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 چکیده
نوسازی در معرض  مبتنی بر های یاستخانواده در ایران در چند دهه اخیر به دلیل اجرای سهدف: 

ی گسست در ها شاخصتبیین اصلی این پژوهش  قرارگرفته است. از این منظر هدف یا های عمده چالش

یری از گ بهرهبه شیوه فرا تحلیل کیفی و با  به این منظور روش: ت.خانواده ایرانی متأثر از فرایند نوسازی اس

ی، بند مقولهی و ساز مفهوم، مند نظامی بند طبقهتکنیک کدگذاری در پژوهش کیفی، از طریق فرایندهای 

با استفاده از  ایرانی در قالب جدید ی گسست در خانواده یها شاخصهدف تبیین نتایج تحقیقات گذشته با 

که درزمینه  ییها مرور تمام منابع و پژوهشمراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی، از طریق 

و « خیانت خانوادگی»، «طالق عاطفی»، «طالق» های یدواژهکل گسست در خانواده با یجادا یها مصداق

، sidاطالعاتی داخل کشور شامل  یها در بانک« عارضات خانوادگیالفات و تتاخ»

noorrmags،magiran،ensani پس از ها:  یافته ، تبیین شد.موجود بوده 2881-2888 یها در سال

شناسه آزاد شناسایی شد که کدهای محوری و نظری حاصل از آن نشان  66تحلیل اطالعات، 

تغییرات " متأثر از عوامل سطح کالن "خانواده اختالل در کارکرد عاطفی و جنسی"داد می

 ازپیش  های صالحیتعدم "عوامل سطح خرد شامل  و"معناییتغییرات "و"ارزشیتغییرات "،"ساختاری

 این در کاهش استحکام خانواده ایرانی شده است. ساز زمینه، "ازدواج ازپس  های مهارتعدم "و  "ازدواج

غالب در خلق تجارب  های گفتمانپیرامون قدرت  ها خانوادهآگاهی عدم "این فرایند،  کننده تسهیلمیان 
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ایجاد پایداری و  منظور بهکه  اند آنبیانگر  ها گیری: یافته است. نتیجهبوده  "و ساختاری معناییجدید ارزشی، 

 عالوه بر توجه به زمان همو تربیتی متوسل شد که  استحکام در خانواده ایرانی، باید به رویکرد درمانی

را در زمینه تغییرات ارزشی و معنایی ایجاد شده در  ها آنفردی و بین فردی زوجین، رفتار  های پویایی

 .نیز بررسی کند ها خانوادهدربرگیرنده  های گفتماناجتماع و 

 .انتیطالق، خ ،یخانواده، گفتمان ساز یداریپا ،ینوساز :ها کلیدواژه
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 مقدمه
، شامل گروهی از افراد است که از پیوند زناشویی زن و عنوان یک نظام اجتماعی خانواده به

، 2گرفته و از طریق تولیدمثل و پرورش فرزندان تداوم میابد )ادالتی و ردزوان مرد شکل

( رویداد ازدواج ورود به مرحله جدیدی از زندگی بوده و در همه جوامع رسمی مهم 4222

ار مهمی از حیات فردی و اجتماعی ( که بخش بسی4228، 4شود )ماداتیل و بنشوف تلقی می

گیری آن رسیدن به آرامش، مودت و رحمت  گیرد و هدف از شکل هر فرد را نیز در برمی

 8برای زن و مرد است.

سال جهان در همه کشورها،  82درصد مردم زیر سن  88دهد بیش از  مطالعات نشان می

شناسی  ربوط به جمعیتاقتصادی م -کنند )بخش اجتماعی ها و مذاهب ازدواج می فرهنگ

مدت، پایدار و با کیفیت،  ( و تمایل به داشتن یک ازدواج طوالنی4228، 2سازمان ملل متحد

ها وجود دارد. ولی ازدواج یک زن و مرد همیشه  همراه با رضایت زناشویی باال در همه آن

ع قرار گرفتن رود و در بسیاری مواق ها قبل از ازدواج انتظار دارند، پیش نمی گونه که آن آن

ای  گونه کند به ها کنار یکدیگر زمینه بروز تعارضات و اختالفات زناشویی را فراهم می آن

ها در اوایل  که با مرور زمان احساسات مثبت و رضایت زناشویی که در اکثر ازدواج

( و برخوردهای 4222، 8زندگی وجود داشته است، رو به کاهش رفته )الونر و برادبری

دعوا، درگیری و تعارض و در نهایت ناخشنودی زناشویی جای خود را به  آزاردهنده،

وسیله  دهد و استحکام و پایداری خانواده به صمیمیت، آرامش و رضایت از زندگی می

 شود. طالق، جدایی و خیانت زناشویی مورد تهدید واقع می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Edalati, A  & Redzuaun, M 

2. Madathil,J & Benshoff,J 

 42سوره روم آیه  .8

4. United Nations Economic & Social affairs population division 

5. Lavner, J.A & Bradbury,T.N 
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دهد که  می بررسی ادبیات پژوهش پیرامون مفهوم ثبات و پایداری نظام خانواده نشان

ای بوده و تحت تأثیر علل بسیاری از جمله عوامل  رشته ماهیت این موضوع امری میان

شناختی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مورد تبیین قرار  شناختی، مردم شناختی، روان جامعه

ای از اجزای مرتبط  کند خانواده مجموعه گیرد. در این زمینه نظریه سیستمی بیان می می

محیط رابطه برقرار کرده و مانند سیستمی ارگانیک در مقابل فشارهای خارجی  است که با

در صدد حفظ تعادل حیاتی خود است. در این حالت پدیدایی نشانه یعنی تعارضات و 

اختالفات در روابط زوجی و خانوادگی در حکم عالمتی دال بر عدم تعادل یا بدکاری 

ل خانواده نیازمند شناخت مناسبات افراد در خانواده است. در این رویکرد، درک و تحلی

گیرد  که در ارتباط با سایر اعضا مورد درک و بررسی قرار می طوری درون خانواده است به

 (.48: 2881)زمانیان، 

نظریه کارکردگرایی نیز نهادهای مختلف از جمله خانواده را بر اساس کارکردی که 

های  دهد؛ که اگر به دالیل مختلف، شیوه ار میدر کل نظام اجتماعی دارند، مورد تحلیل قر

توان به تبیینی کارکردی دست یافت  جایگزینی باعث تغییر کارکردی یک نهاد شود، می

که بر اساس آن ثبات و استحکام زندگی زوجین در گرو تداوم کارکردهای فردی و 

جای  ید بهاجتماعی آن و یا تغییر کارکردهای آن به شکل جایگزین شدن کارکردهای جد

که کارکردی از خانواده  کارکردهای پیشین است. این امر بدین معناست درصورتی

ثباتی در  شده و تغییر کارکردی مناسبی جایگزین آن نشود، باعث بروز و ایجاد بی حذف

 (.484: 2888شود )بستان،  ها می خانواده و روابط زوجین و کاهش کیفیت زندگی آن

کند  رکیم به شیوه نگاه دیگری به این مسئله پرداخته و بیان میدر مقابل نظریه آنومی دو

در جوامعی که در حال انتقال از وضع اجتماعی و اقتصادی خاص به شرایط دیگر هستند، 

های پیشین است. در  آید که نتیجه تصادم نوگرایی و پایبندی به سنت مشکالتی به وجود می
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نجار به دلیل عدم اجماع در مورد اهداف به معنای فقدان ه 2این حالت شرایط آنومیک

آید که باعث بر  اجتماعی، انتظارات جمعی و الگوهای رفتاری مناسب برای افراد پدید می

شود؛ که پیامد  هم خوردن تعادل و نظم پیشین جامعه در چنین شرایط گذار و دگرگونی می

ه علل مختلفی در های اجتماعی مثل طالق و خودکشی خواهد بود که البت آن بروز آسیب

کار است. بعضی از این علل بومی است و اختصاص به همان ناحیه دارد ولی برخی دیگر 

ها و در نهایت تغییر انتظارات و توقعات  ها، نگرش تعمیم یافته است که در پی تغییر ارزش

دهد. به این ترتیب که این شرایط دگرگونی و گذار منجر به کم رنگ شدن  رخ می

دهد. در این  بط اخالقی شده و جامعه کنترل اجتماعی خود را از دست میتدریجی ضوا

ها شده و همین  ها دچار سردرگمی پیرامون قواعد و ارزش زمان بسیاری از انسان

کند که نتیجه آن آرزوها و  ها، هنجارها و آنومی وضعیتی ایجاد می پاشیدگی ارزش ازهم

پاشیدگی خانواده ظهور  ارضایتی و ازهمحدوحصر و روبه فزونی است و لذا ن امیال بی

( و این بدین معناست که به دلیل پیوستگی نهاد خانواده با 88: 2881کند )زمانیان،  می

حیات اجتماعی، تغییر و تحوالت جامعه موجب تغییر در نوع ساختار و کارکردهای آن 

 (.2886گردد که باید به آن توجه کرد )اسالم زاده، اسمعیلی و کاظمیان،  می

ای تحت تأثیر تحوالت  صورت گسترده های اخیر کشورهای جهان به چنانچه در دهه

های جدید، باعث  طور طبیعی این اتفاقات و پدیده اجتماعی زیادی قرارگرفته است که به

بوده که  4ایجاد تحول در نظام خانواده شده است. یکی از این تحوالت، نوسازی یا مدرنیته

صنعتی شدن، شهرنشینی، آموزش مدرن، بهداشت مدرن، تکنولوژی، هایی نظیر  بر مشخصه

کند که با ورود این  ونقل و ارتباطات تأکید کرده و تبیین می های ارتباطی، حمل رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Anomic 

2. Modernization 
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های ساختاری، کارکردی و ارزشی  عناصر به هر جامعه سنتی چگونه تغییرات و دگرگونی

 (.2882، 2آید )گیدنز به وجود می

میالدی نظریه نوسازی یا مدرنیته خود را بر اساس تأثیرات  82در طی دهه آنتونی گیدنز 

شدن را  بر زندگی افراد بیان کرد. او جهانی 4شدن ویژه جهانی تحوالت عصر کنونی به

ای فراگیر و تأثیرگذار دانست که حاصل موج عظیمی از تغییرات و تحوالتی  عنوان پدیده به

