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Abstract 
The family is the most important social unit that has many effects on the health of 
the society and the continuity of childbearing. The first pillar of family formation is 
marriage and the most vulnerable issue for both the family and the society is 
divorce. Considering the importance of this topic, the current research was 
conducted with the aim of studying the social, cultural and economic causes 
affecting divorce among the experts, the most effective and the most informed of 
the tasmim system in the city of Birjand in the year 1400. This research is of an 
applied type and based on the type The approach has a qualitative approach. 

The studied community is a range of experts, professors and psychologists, 
judges and other people involved in the issue of divorce, who were investigated in 
the form of a targeted sampling of 19 people by the in-depth interview method and 
data analysis was also done with the help of MAXDA software. And it was done 
based on three methods of free, central and selective coding proposed in the 
grounded theory method. Finally, 26 main categories have been found according to 
the subject including social and cultural causes in the field of divorce, which 
according to regional, cultural conditions and religion of South Khorasan province, 
some of the most discussed causes of divorce among the sample population include 
addiction, infidelity, economic issues such as financial problems, forced and 
imposed marriages, adherence to the traditional culture of marriage and divorce, 
and issues of this kind 
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  چکیده

آوري  رات بسیاري بر سالمت جامعه و تـداوم فرزنـد  یترین واحد اجتماعی است که تأثخانواده مهم

براي خـانواده و چـه جامعـه،    چه پذیرترین مسئله و آسیبدارد، اولین رکن تشکیل خانواده ازدواج 

 عنـوان مسـیر  ن راهکارهاي تداوم رشد جمعیت نگهداشت خـانواده بـه  یترطالق است. یکی از مهم

با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضـر باهـدف مطالعـه علـل اجتمـاعی، فرهنگـی و        است.

(سامانه درخواسـت طـالق)    مین سامانه تصمینظران و مطلعن صاحبیاقتصادي مؤثر بر طالق در ب

قرار گرفت، این پژوهش از نوع کـاربردي و بـر اسـاس     یموردبررس 1400رجند در سال یدر شهر ب

نظـران، اسـاتید و   نوع رویکرد، داراي رویکرد کیفی اسـت. جامعـه موردمطالعـه طیفـی از صـاحب     

گیري هدفمند صورت نمونهشند که بهباشناسان، قضات و سایر افراد درگیر با مسئله طالق می روان

ها نیـز بـه کمـک     قرارگرفته است و تحلیل داده ینفر به روش مصاحبه عمیق موردبررس 20تعداد 

و بر اساس سه شیوه کدگذاري آزاد، محـوري و انتخـابی مطـرح     )MAXDAافزار مکس کیودا (نرم

، فرهنگـی و اقتصـادي در   مقوله اصلی با توجه به موضوع شامل علـل اجتمـاعی   26ت یدرنها .شد

اي، فرهنگی و مـذهبی اسـتان خراسـان    حیطه طالق یافت شده است که با توجه به شرایط منطقه

جمعیـت نمونـه ازجملـه اعتیـاد، خیانـت، مسـائل        برخی از علل طالق بیشـتر موردبحـث   یجنوب

ی ازدواج و اجباري و تحمیلی، پایبندي به فرهنگ سـنت  يهااقتصادي مانند مشکالت مالی، ازدواج

  دست، بوده است.نیطالق و مسائلی ازا

  

  .طالق ،یتیجمع ياستهایس م،یسامانه تصم رجند،یب ها: کلیدواژه

  

 27/09/1401تاریخ پذیرش:   26/09/1401تاریخ بازبینی:   03/09/1401تاریخ دریافت: 

  642- 615صص ، 1401 اسفند، 45، پیاپی 4، شماره 11، سال  اجتماعی فرهنگی فصلنامه راهبرد
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  مسئلهمقدمه و بیان 

هـا و عملکردهـاي گونـاگونی دارد و    فـه یوظ ین واحـد اجتمـاع  یعنوان اولـ خانواده به

 يریـ گها، هنجارهـا، شـکل  ارزش يریانسان، فراگ يریپذت و جامعهیترب یگاه اصلیجا

است. در کشور ما خانواده از استحکام و غنـاي خاصـی    ين فردیها و تعامالت بکنش

گیـرد،  برخوردار بوده و هست و مسائل فرهنگی، اجتماعی در درون خانواده شکل می

تواند نشانگر استحکام، حفـظ و ثبـات   یمسائل شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی افراد م

 يهـا بیآسـ  درون خـانواده  يهـا یهـا و گسسـتگ  یین جداینهاد خانواده باشد؛ بنابرا

  )6:1377نامطلوبی بر جامعه خواهد گذاشت (تیماج چی،

ها با بررسی عمیق این پدیـده، منجـر   نه طالق و جدایی خانوادهیزم تحقیقات در

نه فرهنگ زناشـویی و  یزم به شناخت علمی آن شده و به گسترش فرهنگ جامعه در

 يهـا بییري از آساجتماعی سالم و جلوگ يهاروابط خانوادگی در جهت تدوین برنامه

بـا توجـه بـه     ياگردد، پدیده طالق چه در سطح ملی و چه منطقـه بار طالق میانیز

 موردتوجه بوده است. ينقش آن در فرزند آور

آخـر   يهاشده، رتبه طالق در استان خراسان جنوبی در رتبهانجام يهادر گزارش

ملـی و ماقبـل اسـتان    29) در رتبه 1400، 99، 98، 97، 96متمادي ( يهاو در سال

چهارمحال بختیاري و سیستان بلوچستان بوده است. (گزارش آمـایش خراسـان    يها

هـاي اخیـر از    حال آمـار سـال  نی). باا1400، بهزیستی خراسان جنوبی 1397جنوبی 

مرکـز آمـار ایـران     دهد. چنانکـه اطالعـات   روند افزایش این معضل در استان خبر می

در سـطح   1399تا  1358حاکی از روند افزایشی نسبت طالق به ازدواج در بازه سال 

  1افته است.یشیافزا 3,3تا  0,8کشور است بر اساس نتایج این آمار از 

با توجه به نگاه این مقاله به واکاوي علل طالق و اثـرات جمعیتـی آن در نمـودار    

آمـده   1400تا  95اده مردان و زنان استان در سال درخ يهان سن طالقیانگیذیل م

سال بوده است. اگر بر اسـاس   4که بر اساس نمودار فاصله سنی زنان و مردان حدود 

سـال فـرض    49تـا   15باروري یـک زن را   يهابهترین سال یشناستینظریات جمع

از  یکـ یانـد  شدهخارج يکنیم زنان طالق گرفته استان در نیمه این سن از فرزند آور

                                                        
 /https://amar.org.ir5591746 : مرکز آمار ایران در دسترس در- 1
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، طـالق  يق جوانان به ازدواج و فرزنـد آور ینه تشویدر زم یعلل هدر رفت منابع دولت

فرزند آوري بالطبع ایـن تـدابیر    يهابا از دست رفتن بهترین سال زودهنگام است؛ که

  کند. را در جامعه ناکارآمد می

  
  )یاحوال خراسان جنوباداره کل ثبت(: منبع

  1400تا  95داده مردان و زنان استان در سال رخ يهان سن طالقیانگیم ):1(نمودار 
 

ن یانگیـ نسـبت بـه م   یت طـالق در خراسـان جنـوب   یج وضـع یاگرچه بر اساس نتا

 یسنت یاستان و سبک زندگ یفرهنگ يهایژگیتر است، اما بر اساس ونییپا يکشور

ازدواج رخهـا در سـال اول   شتر طالقیباال است. ب یخراسان جنوب ين آمار برایهنوز ا

 يهایژگیاست که در استان به شناخت و یفرهنگ یژگین ویدهنده ااند که نشانداده

ن شناخت در نظـر  یا يشود و در عوض مرحله بعد از عقد براینم یقبل ازدواج توجه

). بدیهی اسـت  1396و همکاران:  یشود که تبعات خاص خود را دارد (طالبیگرفته م

هاي طـالق شـامل   سو میزان ازدواج نیست؛ زیرا از یک میزان طالق شاخص ناکامی در

شـود. عـالوه   اند نمیصورت قانونی طالق نگرفتهاند و بهافرادي که از یکدیگر جداشده

رابـه  یبر این افرادي که از ازدواج خود ناراضی هستند ممکن است از هم جدا نشوند، ز

پیامـدهاي عـاطفی و مـالی     عنوان یک پیوند آسمانی دارند، یا نگرانتقدس ازدواج به

طالق هستند و یا تمایل دارند فرزندانشان در محیط خانواده پرورش یابند؛ اما مسئله 
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که به گسست خانواده و از دست رفتن کـارکرد فرزنـد آوري آن خـتم    یطالق هنگام

