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Abstract 

Increasing the probability of getting divorce is one of the most ominous facts and most 

dangerous things that can really damage the health of each society. Therefore, the present 

study aims to identify and represent individual indicators affecting the probability of harming 

divorce, which in a descriptive and qualitative phenomenological method is used. The 

research sample includes all marriage couples referring to Khorasan Razavi Health Center 

and all divorce applicants referring to welfare intervention centers. Participants included 15 

engaged couples, 20 couples applying for divorce, selected by targeted sampling method. 

The criteria for entering the study for marriage applicants were: aged 18 to 40 years old, 

upper secondary education, first marriage and Tend to participation in research, and in 

divorced applicants, in addition to the above, the duration of marital life was considered to be 

a maximum of 10 years. In- depth and semi-structured interviews were used to collect data. 

The interviews were collected and recorded in a 6-month period and analyzed using the 

seven-step strategy that resulted to analysis of 579 primary codes, 25 sub-components and 7 

main components affecting the probability of harming divorce including temperament, 

intellectual and psychological maturity, individual skills, individual beliefs, lifestyle, 

personality disorders, and characteristics appearance.   
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  یعلو سادات طاهره  تهران دانشگاه یریگاندازه و سنجش یدکتر

 شناسیروان و یتیترب علوم دانشکده ،و سالمت ینیبال شناسیروان گروه تمام استاد
 یبهشت دیشه دانشگاه

 یمظاهر محمدعلی 

 
 شناسیروان و یتیترب علوم دانشکده مشاوره و یتیترب یروانشناس گروه  اریدانش

 یموغار یحجاز الهه  تهران دانشگاه

 یآموزش یهابرنامه و هاروش گروه اریاستاد ،گیریاندازه و سنجش یدکتر
 یصالح وانیک  تهران دانشگاه شناسیروان و یتیترب علوم دانشکده

 افروز یلغالمع  تهران دانشگاه شناسیروان و یتیترب علوم دانشکده ییاستثنا کودکان گروه ممتاز استاد

 چکیده

تواند پویایی و سالمت هر هایی است که میآمیزترین پدیدهو مخاطره هاواقعیتترین افزایش احتمال بروز طالق از شوم

 فردی یهاشناسه شناسایی و بازنمایی هدف با حاضر ای را با تهدیدهای جدی همراه نماید، بدین منظور پژوهشجامعه

. شده استانجام توصیفی نوع از پدیدارشناسی روش به و کیفی رویکرد با که است شدهانجام قطال آسیب احتمال در اثرگذار

 همه و رضوی خراسان استان بهداشت مرکز به کنندهمراجعه ازدواج شرف در هایزوج همه دربرگیرندۀ پژوهش میدان

 شرف در زوج 75 رندهیدربرگ نندگانکشرکت.  است بهزیستی مداخلۀ مراکز به کنندهمراجعه طالق کنندگاندرخواست

 این به ورود هایمالک. شدند انتخاب مالکی نوع از هدفمند گیرینمونه روش با  که طالق کنندهدرخواست زوج 24 ازدواج،

 ازدواج باال، به راهنمایی سوم تحصیالت سال، 04 تا سال 71 انیم سن: از بود عبارت ازدواج کنندگاندرخواست در پژوهش

حداکثر  زناشویی زندگی مدت فوق موارد افزون بر طالق، کنندهدرخواست افراد در پژوهش؛ در مشارکت به تمایل و  نخست

 در هامصاحبه .شد استفاده هاداده گردآوری منظوربه ساختاریافته نیمه و عمیق ،ۀمصاحب فن از. گردید لحاظ نیز سال 74

 شناسایی به سرانجام که شد تحلیل کالیزی ایهفت مرحله راهبرد یریکارگبه با و ثبت ،آوریجمع ماههشش ۀدور یک

 بلوغ ،وخوخلق: رندهیدربرگ طالق آسیب احتمال افزایش در اثرگذار اصلی ۀمقول هفت و فرعی ۀمقول 25 اولیه، کد 513

 .گردید منتج ظاهری ویژگی و شخصیتی مسائل زندگی، وهیش فردی، باورهای فردی، هایمهارت  روانی، و فکری

 طالق کنندهدرخواست ،یفرد ازدواج، شرف در ،یدارشناسیپد طالق، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 و مسائل ،هاچالش تغییرات، با را خانواده نظام جهانی، سطح در گذشته هايدهه اجتماعی تحوالت

 به شکلی خانواده نظام مدت همین طی در اي کهگونهبه است کرده روروبه متنوعی و جدید نیازهاي

 کارکردهاي کههنگامی .است قرارگرفته تهدید در معرض ايپیچیده و متعدد املعو و به علل فزاینده

 بیند،می آسیب دیگري از یکی پس عاطفی و شناختی اجتماعی، زیستی، کارکردهاي قبیل از خانواده

 گسستگی موجب ابتدا در روند این .دهندمی دست از را خود احساس رضایتمندي تدریجبه آن اعضاي

، احمدي و شکر بیگی) دهدحقوقی طالق رخ می ، واقعهدرنهایت و اجتماعی گسستگی سپس و روانی

 (.5931، ابراهیمی منش

، ترامناقتصادي  ازنظر، ترسالمو مردم  یابندمیاقتصادي توسعه  ازلحاظکه جوامع  طورهمان

توان به افزایش د که میآیمی به وجودد اما تغییرات دیگري نیز نشوتر و داراي ثروت بیشتر میکردهتحصیل

. اشاره کردسنتی  هايمحدودیتفردگرایی، تمرکز بر روي پیگیري رشد شخصی و تالش براي آزادي از 

زندگی  شیوهاین تغییرات با کاهش نقش سنت، خاندان، گروه، مذهب و هنجارهاي اجتماعی، تغییر در 

فزایش بارداري بدون ازدواج، کاهش ، افزایش طالق، اغیر همسرافزایش روابط با  ازجملهخانوادگی، 

یک  عنوانبهتواند رسد فردگرایی میمی به نظرهمراه است و  …و  اندکردهازدواجباروري افرادي که 

مداوم در میزان کنترل اجتماعی که در رابطه با همسران  کاهش شود. تظاهرات درازمدت و فراگیر دیده

و طالق  Cherlin,2004)) دهدرا رواج می غیرقانونی هايازدواج روندي است که دهندۀنشان، افتدمیاتفاق 

ي بارزي از این روند است. در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم تغییرات اجتماعی و نمونه

 هايزمینه، دید مردم را به طالق بازتر کرده و باعث گسترش اتخاذشدهاز تصمیمات حقوقی  ايمجموعه

 .(Amato,2014) شده استشدن طالق  ترآسانو  انحالل ازدواج

ي زندگی در زندگی زن و مردي که خواستار خاتمه تأثیرگذاري یک پدیده عنوانبهتوان می طالق را

مشترک هستند دانست. طالق مانند گسلی است که به طرق مختلف در زندگی زناشویی افراد و در طبقات 

 ۀجامع تریناساسیاولین و  عنوانبهي اصلی خانواده که وپاشی هستهمختلف اجتماع وجود دارد و منجر به فر

کنند طالق بیان می کنندهدرخواستاما دالیلی که افراد  اندمتفاوت. گرچه دالیل طالق گرددبشري است می

 هايآسیبدالیل ظاهري نام برد و براي کمک به بهبود روابط زوجین و پیشگیري از  عنوانبهتوان را می

هاي عمقی کار درک و فهم و تفسیر الیه ازآنجاکهبایست به دنبال دالیل اصلی و عمقی آن بود. ق میطال

 (.5931آقاجانی مرسا،) دارداي است، نیاز به مطالعه و بررسی دقیق و تخصصی پیچیده

 گردد.کالن و خرد تقسیم می دودستۀ(، به 5931) همکارانو  بخشفرح ازنظربر طالق،  مؤثرعوامل 

 مجازاتطالق، کاهش  خواهانهآزاديافزایش استقالل مالی زنان، تغییر کارکردهاي خانوادگی، قوانین 
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بر طالق  مؤثرگرایی جزو عوامل کالن  خانواده جايبهطالق و فردگرایی  هايمدلمذهبی، تنوع در 

 هايمهارتنداشتن فردي، عدم وجود عشق و دوست داشتن، رفتارهاي منفی طرفین،  هايتفاوتباشند و می

ها و روابط خارج از ازدواج، ازدواج اجباري و داشتن و رضایت نداشتن از یکدیگر، تغییر ارزش مسئلهحل 

 بر طالق عنوان نمود مؤثرعوامل خرد  عنوانبهتوان والدین مطلقه را می

الگوي  اخالقی، متفاه نداشتن ماننداند و به مواردي علل طالق پرداخته داخلی و خارجی به هايپژوهش

 مشکالت مالی بیکاري، ستیزي،پریشی و جامعهروان باألخص شناختیروان، اختالالت مطالبه گري -اجتنابی

 زناشویی، هايمهارت نداشتن و مشکالت ارتباطى سنی، اختالف و سواد سطح اختالف اقتصادي، و

 بودن اجبارى همسر، ناکافى اختتفاوت در تمایل به صمیمیت، تفاوت در قدرت، شن ها،خانواده دخالت

 عدم فرازناشوئی، جنسی جنسی و رابطه نارضایتی ،ناپذیريانعطافازدواج، بداخالقی، حسادت، 

 .اندکردهاشارهزندگی و بسیاري دالیل دیگر  شیوه تعارضات نقشی، ،مؤثرارتباط  پذیري، فقدانمسئولیت