لی و هویتی تمام جوامع بشری را با چالش مواجه کرده است که ساختارهای سنتی، بومی، م

 (.2882است )گیدنز، 

شناس، فرایند جهانی نوسازی، صنعتی شدن و  پرداز و جامعه ( نظریه2868) 8از نظر گود

های اروپایی در جهان از طریق  شهرنشینی موجب تغییر در ساختار خانواده و توسعه خانواده

های  سطح کالن شده که همین امر زمینه ایجاد دگرگونی های ساختاری در ایجاد دگرگونی

های  ایدئولوژیکی در سطح کالن نیزگردیده است؛ و نتیجه آن انطباق اجباری سازمان

سطوح خرد نظیر خانواده، با این تغییرات سطح کالن بوده و باعث به وجود آمدن تغییرات 

 2دن را با دو روی سفید و سیاهش زیادی در آن شده است. در این زمینه گیدنز نیز جهانی

توضیح داد. روی سیاه این پدیده، تهدیدی است که مردم جهان با آن مواجه هستند و روی 

ها به ارمغان آورده است. یکی از  شدن برای انسان هایی است که جهانی سفید آن، فرصت

ال جدیدی ابعاد متأثر از این پدیده، روابط بین شخصی است که در سایه این تحوالت اشک

از روابط شخصی، دوستانه و صمیمانه به وجود آمده است. این روابط در دوران سنتی بر 

های خاص آن دوران مثل وفاداری، اخالص، تعهد، مرزهای مشخص و مانند  اساس ارزش

آن استوار بود اما در دوران ما بعد سنت، تحت تأثیر فرایند نوسازی و مدرنیته، این روابط 

( که در آن تغییر برخی عناصر 2882های فراسنتی قرار گرفت )گیدنز،  شمتأثر از ارز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gidens, A 

2. Globalization 

3. Good, J 

4. Dark Side & White Side 
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خانواده مانند نوع و ساختار قدرت، نگرش به ازدواج و طالق و رفتار فرزنداوری، تحت 

 (.4228، 2شدن و مدرنیته در جهان تغییرات فراوانی کرد )تورن تأثیر جهانی

غییرات دارای ماهیت نسبتاً متفاوتی های بین فرهنگی، این ت اگرچه گاهی به علت تفاوت

با یکدیگر است، ولی در ایران نیز در چند دهه اخیر نهاد خانواده به دلیل اجرای 

های مبتنی بر برنامه نوسازی و تغییرات فرهنگی متأثر از آن، دستخوش تغییرات  سیاست

تغییر نگرش ای نظیر  های عمده زیادی شده؛ و خانواده ایرانی را در معرض مسائل و چالش

نسبت به طالق و افزایش نرخ آن، تأخیر در سن ازدواج، کم شدن تمایل به ازدواج در میان 

جوانان، ایجاد اختالفات خانوادگی و کم تعهدی زناشویی قرار داده است )زاهدی، نایبی، 

 (.2884دانش و نازک تبار، 

حکام و فروپاشی آن گیری نهاد خانواده و عوامل مؤثر بر است بنابراین ازآنجاکه شکل

تحت تأثیر عوامل بومی و فرهنگی در هر کشوری است، در این تحقیق درصدد آن هستیم 

( در زمینه رابطه فرایند نوسازی 2888که مبتنی بر الگوی تحقیقی که زاهدی و همکاران )

(؛ به بررسی فرایند و چگونگی نحوه 2با ظهور مسائل جدید در خانواده ارائه دادند )شکل 

 رگذاری تحوالت حاصل از نوسازی بر نهاد خانواده بپردازیم.اث

( در پژوهشی که در این زمینه با عنوان فرایند 2888زاهدی، نایبی، دانش و نازک تبار ) 

نوسازی و ظهور مسائل جدید در خانواده انجام دادند، به تبیین الگویی در این زمینه 

ین ساکنان نقاط شهری باعث ایجاد تغییرات پرداخته و نشان دادند که فرایند نوسازی در ب

در خانواده و ظهور مسائل جدید در آن شامل طالق، خیانت خانوادگی و اختالفات 

ای در زمینه تغییرات به  رغم چنین تحقیقات انجام شده خانوادگی شده است. ولی علی

و نوسازی  صورت عام وجود آمده در خانواده متأثر از عوامل کالن اجتماعی و فرهنگی به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Toren, C 
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صورت خاص، پژوهشی در زمینه فرایند و نحوه اثرگذاری این تحوالت بر  و مدرنیته به

 خانواده صورت نگرفته است.

های گسست و متزلزل کننده پایداری  براین اساس هدف پژوهش حاضر تبیین شاخص

مدرنیته، خانواده ایرانی متأثر از فرایند نوسازی است. اینکه تغییرات ایجاد شده در بستر 

های گسست در خانواده شامل طالق،  ساز رشد و افزایش روزافزون مصداق چگونه زمینه

خیانت خانوادگی و اختالفات خانوادگی و به تبع، کم شدن استحکام و پایداری آن شده 

 است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

دی و رابطه فرایند نوسازی با ظهور مسائل جدید در خانواده ایرانی مبتنی بر تحقیق زاه -1شکل 

 (1131همکاران )

 

 

 

 

 

 

 تعارضات

 یخانوادگ

خیانت 

 خانوادگی

مسائل 

جدید 

 خانواده

فرایند 

 نوسازی

تغییرات 

 خانواده

طالق 

 خانوادگی
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 روش تحقیق

روش اصلی در این تحقیق مطالعه اسنادی از نوع فراترکیب یا فراتحلیل کیفی است که 

باشد. به این منظور  شده در عمل می های انجام هدف از آن کاربرد نتایج پژوهش

گیرد تا از  یهای تحقیقات اولیه در این روش مورداستفاده قرار م وتحلیل نتایج یافته تجزیه

های  ها رسیده و به کمک تفاوت طریق تحلیل اولیه و مقدماتی، به تحلیل مجددی از داده

ها را اغلب  شده قبلی، نتایجی به دست آید که اطالعات اولیه آن موجود در تحقیقات انجام

 دهد. دست می نشان نداده و یک دیدکلی از موضوع موردمطالعه به

گیری از تکنیک  به شیوه فرا تحلیل کیفی و با بهره بر این اساس در این پژوهش

سازی و  مند، مفهوم بندی نظام کدگذاری در پژوهش کیفی، از طریق فرایندهای طبقه

ی ایرانی  های گسست در خانواده بندی، نتایج تحقیقات گذشته باهدف تبیین شاخص مقوله

 ینشی تبیین شد.در قالب جدید با استفاده از مراحل کدگذاری باز، محوری و گز

های  هایی که درزمینه مصداق بدین منظور در مرحله اول مرور تمام منابع و پژوهش

و « خیانت خانوادگی»، «طالق عاطفی»، «طالق»های  ایجاد گسست در خانواده با کلیدواژه

، sidهای اطالعاتی داخل کشور شامل  در بانک« اختالفات و تعارضات خانوادگی»

noorrmags،magiran،ensani موجود بوده، صورت گرفت.  2881-2888های  در سال

های مذکور  ترتیب که جستجو با کلیدواژه این ها اقدام شد؛ به سپس به ارزیابی کیفی آن

ها  داد که استنتاج از مطالعه اجمالی آن مقاالت متعددی را در اختیار پژوهشگران قرار می

بود که حداقل  ای می گونه العه فراتحلیل باید بههای تحقیق برای انتخاب در مط پیرامون یافته

های گسست را از  های مؤثر بر مصداق ها و مؤلفه های آزاد اولیه را درباره عوامل، زمینه داده

شناختی و اجتماعی داشته باشد؛ که پیشروی جستجوها بر اساس این روند،  دو جنبه روان

ارزیابی و تحلیل بعدی حذف کرد  های مشابه داشت را از فرایند مطالعاتی که یافته

 صورت کیفی قرارگرفت. مقاله مورد بررسی نهایی به 88تادرنهایت 



 2411، پاییز 34سال یازدهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        241

ها و فرایند گسست در  در مرحله آخر با توجه به اینکه هدف پژوهش، تبیین شاخص

های قبلی، از  های خام اولیه حاصل از پژوهش وتحلیل داده خانواده ایرانی بود، برای تجزیه

و  4، کدگذاری محوری2کیفی طی سه مرحله کدگذاری اولیه )آزاد( روش کدگذاری

( استفاده شد. به این معنی که در اولین گام یعنی کدگذاری 8کدگذاری گزینشی )نظری

ها، سعی در متمایز کردن اطالعات در  اولیه محقق از طریق شناسایی و تفکیک انواع داده

ها، به درک مفاهیم و ارتباطات  میان آن بندی و کشف روابط ظاهر مشابه کرده و با دسته

ها از  ها اقدام کرد. در این گام داده های آن ها و تفاوت ها با یکدیگر و فهم شباهت مقوله

بندی شدند. در  های گوناگون دسته شده و در مقوله نظمی مطلق خارج پراکندگی و بی

های مختلف  و دسته دومین گام و در فرایند کدگذاری محوری، ایجاد ارتباط بین کدها

صورت گرفت. محقق در این مرحله به دنبال نظم بخشیدن به عناوین و مقوالت 

آمده در کدگذاری باز بود به این شکل که او در این مرحله به هر دسته از عناوین،  دست به

داد که این انتخاب عنوان کلی، هم بر اساس دریافت محقق و هم  تر می عنوانی کلی و عام

 گرفت. به دانش پیشین صورت میمراجعه 

و درنهایت در آخرین گام یعنی کدگذاری گزینشی، محقق با بیان مقوالت و 

های دیگر را به هم پیوند  های گوناگون، یک هسته اصلی و مرکزی که همه دسته بندی دسته

کشف شود؛ که البته برقراری همه  "خط اصلی داستان"داد، انتخاب کرد تا  و ارتباط می

 "حساسیت تئوریکی"های بعدی، با  گیری های گوناگون و نتیجه ها میان مقوله ارتباطاین 

ها و معنا دادن به  ور شدن در داده پذیرفت که این از طریق غوطه شخصی محقق صورت می

ها نیز است؛ زیرا درگیری پیوسته،  شود و یکی از عوامل اعتباربخشی یافته ها انجام می آن