تواند آثار زیانباري داشته باشد که عالوه بر سطح خرد و میانه یعنی فرد و یشود م می

سـازد. در جـدول ذیـل نمـایی از      ده، سطح کالن یعنی جامعه را نیز متـأثر مـی  خانوا

بـه  1400-99هـاي   وضعیت ازدواج و طالق در خراسان جنـوبی بـر اسـاس در سـال    

  ل آمده است.  یتفص

  1400 -1399 یداده در بازه زمانسه ازدواج و طالق رخیمقا :)1جدول (

  بازه 

 زمانی

  نسبت  طالق ازدواج

  ازدواج 

 طالقبه 

میانگین سن 

 ازدواج

میانگین سن 

  ازدواج

 بار اول

میانگین سن 

  طالق

 

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان روستایی شهري جمع روستایی شهري جمع

  سال 

1400 
6817 4799 2018 1451 1180 271 7/4 6/27 6/22 3/25 5/21 8/34 3/30 

سال 

1399 
7131 4769 2362 1384 1095 289 2/5 2/27 4/22 25 4/21 1/35 3/30 

درصد 

 تغییر
4,4- 0,6 14,6- 4,8 7,8 6,2- - - - - - - - 

 ازدواج به وقوع پیوسته است. 7/4داده حدود نسبت ازدواج به طالق: در مقابل هر یک واقعه طالق رخ

 11سـن:  زوج و زوجـه هـم   -2درصد  7/80تر از ز زوجه زوج بزرگ -1اختالف سنی زوج نسبت به زوجه در زمان ازدواج: 

 درصد 3/8تر از زوجه:زوج کوچک-3درصد 

 8/10سـن:  زوج و زوجه هـم  -2درصد  9/76تر از زوجه زوج بزرگ -1اختالف سنی زوج نسبت به زوجه در زمان ازدواج: 

 درصد 3/12تر از زوجه:زوج کوچک-3درصد 

  

شـده در سـال   کلـی جمعیـت در ایـران ابـالغ     يهـا استیازآنجاکه اصل چهارم س

ل آمـوزش یـ خانواده با اصالح و تکم يداریان و پایم بنیتحک«صراحت بحث به 1393

د بر آموزش مهارتیو با تأک يدرباره اصالت کانون خانواده و فرزند پرور یعموم يها

 يهـا فرهنـگ و ارزش  يبرمبنـا  ياو ارائـه خـدمات مشـاوره    یو ارتبـاط  یزندگ يها

 یو درمان ی، خدمات بهداشتین اجتماعیت نظام تأمیو توسعه و تقو یرانیــ ا یاسالم

کنـد.   را مطـرح مـی  » 1يو فرزنـد آور  يدر جهت سالمت بارور یپزشک يهاو مراقبت

یعنوان تنها مسیر شرعی، قانونی و عرفـی جمعیـت ضـروري مـ    نگهداشت خانواده به

ت اجتمـاعی و  د. چراکه، کاهش نرخ رشد جمعیت، مشکالت ساختاري و معضـال ینما

                                                        
  : دسترس در کلی جمعیت در ایران. قابل يها استیس - 1

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26440 
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روانی که با افزایش شمار سالخوردگان و کاهش آمار ازدواج و تشکیل خـانواده سـالم   

کند؛ یک تهدید جدي بـراي توسـعه   در یک جامعه و همچنین افزایش طالق بروز می

  .کشور خواهد بود

رگـذار  یتواند در نرخ باروري یـک منطقـه تأث  یبه لحاظ جمعیت شناختی طالق م

که در جامعه حاضر پس از ازدواج، طـالق بـه دالیلـی همچـون عـدم      ییبوده و ازآنجا

دهد و فرد ناچار به جدایی شده و یشناخت کافی، اعتیاد و دالیل اقتصادي و ... رخ م

که به نسبت تـوان بـاروري مناسـبی     یازدواج مجدد نیز در سن باالتر فرد و یا درزمان

جمعیت اثرگـذار باشـد و نـرخ رشـد      طور ثانوي بر رويتواند بهیدهد، میندارد رخ م

  جمعیتی را کاهش دهد.

 تبع آن افزایش سن در زمـان بـاروري باعـث   افزایش سن ازدواج در بین زنان و به

انـدازد  ین تولد فرزند سالم را نیز به خطـر مـ  یو همچن شود می تعداد فرزند کم شدن

داده و نـرخ جمعیتـی   ن طالقی رخ دهد این عوامل بافاصله بسیار رخیبنیحال اگر درا

 دهد.یرا کاهش م

بانام تصمیم توسط سـازمان بهزیسـتی    يابا افزایش روند طالق در کشور، سامانه

کشور طراحی و اجرا گردید که زوجینی که تصمیم به طالق دارند را در یک سیسـتم  

کـاوي رونـد آن را    قبـل از طـالق قـرار داده و ضـمن علـت      يهـا مند از مشـاوره نظام

  .کندمیاستفاده ءدوراز سوک، در دسترس و بهالکترونی

سازمان بهزیستی با ارائه مشاوره به زوجین متقاضی طـالق کـه داراي مشـکالتی    

ازجمله اختالالت روانی و سوءمصرف مخدر دارند کمک کند، اما تعدادي از ایـن زوج 

ري ها آموزش اینکه چگونه طالق با آسیب کمتشوند و به آنها از طالق منصرف نمی

  داشته باشند، داده خواهد شد.

ترین مزیت سامانه تصمیم این است که متقاضیان طالق از مرحله نخست بـه  مهم

کنند و سعی بر این است کـه از فشـار روانـی    فضاي دادگاهی و قضایی ورود پیدا نمی

در صورت عـدم   ها کاسته شود. پس از انجام مشاوره در بهزیستی و مراکز مشاوره،آن

توانند از طریق دادخواست حقوقی نسـبت بـه طـالق    سط زوجین، آنگاه میسازش تو

  .اقدام کنند
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 ها اهداف و پرسش. 1

  هدف. 1-1

هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی علل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي مؤثر بـر طـالق   

  است. 1400نظران و مطلعین سامانه تصمیم در شهر بیرجند در سال از منظر صاحب

  ها پرسش. 1-2

از این منظر این مقاله با توجه به نقش دوام خانواده براي برآورده نمودن تداوم نسـلی  

  هاي ذیل پاسخ داده و براي آن راهکار تعریف نماید: قصد دارد به پرسش

  اند؟رجند کدمین علل اجتماعی طالق در شهر بیترنظران مهمازنظر صاحب -1

  ر بیرجند چه مواردي هستند؟علل فرهنگی و اقتصادي طالق در شه -2

  توان پیشنهاد داد؟یچه راهکارهایی براي نگهداشت و ثبات خانواده م -3

 پیشینه پژوهش. 2

تـوان بـه   یشده که از آن جملـه مـ  متعددي انجام يهادر واکاوي علل طالق پژوهش

 موارد ذیل اشاره کرد:

کارانـه در  کاسـب  يهـا هـا و طـالق  ازدواج«) به بررسی 1400اعتمادي و نجمی (

 ییدر مجتمـع قضـا  » در نهـاد خـانواده)   یفرم حقـوق  يشناسانهجامعه همطالع(ران یا

ل مضمون ی، در کنار تحلییقضا يهاو پرونده یاسناد قانون ی) تهران، بررس2(خانواده 

بـا   يا) در مقالـه 1399اند. فوالدیان و شجاعی قلعه نـی (  ق پرداختهیعم يهامصاحبه

و فـن   یت پژوهـ یبا روش روا» وقوع طالق يندهایفرا یشناخت جامعه همطالع«عنوان: 

بحـران   همشـهد بـه مراکـز مداخلـ     يزوج که از طرف دادگستر 18، با ییروا همصاحب

نـد  ین پژوهش، شش مـدل فرا یاند. در ا مراجعه کرده بودند، مصاحبه نموده یستیبهز

، مـدل ازدواج  يج اجبـار شده است: مدل ازدواج ناهمسـان، مـدل ازدوا  طالق مشخص

ناسـالم.   هکـم برخـوردار و مـدل خـانواد     همردساالر، مدل خـانواد  هنابالغ، مدل خانواد

  .پیري، نیازي

 يبـرا  یزودهنگـام؛ تالشـ   يهـا طـالق «با عنوان:  يا) در مقاله1399رو (و خوش

به بررسی علل طالق زودهنگام در شهر ایـالم بـه روش   » یاجتماع ياانفصال از اشاره

حاکم بر طالق زودهنگام عبارت بودنـد از: ازدواج   یط علیگراند تئوري پرداختند. شرا

، انفعـال  یو خانوادگ یشخص يهامثابه عبور از بحرانمند: پنداشت از ازدواج بهفیتکل
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با دوران عقد،  یل در عقد، مواجهه سنتیمحدود و تعج يبنددر مخالفت، زمان یشگیپ

