدالل، با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ می سمبل

گیرند. هابرماس در کنش ارتباطی خود  کنش ارتباطی کنشگران منافع یکدیگر را درنظر می

ران بتوانند آزادانه و بدون تحریف با یکدیگر ارتباط ای است که در آن کنشگ دنبال ایجاد جامعه به

گونه اجبار و محدودیتی  داشته باشند و این ارتباط تنها باید مبتنی بر استدالل و منطق باشد و هیچ

گیرد که در آن ارتباط آزادانه و  و الزامی در آن مداخله نکند. این نظریه وضعیتی را درنظر می

 (.11: 1102ی، گیرد )نوذر نامحدود صورت می

 ارتباطات فرهنگی

ای پیچیده و فراگیر، تعاریف گوناگونی در میان اقوام و ملل گوناگون دارد.  عنوان پدیده فرهنگ به

آید، زمانی که  وجود می ای به منزلۀ یک محصول که از مجموعه فرایندهای اجتماعی هر جامعه به

فرستاده شود، ارتباط فرهنگی  توسط عضوی از یک فرهنگ، برای مردمانی از فرهنگ دیگر

ها، معانی و  منزلۀ فرایند مبادلۀ اندیشه (. ارتباطات فرهنگی به121: 2880آید )پتی،  وجود می به

دهد که  های مختلف، میان آن دسته از مردم رخ می کاالهای فرهنگی میان مردمانی از فرهنگ

گونه ارتباط، میان  ا هستند. در ایناندازۀ کافی مجز های نمادینشان به ادراکات فرهنگی و سیستم

گونه عالقۀ فرهنگی وجود ندارد یا اینکه طرفین، پیوندهای فرهنگی ضعیفی دارند  دو طرف هیچ

 (.121: 2880)پتی، 

 های ارتباطی مهارت

 مدل ارتباطی کلود شنن و دارن ویوور

با دیگران ارتباط  کمک آن تواند به شود که شخص می های ارتباطی به رفتارهایی گفته می مهارت

های منفی در طرف مقابل  ای که سبب بروز رفتارهای مثبت و پرهیز از واکنش گونه برقرار کند؛ به
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دان آمریکایی بودند که مدلی ساده و روشن را ارائه دادند.  (. دو ریاضی12: 2811شود )کارتر، 

ارتباط به یک منبع نیاز  پردازد. برای برقراری این مدل از دیدگاه ریاضی به بررسی ارتباط می

شود. در  کمک گیرنده رمزخوانی می است که بعد از رمزگذاری پیامی را تولید کند. این پیام به

این مدل، به نقش پارازیت توجه شده است؛ برای مثال یک مرد پشت تلفن )منبع( با دهانی تلفن 

صورت تحریک  تلفن به برد )پیام(. این پیام صوتی در سیستم کار می )رمزگذار( کلماتی به

کند )کانال( و توسط یک گوشی تلفن دیگر )رمزخوان( و ذهن شنونده تلفن  الکتریکی عبور می

شود. در این مدل رمزخوانی و رمزگذار، هر نوع دستگاهی دانسته  )گیرنده( درک و فهمیده می

ی دستگاه رمزگذار شود که اطالعات را در یک فرم به فرم دیگر تبدیل کند. مغز انسان نیز نوع می

وگو یا  کند که توانایی انتقال در گفت ها را به کلمه و نمادهایی تبدیل می است که تصاویر و ایده

اند )ویسنت و  نوشته را داشته باشد. در این مدل پارازیت را مربوط به کانال یا پیام دانسته

 (.01: 2818والدرون، 

 مدل دیوید برلو

-شدت از نظریه محرک ع، پیام، کانال و گیرنده است. برلو که بهمدل برلو حاوی چهار عنصر منب

شناسی تأثیر پذیرفته بود، فرایند یادگیری و تفسیر را بررسی کرد. او نشان داد که  پاسخ در روان

چگونه فرد، همواره هم گیرنده است و هم منبع؛ بنابراین یادگیری، مشتمل بر فرایند تفسیر 

گوید تکرار و تواتر ممکن است  پیامدهای پاسخ است. او میپاسخ و عمل بر مبنای -محرک

رو  رو وقتی یک پاسخ، با پاداش روبه تر کند؛ از این تر یا سست پاسخ را محکم-پیوندهای محرک

شود و درنهایت از بین  گیرد، تضعیف می شود و وقتی پاداش نمی شود، آن عادت تقویت می می

تالش برلو، مفهوم قصد ارتباطی نقش مهمی برای  (. در121: 1101رود )محسنیان راد،  می

برقرارشدن ارتباط مؤثر و آشکار دارد. برلو معتقد است قصد و هدف همۀ رفتارهای ارتباطی آن 

است که پاسخی خاص از جانب فرد یا گروهی خاص را برانگیزد و ارتباط، هنگامی مؤثر خواهد 

(. برلو مدل 12: 1122زاده،  ائه دهد )مهدویبود، که گیرنده با تالش کمتری پاسخ مطلوب را ار

کند که عناصر  دهد تا رابطۀ میان ارتباط و معنا را نشان دهد. او تأکید می خود را شرح و بسط می

ما »نویسد:  می« معنی معنی»خود معنا ندارند. همچنین در مبحثی با عنوان  خودی ساختار زبان، به

بریم. درواقع این کارکرد اصلی زبان است. معنی،  کار می ها به آوردن معنا زبان را برای بیان و بیرون
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روشنی مشخص است که معنی،  چیزی ذاتی و جدانشدنی از بسیاری از تعاریف زبان است. به

 (.11: 2818)ویسنت و والدرون، « کنیم وابسته به کدهایی است که ما در ارتباط انتخاب می

 رضایت زناشویی

ها، درآمد،  گیری ها، تصمیم احتمال زیاد، بر رضایتمندی از فرصتتمرکز رضایت زناشویی به 

ترتیب رضایت از رابطۀ زناشویی را  سبک زندگی، ارتباط، رابطۀ جنسی یا دوستان است. بدین

گیرد و مجموعۀ این عوامل در  دانند که عوامل گوناگونی را در برمی مفهومی چندبعدی می

رضایت زناشویی، انطباق  (.11: 1121ارند )منفرد، رضایت یا خشنودی کلی از روابط نقش د

میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است. براساس این تعریف رضایت زناشویی زمانی 

شود که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی مطابق با آنچه باشد که وی انتظار  محقق می

ی است که زن و شوهر از بخش داشته است. رضایت زناشویی درواقع نگرش مثبت و لذت

دهد که عواملی مانند  ها نشان می های مختلف روابط زناشویی خود دارند. نتایج پژوهش جنبه

ها و  های شخصیتی، بازخوردها، باورها، ارزش فردی )شامل ویژگی موضوعات رشدی درون

نسی، فردی )مانند عشق، صمیمیت، تعهد، عواطف و رابطۀ ج انتظارات( و موضوعات رشدی بین

الگوهای ارتباطی، موضوعات خانوادگی و موضوعات اجتماعی( بر میزان رضایتمندی زناشویی 

معنا که هرچه فرد توانایی و آگاهی  (؛ بدین21: 1120مؤثرند )یعقوبی چوبری و همکاران، 

ها  های شخصیتی خود و هماهنگی آن بیشتری از شناخت و چگونگی انتخاب و تفکیک ویژگی

تر در او تقویت  شخصیتی طرف مقابل خود داشته باشد، توانایی انتخاب مناسبهای  با ویژگی

توان  کند. می ساز رضایتمندی را در فرد فراهم می شود و همین انتخاب صحیح و مناسب زمینه می

های ارتباطی و مجموعه  ها، مانند آمادگی و ارتباط، مهارت گفت آموزش برخی مهارت

شمار  رک متقابل و درک همسر است که الزمۀ رضایت زناشویی بهنیاز د های زندگی پیش مهارت