محقق در فرایند پژوهش زمینه به حداقل رسیدن خطاهای تحقیق را مدت و مستمر  طوالنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Theoretical coding 
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های اعتباریابی گوبا و لینکلن  تر و یکپارچه را مبتنی بر مالک فراهم کرده و اطالعات دقیق

 کند. ( بیشتر حاصل می2888)

های  عالوه بر این بازبینی توسط متخصصان حوزه خانواده روش اعتباریابی دیگر یافته

نفر از  8ها و الگوی مفهومی استخراج شده نهایی به  ترتیب که مقوله این بود. بهاین تحقیق 

های  ها برای بررسی اعتبار یافته اساتید و صاحب نظران حوزه خانواده ارائه شد و نظرات آن

های  های تحلیلی؛ یعنی رجوع به داده تحقیق مورداستفاده قرار گرفت؛ و درنهایت مقایسه

های رفت و برگشتی تا ساخت بندی الگوی مفهومی روش  ه و ارزیابیخام از طریق مقایس

 آورد. های این پژوهش بود که امکان کدگذاری دقیق را به وجود می اعتبار یابی بعدی یافته

 های پژوهش یافته

ها در  ارائه شده است و یافته 2اطالعات توصیفی مقاالت فرا تحلیل شده در جدول شماره 

 اند. نشان داده شده 8و  4و شکل  6-4ادامه در جداول 

 های فراتحلیل های توصیفی پژوهش یافته -1جدول 

فراوانی محتوای 

 ها قالب پژوهش

فراوانی بازه 

زمانی چاپ 

 ها پژوهش

فراوانی توزیع 

جغرافیایی جامعه 

 ها پژوهش

فراوانی حوزه 

 ها علمی پژوهش

فراوانی روش 

تحقیق 

 ها پژوهش
 طالق

 طالق عاطفی

 خیانت

 رضاتتعا

22 

8 

1 

8 

2888-2882 

2884-2882 

2888-2881 

8 

24 

22 

 تهران

 ها شهرستان

 ملی

21 

26 

4 

 روانشناسی

 اجتماعی

 ای رشته بین

28 

8 

1 

 کمی

 کیفی

 ترکیبی

41 

8 

- 

ای از عوامل در فرایند نوسازی زمینه  دهد که مجموعه های پژوهشی نشان می نتایج و یافته

شناسه آزاد  66به وجود آورده است. این عوامل در  کم شدن استحکام خانواده ایرانی را

داد  پردازی شده حاصل از آن نشان می شناسایی شده و کدهای محوری و نظری مفهوم

کد آزاد(، متأثر از نوسازی در دو  6)ذیل "اختالل در کارکرد عاطفی و جنسی خانواده"
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م خانواده ایرانی شده ساز باعث کم شدن استحکا عنوان شرایط زمینه سطح کالن و خرد به

 است.

عدم "اند از تغییرات ساختاری زیر شامل  عبارت ساز در سطح کالن عوامل زمینه 

عدم وجود "کد آزاد( و  4)ذیل "مشکالت اقتصادی"کدآزاد(،  2)ذیل "حضور همسر

تغییر نگرش "کد آزاد(، تغییرات معنایی زیر شامل  4)ذیل "های محیطی و حمایتی سرمایه

تغییر نگرش نسبت به جایگاه و نقش عاطفی و  "کد آزاد( و  2)ذیل "دایینسبت به ج

کم شدن تعهد "کد آزاد( و تغییرات ارزشی زیر شامل  2)ذیل "حمایتی زن در خانواده

 کد آزاد(. 6)ذیل "اخالقی و زناشویی

عدم آگاهی و "دو کد نظری  شاملساز در سطح خرد  عوامل زمینهو 

کد محوری عدم صالحیت جسمی و ظاهری، عدم  6)ذیل "های پیش از ازدواج صالحیت

صالحیت روانی و جنسی، عدم کفویت، عدم بلوغ عاطفی و شخصیتی، عدم بلوغ فکری و 

)ذیل "های پس از ازدواج عدم آگاهی و مهارت"شناختی و عدم بلوغ اعتقادی و ایمانی( و 

باط مؤثر بین گویی عاطفی، عدم مهارت برقراری ارت کدمحوری عدم مهارت پاسخ 8

فردی، عدم مهارت تنظیم هیجان خشم، عدم مهارت حل تعارض و مسئله و عدم مهارت 

های تزلزل  گیری مصداق ایجاد ساختار و مرزهای زناشویی( باعث ایجاد گسست و شکل

در خانواده یعنی تعارضات فزاینده زناشویی، خیانت و بی تعهدی زناشویی، طالق عاطفی و 

کننده ایجاد  اند. در این میان تسهیل و فروپاشی خانواده ایرانی گشته درنهایت طالق رسمی

های غالب در خلق تجارب  عدم آگاهی و بینش خانواده پیرامون قدرت گفتمان فرایند،

و  8و  4جدید ارزشی، معنایی و ساختاری در خانواده بوده است؛ که در ادامه در جداول 

 نشان داده شده است. 4و  8شکل 
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 خانواده ایرانی های آزاد دربرگیرنده فرایند ایجاد گسست و کم شدن پایداری شناسه -2جدول 

 کدهای آزاد کدهای آزاد کدهای آزاد

2pخأل عاطفی . 

4pعدم درک و همدلی . 

8p ازبین رفتن عشق و عالقه .

 اولیه

2pعدم احساس خوشبختی . 

8p کم شدن صمیمیت و .

 تعامالت جنسی

6pکاهش تعامالت مثبت . 

 عاطفی

1pتوجهی . بی 

8pمشکالت ارتباطی . 

8p عدم گذراندن وقت با .

 یکدیگر

22pآمیز  . رفتارهای خشونت

 )فیزیکی وکالمی(

22p نارضایتی جنسی .

 )ناتوانی جنسی و سردمزاجی(

24pبیماری مزمن . 

28pمشکل درظاهرهمسر . 

22pعشق ناکام گذشته . 

28pروابط قبل از ازدواج . 

26pتن. احترام نگذاش 

21pوجود الگوی خیانت . 

28pعاشق شدن . 

28p عدم تحمل فشارهای .

 طلبی روانی و راحت

42pپذیری . عدم انعطاف 

42pطلبی وگرایشات  . تنوع

 جنسی انحرافی

48pازدواج اجباری . 

46p بیماری و اختالالت روانی .

)وسواس، افسردگی، اضطراب، سوء 

 ظن، پرخاشگری(

41p)ازدواج زودهنگام )درسن پایین . 

48p ،اختالف زیاد طبقاتی، اقتصادی .

 فرهنگی، تحصیلی، سنی و عقیدتی(

48p اجازه دخالت دادن )عدم .

 تمایزیافتگی فکری و هیجانی(

82pقهروترک منزل . 

82pطوالنی مدت و شبهای  . شیفت 

84pزندانی بودن . 

88pمدت های طوالنی . مأموریت 

82pازحد موبایل و  . استفاده بیش

 کامپیوتر

88pایی . الگوی نامناسب رسانه 

86pدردسترس بودن اغواگران . 

81pها  . عدم خودکنترلی در برابر آسیب

 و شرایط محیطی

88pزندگی درغربت . 

88pو  . گرایش و استفاده از ماهواره

 های سکسی فیلم

22pهای  تنیدگی . دخالت اطرافیان )درهم

 زناشویی با خانواده گسترده(

22pاز بین رفتن قبح طالق . 

24p تغییر نگرش نسبت به جایگاه و .

 ارزش مادری وهمسرداری

28pهای خود بیش از  . اهمیت به خواسته

 بقیه

21pاطمینان نبودن . قابل 

28pگویی . دروغ 

28pعدم بلوغ عاطفی وشخصیتی . 

82pطالق عاطفی . 

82pعدم توافق درامورمهم زندگی . 

84pدار نشدن . نازایی و بچه 

88pحساسات. ناتوانی دربیان نیازهاوا 

82pطلبی مردیا زن . قدرت 

88p )اعتیاد )الکل، مواد مخدر، قمار .

 از قبل از ازدواج

86pفقر . 

81pنشینی . حاشیه 

88p بایدها و الزامات دررابطه و .

توجهی به امورمثبت )تحریفات  بی

 فکری(

88pهای فکری درباره  واره . طرح

ها و  های شخصیتی و انگیزه ویژگی

 احساسات همسر

62p. لذت طلبی 

62pعفتی در زنان و مردان . بی 

64p )اعتیاد )الکل، مواد مخدر و قمار .

 بعد از ازدواج

68pخیانت یا ازدواج مجدد . 

62pتعارضات شدیدودعوا . 

68pکاری . کتک 

66pبستگی نا ایمن . سبک دل 
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44pرابطه باجنس مخالف . 

48p روابط آزادخارج .

ازسیستم زناشویی 

 های کاذب( )آزادی

42pدوری ازخانواده ها . 

22p کوتاهی درانجام وظایف و .

 ها مسئولیت

28pنتظارات غیرواقع بینانه . باورها و ا

 های زوجی پیرامون ازدواج و نقش

26pکنترل . عصبانیت شدید و غیرقابل 

                
ساز گسست در خانواده  ل زمینهکدهای محوری و نظری دربرگیرنده فرایند ایجاد اولین عام -3جدول 

 در سطح خرد

 کدهای نظری کدهای محوری کدهای آزاد

4pعدم درک و همدلی . 

6pکاهش تعامالت مثبت عاطفی . 

8pعدم تأمین نیاز به گذراندن وقت با یکدیگر . 

26pعدم تأمین نیاربه احترام . 

عدم مهارت پاسخ گویی 

 عاطفی
 

8pمشکالت ارتباطی . 