 (Gottman & Levenson, 2002; Hall, 2006; Paik, 2011; Markman, Rhoades, Stanley and 

Peterson, 2013)  ؛  5939سلیمانیان،   و نظري ؛ حیدرنیا،5931؛ شعاع کاظمی،5931یونسی،  و هنریان) و

فاتحی روحی، جزایري، ؛ 5931، روشنفکر و جواهري، کالنتري ؛5939سده،  براتی و گلزاري ،گوراست

 (. 5931؛ حسینی بیرجندي، 5931ي و احمدي، ؛ خدادادي سنگده، نظر5931، و اعتمادي زاده

دهد که نشان می گرفته استطالق و پیامدهاي آن صورت  بارزیاندر جهت آثار  هاییپژوهشهمچنین 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: خطرداشت. از میان پیامدهاي طالق می بر خواهدطالق چه عواقبی را در 

 و افسردگی خطر و زوجین قتل خشونت، خودکشی، یماري جسمی،ب فزاینده شیوع روانی، آسیب فزاینده

 ,Birditt) فرزندان براي پایین تحصیلی عملکرد و تندرستی مشکالت شایستگی پایین، و انزوا خودکشی،

Brown, Orbuch, & McIlvane, 2010  به نقل از; (Gottman,1994 (Kamp Dush & Taylor, 2012 )

صادقی و ) دهدمی قرار تأثیر تحت را آنان مردان و فرزندان زنان، فیزیکی و روانی سالمت همچنین طالق،

 باور این نیز بر Birditt, Clarke, Stewart & Brentano, 2006  .)((Amato, 2014، به نقل 5931ایثاري،

 اند.مواجه فردي میان و فردي  متعدد هايکشمکش با اندکرده تجربه را طالق که افرادي است،

فقره طالق به ثبت  31 ازدواجکه از هر هزار  5915 سال از ایران کشور در احوالثبتس آمار بر اسا 

سایت ) استازدواج یک طالق به ثبت رسیده  4از هر  31باشد در سال درصد می 1.3رسیده که برابر 

 باشد. گذارانسیاستتواند تلنگري براي متخصصین و که می( 5931کشور، احوالثبتسازمان 

در  هاییپژوهشاست و اینجاست که حضور   مرتب در حال افزایش طوربه زمان طول در طالق انمیز

 مورد، این در شدهانجام هايپژوهشگردد. طالق از اهمیت خاصی برخوردار می ساززمینهمورد عوامل 

 وقوع از ناشی مشکالت و بینی کنندهپیش ساز،زمینه عوامل :ازجمله موضوعات مختلف از دامنه وسیعی
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 تعمیم تواندیگر، نمی فرهنگ به فرهنگ یک از را هاپژوهش . با توجه به اینکه نتایجگیرددر برمی را آن

، محمدي، نوابی نژاد) استمتفاوت  گوناگون هايفرهنگ در طالق علل (، چراکهChang, 2003) داد

 علل به بررسی اخلی  نیز د هايپژوهش(. Moore & Schwebel, 2009 به نقل از 5931،و فالحکریمی 

فرهنگی را  و اجتماعی ارتباطی، اقتصادي، شخصی، متنوع و عوامل پرداختهایرانی  جامعه در طالق

صدراالشرافی، طارسی خنکدار،  ؛5931؛ هنریان و یونسی، 5933حکیم، زاهدي فر، ) اندشناسایی کرده

شود این ( اما آنچه که دیده می5931،و فالحکریمی ، نژاد، محمدي نوابی؛ 5935، و یوسفی افراشته شمخانی

و کمتر پژوهشی  گرفته استعام صورت  طوربهي علل طالق در راستاي ارائه هاپژوهشاست که اکثر 

فردي بروز  مقولۀتر بر روي خاص طوربهبروز طالق در فرهنگ ما و  مقولۀمنسجم بر تحلیل یک  طوربه

ي مطالعه ( وCreswell, 2013) 5کیفی تحقیقات نگر بودن بافت یلدل داشته است. از طرفی به تأکیدطالق 

به  5931 لماسی، محمدي، فاضلی،کریمی، ا) پدیدهي کننده تجربه افراد دیدگاه از ي پدیدهتجربه عمیق

 .Moustakas,1994)نقل از  

گروه که  دو دیدگاه از پدیده عمیق يمطالعه و بافتی رویکرد با تا است کرده پژوهش حاضر تالش 

طالق  کنندهدرخواستهاي خود و افراد از افراد در شرف ازدواج که با توجه به نگرش  و دانسته اندعبارت

 حدودي تا و بپردازد طالق بسترهاي فردي ي طالق قرار دارند،  به بررسیکه در بستر و تجربه زیسته

، با توجه به قرارگرفته استمدنظر  که در این پژوهش آنچه. پر کند را گذشته تحقیقات در موجود شکاف

اي عمیق در این فردي اثرگذار در افزایش احتمال آسیب طالق و نبود مطالعه هايشناسهاهمیت شناسایی 

 مؤثرآگاهانه و تخصصی گامی  هايریزيبرنامهبر طالق است تا بتواند با  مؤثرحوزه، شناسایی عوامل فردي 

هاي فردي بر توان گفت این پژوهش با پیدا نمودن مقولهمی طورکلیبهو بر سالمت اجتماع و خانواده بردارد 

اي در جستجوي افراد داراي ریسک طالق است تا به افراد در شناسایی زوج مناسب خود اساس عوامل زمینه

 زمینه در جامعه فرهنگ ارتقاى به جهت ساختن یک زندگی منسجم و پایدار کمک شایانی نموده و 

ریزي آموزشی و ى سالم بپردازد، از سویی دیگر به متخصصین و مشاوران در راستاي برنامهفرهنگ زناشوی

 و پیامدها از جلوگیرى و کانون خانواده سازيسالم جهت هاي قبل و حین ازدواج دردرمانی در مشاوره

 مناسب اعىاجتم هايبرنامه تدوین براى گذارانسیاستنماید و همچنین به طالق کمک می بارزیان آثار

 دهد: زیر پاسخ سؤاالتتا به  کندمی، این پژوهش تالش درنهایت و ؛خواهد رساند یارى

 ؟اندکدم طالق آسیب احتمال افزایش در اثرگذار فردي هاي اصلیمقوله .5

 ؟اندکدم طالق آسیب احتمال افزایش در اثرگذار فردي هاي فرعیمقوله .1
 

                                                                                                                     
1. qualitative Research 
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 روش

بوده که فنون آن مصاحبه و  1از نوع توصیفی 5پدیدارشناسیاده از روش رویکرد پژوهش حاضر کیفی با استف

ازدواج جهت شناسایی  کنندگاندرخواستي فردي احتمال آسیب طالق است و به تبیین پدیده مستند کاوي

در  پردازد.ازدواج می کنندگاندرخواستو نشانگرهاي مناسب براي تشخیص احتمال آسیب طالق  هامالک

طالق یا  کنندهدرخواستساختارمند با افراد در شرف ازدواج و که با استفاده از مصاحبه نیمه پژوهش حاضر

عه جام هاي فردي احتمال آسیب طالق، شناسایی و بازنمایی گردد.مطلقه انجام شد، تالش گردید تا مقوله

اج به مراکز ازدو هايآزمایشکننده جهت انجام در شرف ازدواج مراجعه هايزوج همهپژوهش شامل 

به مرکز مداخله بهزیستی استان در  کنندهمراجعهطالق  کنندگاندرخواستبهداشت استان خراسان رضوي و 

هدفمند از نوع مالکی و در دسترس بود. فرایند انتخاب حجم نمونه با  گیرينمونهاست. روش  5931سال 

گونه اطالعات و ها یعنی تا زمانی که هیچهداد 9اشباع نظري حصول تا  نیمه ساختاریافتههاي عمیق و مصاحبه

به حجم  اينمونهتکراري بود ادامه یافت که حاصل آن   از اینهاي جدیدي حاصل نشد و مصاحبه بیش داده

 مطالعه به ورود هايمالکآمد.  به دستطالق  کنندهدرخواستپانزده زوج در شرف ازدواج و بیست زوج 

(  تحصیالت سوم راهنمایی به 1سال،  41تا  53 میان(  سن 5:از بود رتازدواج عبا کنندگاندرخواستدر 

 بر افزونطالق  کنندهدرخواستپژوهش و در افراد  در مشارکت به ( داشتن تمایل4( ازدواج اول،  9باال، 

 سال. 51 حداکثرموارد فوق، مدت زندگی زناشویی 

 

 ابزار پژوهش

بر طالق  مؤثرکلی از عوامل فردي  سؤالو تعدادي  ساختاریافته نیمه مصاحبۀها با استفاده از گردآوري داده

ها و جهت واکاوي اندیشه تريعمیق سؤاالتي ایشان بود بود. پس از پاسخ افراد که مبتنی بر تجارب زیسته

گردید که شخص احساس دخالت در زندگی بیان می یصورتبه سؤاالتشد. تجاربشان پرسیده می

به این موارد  توانمیکه پرسیده شد  سؤاالتی ازجملهحتی پاسخ خود را بیان کند. راخصوصی نداشته و به

خود را آماده  هاآن؟ آمادگی ازدواج به چه معنی است و آیا هاآناشاره کرد: تعریف ازدواج از دیدگاه 

اسخ است؟ و در ادامه با پ مؤثرعوامل فردي در طالق  چه ؟ علل اصلی طالق چیست؟دانستندمیازدواج 