ن در یبا مسائل زوج یر دوره عقد، قصور در برخورد منطقرفتار د یشینما یده سازمان

 حقوقی ،. در هر سه مورد علل اقتصاديیت و بدگمانیر متضاد از موقعیکشاکش تفاس

شده که با توجه به ماهیت فرهنگی اجتماعی در سه شهر تهران، مشهد و ایالم انجامو

وضعیت طـالق در خراسـان   شهر بیرجند نیاز به بررسی متفاوت دارد. اگرچه در مورد 

) در کتـابی تحـت عنـوان تحلیـل مسـائل و      1396( يجنوبی؛ طالبی، ثقفی و اصـغر 

اجتماعی کشور به بررسی و تحلیل وضعیت طـالق در خراسـان جنـوبی و     يها بیآس

اند، اما شرایط دو سال اخیر در کشور و همهشناسایی راهکارهاي مؤثر بر آن پرداخته

  به بررسی مجدد موضوع در بیرجند دارد. بیماري کرونا نیاز يریگ

تـوان از:  یهاي کیفی پدیدار شناختی در واکاوي علل طـالق؛ مـ   از دیگر پژوهش 

طـالق از دیـدگاه فـرد     ي) که به معنا کاو1396نژاد، محمدي، کریمی و فالح ( ینواب

) که به مطالعه در افراد مطلقه شهر 1395( ی؛ کریمی، الماسی، حمدي و فاضلمطلقه

رامـون عوامـل مـؤثر بـر طـالق      ی) که به دیدگاه زنان مطلقـه پ 1394(رشت و واعظی

ها نیز هرکدام جامعه و نمونه متفـاوتی از ایـن مقالـه    ادکرد. این پژوهشیاند؛  پرداخته

 دارند هرچند که در بسیاري از موارد داراي اشتراکاتی نیز هستند.

و همکـاران  1ویگنـولی هاي خارجی در خصوص علل اقتصادي طـالق؛   در پژوهش

ن منظور بهیا يبراپرداختند.  ییاشتغال زنان و ثبات زناشوبینرابطهبررسی) به2016(

ل اشتغال زنان در طالق در آلمان، مجارستان، ایتالیا و لهستان استفاده کردنـد.  یتفص

در ایتالیا و لهستان بیشتر  ییمطالعات نشان داد که اشتغال زنان باعث اختالل زناشواین

ویـژه در مطالعـات   ت مطالعات طالق را بهیها اهمافتهین یاز آلمان و مجارستان بود. ا

درك «) بـه مطالعـه   2016و همکـاران (  2کند. همچنین؛ اندریـد یبرجسته م یقیتطب

 ياند. با محوریت طالق و فرزند آورپرداخته »احساسات در زنان و مردان طالق گرفته

سک طالق و چهار متغیر مربوط به کودکان ی) رابطه ر2015و همکاران ( 3اسوز؛ چینی

ش از ازدواج، تعداد، سن یتولد پ« دند کهیجه رسین نتیکردند و به ا ین را بررسیدر چ

طـور  سک طـالق دارنـد. بـه   یبر ریتوجهن چهار متغیر تأثیر قابلیا »و جنس فرزندان

ش دارند؛ یقبل از ازدواج هستند، بیشتر به طالق گرا فرزنددارايکه) زوجهایی1خاص، (

) هرچه سن فرزندان 3، () هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد، خطر طالق کمتر است2(

                                                        
1. Wegnoly 
2. Android 
3. Chisu 
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پسـر دارنـد کمتـر بـه     که) زوجهایی4ن کمتراست (یوالد يکمتر باشد خطر طالق برا

ت یدر تثب یاند که کودکان نقش مهم نتیجه رسیده به این روند؛ و نیزسمت طالق می

 کنند.میازدواج و حل اختالفات در ازدواج بازي

متعدد در این موضـوع مقـاالت    يهااگرچه باوجود قدمت مسئله طالق و پژوهش

بسیاري با رویکردهاي علمی مختلف نگاشـته شـده امـا در شـهر بیرجنـد و بـا نگـاه        

  پرداخته نشده است. اجتماعی و جمعیتی به این موضوع

 مالحظات نظري. 3

، جمعیـت  یشـناخت بحث نظري در مورد طـالق بـه وسـعت تمـامی نظریـات جامعـه      

گونه کـه بسـیاري از علـوم دیگـر      در حوزه خانواده است. آن یشناختشناختی و روان

رد. در ایـن مقالـه سـعی بـه     یگیاجتماعی را نیز در برم یشناسهمانند اقتصاد و روان

  شده است. یشناستیو جمع یشناسزه جامعهبحث در حو

 ت و چرخه زندگی خانوادگییه انتقال جمعینظر. 3-1

اسـت.   یتـ یات در حـوزه مطالعـات جمع  ین نظریتراز مهم یکیت یه انتقال جمعینظر

شود که عموماً بانام انتقال اول، دوم و یبرده مت نامیه انتقال جمعیامروزه از چند نظر

ت، صـرفاً بـه   یـ ه انتقـال اول جمع یـ شـوند. در نظر یشناخته مت یسوم جمع یتازگبه

  شده است.ها اشارهرات صورت گرفته در آنییر و تغیومو مرگ يتحوالت بارور

عمـدتاً متمرکـز بـر     یشناستیه انتقال دوم جمعیه اول انتقال، نظریبرخالف نظر

گرفتـه در  رات صـورت  ییـ بـوده کـه در آن بـه تغ    ینیر سطح جانشـ یز يل باروریدال

 1986در سال  2و لستهاق 1ه توسط ون دکاین نظریشده است. ا يادیخانواده توجه ز

افتـه  یتوسعه يو تداوم آن در کشورها ینیر سطح جانشیز يها بارورمطرح گشت. آن

ر و تحوالت در ییاز تغ یدانند که ناشیرات در سطح خانواده و ازدواج مییرا معلول تغ

در  یتـ یرات جمعییـ ح تغیتوضـ  يت بـرا یـ نتقال دوم جمعسطح جامعه است. مفهوم ا

کـا  یش نرخ طالق مخصوصاً در آمریوضـع شـد که افزا 1950بعد از  یغرب يکشورها

ن یـ در ا يبارور 1960مه دوم دهه یرا به همراه داشت. در ن يناویاسکاند يو کشورها

نسبت افـراد  افت، یر ییسن در هنگام ازدواج تغ يمناطق، شروع به کاهش کرد و الگو

افـت  یش یافزا یوگیهاي قبل و بعد از ازدواج، دوران طالق و ب یخانگزان همیمجرد، م

                                                        
1. Vandekaa, D, J 
2. Lesthaghe, R 
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)Lesthaegue, 2006: 62.(  

رویکرد چرخه زندگی خانوادگی نیز، براي توصیف تغییـرات در انـدازه، ترکیـب و    

 کـه رود؛ که بر زمان و مراحل مختلـف آن کارکرد خانواده در طی حیات آن به کار می

د دارد یـ شـود، تأک توسط وقایع کلیدي جمعیتی، اجتمـاعی و اقتصـادي تعریـف مـی    

). اندازه خانواده و ترکیب آن در طـول حیـات اعضـاي آن    215: 1381(لوکاس و میر 

ها از خـانواده، برگشـت کودکـان بـالغ،     ماند. تولد فرزندان، دوري آنیکسان باقی نمی

یراتـی هسـتند کـه ممکـن اسـت فـرد در       طالق، ازدواج مجدد، بیوگی و ... همـه تغی 

 Swanson andنامنـد. ( خانواده تجربه کند؛ که اصطالحاً تغییرات چرخه زندگی مـی 

siegel, 2004: 208تواند منجر به تغییر چرخه زندگی خانوادگی به لحاظ ی). طالق م

در حـوزه   يگذاراستیتوقف جمعیتی شود لذا علت کاوي آن در ابعاد مختلف براي س

  .اده داراي اهمیت ویژه استخانو

 ییکارکردگرا. 3-2

خانواده نهادي است که بقاي آن وابسته به کارکردهایی چون اجتمـاعی کـردن اولیـه    

افراد، تجدید نسل و آماده کردن آنان براي پـذیرش قواعـد زنـدگی اجتمـاعی اسـت.      