88pربیان احساسات و نیازها. ناتوانی د 

عدم مهارت برقراری 

 ارتباطات مؤثر بین فردی

های  عدم آگاهی و مهارت

پس از ازدواج اولین عامل 

ساز در سطح خرد  زمینه

باعث کم شدن استحکام و 

پایداری خانواده ایرانی 

 شده است.

26pعصبانیت شدیدوغیرقابل کنترل . 
عدم مهارت تنظیم هیجان 

 خشم
 

82pوافق درامورمهم زندگی. عدم ت 
عدم مهارت حل تعارض 

 و مسئله
 

82pطلبی مرد یا زن . قدرت 

22p دخالت اطرافیان )درهم تنیدگی مرزهای .

 زناشویی باخانواده گسترده(

88pازحد به فرزندان )درهم تنیدگی  . رسیدگی بیش

 مرزهای زناشویی بافرزندان(

48p روابط آزادخارج ازسیستم زناشویی )درهم .

 یدگی مرزهای زناشویی باسیستم های خارجی(تن

 

 

عدم مهارت ایجادساختار 

 و مرزهای زناشویی
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ساز گسست در خانواده  کدهای محوری و نظری دربرگیرنده فرایند ایجاد دومین عامل زمینه -4جدول 

 در سطح خرد

 کدهای نظری کدهای محوری کدهای آزاد

24p 28_. بیماری مزمن جسمیpهر همسر. مشکل در ظا 

 84pدار نشدن . نازایی و بچه 

عدم صالحیت 

 ظاهری و جسمی

عدم آگاهی )پیرامون 

های صحیح انتخاب  مالک

های  همسر( و صالحیت

پیش از ازدواج دومین 

ساز در سطح  عامل زمینه

خرد باعث کم شدن 

پایداری خانواده ایرانی 

 شده است.

46p ،بیماری و اختالالت روانی )افسردگی، اضطراب .

 وسواس، سوءظن داشتن، پرخاشگری(

22p 28_. عشق ناکام گذشتهpروابط قبل از ازدواج . 

22p 42 _. ناتوانی جنسی و سردمزاجیpطلبی  . تنوع

 وگرایشات انحرافی

48p41_دواج اجباری . ازp)ازدواج زودهنگام )سن پایین . 

88pاعتیاد زوج )قمار، الکل، موادمخدر( قبل از ازدواج . 

 

عدم صالحیت روانی 

 و جنسی

48p اختالف شدید طبقاتی، تحصیلی، سنی، فرهنگی، عقیدتی .

 و اقتصادی
 عدم کفویت

28pطلبی . عدم تحمل فشار روانی و راحت 

42pریپذی . عدم انعطاف 

22pهای زوجی ها و نقش . کوتاهی در انجام وظایف، مسئولیت 

48p)اجازه دخالت دادن )عدم تمایز یافتگی فکری و هیجانی . 

28pطلبی . عدم تحمل فشار روانی و راحت 

66pبستگی نا ایمن . سبک دل 

 

 

عدم بلوغ عاطفی و 

 شخصیتی

28p باورهاوانتظارات غیرواقع بینانه پیرامون ازدواج و .

 های زوجی نقش

88pتوجهی به امورمثبت  . بایدهاوالزامات در رابطه، بی

 )تحریفات فکری(

88pها، احساسات و  یزهواره فکری درباره انگ . طرح

 های شخصیتی همسر ویژگی

عدم بلوغ فکری و 

 شناختی

28p62 _گویی . دروغp 42 _. لذت طلبیpطلبی  . تنوع

 وگرایشات جنسی انحرافی

62p 48 _. بی عفتی درزنان ومردانp روابط آزادخارج .

 های کاذب( ازسیستم زناشویی )آزادی

عدم بلوغ اعتقادی و 

 ایمانی
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ساز گسست در خانواده در  ی محوری و نظری دربرگیرنده فرایند ایجاد عوامل زمینهکدها -5جدول 

 سطح کالن

 کدهای آزاد کدهای محوری کدهای نظری

ایجاد تغییرات 

ناکارآمد ساختاری، 

ارزشی و معنایی در 

ها تحت تأثیر  خانواده

شدن و  عوامل جهانی

نوسازی در جامعه 

عنوان شرایط  ایران، به

ساز در سطح  زمینه

کالن، باعث کم شدن 

پایداری خانواده 

 ایرانی شده است.

 عدم حضور همسر

 )تغییرات ناکارآمد ساختاری(

82pقهروترک منزل . 

82pشیفت طوالنی و شب . 

84pزندانی بودن . 

82pوترازحد از موبایل و کامپی . استفاده بیش 

 مشکالت اقتصادی

 )تغییرات ناکارآمد ساختاری(

86pفقر . 

81pنشینی اشیه. ح 

های محیطی و  عدم وجود سرمایه

 حمایتی

 )تغییرات ناکارآمد ساختاری(

42pها . دوری از خانواده 

88pزندگی درغربت . 

 تغییر نگرش نسبت به جدایی

 )تغییرات ناکارآمد معنایی(

22pاز بین رفتن قبح طالق . 

تغییر نگرش نسبت به جایگاه و 

نقش عاطفی و حمایتی زن در 

 دهخانوا

 )تغییرات ناکارآمد معنایی(

24pرنگ شدن ارزش و جایگاه مادری  . کم

 وهمسرداری

کم شدن تعهد اخالقی و 

 زناشویی

 )تغییرات ناکارآمد ارزشی(

86pدردسترس بودن اغواگران . 

88pایی . الگوی نامناسب رسانه 

88pهای سکس . دردسترس بودن ماهواره و فیلم 

21pی در جامعه. وجود الگوی خیانت و جدای 

44pهای کاذب( . رابطه با جنس مخالف )آزادی 

81pداری در برابر  . عدم خودکنترلی و خویشتن

 های محیطی شرایط و آسیب
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ساز در سطح کالن و خرد و  کدهای محوری و نظری دربرگیرنده پیامد وجود عوامل زمینه -6جدول 

 کم شدن پایداری خانواده ایرانی

 کدهای نظری ریکدهای محو کدهای آزاد

2pخأل عاطفی . 

8pاز بین رفتن عشق و عالقه اولیه . 

2pعدم احساس خوشبختی . 

8pکم شدن صمیمیت و تعامالت جنسی . 

22pآمیز )کالمی و  . رفتارهای خشونت

 غیرکالمی(

1pتوجهی . بی 

اختالل در کارکرد 

عاطفی و جنسی 

 خانواده

پیامد اولیه و نهایی وجود عوامل 

در سطح خرد و کالن، در ابتدا ساز  زمینه

ایجاد اختالل در کارکرد عاطفی و 

جنسی و درنهایت رشد طالق، خیانت و 

تعارضات در روابط بین شخصی و 

 زناشویی خواهد بود.

 

 
 های عدم پایداری در خانواده متأثر از پدیده نوسازی نمودار خط سیر مصداق -2شکل 

ساز در سطح خرد  عنوان عوامل زمینه دهد متغیرهایی که به هش نشان میهای این پژو یافته

عدم آگاهی و "دهند؛ شامل دو پدیده اصلی  ایجاد این فرایند گسست را شکل می

گویی عاطفی، مهارت  کد محوری مهارت پاسخ 8)ذیل "های پس از ازدواج مهارت

مهارت حل تعارض و مسئله  برقراری ارتباطات مؤثر بین فردی، مهارت تنظیم هیجان خشم،

های پیش از  عدم آگاهی و صالحیت"و مهارت ایجاد ساختار و مرزهای زناشویی( و 

روند رشد 

هامصداق

عدم  ی

استحکام 

در خانواده 

)طالق، 

خیانت و 

تعارضات 

 زناشویی(

تغییرات ناکارمد اخالقی، ساختاری و "

ارزشی در سطح کالن و عدم مهارت و 

پیش و پس از ازدواج، در  های صالحیت

عوامل زمینه سازایجاد فرایند  "سطح خرد

 ایجاد گسست خانواده

 

پیرامون  ها خانوادهعدم آگاهی و بینش "

غالب و نقش زبان در خلق  هایگفتمانقدرت 

 "، ارزشی و ساختاریمعناییتجارب جدید 

تسهیل کننده فرایند ایجاد گسست خانواده  

 متأثر

سازی به روند ورود عناصر نو

خانواده
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کد محوری عدم صالحیت جسمی و ظاهری، عدم صالحیت روانی و  6)ذیل "ازدواج

جنسی، عدم کفویت، عدم بلوغ عاطفی و شخصیتی، عدم بلوغ فکری و شناختی و عدم 

 است. بلوغ اعتقادی و ایمانی(

های گسست در  تر نیز عواملی وجود دارد که زمینه رشد مصداق ولی در سطحی کالن

های  ترتیب که امروزه خانواده ایرانی متأثر از پدیده این خانواده را به وجود آورده است. به

تبع آن تغییر در شرایط اجتماعی و  اجتماعی گوناگون ازجمله نوسازی و مدرنیته و به

ز آن، شاهد به وجود آمدن اشکال مختلف خانوادگی بوده که در آن اقتصادی حاصل ا

ناپذیر شده است. کدهای اولیه حاصل از این تحقیق  اجتناب "تغییرات ناکارآمد ساختاری"

هایی که مرد به هر دلیلی از جمله مقتضیات شغلی تنها در برخی  نشان داد در خانواده

واده باشد؛ زن دچار تعارضات نقشی و ابهام در تواند در کنار خان روزهای هفته یا ماه می

ها و عدم ارضای نیازهای عاطفی و روانی شده که پیامد آن اختالل در  مسئولیت

کنندگی و  شود. عالوه بر این، تغییر در نقش تعیین کارکردهای اصلی نظام خانوادگی می

امل دیگری در به انحصاری مرد در معیشت خانواده و ورود زنان به عرصه کار و اشتغال ع

وجود آمدن تغییرات ساختاری در نظام خانواده بوده است. تغییرات ایجادشده تحت تأثیر 

های پدری و نقش فرزندان بوده  این تحوالت ساختاری، تغییر در نقش زن و مادری، نقش

ای  است که تعارضات نقشی متأثر از آن بر روی کارکردهای خانواده تأثیرات عمده

 گذاشته است.