 یافت.ادامه می سؤاالت هاآن

                                                                                                                     
1. phenomenology 

2. descriptive 

3. theoretical saturation 
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 اجرای پژوهش ۀشیو

مواقع لزوم توضیحات بیشتر پرسیده شد.  در آن طول در و شدهشروع کلی سؤال با چند هامصاحبه

شد و داده  موردپژوهشانجامید. قبل از انجام مصاحبه توضیحاتی در  طول به دقیقه 11 تا 91 میان هامصاحبه

پذیرفت. مصاحبه  صورتبهو با تعهد در اصول رازداري و اخالقی مصاح کنندهشرکت با رضایت کامل افراد

 ،آوريجمع ماهه 1 دوره یک طول در هامجزا در اتاق مشاوره صورت گرفت. مصاحبه صورتبهبا زوجین 

 ادهپی ها بر روي کاغذمصاحبه متن بدین منظورکدگذاري و تحلیل شد.  5با استفاده از روش کالیزي ثبت و

نوشته  کد اولیه صورتبه مهم عبارت هر معناي و مشخص آن مهم عبارات و خوانده دقتشده، سپس به

فرعی قرار  مقولۀدر یک طبقه و در قالب  شبیه یکدیگر بودند، مفهومی به لحاظ که شد، سپس کدهایی

اصلی استخراج  مقولۀ لعهموردمطاي تر و بر اساس توصیف کاملی از پدیدههاي کلیگرفتند و با ادغام دسته

 .Saldana, 2013) به نقل از 5931گیویان،) شد

ها که مصاحبه با دو داده سازيراهبرد چندسویه از پژوهشهاي فرعی و اصلی مقوله اعتبار یابی منظوربه

گر مورد در حین مصاحبه نیز برداشت مصاحبه ،استفاده شدطالق  کنندهدرخواستازدواج،  در شرفگروه 

باشد.  کنندگانمشارکت توسط شدهبیان معناي بیانگر عمق تا گرفتمی قرار کنندگانمشارکت دتائی

کدگذاري مجدد به  و تردقیق بررسی ها برايمصاحبه کدگذاري توسط پژوهشگر، متن بر افزونهمچنین 

به دست  11.3 برابر 1کدگذاري با استفاده از ضریب کاپا توافق دو شد و کیفی ارائه پژوهش یک متخصص

 و فرعیهاي اصلی مقوله درنهایتدهد و معناداري ضریب همبستگی توافق را نشان می طوربهآمد که 

 بندي گردید.طالق شناسایی و طبقه اثرگذار بر احتمال بروز آسیب
 

 اخالق پژوهش

ه، ضبط داده شد و  در مورد فرایند مصاحب کنندگانشرکتابتدا اطالعات کافی در مورد هدف پژوهش به 

ها نسبت به رازداري و محرمانه بودن مصاحبه هاآنشد و به اجازه گرفته  هاآنایشان، از  هايصحبتنمودن 

رضایت ندارند نام خود را بیان کنند از کد یا نام  کهدرصورتیخواسته شد که  هاآنگردید و از  خاطرنشان

                                                                                                                     
1. Colaizzi 

2. measure of agreement Kappa 
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ها ها و تجارب فردي زوجین بود مصاحبهیان اندیشهمستعار استفاده نمایند. با توجه به اینکه هدف پژوهشگر ب

 تر نظرات خود را ارائه دهند.شد تا افراد بتوانند راحتفردي اجرا می صورتبه
 

 های پژوهشیافته

کنندگان از قبیل سن و تحصیالت بدین شرح استخراج گردید: تعداد ابتدا اطالعات جمعیت شناختی شرکت

تا  19 میانسال   و  11سال در زنان با میانگین  13 تا 53 میاني سنی با دامنهزوج،  51افراد در شرف ازدواج 

 نفر دیپلم 55سال، تحصیالت زنان این گروه از دیپلم تا کارشناسی با فراوانی  13سال در مردان با میانگین  41

نفر  1، کاردانی نفر 5، نفر دیپلم 1و تحصیالت مردان از دیپلم تا دکتري با فراوانی  نفر کارشناسی 4و 

 سنیي طالق با دامنه کنندهدرخواستزوج  11باشد و می دکتري نفر 5ارشد و  نفر کارشناسی 5کارشناسی، 

سال و تحصیالت  95سال در مردان با میانگین  41تا  11سال در زنان و سنین  11سال با میانگین  94 تا 11

نفر  4و  نفر کاردانی 5دیپلم،  نفر 51راهنمایی،  سوم نفر 9 فراوانیزنان از سوم راهنمایی تا کارشناسی با 

 1، نفر دیپلم 1راهنمایی،  نفر سوم 4و تحصیالت مردان از سوم راهنمایی تا کارشناسی با فراوانی  کارشناسی

 در این پژوهش شرکت داشتند. ،نفر کارشناسی 3و   نفر کاردانی

 ۀمقول 1فرعی و  ۀمقول 11  درنهایتاهبرد کالیزي، ها و تحلیل مبتنی بر هفت گام ربعد از انجام مصاحبه

باورهاي فردي،  ۀمقولفردي،  هايمهارت ۀمقولبلوغ فکري و روانی،  ۀمقولوخو، خلق ۀمقولاصلی با عنوان 

بندي گردید که در ظاهري شناسایی و طبقه هايویژگی ۀمقولمسائل شخصیتی و  ۀمقولزندگی،  وهیش ۀمقول

 تبیین شده است. اختصاربهنمودار و جدول و سپس در قالب نوشتار هر یک ادامه ابتدا در قالب 

 

 
 مفهومی پژوهش وارهطرح: 1شماره  نمودار
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 مقولۀ، وخوخلق مقولۀاصلی با عناوین  مقولۀگردد، هفت مشاهده می فوق از نمودار که طورهمان

مسائل  مقولۀزندگی،  شیوه مقولۀ باورهاي فردي، مقولۀفردي،  هايمهارت مقولۀبلوغ فکري و روانی، 

 است. شدهاستخراج هامصاحبه از ظاهري هايویژگی مقولۀشخصیتی و 
 

 های اصلیمقوله یافتن و های فرعیمقوله ترکیب: 2شماره  جدول
فرعی هایمقوله های اصلیمقوله فراوانی اولیه کدهای   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513 

 

 

 

 

 وخوخلق

منفی  خلقیویژگیهای  

 -بدبینی -کینه-غرور -عصبانیت -دروغ -بینیدهن -تحقیر -توهین

 -سرزنشگری -بینیدهن-غیرمنطقی انتظار -شدن عصبانی -چینیسخن

 خوانیذهن -تهدید -جوییعیب

مثبت خلقیویژگیهای  
 تفکر-اقتدار -شاد بودن -متانت–احترام -ادب -صحبتیخوش -مهربانی

 سالم هویت-زندگی به امید -مثبت

تگذش  فداکاری– قناعت -گذشت – قضاوت عدم -پذیریانعطاف  - توقع-منیت 

آوریتاب  آوریتاب عدم -صبریکم 

 بودن درستکار -صداقت صداقت

پذیریانعطاف  انعطاف عدم -بودن منعطف 

 بلوغ

 روانی و فکری

 پختگی
 تحصیالت اتمام -ازدواج موقعیت -پذیرش -شدن کامل -شدن ما -پختگی

 کارآمد هایوارهطرح -شغل اشتنو د

مالی مدیریت  بودن خسیس -تغییرات مدیریت -قناعت-اقتصادی توان -مالی مدیریت 

احساسی تصمیم  
 قضاوت-بودن بازرفیق -هوس و هوا -نابخردانه عشق -احساسی تصمیم

 تنهایی از فرار -تنهایی -عجوالنه

کم سن  
 آل ایده -جسمی آمادگی عدم -یفکر بلوغ عدم -پختگی عدم - پایین سن

 گرایی

پذیریمسئولیت  
 تالش -مشکالت پذیرفتن -شدن ما -موفق مدیریت -پذیریمسئولیت

 کردن

 شدن ما -منیت عدم -وفاداری -تعهد تعهد

استقالل و یافتگیتمایز  
 -شدن مستقل -درست انتخاب -تنهایی از فرار -اولیه خانواده از تمایز عدم

 -شغلی ثبات جهت تالش-استقالل عدم -خانواده زا شدن جدا

های مهارت

 فردی

مقابل طرف شناخت  انتخاب نادرست -عدم شناخت دیگری 

مسئله حل  گیریتصمیمقدرت -مسئله مهارت حل 

 نفساعتمادبه-مهارت نه گفتن–عدم شناخت  -خودآگاهی خودآگاهی

هیجانی و عقلی هوش  نفساعتمادبه -ندیهدفم -هوش هیجانی و عقلی 

فردی باورهای باورهای فردی  
قبل  هایمحدودیت -دیر شدن ازدواج -فاصله کم سنی والد و فرزند -به دل نشستن

 کوتاه آمدن -ترتیب ازدواج -آزادی قبل ازدواج -ازدواج

 زندگی وهیش
قومیتی زندگی شیوه  

 -طلبیتنوع – تجمالت -چشمیهمچشم و  -ازدواج سنتی و غیر سنتی انیمتفاوت 

 داریخانه

عاریتی زندگی شیوه  - ایرسانهپذیرش فرهنگ  -ازدواج سپید -طالق آسان 

مسائل 

 شناختیروان

شخصیتی تیپ  پذیریسلطهسلطه گری و  -و برونگرایی گراییدرون 

شخصیتی اختالالت  
عدم - -بدبینی -سوظن -شخصیت مرزی -هیستریک -افسردگی -دوقطبی-وسواس