اعضا از قبیـل  ن نیازهاي یترین برخی از اساسیعالوه بر این نهاد، خانواده تاکنون تأم

نیازهاي عاطفی، تغذیه، نیازهاي جنسی و حمایـت و پشـتیبانی را بـر عهـده داشـته      

در » عـاطفی «ان بر این باور است کـه زنـان نقـش    ییکی از کارکردگرا 1است. پارسونز

و احساساتی هسـتند. از سـوي دیگـر،     ها مطیع، شاد، بامحبتکند آنیخانواده ایفا م

اقتصاد خـانواده   يهارا داشته باشند و کسب درآمد چرخه »آورنان«مردان باید نقش 

یتنها نقش زنان را در عصر حاضـر، اساسـی و ضـروري مـ    نهرا به حرکت درآورند. او 

هـا بـا خطـرات زیـادي همـراه      کند هر تغییري در این نقشیبلکه خاطرنشان م ؛داند

منظور احـراز شـغل در   رود که زنان الگوهاي مردانه را بهیخواهد بود. البته احتمال م

ذکر اسـت کـه   رقابت مستقیم با مردان طبقه خود، دنبال کنند؛ اما این نکته نیز قابل

زنان از الگـوي سـنتی خـانوادگی صـورت گرفتـه       يرغم پیشرفتی که در آزادسازیعل

 یاند. البته روشن اسـت هنگـام  ش رفتهیاست فقط گروه کمی از آنان در این جهت پ

ا کلیت بخشید که در ساخت خانواده تغییراتی اساسی به وجود آید. توان این امر ریم

اعطاي فرصت برابر بر هر دو جنس یا انسجام مثبت خانواده ناسـازگار اسـت (شـرمن    

                                                        
1. Talcott_Parsons 
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ضـمن ایجـاد    ،آور). لذا تغییر نقش زنان در خانواده از عاطفی به نان13 :1366 1ووود

بخشی از علل اقتصادي طالق منجر به پیدایش علل اجتماعی و فرهنگـی بعـدي نیـز    

  شده است.

  آنومی يهینظر. 3-3

یا آنومی، منجر به محو و غیبت تدریجی اقتدار و ضابطه اخالقـی شـده و    يهنجاریب

 دهد. در جامعه در حال گـذار یدر آن جامعـه کنتـرل اجتمـاعی خـود را از دسـت م

 يهـا شـوند و قواعـد و ارزش  یها دچـار سرگردانی مـ و دگرگـونی، بـسیاري از انسان

جدیـد و   يهـا شود. از سوي دیگـر، ارزش یارزش مت و کمیاهمیها بجامعه، براي آن

منطبق با شرایط نیز، هنوز در جامعه جا نیفتاده اســت. درواقـع، جامعـه دو سـاخت     

کننـد  یـن و برخـی از سـاخت نوین تبعیت مدارد. در این جامعه برخی از ساخت که

یهنجارهـا و آنــومی، وضـعیتی را ایجـاد مـ     یدگیپاش). ازهم1384: 67، ی(ساروخان

حـد  یشود و ازآنجاکه طبعـاً این آرزوهـاي بـ  یحدوحصر ایجاد میکند که آرزوهاي ب

کـه در  د یـ آیتوانند ارضا شوند، درنتیجه وضـعیت نارضـایتی اجتمـاعی پدیـد مـ ینم

شـود  یجریان اقـدامات منفـی اجتمـاعی نظیـر طـالق، خودکـشی و غیـره ظـاهر مـ 

). در دو سـال اخیـر   1378: 121ع پـور،  یـ سـنجش اسـت (رف  که ازنظر آمـاري قابـل  

هاي بورسـی،   هاي مختلف اجتماعی ازجمله: شرایط اقتصادي و تورمی، شکست بحران

آموزان در منزل منجر به ایجاد  وم دانشکرونا، قرنطینه خانگی و حضور مدا يریگهمه

 ب نمانده است.ینصیدر جامعه شده است که خانواده نیز از آن ب يهنجاریب

هـاي فرزنـد آوري را از فـرد بـه     عنوان یک پدیده اجتماعی بهترین سـال طالق به

ن کارکردهـاي  یتـر گیرد و خـانواده یکـی از مهـم    دهنده خانواده میلیعنوان جز تشک

دهـد. فروپاشـی خـانواده بـه     ظام اجتماعی یعنی تجدید نسل را از دست میخود در ن

گسلد. لـذا   اجتماعی را می يوندهایهنجاري اجتماعی جامعه را متزلزل و پبی يمنزله

نظران سعی بر توجه بر تحلیل نتایج بـر اسـاس   هاي مختلف با صاحببعد از مصاحبه

  این نظریات شد.

  روش پژوهش. 4

به بررسی علل طالق از منظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي و شناسـایی  در این مقاله 

شـده اسـت. جامعـه    از براي کاهش آن در شـهر بیرجنـد پرداختـه   یراهکارهاي موردن

                                                        
1. Sherman Wood 
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د آگـاه بـه مسـائل طـالق کـه دررونـد       ین پژوهش کارشناسان و اسـات یموردمطالعه ا

شـده دفمند انتخـاب ه يریگفعالیت دارند هستند که از روش نمونه »سامانه تصمیم«

 یـی ، اجرايصورت اجبارده طالق را بهیکه با پدهستند ياند. درواقع نمونه شامل افراد

 سـؤاالت عمقی با صاحبنظران شامل   براي این منظورمصاحبه درارتباطند. یا مشورتی

تخصصی بـا   سؤاالتکلی از سن، جنس، تحصیالت و سابقه فعالیت در حوزه طالق و 

عوامل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی منجر به طالق از منظر شما  نیتر مهمسه محور 

  کسی که در بخشی از فرآیند طالق قرار دارید چیست؟ صورت گرفت. عنوان به

شده کـه در آن تـا   استفاده» يریل تفسیتحل«ها از روش ل دادهیوتحلهیتجز يبرا

ن یـ بـه ا  یابیدست ينهفته در متن مکتوب مصاحبه را آشکار و برا يهاامیحد امکان پ

ده، یپرسـ  یات نوشـته، سـؤاالت اصـل   یـ طور کامل و با جزئد متن مصاحبه بهیهدف با

ن یـ ازاد مشخص و پـس ینیز با یکننده و سؤاالت اضافمصاحبه يهاها، کاوشيادآوری

افـزار  ت بـا نـرم  یـ و درنها شد کنندگان پرداختهاظهارات شرکت يبندمرحله به دسته

  .)MAXDAمکس کیودا (

  از به دست آمد است.یموردن يهایکدگذاري انجام و خروج

  روایی و اعتبار پژوهش. 4-1

) ابتـدا بـراي انطبـاق شـرکت    2000( 2لریو م 1دگاه کرسولیپژوهش از د ییبراي روا

و  یرا بررس يباز و مرکز يها خواسته شد تا کدگذارند، از آنیکنندگان، در طول فرآ

هـاي  باز و متمرکز، داده ياصالح کنند و نظرات خود را ارائه دهند. در مرحله کدگذار

علمـی باتجربـه و متخصـص در    هیئت يق توسط سه نفر از اعضایآمده از تحقدستبه

شناسـی و مشـاوره خـانواده مشـاهده و     روانشناسی، جامعـه  يهانه طالق از رشتهیزم

کنندگان زمان از شرکتطور همی قرار گرفت. بههاي حاصل از نظرات موردبررسافتهی

  آمده کمک گرفته شد.دستبه يهار دادهیل و تفسیند تحلیق در فرآیدر تحق

 یشـده از آن مصـاحبه طـ   استخراج يهايبندم و دستهیپس از هر مصاحبه، مفاه

ل و به دنبال آن درخواسـتی  یمیشونده امصاحبه يک تا دو هفته پس از مصاحبه برای

  شونده ارسال شد.مبنی بر بررسی کدها به مصاحبه

حاصـل از   يهـا افتـه یش اعتبـار  یهـا و افـزا  د در اعتبار دادهیمنظور کاهش تردبه

م و کدها، سه مورد از مصـاحبه یروز پس از استخراج مفاه یها، سوتحلیل دادهتجزیه

                                                        
1. John W. Creswell 
2. Charlz D. Miler 
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ن داده طـور کـه در جـدول نشـا    شدند. همان يارجاع و کدگذار یصورت تصادفها به

کد موردتوافـق و   89مورد بوده که  208روزه یشود تعداد کل کدها در دو بازه س می

کد مورد عدم توافق قرار گرفتند. بر این اساس درصد اعتماد قابلیـت بـاز آزمـون     29

  د است.یدرصد است مورد تائ 60شده که چون باالي درصد محاسبه 80,8

  قابلیت اعتماد به روش باز آزمون :)2جدول (

 ردیف
عنوان 

 مصاحبه

تعداد 

 کدها

کدهاي 

 توافق

کدهاي عدم 

 توافق

درصد اعتماد 

 قابلیت باز آزمون

 79,2% 15 32 75 12کد  1

 81,1% 13 29 68 8کد  2

 82,2% 11 28 65 4کد  3

 80,8% 29 89 208 کل
 

ــدر ا ــا ی ــژوهش ب ــر از  20ن پ ــاوران صــاحبنف ــران، مش ـــاتید نظ ــانواده، اسـ خ

دانشــگاهی و کارشناســان آگاه به مســائل طالق که آگاهی کافی از فرایند سـامانه  

نفـر در رشـته    13آمده اسـت. از ایـن تعـداد    عملتصمیم بهزیستی دارند، مصاحبه به