های اجتماعی که  های بدون بهره از سرمایه همچنین در شرایط امروز جامعه، خانواده

باشد؛ نیز به دلیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی  ها می حمایت خانواده گسترده یکی از آن

مندی از  های اولیه این تحقیق نشان داد که عدم بهره رو به افزایش است. چنانچه داده

و حمایتی یکی دیگر از عوامل ایجاد اختالل در کارکردهای خانواده های اجتماعی  سرمایه

تبع تغییر در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه در  باشد که به ای می هسته

 ساختار خانواده ایجاد شده است.
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تغییرات ناکارآمد "کد محوری شناسایی شده بعدی در این پژوهش تحت عنوان 

م شدن استحکام خانواده ایرانی گشته است، نیز عالوه بر تغییرات که زمینه ک "معنایی

ای دیگر اختالل در کارکردهای اختصاصی خانواده از جمله کارکرد  گونه ساختاری به

 عاطفی و جنسی را به همراه داشته است.

های بودن وشدن هستند که  های فردی، امور و کمال مطلوبی از شیوه ارزش

های  ماع بوده و افراد نسبت به آن متعهد شده و منبعث از نظامموردپذیرش فرد یا اجت

تر جامعه تزریق  های زیرین تر است که از طرق مختلف به الیه ارزشی در سطح کالن

های ادراکی، عاطفی و رفتاری اشخاص است. در این میان  دهنده نظام شود و شکل می

های متأثر از  لی جامعه از کانونهای با اهمیت و اص عنوان یکی از زیرسیستم خانواده به

شدن و ورود  زمان با جهانی های اخیر و هم تغییرات ارزشی جامعه محسوب شده که در سال

ای در اشکال، ساختار و  عناصر مدرنیته به سطح جامعه، دچار تغییر و تحوالت گسترده

از این های حاصل  های ذهنی و نظام هنجاری اعضای آن گشته است. چنانچه یافته ارزش

تغییر نگرش نسبت به نقش "و  "تغییر نگرش نسبت به جدایی و طالق"تحقیق نشان داد که 

عنوان دو رکن با اهمیت در تغییرات معنایی  به "و جایگاه عاطفی و حمایتی زن در خانواده

 مرورزمان گشته است. ساز ایجاد گسست در خانواده به شود که زمینه خانواده محسوب می

ساز در سطح کالن  عنوان عامل زمینه شده بعدی که به د محوری شناساییو درنهایت ک

در  "تغییرات ناکارآمد ارزشی"های گسست در خانواده گردیده است،  باعث رشد مصداق

ای، در دسترس بودن اغواگران، رواج  سطح جامعه است. الگوهای نامناسب رسانه

داری در برابر  یادگیری خویشتنهای کاذب با جنس مخالف در سطح جامعه و عدم  آزادی

ای بودند که در این تحقیق عامل کم شدن تعهد  های محیطی کدهای اولیه شرایط و آسیب

مرورزمان با ایجاد اختالل در کارکرد عاطفی و  اخالقی در زندگی زناشویی گشته و به

 گردد. جنسی خانواده زمینه کم شدن استحکام در خانواده می
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ه تسهیل گر و سرعت بخش این فرایند گسست در خانواده ایرانی در این میان عاملی ک

در خلق  "های غالب عدم آگاهی پیرامون قدرت گفتمان"رسد که  شده است؛ به نظر می

تجارب جدید ارزشی، معنایی و حتی ساختاری باشد که عدم آگاهی و پرداختن به آن 

 زمینه تسریع این فرایند گشته است.

کنند که عموماً الگوهای قالب  اجتماعی در این زمینه بیان می گرایی های ساخت نظریه

های خاص هر خانواده است، بلکه عوامل  تنها تحت تأثیر پویایی ها نه عمل در خانواده

هایی که زندگی  ها و گفتمان و ایدئولوژی 2تر نظیر ساختارهای اجتماعی اجتماعی بزرگ

ای از اعتقادات و  دهند و مجموعه شکل می خانوادگی مخصوصاً روابط بین زنان و مردان را

کنند، نیز  ها و هنجارها و قوانین را در مورد زندگی خانوادگی به نسل بعدی منتقل می ارزش

 (.4228، 4باشند )داالس و دراپر کننده می تعیین

بنابراین با توجه به اینکه همه جوامع انسانی در حال تجربه زندگی در دوران پسامدرن 

دهی به  در آن غلبه عوامل اجتماعی و بسترهای فرهنگی و نقش زبان در شکلهستند که 

های خانوادگی بسیار برجسته  های غالب و الگوهای رفتاری در زندگی ها و روایت کیفیت

ها در سطح کالن نیز از اهمیت باالیی  است، لذا بررسی ابعاد بروز گسست در خانواده

شدن و نوسازی و  هایی که در رابطه با جهانی نوسان ها و شود؛ زیرا دگرگونی برخوردار می

 باشد. پوشی نمی چشم ها را درگیر خودکرده است، قابل ازآن خانواده تحوالت اساسی پس

های گسست در خانواده در  ها و پیامدهای مصداق ها، رابطه ای از علت همبستگی پیچیده

نوسازی به خانواده ایرانی این پژوهش نشان داد که بروز و ورود بدون آمادگی عناصر 

زمینه دگرگونی و تحول و ایجاد تغییرات ناکارآمد ارزشی، معنایی و ساختاری در 

ساز  ها گشته و در عین غیرملموس و ناشناخته بودنشان، امروزه علل زمینه خانواده

گیری هسته اصلی از بین رفتن استحکام خانواده ایرانی و ایجاد گسست در آن یعنی  شکل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social Structures 

2. Dallos, R & Draper,R 
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شده است؛ که البته دو عامل بسیار مهم  "اختالل در کارکرد عاطفی و جنسی خانواده"

عدم آگاهی از "و  "های پیش از ازدواج ها و صالحیت عدم آگاهی از مالک"یعنی 

عنوان عوامل سطح خرد در این فرایند در بروز گسست در  به "های پس از ازدواج مهارت

 خانواده نقش دارند.

ها  هایی مثل سیستمی، منابع، مبادله و انصاف که به بررسی این پدیده ظریهدر این زمینه ن

های کالن مثل آنومی و  ورزند، برعکس نظریه در خانواده در سطح خرد مبادرت می

کارکردگرایی برای پژوهشگران حوزه خانواده و روان شناسان و مشاوران از عینیت بیشتری 

گیرد،  ها صورت می هایی که در پژوهش در ارزیابی تر هستند. لذا برخوردار بوده و ملموس

ها شده و درمانگران حوزه  به دلیل همین عینیت و سادگی ظاهری، توجه بیشتری به آن

های خود به بررسی عواملی نظیر شرایط مالی و اقتصادی،  خانواده ممکن است در درمان

عارضات و مشکالت دست در بروز ت های زناشویی و مواردی ازاین سن ازدواج، مهارت

 خانوادگی پرداخته و از تأثیر عوامل سطح کالن غافل شوند.

ساز و هسته مرکزی فرایند کم شدن استحکام  الگوی مفهومی از عوامل زمینه 8شکل 

 دهد. خانواده متأثر از پدیده نوسازی را نشان می
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ساز و هسته مرکزی فرایند کم شدن استحکام و  الگوی مفهومی از عوامل زمینه -1شکل 

 پایداری خانواده متأثر از پدیده نوسازی

 

 

 صالحیت جسمی و ظاهری

 صالحیت روانی و جنسی

 کفویت

 عاطفی و شخصیتیبلوغ 

 بلوغ شناختی و فکری

 بلوغ اعتقادی و ایمانی

 مهارت پاسخ گویی عاطفی

 مهارت برقراری ارتباطات موثر بین فردی

 مهارت تنظیم هیجان خشم

 مهارت حل تعارض و مسأله

 مهارت ایجاد ساختار و مرزهای زناشویی

 

علل زمینه ساز اول 

 در سطح خرد

 پیامدهای اولیه 

علل زمینه ساز در 

 سطح کالن

شرایط 

اولیه

علل زمینه ساز 

دوم در سطح 

 خرد

 پیامدهای اولیه

علل زمینه ساز  

 در سطح کالن

ورود عناصر نوسازی شامل شهر نشینی،  لیهشرایط او

آموزش، بهداشت و رسانه مدرن به 

 خانواده

تغییرات ناکارامد 

 ارزشی در خانواده
تغییرات ناکارامد 

 در خانواده معنایی

اختالل در کارکرد عاطفی و 

 جنسی در خانواده

 

عدم آگاهی از مالکها و 

صالحیت های پیش از 

 ازدواج

تغییرات ناکارامد 

ساختاری در 

عدم آگاهی از 

مهارت های پس از 

 ازدواج
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طالق  انت،یخ ،ییزناشو ندهیگسست در خانواده شامل تعارضات فزا یها : رشد مصداقیینها امدیپ

 یو طالق قانون یعاطف

 گیری بحث و نتیجه

گیری عوامل گسست در خانواده ایرانی،  هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی فرایند شکل

ی الگوی مفهومی از عوامل علی،  ز فرایند نوسازی بود تا از این طریق به ارائهمتأثر ا

ای و پیامدهای مؤثر در این امر بپردازیم. به همین منظور از روش تحقیق  های هسته پدیده

شده  کیفی از نوع فراترکیب، به بررسی این موضوع پرداختیم. نتایج حاصل از مطالعه انجام

گیری عوامل گسست در خانواده ایرانی، نشان داد که  فرایند شکل در مورد تبیین الگوی

های مبتنی بر برنامه  نهاد خانواده در ایران در چند دهه اخیر عمدتاً به دلیل اجرای سیاست

های مهمی را در  نوسازی و مدرنیته دستخوش تغییرات مهمی شده که این تغییرات چالش

ترتیب که به  این (. به2884ه است )زاهدی و همکاران، برابر خانواده سنتی در ایران قرار داد
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جهت ظهور نیروهای جدید اجتماعی متأثر از فرایند نوسازی و مدرنیته، یعنی سه جریان 