 (.1: 2811آید )پریش،  می

 

 روش پژوهش

کارگیری شیوۀ تحلیل مضمون  شناختی، پژوهشی کیفی است که با به مطالعۀ حاضر، از نظر روش

های ارتباطی زوجین در معرض  با تأکید بر رویکردی اکتشافی به واکاوی علل فرهنگی چالش

ق در استان تهران پرداخته است. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش طال
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های متنی است و  های کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل داده الگوهای موجود در داده

توان  کند. از تحلیل مضمون می های غنی و تفصیلی تبدیل می های پراکنده و متنوع را به داده داده

های کیفی استفاده کرد. تحلیل قالب مضامین و  برای شناخت الگوهای موجود در دادهخوبی  به

روند  کار میتحلیل شبکۀ مضامین نیز از ابزارهایی هستند که معموالً در تحلیل مضمون به

(. همچنین این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات 20: 1128)عابدجعفری و همکاران، 

(. نمونۀ آماری 1120زء تحقیقات کاربردی است )سرمد و همکاران، اکتشافی و از نظر نتیجه، ج

پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی، مشاوران و مدیران ارشد حوزۀ ارتباطات اجتماعی، خانواده و 

 18بود که در این پژوهش،  1گیری کیفی هدفمند های در معرض طالق بودند. روش نمونه زوج

نفر کدهای جدیدی  18گرفته شد؛ زیرا بعد از مصاحبه با شونده درنظر  عنوان مصاحبه نمونه به

 1120اضافه نشد و حجم نمونه به اشباع رسید. گفتنی است فرایند مصاحبه در اواخر تابستان 

ای، مفاهیم مرور  کمک روش کتابخانه ها ابتدا به منظور گردآوری داده انجام شد. در این پژوهش به

 ساختاریافته استفاده شد. صاحبۀ نیمهو چهارچوب سؤاالت مشخص و سپس از م

شوندگان، برای بررسی مقدماتی از سه سؤال مصاحبه  های انفرادی با مصاحبه در مصاحبه

های فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال برای درک تجارب  استفاده شد. ضمن اینکه سؤال

ن سؤاالت راهنما، شد. در زمان مصاحبه پژوهشگر با بیا کنندگان در حین مصاحبه مطرح  شرکت

شوندگان کنترل کرده است. پژوهشگر در فرایند  های مصاحبه صحت برداشت خود را از گفته

ها را تحلیل کرد تا مواردی که ناقص بود، با دریافت اطالعات  کنندگان داده گیری از شرکت نمونه

ها که در  هآوری داد کنندۀ جدید کامل شود. همچنین طی فرایند تحلیل و جمع جدید از شرکت

های متخصصان دانشگاهی  شود، دیدگاه زمان انجام می صورت هم یک پژوهش تحلیل مضمون به

ای  دهندۀ اعتبار سازه دهی طبقات اخذ شد که این امر نشان برای تأیید صحت کدگذاری و شکل

شناسی و  و درونی در این پژوهش است. استادان دانشگاه در رشتۀ علوم ارتباطات، جامعه

منظور افزایش اعتبار بیرونی تحقیق انتخاب شدند؛  عنوان نمونه برای مصاحبه به شناسی به روان

های حاصل از  ها موجب کشف کدها و طبقاتی در تحلیل داده های آن ها و گفته زیرا تجربه

تر است و تکرارپذیری را افزایش  شود که در عمل به واقعیت نزدیک مصاحبه در این مطالعه می

بندی مفاهیم نیز به تأیید استادان دانشگاه رسید که  تایج حاصل از کدگذاری و طبقهدهد. ن می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ  
1. Goal-orinted 
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های قبلی  مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه 18تأییدی بر پایایی پژوهش بود. بعد از 

شد و پژوهشگر به اشباع رسید. برای باالبردن کیفیت نتایج، معیارهای گوبا و لینکلن  تکرار 

گیری را رعایت  پژوهش، پژوهشگران اصل تنوع در نمونه 1رای باالبردن باورپذیریرعایت شد. ب

شناختی بیشترین تنوع  های جمعیت کنندگانی را برگزیدند که از لحاظ ویژگی کردند و مشارکت

کنندگان قرار  های پژوهش در اختیار برخی مشارکت یافته 2پذیری را داشتند. برای کسب اطمینان

ها  ها رسید. همچنین تحلیل داده خود را بیان کنند که درنهایت به تأیید همۀ آنگرفت تا نظرات 

ها  آمده برای پنج پژوهشگر برجسته در زمینۀ تحقیق کیفی فرستاده شد که آن دست های به و یافته

ضمن تالش برای  1ها را تأیید کردند. برای افزایش تأییدپذیری نیز مراحل تحلیل و یافته

ها از سوی پژوهشگران، همۀ نویسندگان مقاله در جریان تحلیل و  گیریکنارگذاشتن سو

شد حضور داشتند و نظرات خود را بیان کردند.  کدگذاری قرار گرفتند و در جلساتی که برگزار 

های  قول توصیف کاملی از کل روند پژوهش ارائه و نقل 0پذیری، برای افزایش انتقال

های پژوهش در اختیار  تعداد زیاد بیان شد. همچنین یافته صورت مستقیم و با کنندگان به شرکت

کنندگان در این پژوهش داشتند، اما در مطالعۀ ما حضور  هفت نفر که شرایطی مشابه شرکت

کنندگان  های شرکت هایی شبیه تجربه ها نیز تأیید کردند که تجربه نداشتند قرار گرفت و آن

 مطالعه داشتند.

کنندگان رضایت آگاهانه کتبی گرفته  در پژوهش، از همۀ شرکتبرای رعایت اصول اخالقی 

ها گفته شد که هیچ الزامی برای شرکت در پژوهش نیست و هر زمان که تمایل داشته  و به آن

ها دربارۀ فرایند مصاحبه و نحوۀ انتشار  توانند مصاحبه را ترک کنند. همچنین به آن باشند، می

 ها در انتشار نتایج محرمانه باقی خواهد ماند. افتند که اسامی آننتایج توضیح داده شد و اطمینان ی

 های پژوهش یافته
 آمده است. 1ها در جدول  های آن نفر مشارکت داشتند که ویژگی 18در این پژوهش 

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ  
1. Credibility 

2. Dependability 

3. Confirmability 

4. Transferability 
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 کنندگان شناختی شرکت های جمعیت . ویژگی1جدول 

 درصد فراوانی ابعاد متغیر

 جنسیت
11/11 11 زن  

11/11 12 مرد  

 سابقۀ کار

سال 1زیر   10 11/01 

سال 10- 1  12 08 

سال 10بیشتر از   0 18/11 

 رشتۀ تحصیلی

 11/21 0 قاضی دادگاه خانواده

 11/21 0 علوم ارتباطات

شناسی روان-مشاوره  1 28 

 11/21 0 سایر

 سن

 18 1 سال 11کمتر از 

11/11 18 سال 11-01  

11/11 11 سال 01بیشتر از   

تر  ها، ابتدا کدهای اولیه از داخل متون مصاحبه برای فهم عمیق تخراج و نمایش یافتهدر اس

ها  بندی کدهای اولیه و تشکیل تم فرعی بود، این تم ها استخراج شد. در مرحلۀ بعد که مقوله آن

ها قرار گرفتند. در مرحلۀ آخر یعنی  از دل کدهای اولیه بیرون کشیده شدند و در دستۀ زیرمقوله

شده از زیرمقوالت احصا و  شکیل مقوالت اصلی، مفهوم کلی و انتزاعی برداشتت

مقولۀ اصلی  1زیرمقوله و  11کد اولیه،  111کردن این مراحل،  گذاری شدند. نتیجۀ طی برچسب