 3نفر در رشته حقوق و  2شناسی و علوم اجتماعی، نفر در رشته جامعه 2روانشناسی 

نفـر داراي تحصـیالت    14انـد. از ایـن تعـداد     ددکاري تحصـیل نمـوده  نفر در رشته م

اند. ازنظـر سـابقه    آموخته دکتري بودهنفر دانش 4کارشناسی ارشد دو نفر لیسانس و 

ـ  نفـر  4سـال و   15تا  11ن ینفر ب 11سال  10تا  5ن یب نفر 5کار  سـال   15ش از یب

  اند. داشتهسابقه فعالیت در حوزه خانواده و مسائل مرتبط با آن 

  قیهاي تحقافتهی. 5

آمده است که هر مصاحبه پس از انجـام  دستمصاحبه به 20مطالعه حاضر از مجموع 

صـورت مـتن   صورت گرفته است در ابتدا مصاحبه انجام و به يافزار و کدگذاروارد نرم

ت یـ و درنها يمحـور  يبـاز در مرحلـه بعـد کدگـذار     يافزار و سپس کدگذاروارد نرم

و  يبنداست، درواقع شامل طبقه يکدگذار ییکه شامل مرحله نها یانتخاب يکدگذار

شده اسـت، الزم بـه ذکـر    ق انجامیهاي مربوط به سؤاالت تحق سه و انتخاب مقولهیمقا

 يتعداد يصورت است که کدها براند اعتبار به این یباز فرا ياست در مرحله کدگذار

سـه شـده اسـت. از    یمقا یکـد انتخـاب   شوندگان ارسال و نظـرات در مـورد  از مصاحبه

ها موارد ذیـل تحـت عنـوان موضـوعات و مفـاهیم مـرتبط بـه علـل         مجموع مصاحبه
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  اجتماعی طالق در قالب جدول ذیل استخراج گردیده است.

  طالق یاجتماع علل به مربوط میمفاه و موضوعات فهرست ندیفرا :)3( جدول

 کدهاي اولیه مقوله فرعی مقوله اصلی

 ناموفقازدواج 

عدم مشورت و اجازه، کارآمدي خانواده اختالف سـنی،   اختالف سنی

باورهاي نادرست ازدواج زوجین، روابط نادرست دختر و 

ــر     ــدون تفک ــریع و ب ــیش از ازدواج، ازدواج س ــر پ پس

 مطلقین، سختگیري در ازدواج

 يهـا نظام ارزشی که متفاوت شـده بـا گذشـته، ازدواج   

 کودك همسريهاي تحمیلی، مصلحتی، ازدواج

فراهم نبودن امکـان ازدواج در سـن و موقـع مناسـب،     

ازدواج اجباري، عدم آشنایی با نقش، عـدم مشـورت و   

 اجازه، کارآمدي خانواده

 باورهاي نادرست ازدواج زوجین

روابط نادرست دختر و پسر پیش از 

 ازدواج

 ازدواج سریع و بدون تفکر مطلقین

 سختگیري در ازدواج

نظام ارزشی کـه متفـاوت شـده بـا     

 گذشته

 هاي مصلحتیازدواج

 هاي تحمیلیازدواج

 کودك همسري

فراهم نبودن امکان ازدواج در سن و 

 موقع مناسب

 ازدواج اجباري

 يهـــاشــناخت ناکـــافی از نقــش  

 همسري

 هادخالت خانواده

ــس از    ــد پ ــدید از فرزن ــت ش حمای

 ازدواج

  فرزند پس از ازدواجحمایت شدید از 

 توقعات غیرمنطقی پدر و مادر

 توقعات غیرمنطقی پدر و مادر

 سبک زندگی

ـ  اهمیت دادن به خانواده خـانواده بـه    یتـ یاهمیاهمیت دادن به خانواده زن، ب

  خانواده شوهر، حجاب

 مهم بودن بحث حجاب براي خانواده شوهر

  ها در فضاي مجازيحضور فعال خانم

 یخـواه ادهیـ وآمد با دوسـتان، ز رفت ،یچشم وهم چشم

ازانـدازه  شیخانواده شوهر، توقعات ب یخواهادهیزنان، ز

 ياز خانواده زن، کاهش فرزند آور

 حجاب

 فضاي مجازي

 ییگراتجمل

 دوستان

 زنان یخواهادهیز

 يکاهش فرزند آور

 يهابیآس

 اجتماعی

اخالقی، تنوع يبندوباریب اعتیاد همسر، وفاي به عهد، اعتیاد همسر

 خیانت جنسی یطلب

مشکالت مرتبط 

 با نهادهاي مسئول

، نبود سازوکار رانهیگ سخت يهابا ضمانت ییهادادن وام فقدان زیرساخت براي ازدواج

زنـدگی و   يهامناسب آموزشی جهت آشنایی با مهارت

ها در مـورد ازدواج،  ازدواج، تصمیمات متفاوت سازمان
 ازدواج ربط يذاختالف در نهادهاي 
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 کدهاي اولیه مقوله فرعی مقوله اصلی

 ایجاد بستر مناسب براي ازدواج آسانعدم 

تمایل افراد به 

 زندگی فردگرایانه

  عدم شناخت واقعی از آزادي عدم شناخت واقعی از آزادي

 آزادي زنان آزادي زنان

 طرز متفاوت لباس، لهجه، وسایل زندگی و ... ظاهر خانواده ظاهر خانواده

زنان و  يهاينابرابر

 مردان در جامعه

ــابرابر ــاين ــردان در   يه ــان و م زن

 جامعه

جانبه زن در هنگـام بحـث و دعـوا، کوتـاه     پذیرش همه

ن شـرایط مناسـب   یآمدن به دلیل دارا بودن فرزند، تأم

 براي زندگی توسط مرد

عدم حضور زوج در 

 خانه
 عدم حضور زوج در خانه

 عدم صمیمیت، عـدم همـدلی، عـدم همـدردي، عـدم     

عاطفی و مالی به دلیل بیرون بودن از  يریپذتیمسئول

 منزل

 تفاوت طبقاتی تفاوت طبقاتی
فرهنگــی و  يهــاعــدم شــغل مناســب، وجــود تفــاوت 

 هااقتصادي در خانواده

کمرنگ شدن 

 باورهاي مذهبی
 کمرنگ شدن باورهاي مذهبی

گرفتن طالق بدون اجازه والـدین، از بـین رفـتن قـبح     

 ازدواج و طالق
 

مفهـوم اسـتخراج   38مقوله فرعی و تعـداد   32مقوله اصلی و  11جدول فوق  در

شده است که در زیر نمودار مضامین اصلی و فرعـی حاصـل از علـل اجتمـاعی آورده     

شده است. در ادامه به جهت آشنایی با متن صرفاً دو مقوله اعتیـاد و خیانـت از علـل    

 اند.اجتماعی آورده شده

  یاجتماع علل .5-1

 ادیاعت .5-1-1

اد اسـت کـه سـالمت    یـ ، معضـل اعت یمشکالت جوامع انسـان از بزرگترین یکیامروزه 

، يفـرد  ياندازد و باعث از دست رفتن کارکردهـا جامعه، خانواده و فرد را به خطر می

 ).12: 1396تپه و همکاران،  یسوگل یشود (نعمتمیو اجتماعی ، خانوادگیشغلی

بـر فـرد، خـانواده و جامعـه دارد و      يانباریرات زی، تأثالکلاعتیاد به مواد مخدر یا 

رانگر خانواده و جامعـه و  یو ياز عوامل بروز طالق است. اعتیاد به مواد مخدر بال یکی

اد یـ دهـد کـه اعت  نشان مـی شناختیآسیبهاياست. بررسی یروح و روان آدممخرب 

و سـرانجام از   ياحساس شرمسار، پیوند عاطفیکانون خانواده وسستی ي، سردوالدین

ن یچنـ  ياعضـا  يو بزهکـار  يدارد و تبهکـار  یسـاختارخانواده را در پـ  گسیختگیهم

 یو اجتمـاع  ي، اقتصـاد ، روانـی ار محتمل است. اعتیاد عوارض جسمییبس ياخانواده

ماننـد اضـطراب و   عصبیهايناراحتیتوان بهعوارض میاینيدارد. از جمله اي گسترده
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، ضـعف حافظـه، بـه هـم     فـردي هـاي مسـئولیت بهتوجهی، ضعف اراده، بیگريپرخاش