عنوان  صنعتی شدن، شهرنشینی و آموزش همگانی، تحوالتی در ازدواج و خانواده به

دیگر انطباق با شرایط  ارتعب مند با تغییرات در نظام اجتماعی کل یا به سازگاری نظام

هم ایجاد تغییرات در درون ساختار خانواده با  اجتماعی به وجود آمده است؛ که نتیجه آن

محوریت ارتباط شده و هم دچار تغییرات برون ساختاری با محوریت و فرهنگ و بافت 

ین رغم تأکیدات د علی -تبع  ( که به2886گشته است )اسالم زاده، اسمعیلی و کاظمیان، 

های نظام جمهوری  تبع، سیاست مبین اسالم مبنی بر تحکیم بنیان خانواده و قداست آن و به

اسالمی ایران در این خصوص که در قوانین و اسناد ملی همچون قانون اساسی و سند 

تزلزل و کم شدن استحکام خانواده  -انداز ملی و دیگر قوانین، عینیت یافته است چشم

های تزلزل در نهاد خانواده مثل طالق و جدایی، طالق  زون مصداقایرانی با رواج روزاف

عاطفی، خیانت و کم تعهدی زناشویی و تعارضات شدید زناشویی بوده است که زمینه 

های اجتماعی دیگر همچون اعتیاد، خودکشی، افزایش تعداد  بروز و افزایش نرخ آسیب

تی در فرزندان طالق وزنان های با سرپرست زن، افسردگی و اختالالت شخصی خانواده

 (.2888دست را به وجود آورده )زاهدی و همکاران،  مطلقه و مواردی ازاین

گیری این پدیده، پژوهش حاضر نشان داد زمانی که  باهدف درک و فهم فرایند شکل

کارکرد اصلی و اختصاصی خانواده که همان کارکرد جنسی و عاطفی و امنیت بخشی 

تغییرات ساختاری، ارزشی و "، متأثر از یکسری عوامل کالن که باشد روانی به اعضا می

در خانواده شناسایی شد؛ در تعامل با عوامل سطح خرد که شامل دو پدیده اصلی  "معنایی

های پیش از  عدم آگاهی و صالحیت"و  "های پس از ازدواج عدم آگاهی و مهارت"

های  گیری مصداق ایجاد و شکل مرورزمان شاهد باشد، دچار اختالل شود؛ به می "ازدواج

تزلزل در خانواده یعنی تعارضات فزاینده زناشویی، خیانت و بی تعهدی زناشویی، طالق 

 عاطفی و درنهایت طالق رسمی و فروپاشی خانواده خواهیم بود.
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( نیز نشان دادند در خانواده تراز 2888چنانچه در این زمینه ملکی فاراب و همکاران )

ساختار "، "های تشکیل خانواده زمینه پیش"آیات و روایات، میان سه بعد اسالمی از منظر 

ای وجود دارد که توجه به  تنیده ارتباط دوسویه و درهم "کارکردهای خانواده"و  "خانواده

کارکردهای حمایتی و عاطفی خانواده در متون دینی از توجه بیشتری برخوردار است که 

 ق حاضر است.ها همسو با نتایج تحقی این یافته

کننده به این فرایند سرعت بخشیده و زمینه  عنوان تسهیل در این میان یکسری متغیرها به

های  کنند که شامل عدم آگاهی پیرامون قدرت گفتمان تر می گیری آن را آسان شکل

در خلق تجارب جدید ارزشی، معنایی و حتی ساختاری است. در جهت تبیین این  "غالب

عنوان یکی از نهادهای زیربنایی و  گونه توضیح داد که؛ خانواده به این توان ها می یافته

های نظام اجتماعی کل، همواره  عنوان یکی از خرده نظام بنیادین ساختار اصلی جامعه به

ها و هنجارها برای نظم و تعادل در  کارکردهای مهمی را جهت بقای نظام و حفظ ارزش

پردازان علوم اجتماعی در حوزه  یکی از نظریه 2نزجامعه دارا بوده است. تالکوت پارسو

خانواده در این زمینه بر اهمیت خانواده و حفظ ثبات جامعه و سالمت افراد از طریق تمرکز 

بر روی کارکردهای مثبت خانواده مانند کارکردهای اقتصادی، کارکردهای تربیتی و 

کرد عاطفی و تأمین عشق و پذیری، کارکرد تنظیم روابط جنسی و تولیدمثل و کار جامعه

کند و اعتقاد دارد امروزه خانواده برخالف  محبت و امنیت روانی برای اعضا تأکید می

گذشته، تمام کارکردهای اجتماعی و اقتصادی خود را با سپرده شدن آن به نهادهای دولتی 

داده و با کاهش کارکردهای خانواده به کارکردهای مشخص و  و اجتماعی ازدست

صی مثل تنظیم روابط جنسی و تأمین عشق و محبت و امنیت برای اعضا روبرو است اختصا

 (.2886)ستوده و بهاری، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Parsons, T 
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پردازان علوم اجتماعی دو قانون  یکی دیگر از نظریه 2در همین راستا هلموت شلسکی

دهد که اوالً هراندازه که در خانواده بقایای  گونه توضیح می ثبات خانواده مدرن را این

مانده باشد و دوماً هراندازه که این بقایای کارکردی در  دهای نهادی بیشتر باقیکارکر

خانواده از طرف شخصیت اعضا درونی گردد، خانواده استحکام و ثبات بیشتری خواهد 

 (.2888داشت )اعزازی، 

های پژوهش در این زمینه نشان داد ظهور نیروهای جدید اجتماعی متأثر از  چنانچه یافته

های اقتصادی و اجتماعی  نوسازی و مدرنیته که به دنبال تحوالت بنیادین در زمینه فرایند

های ساختاری در خانواده و به تبع آن کارکردهایش شده است.  باشد؛ باعث دگرگونی می

ها و معناهای خانوادگی نیز در حال تغییر بوده و مدرنیته نظم جدیدی  ای که ارزش گونه به

های تفکر و معناهای ذهنی  ها و شیوه در سبک زندگی، عادات، ارزشساز شده که  را زمینه

آباد و  های تحقیق جهانی دولت راستا با یافته افراد تحوالتی را ایجاد کرده است که هم

 ( است.2888حسینی )

چنین بیان  ( نیز در نظریه آنومی اجتماعی خود این2866) 4در همین راستا امیل دورکیم 

که در حال انتقال از وضع اجتماعی و اقتصادی خاص به شرایط دیگر کرد که در جوامعی 

های پیشین  آید که نتیجه تصادم نوگرایی و پایبندی به سنت هستند، مشکالتی به وجود می

است. در این حالت شرایط آنومیک به معنای فقدان هنجار به دلیل عدم اجماع در مورد 

آید که  رفتاری مناسب برای افراد پدید میاهداف اجتماعی، انتظارات جمعی و الگوهای 

شود؛  باعث بر هم خوردن تعادل و نظم پیشین جامعه در چنین شرایط گذار و دگرگونی می

های اجتماعی مثل طالق و خودکشی خواهد بود که در پی تغییر  که پیامد آن بروز آسیب

ترتیب که این  این به دهد. ها و در نهایت تغییر انتظارات و توقعات رخ می ها، نگرش ارزش

رنگ شدن تدریجی ضوابط اخالقی شده و جامعه  شرایط دگرگونی و گذار منجر به کم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Schelsky, H 

2. Durkheim,E 
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ها دچار سردرگمی  دهد. در این زمان بسیاری از انسان کنترل اجتماعی خود را از دست می

ها، هنجارها و آنومی وضعیتی  پاشیدگی ارزش ها شده و همین ازهم پیرامون قواعد و ارزش

حدوحصر و روبه فزونی است و لذا نارضایتی  کند که نتیجه آن آرزوها و امیال بی اد میایج

 کند. پاشیدگی خانواده ظهور می و ازهم

های جامعه بر  ( در توضیح این فرایند بیان کرد که در این زمان ارزش2866دورکیم )

استوارند و و ابزارگرایی  8گرایی ، ماده4گرایی فردی، سودگرایی ، مصلحت2لذت طلبی

چیز در چارچوب امور  اندیشند و در چنین شرایطی همه ها به مصالح فردی خود می انسان

شود و ارتباطات انسانی نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته از بعد  مادی و ملموس خالصه می

محض  شود؛ که البته این نوع از روابط بسیار شکننده بوده و به معنوی و فرامادی خالی می

ها گسسته شده و رابطه زوجیت نیز  گرایی و یا عوامل دیگر روی کند، رابطه ه مصلحتآنک

 از این قاعده مستثنی نیست.

عنوان هسته اصلی تغییرات ارزشی و معنایی در خانواده که  در این زمان فردگرایی به

ین شود؛ تلقی گشته و ارتباطات و تعامالت ب باعث کنترل بیشتر افراد بر سرنوشت خود می

ای که مدرنیته  گونه کند. به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و آن را متحول می فردی را به

ها در  باعث انشقاق، گسستگی و تضعیف در بین عوامل همبسته اجتماعی شده و انسان

صورت مجزا به دنبال حداکثر سود و منفعت فردی بوده  اجتماع و اعضا در یک خانواده، به

به مصالح جمعی و خانوادگی اولویت یافته و تغییر در ایده افراد به  های شخصی و دغدغه

شود  رود که نتیجه آن این می گرایی، فردگرایی، انزواطلبی و نسبیت پیش می سمت مادی

پذیری در  تبع آن نوعی انطباق شده است؛ و به که خانواده محوری به فرد محوری تبدیل

ید صورت گرفته که نتیجه آن ایجاد تغییرات الگوهای ازدواج و خانواده با شرایط جد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hedonism 

2. Utilitarianism 

3. Materialism 
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های تحقیق  ( که یافته2888ناکارآمدی در خانواده و اعضای آن بوده است )آزاد ارمکی، 

 حاضر نیز مؤید این مطلب است.