 هیجانی ثبات

 ویژگی ظاهری
فرد ظاهر  تناسب ظاهری -جذابیت ظاهری -زیبایی متعارف-ظاهر مناسب 

 داشتن نظم -شیک پوشیدن -نوع پوشش پوشش
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 فردی  مقولۀ

فردي و شخصیتی  هايویژگیبایست قبل از ازدواج بررسی گردد را علل طالق که می ترینمهم شوندگانمصاحبه

 پاشیدگیازهمباعث دوام و غنی شدن ازدواج و برخی باعث  هاویژگیکه برخی از این کردند زوجین ابراز می

 .  باشدمیآمد که به شرح ذیل  به دست فرعی مقولۀ 11اصلی و  مقولۀهفت  درمجموعکه  خواهد شدزندگی 
 

  وخوخلق قولۀم .1

 از: اندعبارتشود که به ترتیب میهاي فرعی تقسیم به مقوله این مقوله

 15آیه  بر اساسهاي ازدواج دیگر از هدف یکی و مهربانی: رأفتخلقی مثبت همانند  هایویژگی فرعی ۀقولم

باشد. هر فردي که تصمیم و مهربانی است. مودت و رحمت عامل اصلی تحکیم خانواده می رأفتسوره روم انس و 

گزینش همسر دقت الزم را داشته باشد که  بایست دراي پرنشاط و گرم میگیرد براي داشتن خانوادهبه ازدواج می

ي مستحکم زن و شوهر نسبت یک همسر خوب داشتن مودت و مهربانی است. در یک خانواده هايویژگییکی از 

 استي ایثارگري فرد طرفه و نشانهي متقابل دارد ولی رحمت یکبه یکدیگر مودت و رحمت دارند، مودت جنبه

 (.5931حسینی بیرجندي، )

هر  اآلنخواستم که صادق و مهربان باشد، من همسري می»گوید: فتم در شرف ازدواج در این مورد میزوج ه        
در وجودش دارد. دیدش به زندگی مثبت است. زندگی پر از نوسان است اما  آن راایشان  اعتقاددارمچیزي که به آن 

جازه دهد آرام شود و بعد با او صحبت کند. زن زن باید بلد باشد اگر مرد ناراحت بود همان لحظه از او چیزي نپرسد ا

 .«و مرد باید همدیگر را درک کنند
در کتابش بنام دروغ در محراب بیان کرده است که چگونه قبل  5اسمیت خلقی منفی: هایویژگی فرعی ۀمقول

اجتناب نماییم و ایم تمرکز کنیم و سعی کنیم از دروغ گفتن هایی که از بچگی در زندگی آموختهازدواج روي دروغ

گوید خیلی از که راز هر ازدواج موفقی در صداقت و بیان حقایق نهفته است، او می کندمیهمچنین بیان 

برآورده شدن نیازهاي  پرسیدن، عدم سؤالافتد بلکه عدم عمدي اتفاق نمی صورتبهآگاهانه نیست و  هاگوییدروغ

 (.5935دارینی، نوابی نژاد،) استی دالیل بوجودآورنده آن گرایواقعروابط و عدم درک عدم تواناییفرد، 

فرار از خانواده و کمبود محبت در خانواده ازدواج  به خاطرمن » گوید:طالق می کنندهدرخواستچهارم  زوجۀ
زد، من از همسرم فقط کرد، مرا کتک میکردم. نیاز به همدم و همدل داشتم اما همسرم بددل بود، بداخالقی می

زندگی مشترک فقط به فکر نیازهاي خودش است. بدبین و عصبی  در است، گودروغخواستم، اما همسرم بت میمح
 .«است
نقش خانواده در تکوین شخصیت افراد بر همگان مشخص است و اثرات نامطلوب نابسامانی  :فرعی گذشت ۀمقول

 مؤثروانند در استحکام زندگی زناشویی تشود به راهبردهاي معنوي که میخانواده بر روي اعضاي آن موجب می

                                                                                                                     
1. Smith 
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تواند در توان به گذشت و بخشودگی اشاره کرد، بخشودگی میراهبردهاي معنوي می میانگردد. از  تأکیدباشند 

بخشودگی را باعث افزایش شناخت خود و   Worthington, 1998)) کهطوريبهباشد  مؤثررضایتمندي زناشویی 

وي بخشودگی داراي سه  ازنظرسازد. ن مهم فرد را از احساسات و افکار منفی دور میداند و ایدرک طرف مقابل می

ورزد، متعهد است و در مقابل عشق می طرفبهبخشیدن  بر افزونبخش عاطفی، شناختی و رفتاري است که فرد 

 (.5931،آباديحسنغفوري، مشهدي، ) داردزناشویی گام برمی منديرضایتراستاي 

هدف ازدواج آرامش و پیشرفت است. حال براي رسیدن به آن نیاز به  » گوید:م در شرف ازدواج میدوازده زوجۀ
آید می به وجودالزمه ازدواج است. زمانی سو تفاهم  ازخودگذشتگیگذشتن از خود به خاطر دیگري وجود دارد. 

رابطه را خراب  زخودگذشتگیاکه زوجین شناخت درستی از یکدیگر ندارند. در این صورت کوتاه نیامدن و عدم 
 .«کندمی

آیه آمده  39بار در قران کریم و در  519دینی و اخالقی است که  هايآموزهصبر یکی از  :آوریتابفرعی  ۀمقول 

و نامالیمات جهت رسیدن به قرب الهی و شکیبایی، بردباري، پذیرش و استقامت و  هاسختیاست و آن را با تحمل 

داند. پژوهشگران غربی صبر را به تعویق در برابر امیال نفسانی برابر می داريخویشتنیز و مداومت در امور و پره

اند که آن را در تعریف دیگري به آن اضافه کرده اخیراًاند اما بهتر در آینده تعریف کرده اقناع منظوربهانداختن نیازها 

فضیلتی اخالقی  عنوانبهاست صبر را  شدهانجامدر ایران نیز که  هاییپژوهش. در اندقرار دادهي اخالقیات نیز زمره

، زارع، فرمانی) کنند، رضایت و متعالی شدن فرد معنی میداريخویشتنیادکرده و آن را به استقامت، شکیبایی، 

5931.) 

به علت مشکالت تنهایی احساس کردم ازدواج کنم چون پدر و » گوید:طالق می کنندهدرخواستزوج نهم          
بودم اما بعد ازدواج به علت  پزشکروانبودند، مشاوره نرفتم چون قبول نداشتم، تحت درمان  جداشدهم از هم مادر

 .«کردیمصبر بودیم و تالشی در بهبود وضعیتمان نمیرفت. هر دو کم زوالروبه امزندگیپرخاشگري و کمبود صبر 
ارتباط نزدیکی دارند، معنی اعتماد این است  همبااند و یک سکه دوروياعتماد و صداقت   صداقت: فرعی ۀمقول

وقت پایبند بماند و صداقت بدین معناست که شخص از واقعیت که فرد مقابل نسبت به تعهدات خود همیشه و همه

صحبت کند و کالم درست بر زبان جاري سازد و هدفش فریب فرد مقابل نباشد. اعتماد و صداقت ارتباط نزدیکی با 

 (. 5931،حمید پوراندوز، ) داشته باشدحرف و عمل همخوانی وجود  میانبراین باید رفتار دارد بنا

در زندگی موفق صداقت و همدلی، مشارکت در زندگی و » گوید:طالق می کنندهدرخواستششم  زوجۀ         
اما   ؛متعهد بودن مهم است. من همیشه اولین چیزي که برایم مهم بود صداقت بود. بعد محبت و صمیمیت دوطرفه

هاي همسرم را نبود، او صداقت نداشت به من خیانت کرد اما  من به خاطر دوست داشتنش تمام عیب طوراینهمسرم 
 .«ها نگفتمعلنی نکردم و چیزي به خانواده

پذیري به میزان تغییرات اشاره دارد، تغییراتی از قبیل نوع رهبري و قواعد انعطاف :پذیریانعطاففرعی  مقولۀ

زیرا با یکدیگر مسائل را مطالعه کرده و  پذیرترندانعطافموفق  هايزوجفردي.  میانو همچنین روابط  خانوادگی
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در برابر تغییرات سازگارترند و در مواجهه با اختالفات نیز  هاآنزنند. همچنین گیري مشترک میدست به تصمیم

اینکه با یکدیگر  جايبهیک تیم  عنوانبهکنند و یهاي را با یکدیگر تقسیم مدهند و نقشمیخالقیت بیشتري را نشان

 (. 5935دارینی، نوابی نژاد، ) کنندرقابت کنند، بیشتر با یکدیگر همکاري می

شان و ساالري در خانواده، زنحرمتی، خودمختاري خانمبی» گوید:طالق می کنندهدرخواستزوج چهاردهم   
فقط همدیگر را آزار دادیم.  هاساله طالق و جدایی بکشد، ارزش قائل نشدن به من باعث شد که کارما ب

ما خیلی خرابتر از آن است که بازسازي شود. خانم انتظار دارند هرچه  آمدیم  و روابطهیچکداممان کوتاه نمی
نه خانواده یعنی آرامش  معناي کنند.خواهند بدون چون و چرا برایشان برآورده کنم، بدون اطالع من هرکاري میمی