بـه 1389و لطمه به اقتصاد خانواده اشاره نمود (رشـاد،   يکاری، بخوردن تعادل روانی

  ).130: 1390، از هنریان و یونسینقل

د یـ گویکنند زوجه میبسیاري از متقاضیان طالق وقتی به خودم من مراجعه م«

کـنم  یاش مراجعـه مـ  کننده مـواد هسـت و وقتـی بـه خـانواده     من مصرفکه شوهر 

که چیز عادي و طبیعی هست که شما ازش انتظار داري مثالً به خـاطر  نیگویند، ا می

  )4(مصاحبه کد »مواد مخدر بخواد تقاص پس بده به شما

  انتیخ. 5-1-2

هر رابطه نزدیک و ها در تین کیفیتر) اعتماد یکی از مطلوب2001( 1از دیدگاه بروان

 دئالیـ عنوان هسته مرکزي یک رابطه اصمیمی است و اغلب در کنار تعهد و عشق به

). درواقـع یکـی از اصـول اولیـه     53:1390شود (زارعی و همکـاران، در نظر گرفته می

زندگی اجتماعی، داشتن اعتماد به یکدیگر اسـت و اگـر افـراد در جامعـه نسـبت بـه       

دشـوار   يانداشته باشند، تـداوم زنـدگی در چنـین جامعـه    یکدیگر اعتماد و اطمینان 

  )42:1386خواهد بود (باستانی و دیگران،

 یطلبـ اخالقـی و تنـوع   يبندوباریوفایی، بدر این پژوهش نیز مسئله خیانت با بی

  اند.کردهشوندگان به این مسئله اشارهشده و اکثر مصاحبهجنسی مطرح

مطرح هست، سطح توقع آقـا یـا    ییرا زناشوغیر از مسائل جنسی که تو روابط ف«

خانم هم هست، انتظاراتی که توي مسائل جنسی دارند و شاید نتونه طرف مقابلشون 

و غیر از اون تنوع طلبـی   گرده یم براونارو برآورده بکنه. باالخره به موضوعات جنسی 

خیلـی   متأسفانهمهمه که  ي مسئلهیا آقایون دیده میشه. این یه  ها خانمکه در برخی 

زناشـویی   مشکالت وعاطفی  يکمبودهاو درنهایت،  یطلب تنوعشاهدش هستیم، این 

(مصاحبه  »هم یه عامل دیگه اي باشه که تو این مسائل فرازناشویی تاثیر گذار هست.

  )1کد 

ما زوجینی داشتیم که وقتی میان مراجعه میکنن خیانت تو زناشویی هست. شاید تـو  

 خودش یه نشانه است. ها انتیختا خیانت بوده. این  13 12تا مراجعین ما  20

هرچیزي ممکنه باشه، زوجین رو از هم دور میکنـه   درتفاوت در ادراك یا تفاوت 

ندازه که زوجین براي اینکه پناه ببرند که مشکالتشـون حـل بشـه، پنـاه      و فاصله می

انت یک عامـل ثانویـه   و خود خی افتد یمهاي دیگه. اینجا خیانت اتفاق  میبرند به آدم

                                                        
1. Brun 
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کننـد بـراي جـدایی    است. ولی همین خیانت یک عاملی میشه که زوجین معرفی می

مشکالتشون رو به مشاور میگفـتن، ایـن    تر شیپاین موضوع نبوده ولی اگه  الزاماًولی 

  )17افتاد. (کد اتفاقات نمی

 شود یمطور که مشاهده در ذیل ابر واژگان علل اجتماعی طالق آمده است. همان

دالیل اجتماعی طـالق   نیتر مهم ها خانوادهعللی چون خیانت، اعتیاد همسر و دخالت 

  نظران است.از منظر صاحب

  

  

  طالق یفرهنگ علل به مربوطمیمفاه و موضوعات فهرست ندیفرا :)4( جدول

 کدهاي اولیه مقوله فرعی مقوله اصلی

 یمذهب يها تفاوت

حجاب، اهل سـنت   ازاندازه شیبسختگیري  تعصبات مذهبی

، اهمیــت دادن هــا خــانوادهو شــیعه بــودن 

شرایط،  دوراز بهبه اعمال دینی  ازاندازه شیب

پرداخت خمـس و زکـات در شـرایط مـالی     

 پایین

 اختالف مذهب

 جمعی يها رسانه

، يا رســانهنــامفهوم بــودن برخــی مفــاهیم  يا رسانهنبود سواد 

نادرست،  يا رسانهبرداشت نادرست، آموزش 

ــأم ــانه،   نیت ــط رس ــی توس ــاي جنس نیازه

 ارتباطی زوجین يها سبک

 نادرست يا رسانهآموزش 
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 کدهاي اولیه مقوله فرعی مقوله اصلی

تفاوت در نگرش و 

 ادراك

و  ها ارزشعدم پذیرش فرهنگ جدید تغییر  و سبک زندگی ها ارزشتغییر 

عدم پـذیرش  -سبک زندگی، دیدگاه سنتی

 فرهنگ جدید، مردساالري
 سنتی بودن

 يریگ شکلعدم 

 مناسب ازدواج

انتخاب بر اساس قیافه، انتخـاب بـر اسـاس     انتخاب بر اساس ظاهر

 وآمـد  رفتوسایل زندگی، انتخاب بر اساس 

در جامعه، نداشتن مـالك جهـت انتخـاب،    

 عدم اختصاص زمان کافی براي آشنایی

 يارهایمعو  ها مالكنبود 

 مناسب در انتخاب اولیه

عدم آشنایی زوجین قبل از 

 ازدواج

 عدم مراجعه به مشاور
آگاه نبودن درباره مسائل 

 یشناخت روانو  یشناس روان

عدم اطالع در مورد روابط همسـري، عـدم   

زنـدگی و یـا    يهـا  سـبک آشنایی در مورد 

 ارتباطی يها مهارت

 تفاوت در فرهنگ

مراجعه به زندگی مدرنیته در صورت ازدواج  فرهنگی یماندگ عقب

، فرهنـــگ متفـــاوت  یناآگـــاهو از روي 

از زنـدگی سـنتی بـه     ییجا جابه، ها خانواده

اي،  مدرنیتـــه، اخـــتالف قـــومی و قبیلـــه

 فرهنگی یماندگ عقب

 

 یعدم شناخت فضاي زندگ

 (مدرینیته یا سنتی)

(هم شهري  يا منطقهاختالف 

 نبودن)

بودن  کفو همیا  يتراز همعدم 

 ها خانواده

پیشرفت مطالعاتی و 

 فرهنگی زنان

پیشرفت مطالعاتی و فرهنگی 

 زنان

آشـنایی زنـان بـا     -زنـان  يتحصیالت بـاال 

 حقوقشان

شکسته شدن قبح 

 طالق
 شکسته شدن قبح طالق

از بین رفتن قبح طـالق در میـان زوجـین،    

در  هـا  خانوادهاهمیت ندادن به زوجنین در 

 شرایط طالق
  

شـده   اسـتخراج مفهـوم   17مقوله فرعـی و تعـداد    16مقوله اصلی و  8در جدول 

است. با توجه به محدودیت درج تمام کدها صرفاً دو مـورد از مقولـه فرهنگـی شـرح     

  شده است داده

  یفرهنگ علل .5-2

  مشاور به مراجعه عدم. 5-2-1

سبب شده اسـت کـه در    زن و شوهر لزوم حفظ کانون خانواده و رابطه زوجیت میان
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چـه بســا  و شــودبینـی پــیش مشـاوره زوجــین هنگـام طـالق    قـانون ترتیبـاتی بــراي  

منصـرف شـوند.    طـالق  از زن یـا شـوهر   سبب شـود کـه   مشاوره قبل از طالق انجام

عنوان یک الـزام و تکلیـف در   فارغ از اثر بخشی آن به قبل از طالق يها مشاوره انجام

که به همین منظور در سامانه تصمیم نیز لزوم  شده است قانون حمایت خانواده مطرح

  اوره قبل از طالق وجود دارد.مراجعه جهت مش

ولی همین خیانت و خیلی از مشکالت یک عاملی میشه که زوجین معرفی مـی «

این موضوع نبوده ولی اگه پیش تـر مشکالتشـون رو بـه     الزاماًکنند براي جدایی ولی 

افتاد یعنـی االن در جامعـه خیلـی از افـراد     مشاور میگفتن، این اتفاقات واسشون نمی

  )17(کد  »کنن از مشاور در زندگی خودشون رو احساس نمی لزوم استفاده

که  یشناخت روان يها تفاوتعشق بعد از ازدواج در بهترین حالتش یعنی تحمل «

ـ   واقعاًاین موضوع یک موضوع  نظـر مـن اگـه بخـوایم     همهمیه تو اغلب طالق ها کـه ب