تغییر نگرش نسبت به "های این پژوهش نشان داد که دو کد محوری  عالوه بر این یافته

به جایگاه و نقش عاطفی و حمایتی زن در  تغییر نگرش نسبت"و  "جدایی و طالق

عنوان هسته اصلی تغییرات ناکارآمد  به دنبال تغییرات ساختاری ایجادشده، به "خانواده

معنایی در نهاد خانواده بوده است؛ که البته این تغییرات در الگوهای خانواده در این دوره 

"پارادایم توسعه"توان در قالب گفتمانی با عنوان  را می
موردبررسی و تحلیل قرارداد.  2

دار در نظر  صورت طبیعی، یکنواخت، ضروری و جهت ای که چنین تغییراتی به گونه به

عنوان معیاری برای سنجش  ( و جوامع فردگرای غربی به4222شده )تورنتون،  گرفته

ه، شد یافتگی قرار داده شدند تا از طریق مقایسه میزان دستیابی به معیارهای تعیین توسعه

 مشخص شود. "ماندگی عقب"یا  "یافتگی توسعه"میزان 

( نیز در جریان اخیر نوسازی در مورد DI) 4در همین راستا تئوری ایده ئالیسم توسعه

عنوان نیروی اصلی تغییرات  ها برای خانواده در جهان شیوع یافته و به ای از ایده آل بسته

(. این 4228باشد )تورنتون،  سازی میمعنایی و ارزشی خانواده، رو به گسترش و گفتمان 

کنند و درنتیجه بر طبق  نظریه دلیلی را برای اینکه چرا مردم شرایطشان را دوباره تعریف می

 دهد. کنند، ارائه می های جدید عمل می بینی ها و پیش ارزش

و  8در این حالت گفتمان سازی فراگیر و گسترده پیرامون حقوق خود تحقق بخشی

های زندگی که خود را در نحوه تشکیل  فرد، توسعه شخصیت و شیوه آزادی انتخاب

خانواده و نگرش نسبت به فرزند آوری و انگیزه پدر و مادر شدن و همسرداری بازتاب 

های پست ماتریالیستی  ها و گسترش ایده ها و نگرش داده؛ باعث تغییرات بنیادین در ارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Developmental Paradigm 

2. Developmental Idealism 

3. Self Fulfillment 
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طالق "هایی نظیر  خشی( از طریق رواج ایده)یعنی تأکید بر استقالل فردی و خود تحقق ب

حل اساسی تغییرات نوین خانواده تلقی  ها را راه ، گشته و این"خوب بهتر از ازدواج بد است

رنگ شدن ارزش مادری و همسری  ( که پیامد آن کم2888کرده است )عسگری ندوشن، 

های گسست در  داقساز رشد مص های تحقیق، زمینه در میان زنان بوده و مبتنی بر یافته

 خانواده به دلیل تغییرات معنایی و ارزشی ایجادشده خواهد شد.

کند که تحوالت نهادهای ازدواج و خانواده  ( در این زمینه مطرح می2818وستوف )

شوند؛ و تحوالت اقتصادی و  ها و نمادهایی از تغییرات اجتماعی محسوب می نشانه

نتی، اشاعه و گسترش فردگرایی، آموزش اجتماعی جامعه مرتبط با کاهش اقتدار س

همگانی برای هر دو جنس، افزایش برابری جنسیتی، اشتغال زنان، استقالل مالی و ترویج و 

(. همین امر تغییرات گسترده ساختاری، 4224، 2باشد )ویکز گسترش فرهنگ مصرف می

نتخاب همسر و های ا ارزشی و معنایی را برای خانواده در پی داشته و بر الگوها و مالک

اش تأثیر بسزایی گذاشته است زیرا با وجود این تغییرات، افراد از  سبک زندگی خانوادگی

ها را امکان  هایی که رهایی از سنت قدرت بازاندیشی بیشتری برخوردار شده و مکانیسم

های  کند، زمینه رهایی روابط اجتماعی و بین فردی را نیز از شرایط و محدودیت پذیر می

 (.2888دهند )آزاد ارمکی،  اعی و خانوادگی گسترش میاجتم

های خود تحقق  شود که ارزش در این گفتمان سازی جدید و رواج یافته دیده می

رود و آزادی، عقالنیت، رقابت، خوداتکایی  بخشی اساس تغییرات در خانواده به شمار می

زندگی خانوادگی  های افراد در عنوان ارزش های دینی به بینی رنگ شدن جهان و کم

شده که پیامد آن تزلزل در نهاد خانواده بوده است؛ بنابراین فارغ از داوری  موردقبول واقع

وسوی تحوالت خانواده، باید با این تحوالت برخوردی  ارزشی و هنجاری درباره سمت

ده و واقع بینانه داشته باشیم و خود را برای نحوه مناسب مواجه با تحوالت خانواده آماده کر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weeks, J.R 
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های الزم را در این زمینه اتخاذ کنیم؛ که همین امر، در گام و شکل اول لزوم  ریزی برنامه

های جدید  مداخله و ورود متصدیان فرهنگی کشور در سطح کالن برای گفتمان سازی

گیری خانواده پایدار ایرانی و روان شناسان و  پیرامون معناهای کاربردی برای شکل

ها و  سازی پیرامون این روند و کاربر روی ارزش وز در جهت آگاهمشاوران متعهد و دلس

و  "بخش به نهاد خانواده حول تغییر نگرش سازنده نسبت به جدایی و طالق معناهای ثبات

را نشان  "تغییر نگرش سازنده نسبت به جایگاه و نقش عاطفی و حمایتی زن در خانواده"

 دهد. می

ساز شده که در سبک  رنیته نظم جدیدی را زمینهزیرا چنانچه بیان کردیم امروزه مد

های تفکر و معناهای ذهنی افراد تحوالتی را ایجاد کرده  ها و شیوه زندگی، عادات، ارزش

باشد. در چنین  ها و معناهای خانوادگی نیز در حال دگرگونی می تبع آن ارزش است و به

زهای ساختار جدید را تأمین ها و هنجارهایی که الزامات و نیا ها، فرهنگ شرایطی ارزش

های خاص خود در حال ظهور  کند، به وجود آمده و الگوهای جدید زندگی با سبک می

 شود. بسیار مهم می ها رسانهاست؛ و در این راستا نقش 

شدن بسیار مؤثر دانسته  ها را در فرایند نوسازی و جهانی گیدنز در این زمینه نقش رسانه

داند که  های حاکم بر آن به تمام دنیا می ش مدرنیته و ارزشو آن را ابزار بسط و گستر

توانسته است با تسهیل و سرعت بخشی ارتباطات فردی و گروهی، فضای جهانی را متحول 

های انتقال  ( که این کار را از راه2882کند و از مرزهای زمانی و مکانی بگذرد )گیدنز، 

ازتولید فرهنگی، با انتخاب اینکه چه عناصری ها به خانواده در روند ب ضمنی و نمادین پیام

(. به این معنا که متون 4228، 2دهند )فیسک و هارتلی از فرهنگ را انتقال دهند، انجام می

توانند باعث ایجاد  ای با نحوه بازنمایی خود از الگوهای تبادلی درون نظام خانواده می رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برعکس حذف و به حاشیه راندن الگو  های زندگی خاصی و یا ها، معناها و یا سبک ارزش

 یا ارزش یا سبک تفکر وزندگی دیگری شوند.

های شاخص مطالعات فرهنگی در این زمینه معتقد است که  ( یکی از چهره2881) 2هال

مثابه رسانه  توان آن را از خالل نگاه به زبان به بازنمایی یک عمل برساختی است که می

وسیله آن تولید و  گیرد و معانی به اع شکل میمحوری که در چرخه فرهنگ و اجتم

 شوند، بررسی کرد. بازتولید و گفتمان سازی می

شدن یک  ( چگونگی تبدیل2888) 4بر طبق نظریات گفتمان سازی الکال و موف

از طریق تبدیل آن گفتمان به تصور  8گفتمان به تسلط فرهنگی یا هژمونی فرهنگی

حاشیه "و  "سازی برجسته"این منظور از دو ابزار باید صورت گیرد که برای  2اجتماعی

شود. اسطوره نیز برای فراگیر شدن باید  سازی در پدیده موردنظر می اقدام به اسطوره "رانی

شمول و پاسخ گوی همه نیازها و تقاضاهای موجود در جامعه نشان  خود را عام و جهان

ها با ایجاد یک فضای  سطورهدهد و شکل آرمانی و استعاری به خود بگیرد. بدین شکل ا

شوند؛ که البته برای تبدیل اسطوره به یک  استعاری و آرمانی به تصور اجتماعی تبدیل می

به آن  "قابلیت دسترسی"تصور اجتماعی عالوه بر نیاز به خلق فضای استعاری دو شرط 

 و موقعیت افکار عمومی و ٔ  گفتمان، به معنای در دسترس قرار گرفتن ساده درزمینه

به معنای سازگاری اصول پیشنهادی گفتمان با اصول بنیادین جامعه، از  "قابلیت اعتبار"

 (.2882اهمیت باالیی برخوردار است )سلطانی، 

عنوان  های اجتماعی به های عمومی مثل سینما، تلویزیون و شبکه در این زمینه رسانه

داشتن هر دو شرط در  های فرهنگی در سطح جامعه به دلیل ابزارهای تحقق بخشی سیاست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها  دسترس قرار دادن کردارهای زبانی و غیرزبانی در سطح جامعه و اعتبار بخشیدن به آن

 دارند. زمینه گفتمان سازی و تبدیل آن به هامونی فرهنگی را بر عهده

 "حاشیه رانی"و  "سازی برجسته"ترین بازوی  کردارهای زبانی و غیرزبانی مهم

یند. در این میان نقش کردارهای زبانی که محمل عمده آن آ حساب می ها به گفتمان

باشد.  های اجتماعی است، بسیار اثرگذار می کاالهای فرهنگی مثل سینما، تلویزیون و شبکه

رسد بخش عمده کردارهای زبانی گفتمان فرهنگی در جامعه ایران که  حال به نظر می بااین

عنوان ضد گفتمان رسمی  ه اجرا در آید، بهرود از طریق دستگاه رسمی فرهنگی ب انتظار می

های خاص خانوادگی  های تفکر و زندگی ها، معانی، سبک کند و ارزش فرهنگی عمل می

کند که در گذشت زمان تغییرات ناکارآمد ساختاری، اخالقی  سازی می را رواج و برجسته

آن را باعث شده تبع آن اختالل در کارکردهای خانواده و کم شدن استحکام  و ارزشی و به

 است.