 شود. های مرتبط با موضوع این نوشتار اشاره می ترین یافته به مهم 2بود که در جدول 
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 ها ها و کدهای مستخرج از تحلیل داده ولهها، زیرمق . مقوله2جدول 

 کدها زیرمقوالت مقوالت

ش
رز

ه ا
ن ب

ود
دنب

یبن
پا

 
ف

ار
متع

ی 
ها

 

های  پایبندنبودن به ارزش

 اخالقی

های دینی  توجهی به فرهنگ عفاف و ارزش کاهش اعتقادات مذهبی، کم

در کانون خانواده، روابط نامشروع با جنس مخالف قبل از ازدواج، 

و نگرش مثبت به داشتن روابط آزاد با جنس مخالف، پنداری  عادی

 خاطر قلبی به یکدیگر رازدارنبودن و نداشتن تعلق

 وفادارنبودن

ارتباط با جنس مخالف، انحرافات اخالقی، معاشرت با افراد ناباب، 

های  طلبی و باالبودن میزان ازدواج افسارگسیختگی امیال جنسی، تنوع

مقصرپنداشتن همیشگی طرف مقابل،  کاری زوجین، غیرمشروع، مخفی

 شکاکی و سوءظن داشتن

پذیرنبودن  مسئولیت

 زوجین

توجهی به نقش،  های صحیح در زندگی مشترک، بی ایفانکردن نقش

مسئولیتی و عدم  نداشتن به تأمین نیازهای معیشتی خانواده، بی اهتمام

قیدی  انگاری و بی تعهدمندی فرد در قبال وظایف خود و خانواده، سهل

 ازحد زوجین در شرایط مختلف زندگی بیش

ین
پای

 
ت

ار
مه

ن 
ود

ب
 

طی
تبا

 ار
ای

ه
 

نداشتن آمادگی و 

های همسرگزینی  مهارت

 مناسب در فرد و خانواده

نبود اهداف و معیارهای آگاهانه و مشخص برای انتخاب همسر، 

های کافی برای انتخاب  زدگی و ضعف در شناخت اولیه و پژوهش شتاب

گرایانۀ محض برای معیار و مالک انتخاب همسر،  معاملههمسر، نگرش 

گیری و  بخشی به فرزند خود برای تصمیم ضعف خانواده در آگاهی

 انتخاب صحیح همسر

عدم رشد بلوغ فکری و 

 عاطفی زوجین

نداشتن مهارت و توانایی حل مشکل و تعارض در زوجین، نداشتن 

ل فکری زوجین، مهارت خودشناسی زوجین، نداشتن ثبات و استقال

 گیری و قهر ازحد زوجین به خانواده، کناره وابستگی بیش

واکنش هیجانی و ناتوانی 

 در مدیریت حل مسئله

های نادرست همسر، نداشتن  گرفتن برخی ویژگی توجهی و نادیده بی

های طوالنی میان زوجین،  صداقت و اعتماد قلبی، مشاجره و بحث

پذیری و  ت، نبود فرهنگ سازشمدیریت پایین در مواجهه با مشکال

 آمیز و تن صدای بلند نکردن خشم و گفتار با لحن توهین گذشت، کنترل

نبود مهارت جنسی در 

 زوجین

ها و احساسات عاطفی میان زوجین، عدم  نکردن شفاف خواسته بیان

نکردن شفاف انتظارات و  های ارتباطی جنسی، بیان آموزش مهارت

 جنسی خود و همسرهای  توجهی به خواسته بی
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 ها ها و کدهای مستخرج از تحلیل داده ها، زیرمقوله . مقوله2دول ادامه ج

 کدها زیرمقوالت مقوالت

 

های  نکردن پیام درک

پنهان کالمی و غیرکالمی 

 میان زوجین

نفس زوجین برای تشکیل زندگی  نبود بالندگی و رشد اعتماد و عزت

ورزی زوجین  غیرکالمی و محبت مشترک، نداشتن مهارت برقراری ارتباط

نکردن  توجهی به نوع پوشش و آراستگی ظاهر، درک با یکدیگر، بی

های غیرکالمی مدنظر طرف مقابل، نبود تعامالت صحیح  صحیح پیام

 احساسی زوجین-عاطفی

 ارتباطات کالمی ضعیف

نداشتن اشتیاق و انگیزۀ کافی زوجین در برقراری ارتباط کالمی، 

گفتن، سختی در  نداشتن در سخن فاف انتظارات، مهارتنکردن ش بیان

های  ، نبود درک صحیح و مناسب از پیام«دوستت دارم»گفتن جملۀ 

های  گفتارهای زیاد برای بیان خواسته کالمی، توضیحات اضافی و پیش

 ها ها و ناراحتی نکردن دلخوری خود، بیان

ده
خر

ر 
ت د

او
تف

 
گ

رهن
ف

 
ها

 

های  توجهی به تفاوت بی

 نگیفره

توجهی  های فرهنگی، مداخلۀ بیجا و مکرر خانوادۀ زوجین، بی زمینه پیش

های فرهنگی در  به هنجارهای مورد قبول و توافق شریک، وجود اختالف

نوع سبک زندگی، نحوۀ برقراری ارتباط زوجین از دو شهر متفاوت، 

های فرهنگی میان دو شهر از محل زندگی زوجین، نبود احترام  تفاوت

های موجود در  های زوجین در مواجهه با تفاوت ل در خانوادهمتقاب

 گری بر فرد ورسوم یکدیگر، نقش و تسلط فرهنگ سلطه آداب

نبود همتایی، همانندی و 

 کفوبودن زوجین هم

توجهی  آمیز مرد علیه زن، میانجیگری نکردن و بی فرهنگ خشونت

اقتصادی  والدین، برخوردارنبودن زوجین از حمایت خانواده، فضای

مطابق با فرهنگ خانوادگی زوجین، پایگاه متفاوت خانوادگی، تفاوت در 

سطح بلوغ فکری، تفاوت میزان حمایتگری زوجین از یکدیگر، 

های زوجین، تفاوت در سطح  های فرهنگی موجود میان خانواده تفاوت

 بینی زوجین پایگاه اجتماعی و جهان

نبود احترام و درک 

 متقابل

گویی هنگام خواستگاری، فرهنگ  کاری یا دروغ اری، فریبازدواج اجب

اجبار و تحمیل در ازدواج، فرهنگ مردساالری و زورگویی، نبود شناخت 

ها و انتظارات،  ها، تفاوت در نوع بیان خواسته و درک متقابل تفاوت

نظرهای یکدیگر، رفتار  شناخت متقابل زوجین و درک اختالف

قی و تأیید نظرات یکدیگر نزد دیگران، خودخواهانه، نبود توافق اخال

جانب بودن و تأکید بر نظرات خود، تعامل نادرست خانواده با  به حق

 زوجین
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 ها ها و کدهای مستخرج از تحلیل داده ها، زیرمقوله . مقوله2دول ادامه ج

 کدها زیرمقوالت مقوالت

ان
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تو
و 

ی 
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گ
 

ای زوجین  نگرش مقایسه

 به یکدیگر

های اشتباه به ازدواج، همسر و زندگی مشترک، چشم و  باورها و نگرش

های زندگی  گیری گرفتن نظرات یکدیگر در تصمیم چشمی، نادیده هم

های  نبودن خواسته مشترک، سرزنش و تحقیر همسر نزد دیگران، مشخص

زوجین در رفتار و گفتار آنان، مقایسۀ طرف مقابل با دیگران و 

 تحقیرکردن او

 اعت پایینقن

نبودن، تغییر در توقعات و نداشتن رضایت جنسی زوجین از یکدیگر،  قانع

های آرمانی و رؤیایی ذهنی  خواهی، توقعات بیجا، نیافتن ویژگی زیاده

 خود در طرف مقابل

تأثیر منفی استفاده از 

 ها رسانه

فرهنگ اقتصادی و حمایت مالی نادرست حاکم بر فرد و خانواده، 

و کاهش قبح طالق، استفادۀ نامناسب از اینترنت، فضای  پذیری تسری

سازی غلط  های مستهجن، فرهنگ مجازی، ماهواره و تماشای فیلم

 ها رسانه

وجود باورها و 

 تصورهای فراواقعی

 