، مهـم تـرین   عاملیه که منجر به طالق میشـه  نیتر مهمکنیم چه عاملی  يبند تیاولو

نیستن، خیلی هاشـون اگـر    آگاهخیلی هاشون  !گم، علل روانشناختی علت رو من می

حاضر به پذیرش و تحمل این تفاوت با هم دیگه نیستن و دنبال این هسـتند   اند آگاه

که فشار بیاورند که تغییر کنند که البته عدم مراجعه به مشاور در هنگام مشکالت به 

 )10(کد  »ن میزنهاین موضوعات بیشتر دام

 فرهنگ در تفاوت. 5-2-2

 نیتـر  مهـم فرهنگی توي کیس هاتون مـوردي بـوده کـه میتـونی یکـی از       ازلحاظ(«

اینکه بومیه یک منطقه نبودن، موردي داشـتین   مثالًعواملی که توي عوامل فرهنگی، 

که این عاملی بوده واسه طالق)؟ ممکنه وجود داشته باشند اما تفاوت در برداشت آن

متفـاوتی بـودن،    يشـهرها ها نسبت به موضوعاته. ما خیلی از زوجین داشتیم کـه از  

تاشون زوجینی بودند کـه بیرجنـدي    10تا زوجی که ما داشتیم شاید  20: توي مثالً

کردند. ما یه بحثی تو تفاوت فرهنگـی داریـم   اي زندگی می بودند ولی توي شهر دیگه

نتی هست که توي این جامعه گوشی استفاده یه جامعه س مثالًبه اسم رشد فرهنگی؛ 

ــت اســتفاده نمیشــه و   ــهنمیشــه، اینترن ــردم ارتباطاتشــون ســنتی هســت.   ي هم م

 يا جامعهکنند و میرن توي نا اگر این جامعه رو رها مییارتباطاتشون کالمی هست. ا

فرهنگی نمیشه مقایسه کرد، یـک   ازنظرمتفاوته و  کامالًکه فرهنگی از نظر اجتماعی 

  )17کد »(مدرن هست ي امعهج

 شـود  یمطور که مشاهده در ذیل ابر واژگان علل فرهنگی طالق آمده است. همان
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عللی چون: دیدگاه سنتی عدم پذیرش فرهنگ جدید، تفاوت در فرهنـگ، تفـاوت در   

صـاحب  ازنظـر دالیـل   نیتر مهمبه ترتیب  ها خانواده يتراز همنگرش و ادراك و عدم 

  نظران بوده است.

  
  

  طالق ياقتصاد علل به مربوطمیمفاه و موضوعات فهرست ندیفرا :)5( جدول

 کدهاي اولیه مقوله فرعی مقوله اصلی

عدم آشنایی با 

 حقوق قانونی

عدم داشتن شـغل مگـر در صـورت دریافـت      دریافت درآمد زن توسط مرد

درآمد توسط مرد، عدم تحقـق شـروط عقـد    

آگـاهی از  بعد از ازدواج، ندادن نفقه بـه زن،  

حقوق مالی زنـان نسـبت بـه گذشـته، عـدم      

تمکین، اجازه ندان به همسر از درآمد جهـت  

ن نیازهـاي زنـدگی، عـدم اجـازه خریـد      یتأم

 بدون حضور شوهر

 مالی نسبت به زوجه يریپذ تیمسئولعدم 

 عدم تحقق شروط ضمن عقد

آشنایی با قوانین و حقوق زوجین نسـبت بـه   

 گذشته

 زوجهعدم تمکین 

 حقوق مالی قانونی

 عدم پرداخت نفقه

 اشتغال

اشتغال نامناسب به جهت درامد پـایین، کـار    شغل همسر

زیاد و درآمد پایین، کار طوالنی در بیـرون از  

خانه، از دست دادن شغل در صـورت ازدواج،  

 يهـا  شـغل شاغل بودن زن، بیکاري، داشتن 

فصلی، شاغل بودن در دو زمینه کاري، درآمد 

 صرف زمان زیاد براي کارکردن

 از دست دادن کار

 شغل زن و تقسیم درامد

 دوشغله بودن
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 کدهاي اولیه مقوله فرعی مقوله اصلی

 ناکافی و نیاز به شاغل شدن همسر نداشتن شغل ثابت

 درآمد ناکافی

 بیکاري

 ورشکستگی
دادن از دست دادن شغل و درامد، از دسـت   ورشکستگی

 موقعیت مالی، از دست دادن سرمایه

 مشکالت مالی

مدیریت نادرسـت درآمـدي، عـدم تعـادل در      نقص مدیریت مالی

 يدرآمـد هزینه و درآمد، پایین بودن سـطح  

 خانواده

تورم و مشکالت 

 اقتصادي

ادامه تحصیل زن و باال بودن هزینه تحصیل،  منزل ي اجارهباال بودن 

تحمیـل هزینــه تحصــیل در زمـان عقــد بــه   

منزل، هزینه مراسم  ي اجارهشوهر، باال بودن 

 درمانی و بارداري. يها نهیهزعروسی، 

 عدم تعادل در مخارج و درآمد

 تحصیل ي نهیهزباال بودن 

 سنگین ازدواج يها نهیهز

 درمان يها نهیهزباال بودن 

 فقر
نداشتن درآمد کافی، نداشتن شغل و سرمایه  فقدان منابع مالی

 اولیه، شغل نامناسب (دوره گردي و ...)

عدم استقالل 

 مالی زوج

وابستگی مالی به خانواده زوج، وابستگی مالی  به خانواده زوج یا زوجه یمال یوابستگ

به خانواده زوجه، زندگی بـا خـانواده همسـر،    

 با اجازه پدر.خرید فقط 
  

مقولـه فرعـی و مفهـوم     24مقولـه اصـلی و    7در جدول فوق براي علل اقتصادي 

  از مصاحبه نیز در ذیل آورده شده است. يها شده است که نمونه استخراج

  یمال و یقانون حقوق با ییآشنا عدم. 5-2-3

ــراي   زوجــین حقــوق و وظــایف متقابــل از امــوري اســت کــه دیــن مبــین اســالم ب

و انجـام   حقـوق  و رشد و بالندگی آن وضع نموده اسـت. رعایـت ایـن    خانواده تحکیم

شـود واز  مـی  زوجـین  مربوط به آن، سبب نزدیکی و صمیمیت بیشـتر  يها تیمسئول

  نماید.جلوگیري می خانواده بروز هرج و مرج در

  افت درآمد زن توسط مردیدر

اون  آقـا که در موضوعات اقتصـادي زوجـین هسـت، اینکـه      يها اختالفیکی از «

گیره و هیچ بخشـی از اونـو    طور کامل ازش میحقوقی رو که خانم دریافت میکنه، به

عنـوان یـک   داره در بروز اختالف به ریتأثدر اختیارش قرار نمیده. خود همین موضوع 

 )4. (کد »عامل اقتصادي، منجر میشه زوجمون اقدام بکنن براي جدایی
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  زوج یعدم استقالل مال. 5-2-4

بلوغ اقتصادي یکی از مسائل مهم در تشکیل و تداوم زندگی خانوادگی اسـت؛ هرگـاه   

  مسئله اقتصاد خانواده با چالش مواجه شود.

  به خانواده زوجوابستگی مالی . 5-2-5

د پدر اجازه بده یکنه حق خرج کردن نداره فقط بایم یپسر با خانواده خودش زندگ« 

 ».تنداره و به پدر وابسته اس يدرآمدا هم ی

صـورت ترکیبـی   در زیر ابرواژگان تمامی علل اجتماعی، فرهنگـی و اقتصـادي بـه   

  .واردشده است

مطرح توسط مصاحبه شوندگان تـورم   يها با توجه به نمودار فوق بیشترین مؤلفه

و مشکالت اقتصادي، دیدگاه سنتی، تفاوت در فرهنگ، خیانت، بیکاري، عـدم تعـادل   

  ها و اعتیاد همسر بوده است. در مخارج و درآمد، دخالت خانواده

  

  يریگ جهینت

نسبت میزان طالق از شهرهاي دیگر کشور بـاالتر نیسـت امـا     نکهیدر شهر بیرجند باا

رقابـل یو مذهبی باعث شده است که این میزان نیـز از طرفـی غ   یاي فرهنگه ویژگی
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ها وجود داشته باشد که بـه مـدت   در خانواده ییهاییها و جدادرك و از سویی طالق

هـا بـه جهـت داشـتن     زیادي یا به دلیل خانوادگی بازگو نشده و یا بسیاري از خانواده

ها در خـانواده و بـا   باعث جدایی عاطفی آناند و این موضوع فرزند آن را مطرح نکرده

 يقـدر هاي سـنتی سـن ازدواج بـه   همسرانشان شده است، از طرفی در برخی خانواده

سـامانه تصـمیم   «گـردد، وجـود   پایین است که موجب طـالق در اوایـل زنـدگی مـی    

 يهـا افراد نسبت به مهـارت  یبخشیباعث اجبار زوجین به مشاوره و آگاه »بهزیستی

درمانی خواهد شد، به همین دلیل بررسی طالق و علل مختلف  يهامشاورهزندگی و 

به وجود سامانه تصـمیم در شـهر بیرجنـد اهمیـت بـه سـزایی دارد تـا بـا         آن باتوجه

مربوطـه   يهـا در جهت کاهش طالق از سـوي سـازمان   يمؤثر يهاشناخت علل گام

  برداشته شود.