باشم از جهیزیه خانم استفاده کنم و هیچ اینکه از کوچکترین چیز یک دعواي بزرگ راه بیفته و حتی اجازه نداشته 
رنگ داند و در هیچ کاري انعطاف نداره، عالقه و احساس کمباشم. وقتی خانم خودش رو محق میحق نظري نداشته

زند و پس از مدتی ت مثل اینکه یک تبر به ریشه ضربه میرسد که امکان ادامه نیسی میجایبهشود، دیگرکار می
 .«افتد وقابل ترمیم نیسترود و درخت میمی میانریشه از 

 

 بلوغ فکری و روانی مقولۀ .2

، چند پژوهش را با 5331تا  5311هاي در فاصله سال Greenberg and Sorensen پختگی روانی: فرعی مقوله

هاي قبلی که به مسئله پختگی پرداخته بودند، اجتماعی و بازبینی تئوري -روانیهاي پختگی هدف شناسایی مقوله

ي مدلی بود که هر دو جنبه روانی و اجتماعی پختگی را پوشش دهد. آنان  یک مدل ارائه هاآنانجام دادند. هدف 

از:  اندبارتعشود که تفکیک می زیرمجموعهریزي کردند که به سه  طرح شناختیرواناز پختگی  چندبعدي

توان به توانایی فرد براي عملکرد شایستگی فردي، شایستگی میان فردي و شایستگی اجتماعی. شایستگی فردي را می

مستقل و کنترل زندگی خویش با وابستگی محدود به دیگران تعریف کرد. شایستگی میان فردي شامل توانایی فرد 

بت با دیگران است و شایستگی اجتماعی شامل بکار بردن توانایی فردي براي برقراري ارتباط و داشتن روابط متقابل مث

 از ، به نقل5931، حکیم پورمحمدخانی، سالمی لنگرودي، قاسمی و ) استدر راه کمک به رفاه و بهزیستی جامعه 
Morales-Vives, Camps, and Lorenzo-Seva,2013). 

ام مخالف عریفم از آمادگی فرق کرده. موقع ازدواج خانوادهت اآلن» گوید:طالق می کنندهدرخواستبیستم  زوجۀ      
نیست، او خوب  طوراینگفتم ما بالغیم و باید خودمان تصمیم بگیریم که بعد دیدم ازدواج ما بودند اما من می

نامعقولی داشت، کاش همان موقع  هايدرخواستکرد و زد، تحقیرم میبود، دوران نامزدي کتکم می نشدهتربیت
گرفتم، بلد نبود محبت کند، ثبات شخصیت نداشت و در طی این هفت سال هرگاه پیشرفتی داشت خواستار ق میطال

 درک کردنطالق بود، حتی روابطش با پدرش هم خیلی بد بود. خانواده یعنی پشتیبانی، نزدیکی و محبت، شنیدن و 
گاه کنم هیچها و کمبودهایش بود. فکر نمیکرد، درگیر عقدهرا  همسرم درک نمی هااینمشکالت اما هم و حل 

 .«بزرگ شود
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 ،آورنان عنوانبهدر قرن نوزدهم مردان  بیندازیمي اقتصاد خانواده نگاهی اگر به تاریخچه مدیریت مالی: فرعی مقوله

مسئولیت  مدتاًع و بودند شوهران به وابسته مالی لحاظ به همسران ،حالدرعین. است خانواده کل از مالی تأمین مسئول

گرفتند  و قرار می رأسشد که مردان در می مراتبسلسله یک ایجاد باعث این. داشتند عهده بر را خانواده از مراقبت

 طوربه امروزه مراتبسلسله این  به نظرمی رسد اما ؛اندرا داشته همسرشان از بیش پول کنترل حق که رسیدمی نظر به

اینکه  به توجه باعث شده که بدون دوستانه زناشویی، برابري و مشارکت روابط مفاهیم  .است، کرده تغییر توجهیقابل

 کار بازار آورند، به دست به را خود پول خواهندمی که افرادي عنوانبه اغلب هازوج است، آورنان کسی چه

 مورد در مختلف هايایده هازوج اگر مخصوصاً .کند ایجاد مناقشه دتوانمی اما این شروع ماجراست و  ؛روندمی

و این عدم مدیریت مالی و خودخواهی زوجین در نوع عملکرد   باشند داشته پول توزیع و برابر حقوق و مشارکت

به  هازوجد جزو دالیل مراجعه توانمی درگیري منبع این. باشد رابطه در استرس و درگیري اصلی منبع دتوانمیمالی 

 (.Vogler, 2005به نقل از   Atwood, 2012) باشد و یا علت طالق شناسروان

 ازلحاظچه  کندمیدر مجردي فرد هدفی ندارد، اما با ازدواج فرد پیشرفت » گوید:سوم در شرف ازدواج می زوجۀ      
من است، تمام تالشش این است  کفوهمدیگر. با فردي ازدواج کردم که عالئق و اخالقیاتش  هايزمینهمالی و چه از 

م، تالش توانمیمن  گویدمیي مالی به والدینش نباشد، مستقل باشد. همیشه ي خودش بایستد و وابستهکه روي پا
مالی وابسته به پدر و مادرش نیست و مدیریت خوبی دارد و من به او اعتماد  ازلحاظاست.  پذیرمسئولیتزیادي دارد و 

 .«دارم
که  از: شهوت اندعبارت نمود که فرض عشق براي را لفهمؤ سه (Sternberg, 1986) تصمیم احساسی: فرعی مقوله

 مثبت اشتغال ذهنی و جنسی جذابیت فیزیولوژي، کنش با همراه فیزیکی جذابیت احساس به موارد زیر اشاره دارد: 

 جنسی رابطه به میل با توأم برانگیختگی فیزیولوژي با همراه شدید میل و دارد انگیزشی جنبه بعد این .معشوق به

 مراقبت، عالقه، آن، اظهار و محبت احساس از: است صمیمیت که عبارت  .کندمی ایجاد فرد در ورزانه وفتعط

 نوعی و دارد عاطفی و هیجانی جنبه صمیمیت دارد. دوست را او که فردي به غمخواري نسبت و همدلی مسئولیت،

 . تعهد: شاملکندمی ایجاد فرد در را بودن مقابل طرف قیدوبند در و بودن مرتبط نزدیکی، محبت، احساس گرمی،

 به متعهد را خود و اتخاذ دیگري دوست داشتن براي فرد که شودمی ايخودآگاهانه غیر و خودآگاهانه هايتصمیم

 و داشتن دوست براي بلندمدت و مدتکوتاه تصمیم دربردارنده و دارد شناختی جنبه حالت . اینکندمی آن حفظ
اما اگر فقط جنبه شهوت فعال  ؛(5931حاجلو، علیزاده گورادل، قطبی، دالور قوام،) است شوقمع از متعهدانه مراقبت

باشد، یک عشق کور و یک تصمیم احساسی است که ازدواج بر  رنگکمشود و دو جنبه دیگر وجود نداشته و یا 
 مبناي آن سرانجام خوشی ندارد.

دواج نداشتم، با هم دوست شدیم، همسایه بودیم. اومد آمادگی از»گوید: طالق می کنندهدرخواستدوم  زوجۀ          
بودم  و احساسی  سالهپانزدهخواستگاري و مجبور شدم جواب دادم، هنوز زود بود ازدواج کنم اما من بچه بودم، هنوز 

 .«، چند بار اقدام به ترک کردم، هیچ حسی نسبت به هم نداریمخوردنمی به همبعد دیدیم اخالقمون  اما ؛عمل کردم
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آن را ناشی از ازدواج  شوندگانمصاحبهبه ازدواج زودرس و پیامدهایی که  فرعی مقولهاین  :فرعی سن پایین مقولۀ

 مسائلو برخورد نامناسب با  آفرینمشکلشخیص نامطلوب موقعیت که موجب تپردازد دانند، میدر سن پایین می

بینانه از ازدواج، عاشق ازدواج زودرس و نداشتن تصور واقع. مفاهیم شودمیزندگی زناشویی به دلیل کم سن و سالی 

و تصمیم عجوالنه  لج و لجبازي  ،زندگی زناشویی، بچه بودن هايمسئولیتشنایی با آشدن و توجیه موقعیت، نا

 .باشدمی بخشاین  دهندۀتشکیل

را داشتم، پذیرفتن  من وقتی تصمیم به ازدواج گرفتم هنر زندگی» گوید:اول در شرف ازدواج می زوجۀ         
شود اما دیده می ؛من بود هايمالکمسؤولیت، رسیدن به بلوغ فکري، مستقل شدن و پذیرفتن مشکالت زندگی از 

شود تواند به دلیل سن کم دو طرف باشد. سن کم باعث میها بحث و دعوا وجود دارد که میدر برخی خانواده
بودن باعث دخالت  تجربهکم ونگی ارضاء کردن آن را نداند.نیازهاي خود و طرف مقابل مثل نیاز جنسی و چگ

 .«شودهاي نادرست و شاید جدایی خانواده، مشاوره
در ارتباط است. افرادي که از  مسئلهگیري و حل پذیري با قدرت تصمیم: مسئولیتپذیریمسئولیتفرعی  مقولۀ

 هاآنکنند. ریزي صحیح استفاده میراهبرهاي برنامهکنند و از پذیري باالیی برخوردارند آگاهانه عمل میمسئولیت

کنند بلکه به مقابله با مشکالت از مشکالت فرار نمی هاآن، یابند دستبرند تا به اهدافشان تمام تالش خود را بکار می

 خود ییزناشو زندگی در باشند،می پایبند خود تعهدات به نسبت و پذیرندمی را خود اعمال مسؤولیت و پردازندمی