پنداری و  گرایانه از همسر، عادی انتظارات و توقعات رؤیایی و آرمان

پس از ازدواج،  نگرش مثبت به داشتن روابط آزاد با جنس مخالف

خودخواهی و خودبرتربینی یکی از زوجین، امید به تغییر بعد از ازدواج، 

ارزشی در برابر طرف  هویتی و بی خودخوری، خودبرتربینی یا احساس بی

مقابل، خودسانسوری و نبود گفتمان دربارۀ مشکالت، رفتار خودخواهانه 

 فردی گزینی، وجود تفکرها و باورهای نادرست درون و دوری

 های متعارف پایبندنبودن به ارزش
های اخالق و متعارف تأکید  این مقوله بیشتر شامل مواردی است که بر بحث پایبندی به ارزش

پذیری  های اخالقی، وفادارنبودن و نبود مسئولیت دارند و از زیرمقوالت پایبندنبودن به ارزش

 زوجین تشکیل شده است.

  قیهای اخال پایبندنبودن به ارزش 

های اخالقی یکی از مشکالت اصلی زوجین در معرض طالق است؛  پایبندنبودن به ارزش

های خود عنوان  ای که هم متخصصان و هم خود زوجین این مشکل را یکی چالش گونه به

های دینی در  توجهی به فرهنگ عفاف و ارزش کردند. در این راستا کاهش اعتقادات مذهبی، کم
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پنداری و نگرش مثبت به داشتن روابط آزاد با جنس  نامشروع و عادی کانون خانواده و روابط

های اصیل و مذهبی  گرفتن ارزش همین نادیده»مخالف از جمله موضوعات مورد تأکید بودند. 

 (.2کنندۀ  )شرکت «ها بعد از ازدواج در حال حاضر است گذشته معضلی برای دعواهای زوج

یان زوجین، به دلیل این است که یکی از زوجین یا هر ها م ها و درگیری بسیاری از اختالف»

دهند.  های دینی و اخالقی پایبند نیست و هرگونه خالف یا ناشایستی را انجام می دو به ارزش

آورد. آرامش و معنویت روحی برای ایجاد کامیابی و  احساس معنویت در زندگی آرامش می

 (.1کنندۀ  )شرکت «مهم استاحساس ارزشمندی در کانون زندگی زناشویی بسیار 
ها  نکردن آن ها و رعایت ها و پایبندنبودن به برخی ارزش هنجاری درواقع وجود برخی بی

شود که زوجین رغبتی برای ادامۀ زندگی مشترک نداشته باشند و همین مسئله زندگی  سبب می

 اندازد. ها را بیشتر به خطر می مشترک آن

 وفادارنبودن 

ها وفادار نیست و  کردند که در زندگی مشترک شریک زندگی آن گان بیان کنند بسیاری از شرکت

نظران نیز  کردن خسته شده بودند. در همین راستا متخصصان و صاحب به همین دلیل از زندگی

 وفادارنبودن زوجین در دوران کنونی را یکی از مشکالت اصلی آنان عنوان کردند.

کنند، از  رای طالقشان این روزها بیشتر مطرح میها و دالیلی که زوجین ب یک سری شکایت»

نوعی دچار انحرافات اخالقی و اجتماعی هستند؛  وآمدهای همسرشان با افرادی است که به رفت

وآمد با دوستانی کرده که اکثراً  مند بود که زنم شروع به رفت برای مثال مردی از همسر خود گله

و اخالقی درستی ندارند یا با دوستان نابابی که با کدام هم سالمت رفتاری  مطلقه هستند و هیچ

پسر دارند و او را هم به این نوع رفتارها بنا به روشنفکری تشویق  وجود شوهر و بچه، دوست

 (.2کنندۀ  )شرکت« کنند تا باالخره او را هم آلوده به این کار کردند می

و لذت بردن از این نوع  ارتباط آزاد و بدون مرز زوجین بعد از ازدواج با جنس مخالف»

عنوان یک  کاری از همسر خود، گاه آشکارا به هایی که زوجین ازش، خواه با پنهان ارتباط

های اجتماعی و فرهنگی،  عنوان عدم پایبندی به ارزش کنند، به شخص مدرن اجتماعی یاد می

کرات  که به دهد عفتی و هرزگی مرد و زن و قانع نبودن به همسر خود نشان می خود را در بی

« ها دیده شده های ارتباطی آن عنوان عامل مهم درخواست طالق از سوی زوجین و اختالف به

 (.1کنندۀ  )شرکت
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اساس ارتباط با جنس مخالف، انحرافات اخالقی، معاشرت با افراد ناباب،  براین

کاری زوجین از جمله مواردی است که  طلبی و مخفی افسارگسیختگی امیال جنسی، تنوع

سوی طالق  اندازد و زوجین را به عنوان یکی از اصول اساسی ازدواج به خطر می وفاداری را به

 دهد. سوق می

 پذیرنبودن زوجین مسئولیت 

شدن پیوند زناشویی است. اگر زوجین در  پذیری یکی از شرایط الزم برای مستحکم مسئولیت

و توقعات یکدیگر را برطرف کنند  توانند تا حدودی انتظارات خوبی عمل کنند، می این زمینه به

های صحیح در زندگی مشترک،  پاشیدگی خانواده جلوگیری کنند. ایفانکردن نقش و از ازهم

مسئولیتی و عدم تعهدمندی  توجهی به نقش، عدم اهتمام به تأمین نیازهای معیشتی خانواده، بی بی

ازحد زوجین در  یدی بیشق انگاری و بی فرد در قبال وظایف خود و خانواده و همچنین سهل

 ها اشاره شد. ها به آن شرایط مختلف زندگی از مواردی بودند که در مصاحبه

هایی  ها و مسئولیت انجامد، نقش های ارتباطی زوجین می علل فرهنگی دیگری که به چالش»

 اند در زمان عقد که در ارتباطات زناشویی مطابق با همان است که طرفین به یکدیگر تعهد داده

گذارد، به بهترین شکل عمل  ها می هایی که قوانین خانوادگی بر دوش آن تعهدها و البته مسئولیت

کنند و  ها را ایفا نمی درستی این نقش زنند یا به ها سرباز می کنند که یکی از زوجین یا از آن

اشتباه یا اندازند و در زمان بحران نیز طرف مقابل را مقصر آن  وظیفۀ خود را به دوش دیگری می

ای باشد؛ تأمین مالی، تربیت فرزندان، تمیزی  تواند در هر حوزه ها می دانند. این نقش نقصان می

 (.11کنندۀ  )شرکت« فکری صحیح و مشورت و... خانه، هم

گذرد و هیچ چیز برایش مهم نیست،  مسئولیت از کنار همه چی می وقتی شریک زندگی بی»

 (1کنندۀ  شرکت« )دیگر این کجایش زندگی است...
با وجود تعهدات قبل از ازدواج، در طول زندگی مواردی سبب برمالشدن احساس 

دنبال آن  شود و این مسئله به چالش و تعارض و به مسئولیتی در یکی از زوجین می بی

 انجامد. درخواست و توافق طالق می

 های ارتباطی بودن مهارت پایین

وگوست؛ یعنی زوجین بتوانند  ای مشارکت در گفته های ارتباطی، مهارت منظور از مهارت

دقت  های دیگری را به فهم بیان کنند و متقابالً صحبت های خود را به شکلی مؤثر و قابل گفته
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طلبد که به  های خاصی را می گوش دهند و برداشت صحیحی از آن داشته باشند. این کار مهارت

بودن  شود. پایین ی ارتباطی گفته میها یا مهارت« وگو های مشارکت در گفت مهارت»آن 

های اصلی مطالعۀ  های ارتباطی در میان زوجین در معرض طالق یکی دیگر از مقوله مهارت

های همسرگزینی مناسب در فرد و  حاضر بود که شامل زیرمقوالت نداشتن آمادگی و مهارت

در مدیریت حل خانواده، عدم رشد بلوغ فکری و عاطفی زوجین، واکنش هیجانی و ناتوانی 

های پنهان کالمی و غیرکالمی میان  نکردن پیام مسئله، نداشتن مهارت جنسی در زوجین، درک

 زوجین و ارتباطات کالمی ضعیف است.