اي زیـردر سـه بعـد اجتمـاعی،     هـ  شـده مقولـه   هاي انجام بر اساس نتایج مصاحبه

  آمده است: دست فرهنگی و اقتصادي به

انـد از:   دهند عبـارت  هاي اصلی اجتماعی که بیشترین مقوالت را تشکیل می مقوله

، مشـکالت  یاجتمـاع  يهـا  بی، آسـ یها، سـبک زنـدگ   ازدواج ناموفق، دخالت خانواده

ظـاهر خـانواده،    انـه، یفردگرا یل افـراد بـه زنـدگ   یـ مسـئول، تما  يمرتبط بـا نهادهـا  

، یزنان و مـردان در جامعـه، عـدم حضـورزوج در خانـه، تفـاوت طبقـات        يها ينابرابر

  .یمذهب يکمرنگ شدن باورها

، یجمعـ  يهـا  ، رسـانه یمـذهب  يها اند از: تفاوت هاي اصلی فرهنگی عبارت مقوله

مناسب ازدواج، عدم مراجعـه بـه مشـاور،     يریگ تفاوت در نگرش و ادراك، عدم شکل

  زنان، شکسته شدن قبح طالق. یو فرهنگ یشرفت مطالعاتیدر فرهنگ، پ تفاوت

انـد؛   هـا تشـکیل داده  هاي اصلی اقتصادي که تعداد کمتـري را در مصـاحبه   مقوله

، ی، مشکالت مالی، اشتغال، ورشکستگیبا حقوق مالی قانون ییاند از: عدم آشنا عبارت

  ج.زو ی، فقر، عدم استقالل ماليتورم و مشکالت اقتصاد

فرهنگی بـا مطالعـات طـالبی و     نهیدرزمحاضر  پژوهش از آمده دست به يها افتهی

و تبلیغــات و  هــا رسـانه هــاي فرهنگـی و نقــش   ) در زمینــه تفـاوت 1396همکـاران ( 

 یبسـتگ  دلهـاي   و در زمینـه سـبک   هـا  خانوادهدر  یعاطف يها طالقهمچنین وجود 

)، غفـوي و گـل پـرور    1392ناهمخوان با پژوهش اخوي ثمرین، نوابی نژاد و ثنـایی، ( 

ــاران (1388( ــازاده (1385) شــکرکن و همک )، 2013، (1) ارول و اورث1381) و رض

                                                        
1. Erol, Orth 
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) در زمینـه سـن ازدواج و اختالفـات    1390) و کالنتري و روشن فکر (1989پستول (

خـانوادگی) و اعتیـاد بـه مـواد      (تحصـیل و  یسنی میان زوجین و تفاوت هاي فرهنگ

)، ریـاحی و  1390( يجـواد و جـواد   بامطالعـه مخدر و مشکالت اقتصـادي و مـالی و   

) در زمینه هـاي عـدم مسـئولیت پـذیرى، دخالـت      2010)، فارول (1386همکاران (

ارتباطی، بی وفایی و خیانت زوجین و روابط نامناسب  يها مهارتخانواده ها، نداشتن 

نـه  ی) در زم1389( يوقعات و انتظارات متفـاوت دهقـانی و نظـر   جنسی و همچنین ت

) انتظارات از نقش همسري، خشـونت، عـدم ارتبـاط    1389ها، روستا (دخالت خانواده

) در 1999) گـوردون و همکـاران (  1992)، اوکـام ( 1388کالمی شایقان و همکاران (

دوستان و در  عدم روابط جنسی، موضوعات شخصیتی و روابط خانوادگی و يهانهیزم

) در زمینـه خیانـت و   2010زمینه ندادن نفقه و تمکین نکردن بـا مطالعـات فـارول (   

ــا مطالعــات آمبــرت (  ) بلنگــر و 1999( ینــی)، ف2009داشــتن روابــط فرازناشــویی ب

) مشکالت ارتباطی، در زمینـه بیمارهـاي   2008) رهمن و کاریمیها (2002همکاران (

  باشد.ی) همسو م1999ردون و همکاران (روانی مانند افسردگی بامطالعه گو

در زمینه اشتغال این بررسی نشان داد که شغل زن چـه از لحـاظ زمـانی کـه در     

تواند اختالف یشود میکند و چه ازلحاظ درآمدي که کسب میخارج از خانه صرف م

) نیـز اشـتغال زنـان باعـث     2016ایجاد کنـد کـه در بررسـی ویگنـولی و همکـاران (     

  زناشویی شده است.اختالفات 

از دیگر عوامل مطرح در این پژوهش بحث اعتیـاد اسـت، چراکـه در ایـن اسـتان      

تـر کـرده و   مرز بودن با کشور افغانستان دسترسی افراد را بـه مـواد مخـدر آسـان     هم

  جوانان بیشتري را درگیر نموده است.

ر اسـتان  اجباري و تحمیلی نیـز د  يهادر مبحث ازدواج در سن پایین و یا ازدواج

شـود در  یسـنتی گذشـته دیـده مـ     يهـا از فرهنگ ییهاخراسان جنوبی هنوز شکل

مناطقی از روستاها ازدواج فامیلی رواج بیشـتري دارد و دختـران و پسـران حتـی در     

کننـد. وجـود فرهنـگ ضـعیف و     یسن پایین و غیرقانونی طبق رسم دیرینه ازدواج م

خیلی از دختران که در سن باالتري قرار ه به شهر نیز باعث شده یرویب يهامهاجرت

صورت تحمیلی با مردي کـه ازلحـاظ مـالی در وضـعیت مناسـبی قـرار دارد       دارند به

  ازدواج کنند.

درصد جمعیت استان به لحاظ قومیت فارس هستند و تفاوت قومیتی خاصی  90

بب هاي بین شیعه و اهل سنت سشود اما به لحاظ مذهبی ازدواج در استان دیده نمی

هاي در ایـن  اختالف در مذهب شده و در بسیاري موارد طالق انجامیده است. مشاوره
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  کاهد.یخصوص از میزان طالق با علل فرهنگی م

ها قبح شناخت و روابـط مناسـب قبـل ازدواج، باعـث شـده      در بسیاري از خانواده

ت افراد گاهی تن به عقد قانونی داده و سپس در جهت شـناخت روحیـات و اخالقیـا   

طلبد. از دیگر مسائل  یبیشتر را م يسازدارند که نیاز به فرهنگخود و خانواده گام بر

فرهنگی، مراجعه به مشاور خانواده براي حل تعارضـات هسـت کـه از طرفـی هزینـه      

  شود. مانع از مراجعه افراد می »روانی«باالي مشاوره و از طرفی نگرانی از برچسب 

در امـر طـالق داشـته باشـد مسـئله       ییم بسـزا تواند سـه یازجمله مواردي که م

اشتغال است در این استان به دلیل مسائل آب و هوایی و کم بودن امکانـات، مشـاغل   

 يهـا و قرار نگرفتن استان در زمره استان ها کارخانهفصلی و موقت وجود دارد و نبود 

باعث جـدایی و طـالق گردیـده اسـت. از      تیدرنهافعال اقتصادي، منجر به بیکاري و 

سوي دیگر عدم تمکن مالی افراد براي ادامه حیاط اقتصادي خـانواده از عوامـل مهـم    

  شود. طالق محسوب می

ذیـل را بـراي کـاهش طـالق و تـداوم       يهـا  شنهادیپ توان یمبر این اساس نتایج 

  زندگی خانواده ارائه نمود:

  زوجین قبل از ازدواجسازگارانه زندگی به  يها مهارتآموزش 

 تر در حـوزه پیشـگیري و درمـان اعتیـاد بـه مـواد        تر و منسجم انجام اقدامات قوي

  مخدر

  پیش از ازدواج با توجه به مسائل فرهنگی استان يها مشاورهالزام انجام 

           توجه بیشتر رسـانه اسـتانی و ملـی بـه سـبک زنـدگی بـه دور ازتجمـل و چشـم

  یچشم هم

 يا مـه یبجعه به مشاور و ایجاد زمینه استفاده از خدمات در مورد مرا يساز فرهنگ 

 در مراجعه به مشاور

 دانشـگاهی در   آموختگـان  دانـش براي اشتغال با توجه به تعداد بـاالي   يساز نهیزم

 استان

 سازي در خصوص مراجعه به مشاور در اختالفات خانوادگی فرهنگ  
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