 ،زهرا کارحسینی، ) هستند پایبند زناشویی زندگی به بیشتري احتمال به و لذا دهندمی بروز را هاویژگی این نیز

 (.5934محمدي،  شاکرمی و داورنیا،

بازي را کنار ، رفیقبودم شدهپذیر در هنگام ازدواج مسئولیت» گوید:طالق می کنندهدرخواستزوج هشتم 
دگی داشتم، تصمیم گرفتم مسائل دوران مجردي را کنار بگذارم و به زندگی جدیدم بپردازم. گذاشتم، تعهد در زن

از عقدمان  یک سالکه  اآلن، اما دانستمیهمسرم مشهدي بود قبول کرد در شهرستان زندگی کند و تمام شرایط مرا 
ن باید تالش کند و میدان را کند به شهرستان بیاید. تو زندگی سختی و مشکالت است ولی انساگذشته قبول نمی

 .«خالی نکند. با مشکالت مبارزه کنند. هیچ انسانی کامل نیست
ر ( د Levinger, 1965 & 1976به نقل از  ,Lewis & Spanier,5333Berscheid ;5313) فرعی تعهد: مقولۀ

قدرت تعهد افزایش یابد، ، براي اینکه کندمیکنند. وي پیشنهاد ثروت زناشویی یاد می عنوانبهپژوهشی از تعهد 

هاي مادي، محبت دیگران، همکاران یا موانع دیگر زمانی بر بایست به تشدید روابط پرداخت، موانعی از قبیل جاذبهمی

 & Schoebi, Karney;) باشدي بیشتري در برقراري روابط زوجین بگذارند که انگیزه تأثیرتوانند این رابطه نمی

Bradbury, 2012 Rusbult, Coolsen, Kirchner, & Clarke,2006 تعهد را بیشتر از یک وابستگی به رابطه )

یک نفر نقش دارد اما در تعهد هر دو نفر نقش دارند. وابستگی یک ویژگی  بستگیدلدانند زیرا در وابستگی یا می

 Schoebi and) شونداست که هر دو فرد به یکدیگر جذب می شناختیروانساختاري است اما تعهد یک وضعیت 
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et all, 2012) . همچنین(Robinson & Blanton, 1993)،  زوجی،  میانازدواج شاد را در گرو تعهد، ارتباطات

 .(Rosen-Grandon, Myers & Hattie, 2004 ) اننددگیري مذهبی میانطباق و جهت

دعا موجب  وسیلۀبهو  زوربهخواستم مادرش من همسرم را نمی» گوید:طالق می کنندهدرخواستپانزدهم  زوجۀ
دانم چگونه من رفتم عاشق من شده بود خواهر همسرم واسطه شد. نمیازدواج ما شد. همسرم در راه، سرکار که می

کردم. همسرم به زندگی متعهد نیست او  معتاد جواب بله دادم. بعد از ازدواج خیلی سخت گذشت، آرزوي مرگ می
کرد. مادر شوهرم رابطه نامشروع دارد به این وسیله کسب درآمد دارد حتی مادر می است و مرا وادار به کشیدن مواد
 .«کرد. همسرم برایش مهم نبودشوهرم مرا تشویق به این کار می

 ،کنیممی برقرار خود زندگی در خاص افراد با که است عمیقی عاطفی پیوند بستگیدل :یافتگیفرعی تمایز مقولۀ

 اینکه از استرس هنگام به و کرده نشاط و شعف احساس ،کنیممی تعامل هاآن با قتیو شودباعث می که طوري

تمایزیافتگی  (.Berk, 2001، به نقل از 5939محمدي، سید) کنیممی آرامش احساس داریم، خود کنار را در هاآن

ي خانوادهه نوع درخواست یعنی میزان فردیتی که یک شخص در مقابل دیگران دارد، فرد تمایزیافته رفتارش وابسته ب

دالیل طالق وابستگی جوانان به والدینشان  ترینمهم. امروز یکی از کندمیمستقل عمل  طوربهباشد و نمی اولیه

تحصیل، مشکالت اشتغال و ناپایداري شغلی، مشکالت اقتصادي و  مدتطوالنیهاي دوره به دلیلباشد. جوانان می

هاي خود هستند و این باعث عدم تمایزیافتگی جوانان و ابستگی مالی به خانوادههاي زندگی دچار وافزایش هزینه

 مخصوصاً شده استگردد، جدایی از والدین نسبت به گذشته کمتر ها شده است. امروزه مشاهده میدخالت خانواده

 (.5931افقري، بهرامی و فاتحی زاده، ) داردهاي متوسط بیشتر نمود این عدم تمایز در خانواده

کنند اما چشمشان به دست خانواده است و مستقل بعضی از افراد ازدواج می» گوید:زوج هفتم در شرف ازدواج می
فکري به بلوغ رسیده باشند. خودشان مستقل باشند و اجازه  ازلحاظنیستند. ولی آمادگی ازدواج به این است که 

، فرزند هم دارند اما هنوز اندکردهازدواجامعه افرادي هستند دخالت دیگران را ندهند. نگاهشان به والدین نباشد. در ج
 .«به والدینشان است هاآنو چشم  شوندمیاز طرف والدینشان حمایت 

 

 فردی هایمهارت مقولۀ .1

 ترینمهماست که یکی از  تأثیرگذارگسیختگی روابط زناشویی همعلل متعددي بر از :فرعی خودآگاهی مقوله

افتد و در اواخر نوجوانی و اوایل جوانی اتفاق می هاازدواجفرد از خودش و دیگري است. اغلب  عدم شناخت هاآن

شان را شناسند چه رسد به اینکه بخواهند شریک زندگیدر این سنین خیلی از زوجین حتی خودشان را نیز نمی

جوانانی که با  مخصوصاً کنند و زدواج میبشناسند. جوانانی که بر اثر شرایط محیطی، فشار والدین و دوستان اقدام به ا

 هايویژگیبه شناخت  تنهانهکنند و بدون مشورت با متخصصین اقدام به ازدواج می زدهشتابیک تصمیم هیجانی و 

 (.5931قراچه داغی،) گذارنداند بلکه بدون شناخت طرف مقابل پا به زندگی زناشویی میخود نائل نشده
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خواهد ازدواج کند باید خود را بشناسد، کسانی که طالق فردي که می» گوید:ج میششم در شرف ازدوا زوجۀ
. باید اول خودشان را بشناسند. نیازها و عالئق شناسندنمی، روحیات خودشان را اندنرسیده خودشناسیگیرند به می

طرف مقابل که با عالئق و یم توانمیخودشان را بشناسند. بعد از شناخت خود  هايتوانائیخودشان را بشناسند، 
 .«د با یک فرد اجتماعی ازدواج کندتوانمییک فرد منزوي ن مثالً ؛نیازهایمان یکسان باشد را انتخاب کنیم

 هايتواناییدر جهت ارتقا  ،گیريتصمیم و  مسئلهحل  مهارتتوجه به اینکه  :گیریتصمیمفرعی مهارت  مقوله

 هامهارت، این کندمی تأمینسالمت روانی، جسمانی و اجتماعی را  هدرنتیجو  کندمیروانی و اجتماعی عمل 

شوند. همچنین بر احساس فرد از خود و دیگران و ادراک دیگران از وي نیز  ترسالمتوانند منجر به یک زندگی می

 (.5935المدنی،بهرامی، معاضدیان، حسینی) بودتاثیرگذارخواهد 

، آمادگی کندمیکردم  هرکسی که اقدام به ازدواج من فکر می» :گویدمی طالق کنندهدرخواست شانزدهم زوجه
از آمادگی جسمی است. شوهرم هنوز بچه است و آمادگی کافی  ترمهمالزم را دارد ولی آمادگی روحی و روانی 
. کندیمگیري ندارد و از مادرش پیروي اش وابسته است،  قدرت تصمیمبراي ازدواج را نداشت. همسرم به خانواده

توانستیم به خانواده یعنی اینکه همیشه باهم باشیم و زن و شوهر باهم تصمیم بگیرند اما ما حتی بدون اجازه نمی
 .«مسافرت برویم

شوند. مشکالت ابزاري ابزاري و عاطفی تقسیم می دودستهمشکالت در خانواده به  :مسئلهمهارت حل  فرعی مقوله
ریت مالی، مسکن، پوشاک است و مشکالت عاطفی به مسائل هیجانی و احساسی، مربوط به مسائل روزمره مثل مدی
 راحتیبهدارند اغلب مشکالت خود را  مؤثريهایی که کارکرد گردد. خانوادهمثل خشم و یا افسردگی برمی

ده در آم به وجودمسائل و مشکالت  وفصلحلکنند. پژوهشگران حل مسئله را به توانایی خانواده در می وفصلحل
 -5 شود:به شکل زیر ارائه می هاپژوهشکنند. مراحل حل مسئله در جهت حفظ کارکرد مثبت در خانواده اطالق می

گیري تصمیم -4 اجراقابلجایگزین  هايحلراهارائه  -9طرح مشکل نزد افراد صاحب صالحیت  -1شناسایی مشکل 

ارزیابی اثربخش این عمل  -1بازبینی عمل  -1گیري تصمیم عمل بر مبناي -1جایگزین  هايحلراهي یکی از درباره

 (.5931دهقانی، عباسی،) مسئلهو فرایند حل 

دو نفر که با هم ازدواج کنند در تمام زندگی شریک هم هستند، باید » گوید:زوج نهم در شرف ازدواج می
، اگر کنممیتوانم خودم مسائل را حل هم بدهند تا شرایط زندگی را بهینه کنند، من  اگر تا حدي که ب دستبهدست