 های همسرگزینی مناسب نداشتن آمادگی و مهارت 

های همسرگزینی مناسب در فرد و خانواده یکی از زیرمقوالت مطالعۀ  نداشتن آمادگی و مهارت

اضر بود که براساس آن نبود اهداف و معیارهای آگاهانه و مشخص برای انتخاب همسر، ح

گرایانۀ  زدگی و ضعف در شناخت اولیه و تحقیقات کافی برای انتخاب همسر، نگرش معامله شتاب

بخشی به فرزند خود برای  محض برای معیار و مالک انتخاب همسر، ضعف خانواده در آگاهی

 شده در مصاحبه بودند. اب صحیح همسر از جمله موارد اشارهگیری و انتخ تصمیم

تواند بر  ای نسبت به همسر خود دارند که می شده بسیاری از زوجین تصورات تحریف»

ها  ها شبیه اسطوره کنند مردها و زن ها اغلب فکر می ها تأثیر بگذارد. آن ارتباطات زناشویی آن

شود که وقتی وارد  ایت فداکاری و... . همین میهستند، درنهایت قدرت، نهایت مهربانی، نه

ها  بینند، از درون احساس شکست به آن های طرف مقابل را می شوند و نقص زندگی مشترک می

هایی که در  دهد و دیگر آن حس رضایت و خوشبختی را ندارند و بنا به اختالف دست می

اند، میزان سازش و  شدهرو  هایی که با آن روبه اند، با واقعیت تصورات خود داشته

 (.10کنندۀ  )شرکت «شود شان در ارتباطات زناشویی تا حد زیادی دچار چالش می پذیری انعطاف

های  بنابراین یکی از دالیل اصلی افزایش طالق در میان زوجین نداشتن آمادگی و مهارت

ادامۀ زندگی گیری مناسب برای  ها آمادگی تصمیم همسرگزینی مناسب است؛ به این معنا که آن

 را ندارند.

  عدم رشد بلوغ فکری و عاطفی زوجین 

عدم رشد بلوغ فکری و عاطفی زوجین یکی دیگر از زیرمقوالت مستخرج در مطالعۀ حاضر 

است. نداشتن مهارت و توانایی حل مشکل و تعارض در زوجین، نبود مهارت خودشناسی، 



 

 

 

 

 

 0011، تابستان 3، شماره 01مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   303 

  

 

گیری و قهر از  زحد به خانواده، کنارها نداشتن ثبات و استقالل فکری زوجین، وابستگی بیش

 جمله موارد و مصادیق عدم رشد و بلوغ فکری زوجین هستند.

کنندگان به من از انتظارات و باورهای اشتباهی که همسرشان به خود و  بسیاری از مراجعه»

اند  کنند؛ چراکه در تصور ذهنی خود از همسر یا زندگی مشترک بتی ساخته ها دارند گله می آن

دارد و نمود  راحتی ترک برمی نشدن انتظاراتشان به نظر یا برآورده ترین تنش، اختالف که با کوچک

این شکست بت ذهنی در رفتار و گفتار آنان در زندگی مشترک به شکل دیگری نشان داده 

اند از نوع  های ارتباطی که دچار آن شده دانند که این چالش شود. گاهی خود زوجین هم نمی می

ش فرهنگی اشتباهی است که به یکدیگر یا به زندگی مشترکشان از قبل دارند. یکی از نگر

هایی است که به همدیگر و زندگی  عوامل مهم فرهنگی زوجین در تناسب و تفاهم نگرش

ها را  های ارتباطی این نوع باورها و نگرش مشترک دارند؛ بنابراین باید به شکلی با توانمندی

ها و مشکالت  سلیقه نظر با یکدیگر پیش ببرند که آنان را دچار اختالف ی همسو و تا حد زیاد هم

 (.1کنندۀ  )شرکت «ارتباطی نکند

کنندۀ قوی که بخشی از آن به فضای محیط کار و  بنابراین نبود یک محیط حمایت 

نکردن مسائل بهداشتی از سوی  نبودن لوازم بهداشتی در آن و بخشی دیگر به رعایت فراهم

 نکردن مسائل بهداشتی بود. شود، از دالیل اصلی رعایت رجوع مربوط می ران و اربابهمکا

 واکنش هیجانی و ناتوانی در مدیریت حل مسئله 

یکی دیگر از زیرمقوالت مطالعۀ حاضر واکنش هیجانی و ناتوانی در مدیریت حل مسئله است. 

شتن صداقت و اعتماد قلبی، های نادرست همسر، ندا گرفتن برخی ویژگی توجهی و نادیده بی

های طوالنی میان زوجین، مدیریت پایین در مواجهه با مشکالت، نداشتن  مشاجره و بحث

آمیز و تن صدای بلند  پذیری و گذشت، عدم کنترل خشم و گفتار با لحن توهین فرهنگ سازش

 ازجمله موارد و کدهای مربوط به این زیرمقوله بودند.

شدن  محض مواجه خود در یک بحث معمولی را نداشته باشد و بهوقتی کسی توانایی کنترل »

خورد؛ چون زندگی  با یک مشکل کوچک بالفاصله به هم بریزد، به درد زندگی مشترک نمی

 (.0کنندۀ  )شرکت «خواهد... فرازونشیب دارد و مدیریت می

های در  های زوج رو ناتوانی در مدیریت حل مسئله یکی دیگر از مشکالت و چالش از این

 پذیری افراد دارد. ورسوم فرهنگی و جامعه معرض طالق بود که ریشه در آداب



 

 

 

 

 

 303...   ارتباطی زوجین در معرض طالق –های فرهنگی  ها و تعارض چالش

 

 

 نبود مهارت جنسی در زوجین 

ها و فرهنگ حاکم بر جامعه ایران یکی دیگر از زیرمقوالت  نبود مهارت جنسی با توجه به ارزش

جین، نبود ها و احساسات عاطفی میان زو نکردن شفاف خواسته مهارت ارتباطی است. بیان

های  توجهی به خواسته نکردن شفاف انتظارات و بی های ارتباطی جنسی، بیان آموزش مهارت

 جنسی خود و همسر از جمله کدهای زیرمقولۀ حاضر بودند.