که البته در کنار توجه به عوامل سطح کالن در بروز فرایند گسست در خانواده، توجه 

باشد؛ زیرا درگذشته خانواده تنها مرجع  به عوامل سطح خرد نیز در این زمینه با اهمیت می

رنگ  کمها بود؛ اما پیچیدگی اوضاع زندگی امروز و به دنبال آن  ها و آگاهی انتقال مهارت

های متولی، مانند  ریزی نهادها و سازمان ها و عدم برنامه شدن نقش خانواده در انتقال مهارت

وپرورش و بهداشت برای آن، خأل جدی در این زمینه به وجود  ها و نظام آموزش رسانه

گذاری کالن در کشور، در  شود در کنار رویکردهای سیاست آورده است؛ که پیشنهاد می

ها و  ها با شرایط ساختاری و گفتمان سازی پیرامون ارزش پذیری خانواده جهت انطباق

ای پیش از ازدواج و پس از ازدواج  های مشاوره بخش خانواده، آموزش معناهای استحکام

وپرورش و  یافته از طریق نهادهای متولی مانند آموزش صورت گسترده و سازمان به

کارگیری مشاوران و روان  داوسیما و با بههای سالمت و بهداشت و رسانه عمومی ص شبکه

 ها قرار بگیرد. دیده و باتجربه در این زمینه؛ در اختیار خانواده شناسان متعهد، دوره
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های اجتماعی بر طالق  اثر شبکه(. 2882اسکافی، مریم؛ ترکمان، فرح؛ ساروخانی، نادر. )

 .482-448(: 2)24له علوم اجتماعی. مج عاطفی در شهر مشهد.

بررسی عوامل مرتبط با گرایش مردان متأهل به (. 2888ایدر، نبی اله؛ مردانی، مرضیه. )

-228(: 2)22مجله دانشگاه آزاد واحد شوشتر.  روابط خارج از چارچوب زناشویی.

214. 

ارزیابی عوامل (. 2888آزادی، شهدخت؛ سهامی، سوسن؛ قهرمانی، زهرا؛ قلی پور، گلناز. )

ساز طالق عاطفی در میان کارکنان زن شرکت بهربرداری نفت  اجتماعی زمینه

 .221-222(: 8)2مجله زن و بهداشت.  گچساران.

های  ثیر آموزش مهارتتأ(. 2882بشکار، سلطانعلی؛ سودانی، منصور؛ سهنی ییالق، ملیحه. )

(: 2)28دستاوردهای رروان شناختی.  مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی.

288-446. 

عوامل جامعه شناختی مؤثر در (. 2882پروین، ستار؛ داوودی، مریم؛ محمدی، فریبرز. )

-228(: 86)22مطالعات راهبردی زنان.  های تهرانی. طالق عاطفی در بین خانواده

288. 
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. مطالعات عوامل طالق در استان مازندران. (2882) پورگتابی، حبیب؛ نازک تبار، حسین.

 (.21)88راهبردی زنان. 

های  آمادگی برای خیانت زناشویی: نقش شیوه(. 2881جوادی، سولماز؛ زینالی، علی. )

 .828-888(: 86)22. خانواده پژوهی. های دلبستگی تربیتی والدین و سبک

های  مطالعه جامعه شناختی علل و زمینه. (2888) جهانی دولت آباد، اسماعیل؛ حسینی، علی.

 .(4))8. مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران. بروز تعارضات زناشویی در شهر تهران

ابطه عوامل اجتماعی و خانوادگی با نگرش (. ر2881چابکی، ام البنین و زارعان، منصوره. )

 .86-18(: 2)8مجله زن و جامعه.  زنان به طالق در شهر قم.

حاجی زاده میمندی، مسعود؛ مداحی، جواد؛ کریمی، یزدان، حدت، الهه؛ غروری، ملینا. 

 بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی. مطالعات راهبردی زنان.(. 2888)

28(12 :)88-228. 

ل خیانت زناشویی از عل(. 2882حبیبی عسگر آباد، مجتبی؛ حاجی حیدری، فاطمه. )

 (.24)22فصلنامه خانواده پژوهی.  دیدگاه زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده.

ابطه نگرش مذهبی، تعهد اخالقی و سبک (. ر2884خالقی، فرزانه؛ یزدخواستی، فریبا. )

مجله  زندگی با وضعیت زناشویی )طالق و عدم طالق( در زنان و مردان اصفهان.

 (.88)8اخالق. 

پیش (. 2881خان محمدی، ذبیح اله؛ بزازیان، سعیده؛ امیری مجد، مجتبی و قمری، محمد. )

بینی طالق عاطفی بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی، انتظارات زناشویی و 

 .82-21(: 2)8روانشناسی خانواده.  عملکرد خانواده.

مجله  های تعارض در خانواده. فی علتمطالعه کی(. 2882رازقی، نادر؛ اسالمی، احمد. )

 .14-84:88فرهنگی تربیتی زنان و خانواده. 
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(. 2881رضا زاده، محمد رضا؛ بهرامی احسان، هادی؛ فاضل، محدثه و فالح، مریم. )

. مجله علوم ای و علل مؤثر بر طالق: یک تحلیل اکتشافی بررسی عوامل زمینه

 .112-168(: 12)28روانشناختی. 

عنوان یک ناتوانی جنسی( و  رابطه سرد مزاجی )به(. 2884رعی، حسن؛ یاوری، نعیم. )زا

 (.8)8مجله مطالعات ناتوانی.  ابعاد تعارضات زناشویی.

. رابطه (2882) زکی یی، علی؛ علیخانی، مصطفی؛ خدادادی، کامران؛ کرمی، جهانگیر.

. مجله مشاوره و جینهای زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی زو مهارت

 .2روان درمانی خانواده. ش 

. مجله دانشگاه های شخصیتی رابطه تعهد زناشویی و ویژگی. (2882) زهراکار، کیانوش.

 .186-188(: 8)44علوم پزشکی سبزوار. 

ررسی رابطه (. ب2888صالحیان، افشین؛ صادقی، مسعود، بهرامی، فاطمه؛ شریفی، مریم. )

 (.4)6مطالعات روان شناختی.  شودگی با تعارضات زناشویی.هوش هیجانی و بخ

ها و  اکاوی پدیده طالق، ریشه(. و2886طاهری، رؤیا؛ آقا جانی، حسین؛ کلدی، علیرضا. )

 .268-288(: 4)8مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران.  پیامدها در شهر تهران.

نقش میزان پایبندی زنان . (2888) عطادخت، اکبر؛ هاشمی، جواد؛ جسارتی، علی.

های  . پژوهشها به سبک زندگی اسالمی در پیش بینی تعارضات خانوادگی خانواده

 .66-28: 6اجتماعی انتظامی زنان. 

بررسی عوامل مؤثر بر بروز طالق عاطفی (. 2884عظیمی رستا، محمود؛ عابدزاده، مهرناز. )

 .26-82(: 22)8یران. مطالعات جامعه شناختی امیان زوجین در خانواده. 

رتباط ویژگیهای شخصیتی، الگوهای (. ا2886غالم پور، عنایت؛ عبداله زاده، حسن. )

 ناسازگار اولیه و خوش بینی و بدبینی با توجیه خیانت زناشویی در افراد متأهل.

 .22-8(: 4)8نشریه روان پرستاری. 
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پیش بینی احتمال طالق زنان (. 2881کیمیایی، علی. ) فخری، مریم؛ مهدویان فرد، راحله و

. فرهنگ بر اساس سبک دلبستگی اجتنابی، اضطرابی و مهارت حل مسئله خانواده

 .444-421(: 88)8مشاوره و روان درمانی. 

. طالق در استان آذربایجان شرقیبررسی علل . (2882 )فوالدی، اصغر؛ شاه نعمتی، نوید.

 .228-88(: 4)6مجله جامعه پژوهی فرهنگی. 

بررسی توصیفی علل و عوامل مؤثر در بروز آسیب اجتماعی (. 2886کاملی، محمد جواد. )

 (.8)8. مجله دانش انتظامی. طالق در ایران با توجه به آمار و اسناد موجود

نقش عوامل (. 2882کرمی، جهانگیر؛ زکی یی، علی؛ محمدی، امید؛ حق شناس، شریفه. )

ش بینی نگرش به روابط خارج از چارچوب زناشویی در روانی و اجتماعی در پی

مطالعات اجتماعی و روان  زنان متأهل و ارائه یک مدل بر اساس عوامل مرتبط.

 .284-248(: 8)28شناختی زنان. 

مرور سه دهه تحقیقات (. 2882کالنتری، عبدالحسین؛ روشن فکر، پیام؛ جواهری، جلوه. )

 .264-248(: 88)22. اهبردی زنانعلل طالق در ایران. مطالعات ر

بررسی تأثیر اعتیاد به . (2882) گنجی، محمد؛ نیازی، محسن؛ ملک پور، علیرضا.

. مطالعات و های نوین ارتباطی بر از هم گسیختگی خانواده در شهرکرد فناوری

 .282-261(: 2)2تحقیقات اجتماعی ایران. 

مطالعات کیفی عوامل . (2882) مختار. محسن زاده، فرشاد؛ نظری، علی محمد؛ عارفی،

 .88مطالعات راهبردی زنان. ش  نارضایتی زناشویی و اقدام به طالق.

های خانواده تهران.  بررسی علل طالق در دادگاه(. 2882هنریان، مسعود؛ یونسی، جالل. )

 .288-248(: 8)2مطالعات روان شناسی بالینی. 

تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان (. 2884کشاورز، حمید. )یزدانی، عباس؛ حقیقتیان، منصور؛ 

 .288-288(: 6)4مجله راهبرد اجتماعی فرهنگی.  دچار طالق عاطفی.