 .«امخانوادهو سپس از  گیرممیاز دستم برنیاید از همسرم کمک 
 دارند؛ براي اثر زوجین روابط در نیز هیجانی هايمهارت که اندداده نشان تحقیقات هوش هیجانی: فرعی مقولۀ

 یا هیجانی هوش اند کهداده نشان ،Clarke & Fincham, 2001)به نقل از  Fincham, 2004) هايپژوهش مثال

 دارد را باثبات و مطلوب سازگاري و رضایت با توأم ازدواج یک سازيغنی ظرفیت آن هاياز جنبه برخی حداقل

 تجربه را بیشتري زناشویی رضایتمندي پایین هیجانی با هوش افراد با مقایسه در باالتر هیجانی داراي هوش افراد و

 (.5935، احمدآباديه یزدان پنا) کنندمی
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وقت  و نه وحسابیدرستنه تفریح و نه سرگرمی، نه اوقات فراغت » گوید:طالق می کنندهدرخواستهفدهم  زوجۀ
من، خیلی کارها که شاید نباید  نادیده گرفتنگذاشتن شوهرم براي من، بلد نبود چطور رفتار کند، خودخواهی و 

من شد. او  فقط به  نادیده گرفتنبهتر شود اما همش تحقیر، توهین و سرزنش و  مانرابطهکردم را انجام دادم تا می
 .«فکر خودش بود، حتی بلد نبود چطور دوست داشتنش را نشان دهد

 

 باورهای فردی  مقولۀ  .1

 (Elice, 1987) ه، اشتبا هايشناختروانی را ناشی از  هاياختاللو  هابیماري، پرداز عقالنی، عاطفی و رفتاريهنظری

ناپذیري تفکر، علت اصلی که تفکرات غیرمنطقی و انعطاف کندمی تأکیدداند. وي نادرست می هاينگرشباورها و 

 (.5931وهمکاران،  شکر بیگی) هاستزوجروابط  ویژهبه در روابط اجتماعی و هااختالف

من انسان در ارتباط ازدواج سنتی را قبول ندارم، به نظر »      گوید:زوج چهارم در شرف ازدواج می
نیست.  طوراینسرکش هستند ولی من با کسی آشنا شدم که  اکثراً، دخترهاي امروزي دهدمیخودش را نشان 

زیاد شده و دیگر از روي  هانسلخودش را زیر پا گذاشته است. تفاوت  هايخواستهبه خاطر من خیلی از 
وست داشتم زودتر ازدواج کنم چون هر چیزي بهاري توان فرزند را شناخت. من دپدر و مادر نمی هايویژگی

من  ازنظردارد و فکر کردم اگر بخواهم فرزندي داشته باشم باید اختالف سنی من و فرزندم کم باشد همچنین 
 .«مشورت در زندگی مهم است اما حرف آخر را مرد باید بزند چون مدیریت خانواده با مرد است

 

 زندگی شیوه مقولۀ  .1

 معطوف به ابعاد هنجاري، هک شودمیهر فرد اطالق  هايکنشو الگوهاي  هامدل به مجموعه رفتارها، گیدزن وهیش

از تفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را براي  متأثر رفتاري و معنایی زندگی اجتماعی او باشد. فرهنگ زندگی،

  هنگ زندگی به مسائلی نظیر خانواده،و فر وهیش. مفهوم آوردمیخاصی را به همراه  وهیشزندگی تعیین کنیم، 

، رفتارهاي فردي و اجتماعی وکارکسب الگوي مصرف، تفریحات و اوقات فراغت، نوع لباس،  ازدواج، نوع مسکن،

ده صادقی ) دهندمیشکل  که متن زندگی انسان را گرددبرمیبه همه مسائلی  دیگرعبارتبهمختلف و  هايمحیطدر 

 (.5934، شریعت، چشمه

 هاآنزندگی  وهیش عنوانبهکردند که مسائلی را مطرح می شوندگانمصاحبه زندگی قومیتی: وهیش فرعی قولهم

 وهیش(، 5931بر اساس فرهنگ خانوادگی، قومی و ملی بر ایشان تاثیرگذاشته است. )مهدوي کنی، وهیشبوده، اما این 

 شغل، : عادات،هافعالیت مصرفی، ب( و وسایل هارمایهس: الف( اموال: کندمی بنديطبقه زندگی را به چهار مقوله

 اجتماعی. تا گرفته فردي انیم از :انسانی روابط و هاها، د( گرایشنگرش فراغت، ج( اوقات گذران

اند و که مادرم، خواهرم صبوري کرده امشدهبزرگاي من در خانواده» گوید:پنجم در شرف ازدواج می زوجۀ      
، نسل جدید صبرشان کم است و ریشه طالق شدهعوضزندگی مردم  شیوهتن زندگی مهم بوده است اما برایشان ساخ
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رو کرده من هم  این کارگویند چون شوهرم می هاخانماست. امروزه  قبح طالق ریخته. خیلی از  صبريکمدر 
 .«گیرند. براي مردم طالق عادي شده استکنم یا طالق میمی مثلبهمقابله

بر  مؤثرترزندگی را نسبت به نوع قومیتی  وهیشاین نوع  شوندگانمصاحبه زندگی عاریتی: شیوه فرعی مقولۀ     

 هايفرهنگها و یا تعامالت افراد با از طریق رسانه وهیشداشتند این کردند و اذعان احتمال آسیب طالق گزارش می

 دهد.بیگانه رخ می

ازدواج خواهر و برادرانم متفاوت و سنتی بود، اما من مخالف بودم » د:گویطالق می کنندهدرخواستزوج دوم 
من زن و مرد وقتی عاشق فرد دیگري  ازنظرعاشق فرد دیگري هستیم،  اآلنخودم دوست شدم و ازدواج کردیم اما 

جدا شد،  توانیمشدیم، باید به ازدواج مثل رفاقت فکر کرد و  خسته یکدیگراز  اآلنند از هم جدا شوند. توانمیشوند 
 . «این کار را کردیم آورياز فرزند  ماقبل آوردمیفرزند تعهد 

 

 مسائل شخصیتی مقولۀ .1

 دریافت، مداوم الگوي را شخصیت ( صفات1111) آمریکا روانشناسان انجمن تیپ شخصیتی: فرعی مقولۀ 

. اندکرده تعریف ،دهدمی نشان اجتماعی و شخصی بافت چندیندر  فرد که آنچه و محیط درباره تفکر و ارتباط

اما  ؛دهدو رفتار وي تشکیل می هاهیجان افکار، آن را  رأستوان به یک مثلث تشبیه کرد که سه شخصیت افراد را می

اینجاست که  باشد ومی گیري تیپ شخصیتی افراد بر اساس نوع ترکیب و شدت و ضعف این سه مقولهشکل

 چگونگی تفکر، چرایی و چگونگی رفتار، چگونگی درواقعآید. می دوجو به گوناگونی الگوهاي شخصیتی

کنند و دارند. برخی از افراد بر اساس افکار خود عمل می تفاوت یکدیگر با هاانسان و نیازهاي هاواکنش ها،احساس

 د. هرچند دردار ارتباط شخصیت در فردیت اصل با هاتفاوت کنند. اینهیجانات خود رفتار می بر اساسبرخی دیگر 

 مردم بیشتر هاي بسیاري وجود دارد وتفاوت در جزئیاتشود اما دیده می ايمالحظهقابل اشتراک رفتار افراد وجه

 (.5931و باغداساریانس، معنوي پور، برادر شاد) دارند ثابتی نسبتاً  رفتاري الگوهاي

ت پذیرش فرد دیگري را دارم، دنبال روحی و روانی قدر ازنظرمن » گوید:چهارم در شرف ازدواج می زوجۀ
کسی هستم که متعلقاتمان مشترک باشد، با هم پیش رویم و پیشرفت کنیم. برخی از افراد دنبال مکمل خود 

اما من دنبال فردي بودم که شبیه من باشد، هیجانی و پرشور، اجتماعی و اینکه ظاهر و باطنش یکی باشد.  گردندمی
 .«ام که شبیه من استهستم و فردي را یافته گراجمعو  دهممیخودم را بروز 

 بر مروري که خود ( در تحقیق5931) يجواهر و فکرروشن کالنتري، :شناختیرواناختالالت  فرعی مقولۀ

 و تحصیالت، عوامل وضعیت اقتصادي، عوامل زوجین، سن اختالف بود، ایران در طالق علل دهه تحقیقات سه

 در ضعف و خانوادگی هايخشونتروانی،  اختالالت اجباري، ازدواج زوجین، قایدع تفاوت خانوادگی، مسائل

کردند )اسماعیلی و  بیان طالق درنتیجه و زناشویی بروز اختالفات در مهم عوامل عنوانبه را ارتباطی هايمهارت

 (.5939دهدست،
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همه او را تحقیر  کندمیفکر گیري ندارد، همسرم ثبات تصمیم» گوید:طالق می کنندهدرخواستنهم  زوجۀ
گفت از مشهد برویم کار بهتري در شهرستان پیدا کردم،  من گفتم به کنند،  تحمل هیچ جا را ندارد، همسرم می

شرطی که یک سال در آنجا بمانیم اما بعد دو ماه بیکار بود و گفت برگردیم مشهد. به حرف من اصالً گوش 
هم هست. او  تحملکمگیري ندارد، زود رأي است ما ولی ثبات تصمیمداد. همسرم بسیار مهربان است انمی