با فرهنگ جامعۀ امروزی خیلی از متقاضیان طالق برای رهایی از یک سری قیدهای عرفی »

آورند که در آن  هایشان به ازدواج روی می نوادهو شرعی چه از طرف جامعه و چه از طرف خا

کنند که من که مستقل بودم نیازی  قیدوبندی مشخص وجود ندارد و بیشتر در دادگاه اذعان می

های بیشتری نصیبم شود و بتوانم  خواستم با ازدواج خوشی گاه صرفاً نداشتم، فقط می به تکیه

 (.18کنندۀ  )شرکت« مهای کاذب بپرداز تر با همسرم به خوشی آزادانه

های عاطفی و جنسی زوجین  بنابراین مهارت جنسی و بیان شفاف انتظارات و خواسته

 ها را تعدیل کند. تواند مشکالت این حوزه را در بین زوجین به حداقل برساند و انتظارات آن می

 های پنهان کالمی و غیرکالمی نکردن پیام درک 

های یکدیگر یکی دیگر از  ها و خوشحالی و عدم درک نگرانی ها های پنهان زوج نکردن پیام درک

عنوان یکی از زیرمقوالت مهارت ارتباطی  های اصلی زوجین در معرض طالق است که به چالش

نفس زوجین  اساس عدم بالندگی و رشدیافتگی اعتماد و عزت در مطالعۀ حاضر ذکر شد. براین

ورزی زوجین  اری ارتباط غیرکالمی و محبتبرای تشکیل زندگی مشترک، نداشتن مهارت برقر

های غیرکالمی مدنظر  توجهی به نوع پوشش و آراستگی ظاهر، درک نادرست پیام با یکدیگر، بی

احساسی زوجین از جمله موارد مربوط به این -طرف مقابل و نبود تعامالت صحیح عاطفی

 زیرمقوله بودند.

ن خواسته، یعنی ارتباط مؤثر داشتن که اگر ها و بازخورد مناسب برای آ بیان صحیح خواسته»

هایشان از همدیگر بنا به  های مختلفی که زوجین در سبک نوع درخواست خواسته بنا به تفاوت

درستی نتوانند برای یکدیگر تفهیم کنند، مسلماً برخی زوجین  اند به فرهنگی که در آن رشد یافته

 «گیرند... بنابراین تصمیم به جدایی و طالق می رو را ندارند؛ های ارتباطی پیش تحمل آن اختالف
 (.1کنندۀ  )شرکت
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ها از یکدیگر یکی دیگر از موارد الزم برای  های غیرکالمی و انتظارات زوج درک پیام

 استحکام پیوند زناشویی است.

 ارتباطات کالمی ضعیف 

دربارۀ  نکردن یکی از مشکالت اصلی زوجین در معرض طالق ارتباط کالمی ضعیف و صحبت

مسائل و موضوعات مورد اختالف است. نبود اشتیاق و انگیزۀ کافی زوجین به برقراری ارتباط 

های  گفتن، درک نامناسب از پیام نکردن شفاف انتظارات، نداشتن مهارت سخن کالمی، بیان

نکردن  های خود، بیان گفتارهای فراوان برای بیان خواسته کالمی، توضیحات اضافی و پیش

 اند. ها از جمله کدهای این زیر مقوله ها و ناراحتی یدلخور

نزدن است و اینکه همه چیز را درون خودت بریزی و درمورد مشکالت و  ف مشکل حر»

 .(21کنندۀ  )شرکت «ها با شریک زندگیت نتوانی یا اعتماد نکنی که حرف بزنی... نگرانی

کردن دربارۀ موضوعات مورد  کردن شرایط مناسب برای صحبت اساس اشتیاق و فراهم براین

دنبال آن کاهش  های ارتباطی و به حل مناسبی در تقویت مهارت تواند راه اختالف و نگرانی می

 طالق باشد.

 ها فرهنگ تفاوت در خرده
های فرهنگی، عدم همتایی، همانندی و  توجهی به تفاوت این مقوله از زیرمقوالت بی 

 ک متقابل تشکیل شده است.کفوبودن زوجین و نبود احترام و در هم

 های فرهنگی توجهی به تفاوت بی 

عنوان یکی از مشکالت  های فرهنگی به توجهی و احترام به تفاوت کنندگان بر بی بیشتر شرکت

های فرهنگی، مداخلۀ بیجا و مکرر  زمینه اصلی زوجین در معرض طالق اشاره کردند. پیش

های فرهنگی  قبول و توافق شریک، وجود اختالفتوجه به هنجارهای مورد  خانوادۀ زوجین، بی

 ها بودند. در نوع سبک زندگی از جمله موارد ذکرشده در مصاحبه

ها و قوانین  های مختلف حتی در دو شهر مجاور نیز دارای الگوهای رفتاری، ارزش فرهنگ»

های مختلف برای یک مقولۀ مشترک، قوانین و  خاص به خود است. امکان دارد در فرهنگ

های معنایی متفاوتی را  باورهای مختلفی برای افراد تعریف شود و از یک پیام یا پیشامد برداشت

 (.21کنندۀ  )شرکت« داشته باشند
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های مشترک فرهنگی، امکان برقراری ارتباط مثبت و مؤثر را دشوار  زمینه مسلماً نبود پیش»

 (.2کنندۀ  ت)شرک «آورد کند و زوجین را به افرادی مستقل از هم درمی می
های فرهنگی  بنابراین نحوۀ برقراری ارتباط زوجین از دو شهر متفاوت و توجه به تفاوت

های موجود  های زوجین به تفاوت میان دو شهر از محل زندگی زوجین، احترام متقابل خانواده

 های در معرض طالق بکاهد. تواند از مشکالت زوج ورسوم یکدیگر می در آداب

 ،بودن کفو همانندی و هم نبود همتایی 

کفوبودن یکی دیگر از زیرمقوالت مطالعۀ حاضر بود. فرهنگ  نبود همتایی، همانندی و هم

آمیز مرد علیه زن، عدم میانجیگری و توجه والدین، برخوردارنبودن زوجین از حمایت  خشونت

دگی، تفاوت خانواده، فضای اقتصادی مطابق با فرهنگ خانوادگی زوجین، پایگاه متفاوت خانوا

های فرهنگی موجود  در سطح بلوغ فکری، تفاوت میزان حمایتگری زوجین از یکدیگر، تفاوت

بینی زوجین از جمله کدهای  های زوجین، تفاوت در سطح پایگاه اجتماعی و جهان بین خانواده

 این زیرمقوله بودند.

یکدیگر و های  های مختلف افراد یک شناخت کلی از خانواده در گذشته در قومیت»

خصوصیات نسبی هم داشتند و بیشتر افرادی که با هم آشنایی نسبی و قومیتی داشتند، با 

کردند؛ به همین دلیل دوران آشنایی و نامزدی کمتری وجود  یکدیگر زندگی مشترک را آغاز می

ها به نحوی شده  شد، اما امروزه شرایط زندگی داشت، اما ازدواجشان با تداوم بیشتری طی می

ها و  راستایی توانمندی سادگی آن هم در مقولۀ هم ست که اصالً شناخت و یا امکان شناخت بها

 (.11کنندۀ  )شرکت« های زوجین نسبت به هم وجود ندارد روحیه

 های فرهنگی از اهمیت برخوردار است. همسری و توجه به تفاوت بنابراین همسان

 نبود احترام و درک متقابل 

ها، زیرمقولۀ نبود احترام و درک متقابل است.  فرهنگ الت تفاوت در خردهیکی دیگر از زیرمقو

گویی هنگام خواستگاری، فرهنگ اجبار و تحمیل در ازدواج،  ازدواج اجباری، فریبکاری یا دروغ

ها، تفاوت در نوع بیان  فرهنگ مردساالری و زورگویی، نداشتن شناخت و درک متقابل تفاوت

نظرهای یکدیگر، رفتار  ناخت متقابل زوجین و درک اختالفها و انتظارات، ش خواسته
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جانب بودن و تأکید  به خودخواهانه، نبود توافق اخالقی و تأیید نظرات یکدیگر نزد دیگران، حق

 بر نظرات خود، تعامل نادرست خانواده با زوجین از جمله مصادیق این زیرمقوله هستند.

انه در ارتباطات زناشویی توجه داشت. خیلی از های خصوصیات مردانه و زن باید به تفاوت»

ها خود باعث بروز مشکالت ارتباطی جدی بین  توجهی به این تفاوت های متفاوتی که بی ویژگی

 (.10کنندۀ  )شرکت «شود زوجین می

 گرایی و توقعات بسیار آرمان

زیرمقوالت  گرایی و توقعات بسیار است که از یکی دیگر از مقوالت اصلی مطالعۀ حاضر آرمان

ها، وجود باورها  نداشتن، تأثیر منفی استفاده از رسانه ای زوجین به یکدیگر، قناعت نگرش مقایسه

 و تصورهای فراواقعی تشکیل شده است.

 ای زوجین نگرش مقایسه 

مقایسۀ افراد در هر سن و سال و در هر مقطعی از زندگی که انجام شود، پیامدهای منفی دارد و 

ناپذیری را به روحیه و  های جبران و تعالی فرد را در پی نخواهد داشت، بلکه آسیبتنها رشد  نه

کند و این آسیب در زندگی مشترک زناشویی، پیامدی جز طالق عاطفی و  شخصیت فرد وارد می

 درنهایت جدایی زوجین از یکدیگر نخواهد داشت.

ام؟ حاال که چند  بولش نبودهمگر روز اول مرا با این شرایط و موقعیت نپسندیده یا مورد ق»

ماه یا چند سالی که از ازدواجمان گذشته مرتب چه از لحاظ مادی و چه معنوی مرا با اقوام یا 

 .(11کنندۀ  )شرکت «کند همکاران خود مقایسه می

چشمی،  های اشتباه به ازدواج، همسر و زندگی مشترک، چشم و هم باورها و نگرش

های زندگی مشترک، سرزنش و تحقیر همسر نزد  گیری تصمیم گرفتن نظرات یکدیگر در نادیده

های زوجین در رفتار و گفتار آنان، مقایسه طرف مقابل با دیگران  نبودن خواسته دیگران، مشخص

 از جمله کدهای این زیرمقوله بودند.

 نداشتن قناعت 

نبودن، تغییر  نعنداشتن یکی دیگر از زیرمقوالت مطالعۀ حاضر بود که براساس کدهای قا قناعت

خواهی، توقعات بیجا، نیافتن  در توقعات و نبود رضایت جنسی زوجین از یکدیگر، زیاده

 دست آمد. های آرمانی و رؤیایی ذهنی خود در طرف مقابل به ویژگی
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کنند، از دنیای  هایی که قبل از ازدواج برای خود تصور می بیشتر زوجین بنا به رؤیاپردازی»

سازند و همین قناعت را از  یک فضای غیرواقعی و غیرمتعارفی را می واقعی زندگی مشترک

 (.2کنندۀ  )شرکت «کند ها دور می زندگی آن

خواهی افراد به یک ارزش و اصل تبدیل شده  طلبی و زیاده درواقع با توجه به اینکه فزون

ندگی مشترک یابد، قناعت در ز است و این تفکر اشتباه با توسل به ابزارهای مختلف ترویج می

 .ای برای طالق زوجین شده است کمتر و پایه

 ها تأثیر منفی استفاده از رسانه 

خواهی است که براساس  گرایی و زیاده ها یکی دیگر از زیرمقوالت آرمان تأثیر منفی رسانه

پذیری و  کدهای فرهنگ اقتصادی و حمایت مالی نادرست حاکم بر فرد و خانواده، تسری

های  استفادۀ نامناسب از اینترنت، فضای مجازی، ماهواره و تماشای فیلم کاهش قبح طالق،

 دست آمد. ها در مطالعه حاضر به سازی غلط رسانه مستهجن، فرهنگ

ها و هنجارهای فرد و  ها تأثیر فراوانی در ایجاد، تغییر، تقویت یا تضعیف ارزش رسانه»

ها، آثار  راد و انتقال فرهنگ مبتذل در خانوادهکه با ایجاد نگرش غلط در اف طوری دارند؛ به خانواده

گذارند، تأثیر منفی رسانه بر پایداری خانواده از طریق تأثیر  مخربی در پایداری خانواده می

 (.0کنندۀ  )شرکت «های مستهجن بیشتر خود را نشان داده است... تماشای ماهواره و فیلم
تولید محتوایی خود هستند، سعی دارند  هایی که خواستۀ مدیران سازی ها با فرهنگ رسانه»

ای قدم بگذارند که نگرش افراد را به واقعیات  گونه دربارۀ مسائل مهم و واقعیات زندگی به

گرایانه کنند و باعث ایجاد انتظارات فزاینده و غیرواقعی فرد از  زندگی، غیرواقعی و آرمان

 (.1کنندۀ  )شرکت «زندگی، خانواده و همسر خود شوند
 تواند در کاهش طالق مؤثر باشد. ها توسط زوجین می اساس مدیریت و استفاده از رسانه ینبرا

 تصورهای فراواقعی 

خواهی است که براساس کدها  گرایی و زیاده تصورهای فراواقعی یکی دیگر از زیرمقوالت آرمان

مثبت به داشتن پنداری و نگرش  گرایانه از همسر، عادی یا انتظارات و توقعات رؤیایی و آرمان

روابط آزاد با جنس مخالف پس از ازدواج، خودخواهی و خودبرتربینی یکی از زوجین، امید به 

ارزشی در برابر طرف  هویتی و بی تغییر بعد از ازدواج، خودخوری، خودبرتربینی یا احساس بی



 

 

 

 

 

 0011، تابستان 3، شماره 01مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   353 

  

 

، وجود گزینی مقابل، خودسانسوری و عدم گفتمان دربارۀ مشکالت، رفتار خودخواهانه و دوری

 دست آمد. تفکرها و باورهای نادرست درون فردی به

گرایانه نباشد و خیلی آرمانی و  ها به زندگی مشترک و طرف مقابل واقع اگر نگاه زوج»

دیدند را برای خود بزرگنمایی و مبالغه  رؤیایی هر آنچه در همسر خود در ابتدای ازدواج می

ای  های رفتاری و گفتاری فرد اون دیوار شیشه کنند، در طول زندگی مشترک با بروز واقعیت

 .(10کنندۀ  )شرکت «دارد آرمانی ترک برمی

هایی دارد که باید  ها و بحران زندگی مشترک فقط خوشی و سرمستی نیست و یقیناً سختی»

 (.28کنندۀ  )شرکت« ها عبور کنند پذیری و ازخودگذشتی متقابل با یکدیگر از آن با انعطاف

ها  شود که زندگی زوج گرایانه در زندگی باعث می تصورات فراواقعی و آرماندرواقع، وجود 

 شود. هایی مواجه شود و این باعث مهیاشدن بستر طالق می با چالش

 گیری بحث و نتیجه
ورسوم متفاوتی رایج است. گاه عقاید یک جامعه با عقاید جامعه دیگر  در جوامع مختلف، آداب

توجه است. عوامل فرهنگی  ویژه در مسئلۀ زناشویی قابل در تضاد است و این موضوع به

صورت مداوم از دوران قبل از ازدواج تا مراحل ازدواج و زندگی مشترک در تداوم، پایداری و  به

اساس  براین کنند. عکس، تزلزل و نابودی آن نقش بسزایی ایفا می موفقیت زندگی مشترک یا به

 هستند. بررسی این عوامل اهمیت دارند و قابل

دهد که عوامل فرهنگی، نداشتن مهارت ارتباطی و درک  های مستند پژوهش نشان می یافته

اساس پایبندنبودن به  طرف متقابل از جمله عوامل تأثیرگذار بر طالق زوجین است. براین

گرایی و  ها و آرمان فرهنگ های ارتباطی، تفاوت در خرده بودن مهارت های متعارف، پایین ارزش

ات بسیار از جمله ابعاد فرهنگی تأثیرگذار بر موضوع طالق و چالش زوجین بودند که توقع

اساس عدم پایبندی فرد و خانواده  عنوان مقوالت اصلی در مطالعۀ حاضر استخراج شدند. براین به

شدن اخالقیات و تعهدات مؤثر است و عاملی منفی  رنگ های مذهبی و اخالقی در کم به ارزش

گرایی  سو با این یافته، مطالعات دیگر نشان دادند که رواج نسبیت آید. هم شمار می در زندگی به

شدن وفاداری و تقید زن و مرد به  در اصول ثابت اخالقی و تردید در امور مقدس، همچنین کم

شدن غیرت مردان و حیا برای زنان، افزایش روابط جنسی خارج از چارچوب  رنگ خانواده و کم
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های اخالقی است، آثار شگرفی بر حیات خانوادگی داشته  شدن ارزش ثار سستازدواج که از آ

 (.1101زاده،  است )ملک

رفتن قبح طالق، پاریس و الکی  ( دربارۀ ازبین1110های جلیلیان ) براین نتایج پژوهش عالوه

رز های مذهبی و اخالقی، آماتور و راج دلیل سقوط ارزش ها به ( دربارۀ فروپاشی خانواده1221)

راستا با  ( هم1221عنوان یکی از عوامل طالق و سابینی ) ( درمورد خیانت فرد به همسر به1221)

 (.1120زاده و همکاران،  های این بخش از پژوهش است )قلی یافته

خواهی نیز خود را در افزایش توقعات، انحرافات و نارضایتی جنسی،  گرایی و زیاده آرمان

ها و وجود باورهای نادرست و تصورات فراواقعی در فرد نشان  سانهمقایسه افراد، تأثیر منفی ر

ها، ذائقه جنسی را افزایش داده است و  قاعدۀ ماهواره و اینترنت در خانه داده است. حضور بی

زندگی فراواقعی را برای زوجین ترسیم کرده و از جذابیت زن و شوهر برای یکدیگر کاسته 

( نشان داد که افزایش حضور در مجالس دوستانه و 1101پور ) است. در همین راستا قاسم

تفاوتی مرد در مقابل رفتارهای جنسی همسر منجر  خانوادگی، بدون رعایت قواعد اخالقی به بی

(. از سوی دیگر، باورهای نادرست، یعنی نگرش نادرست به همسر، 1101پور،  شده است )قاسم

ز آنان و نبود درک متقابل سبب دلسردی زوجین گرایی در توقعات ا زندگی و اطرافیان یا آرمان

( پیرامون تغییر نگرش به 1101پور ) های این قسمت با نتایج پژوهش کاظمی شود. یافته می

سوست؛ بنابراین با توجه به اهمیت نگرش در  ( هم1120زاده و همکاران ) ازدواج و مطالعۀ قلی

بر لزوم تغییر  لف زندگی، عالوهدهی رفتار فرد و عملکرد او در مقابل مسائل مخت شکل

های نامطلوب در جامعه، باید به همسانی نوع نگرش در میان زوجین و عوامل مؤثر بر  نگرش

 آن، از جمله همسانی فرهنگی توجه شود.

های ارتباطی بیانگر نبود آمادگی و مهارت زوجین  بودن مهارت های پژوهش دربارۀ پایین یافته

ک، نداشتن مهارت جنسی، ناتوانی در حل مشکل و تعارض و برای انتخاب و زندگی مشتر

های  های زوجین بود. در این راستا نبود آمادگی و مهارت ها و خواسته نکردن پیام درک

دنبال آن  همسرگزینی مناسب در فرد و خانواده و عدم رشد بلوغ فکری و عاطفی زوجین و به

نکردن  ود مهارت جنسی در زوجین، درکواکنش هیجانی و ناتوانی در مدیریت حل مسئله، نب

ها از جمله  های پنهان کالمی و غیرکالمی میان زوجین و ارتباطات کالمی ضعیف بین آن پیام

رو اگر  ترین مواردی بودند که بیانگر ارتباط نامناسب و ضروری میان زوجین بودند؛ از این مهم

های  مدیریت کنند، با چالش خوبی ها نتوانند در زندگی مشترک این موضوعات را به زوج
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رود. در این راستا  ها باالتر می شوند و پتانسیل طالق در میان آن  رو می ارتباطی در زندگی روبه

سو با این نتایج مطالعات نشان دادند که تغییرات ناشی از  ها نیز تأثیرگذار هستند. هم رسانه

ثیرات عمیقی در رفتار ارتباطی و تغییرات فرهنگی در دو دهۀ گذشته و رسانه و انتظارات تأ

(. نکتۀ مهم در این موضوع اشاره به بحث 1101زاده،  انتظارات عمومی داشته است )ملک

عنوان مانعی برای برقراری ارتباط  های فرهنگی است که در بیشتر مواقع به فرهنگ و ویژگی

ختالفات خانوادگی از مطرح است. در این راستا مطالعات نشان دادند که بسیاری از مشکالت و ا

نگرفتن برخی  های ارتباطی، جدی بودن مهارت زدگی و پایین رسانی، شتاب ضعف مجاری اطالع

توجهی به اوصاف  اهمیت، کم های کم ها، بزرگنمایی برخی ویژگی نقاط ضعف مهم یا توجیه آن

 .(1101زاده،  گیرد )ملک بایسته و در مواردی فریبکاری و اغفال آگاهانه نشئت می

ها نیز از جمله مسائل مهم و عامل خطر  فرهنگ براساس نتایج مطالعه، تفاوت در خرده

های فرهنگی، نبود  توجهی به تفاوت ها از طریق بی فرهنگ زندگی زوجین است. تفاوت در خرده

بودن زوجین و عدم احترام و درک متقابل و با توجه به تفاوت در  کفو همتایی، همانندی و هم

اند که  شهرها، سهم زیادی در مشکالت میان زوجین داشت. مطالعات نشان داده فرهنگ خرده

کنند و تمایل بیشتری برای جذب  فرهنگ همواره بهتر یکدیگر را درک می اعضای یک خرده

آورد که سبب رفتار  های مشترکی را فراهم می یکدیگر دارند. هر فرهنگ برای اعضای خود زمینه

شود و تأثیر  همین رفتار یگانه موجب نزدیکی آنان به یکدیگر میشود و  یکسان و یگانه می

همسری، به معنای عام،  (. کفویت و همسان1102کند )فرهنگی،  مضاعفی بر رابطۀ آنان القا می

هاست. این  بستگی آن ترین نقطۀ وفاق و هم دغدغۀ زوجین و محوری زیستی بی شرط الزم در هم

تر  ها و حل آسان ذب محبت متقابل، کاهش سوءتفاهمامر ناشی از تأثیری است که در ج

 (.1120زاده و همکاران،  تر دارد )قلی مشکالت احتمالی و ارتباط آسان

های زناشویی غیرممکن  توان گفت، اگرچه حذف تمامی مشکالت از زندگی درنهایت می

کردن فرهنگ صبر و سازش و تقویت  تعارض و نهادینه است، با آموزش مدیریت حل 

توان دامنۀ اختالفات و  های زندگی می های ارتباطی میان زوجین و ترسیم واقعیت هارتم

اساس، نوع تفکر  تعارضات را محدود و ایمن کرد و تا حدودی میزان طالق را کاهش داد. براین

کنندۀ مشی اجتماعی وی است و اختالف در فرهنگ  ورسوم، تعیین و نگاه فرد به زندگی و آداب

ها سبب  شود و متقابالً اختالل در روابط آن ه اختالل در روابط آنان منجر میزوجین خود ب

 شود. خطرافتادن زندگی زناشویی آنان می ها از همدیگر و به دورشدن آن
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