 ضدافسردگیگوید من توانایی ذهنی را براي ادامه زندگی ندارم، همسرم داروي تقاضاي طالق داده، می
 .«خوردمی

 

 ظاهری فرد هایویژگی مقولۀ .1

دارند  جاذبه هم براي ظاهري ازنظردو نفر که انتخاب همسر  در فرایند و جذابیت ظاهری: تناسب یفرع مقوله

 ؛آن در نظر گرفت ترینمهمنه مالک و اولین  عنوانبهظاهري را  هايویژگیتوان میکنند. یکدیگر را انتخاب می

متعدد  هايپژوهشنتایج . شودایجاد می مقابل شخصیت طرف کنار درجاذبه پس از مدتی و  هاازدواجزیرا در برخی 

گزینند که است که بیشتر افراد در انتخاب همسر به این مطلب توجه کرده و شخصی را به همسري برمی نشان داده

 جذابیت ظاهري به آنان شبیه باشد. ازلحاظ

من مجذوب فردي شدم که ظاهر متینی داشت، حجب و حیاي ایشان » گوید:زوج پنجم در شرف ازدواج می      
گرا ان پیدا کردم به قولی به دلم نشست. ایشان فردي هستند که ماديبرایم خیلی مهم است. حسی که نسبت به ایش

نکردند. صداقت خودش و خانواده ایشان و اصالت خانوادگی او مرا جذب کرد.  سؤالنیستند، از خانه و ماشین از من 
 .«. من همان صورت واقعی همسرم را دوست دارمکندمیو دماغ عملی مرا اذیت  کردهآرایشظاهر 
 يهايریدرگ درتواند نیز از مواردي است که می ظاهربهنوع پوشش و اهمیت ندادن  نوع پوشش: فرعی ۀمقول

 .باشد مؤثر طالق باألخص و زناشویی

ازدواج ما خیلی سریع انجام شد مادر همسرم بیمار بود و اصرار » گوید:طالق می کنندهدرخواستزوج هجدهم        
دیدم چون به من عالقه نداره از ظاهرم همسرم را می عالقگیبی بعدازآنت کرد. زیادي بر مراسم داشتند. بعد عقد فو

عکس دوتایی نداریم  حتی کشد من با او باشم.گوید که خجالت میگذارد و میگیره، به من احترام نمیایراد می
هنوز که تو عقد رود. گذارد ولی با دوستش کنسرت میمن وقت نمی براي .کندمیعکسهایش را از عکس من جدا 

 .«هستیم بهتره جدا شویم چون براي همسرم ظاهر و تیپ خیلی مهم است
 

 گیریبحث و نتیجه

 ,Dupre & Meadows, 2007; Dupre, Beck & Meadows, 2009; Zissimopoulos)ازجملهبرخی پژوهشگران، 

Karney, & Rauer, 2015)طول در  ازدواج رسد مزایايطی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که به نظر می ؛ 

 بهداشتی خطرات ثروت بیشتر، دارند، بیشتر تجارب اند،کرده ازدواج که هاییزوج مثالعنوانبه ،یابدمی افزایش زمان
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اند اند یا طول مدت ازدواج کمتري را داشتهنسبت به کسانی که ازدواج نکرده  را بیشتري عمر طول حتی و کمتر

 .(Maccoy, Rauer & Sabey, 2016) کنندمی تجربه

توان برشمرد و انتظاري که افراد در هنگام ورود به زندگی زناشویی با تمام فوایدي که از یک ازدواج موفق می       

اسفباري از روند  هايگزارششاهد  روزههمهخود دارند و همگی در پی یک زندگی رضایتمند و شاد هستند اما 

و مربیان آموزشی  گذارانسیاستبا تمام تالشی که  راستیبهکانون خانواده هستیم اما  یپاشیدگازهمافزایش طالق و 

شود که کانون ها چه میارتقا سطح وضعیت بهداشتی، علمی و اجتماعی خانواده باوجوددهند و و مشاوران انجام می

 خانواده در حال فروپاشی است؟

در بروز طالق در افراد در شرف ازدواج صورت گرفت  مؤثردي  هاي فرپژوهش حاضر با هدف شناسایی مقوله      

ها و اطالعات داده باال پاسخ گفته باشد. بعد از اجراي مصاحبه و سپس تحلیل سؤالاي از تا بتواند به بخش عمده

ت در ادامه نظرا طالق شناسایی شد که هاي فردي احتمال آسیبمقوله عنوانبهاصلی  مقولۀ هفت ، آمدهدستبه

 کنیم.ها را بررسی میمتخصصان در خصوص این مقوله

Duncan Larson and Mac Alister, 2014)     به نقل از (Busby,2001شامل فردي را يزمینه يا، در مطالعه 

 روان مهربانی، مثالً) احساسی سالمت و شخصیتی هايویژگی ،(جنسیت سن، مثالعنوانبه) ذاتی فردي هايویژگی

( جنسیتی هاينقش خانواده، نگرش به زندگی، و ازدواج به مربوط باورهاي مثالً) هانگرش و باورها و (رنجوري

 هايدارایی اگرچه مثال، براي. دهند ارائه رابطه یک به بدهی را یا دارایی توانندمی هاویژگی این. دانندمی

 زناشویی غیرمنتظره، مشکالت اضطراب و گیافسرد ،کندمی بینیپیش را زناشویی رضایت مهربانی و پذیريانعطاف

و  بیشتر منفی ارتباطی مضطرب رفتارهاي هايزوج که اندداده نشان مقطعی . مطالعاتکندمی بینیپیشنیز  را

رضایتمند توان کمتري در حل تعارض  هايزوجدهند و نسبت به کمتري از خود نشان می مثبت ارتباطی رفتارهاي

 (.Bradbury & Karney, 2013به نقل از برادبري  Lavner, Karney & Bradbury, 2016) دارند

 ناخرسند انجام شد، مشخص گردید که بیشترین هايزوجبا رضایتمندي زناشویی و  هاییزوج میاناي که مقایسه

 از لخوشحا هايزوج که است در این ناراضی هايازدواجیا  هازوجو  خوشحال هايازدواج با هازوج میان تفاوت

 خشم، مثالً) مانند بیشتر در زندگی زناشویی بهره برده و از  رفتارهاي منفی( محبت خنده، مثالً) بودن مثبت

 ,Vollingبه نقل از     Maccoy, Rauer & Sabey, 2016)کنندمی استفاده کمتر زندگی طول در( گیري کردنکناره

2013  & Rauer .) خلقی  هايویژگیدر این پژوهش مانند  آمدهدستبه هايمؤلفههمگی  شدهانجامنتایج تحقیقات

، رأفتخلقی مثبت مانند مهربانی،  هايویژگیمنفی از قبیل حسادت، خشم، توهین و تحقیر و عدم برخورداري از 

 داند.بر طالق می مؤثرکرده و جزو عوامل فردي  تائیدرا  پذیريانعطافآوري و گذشت، صداقت، تاب

گرفتن  همچنین و تمایزیافتگیاد که عدم پختگی و عدم مدیریت مالی، عدم مسئولیت، تعهد و این پژوهش نشان د

تواند نشانگرهاي خوبی بر احتمال بروز عدم بلوغ فکري و روانی می عنوانبهتصمیم احساسی و  پایین بودن سن فرد 

 درستیبه انتخاب هايمالک آن در دانند کهرا موفق می هاییازدواج( 5934) احمديطالق باشد. فتحی آشتیانی و 
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 بایستی طرفین دیگرعبارتبه باشند. داشته روشن تعریفی و آگاهی خود، هايمالک از طرفین و باشند شده رعایت

 خود احساس و عقل میان بتوانند و بوده برخوردار الزم فکري و عقلی بلوغ داشته، از آزادي احساس انتخاب در

 (.5934ی، صالحی فدردي و غفوري نسب،کیمیای) کنند ایجاد تعادل

(Karney & Bradbury, 1995)  از کیفیت متأثردر مطالعات خود دریافتند که نارضایتی و ایجاد جدایی و طالق 

شود برخی از زوجین دوست ندارند از یکدیگر مینارضایتی در تعامالت، دیده باوجوداما  ؛باشدزوجین می تعامل

ي رابطه را در مورد مفهومی بنام تعهد باعث شد که دریابند باید شرکا انگیزه ادامه شدهانجام هايبررسیجدا شوند. با 

 ؛قرار گیرد موردتوجهبایست یک مفهوم می عنوانبهداشته باشند. وسعت تعهد مانند یک دارایی است که 

فرد است تا تعهد به اشکال  يو تربیت گذشته شناختیروانتعهد وضعیت  فرضپیششود. اما چه چیز باعث تعهد می

به معناي تعهد نیست بلکه  لزوماًوفاداري به شریک و رابطه با او بیانجامد. وفاداري و پایبندي به آن  ازجملهمختلف 

 .(Schoebi and et al, 2012) را در برگیرد تريوسیعتواند بعد بخش کوچکی از آن است. تعهد می

(Ainsworth & et al, 1978)      شیوهاز:  اندعبارت نمودند کهخود عنوان  هايپژوهشرا در  بستگیدلالگوي چند 

سازي و تلفیق در ساختارهاي روانی فرد درون بستگیدلایمن، دوسوگرا، اجتنابی و آشفته. این الگوي  بستگیدل

 5333البی، است.  ب مؤثرمقابل  طرفبهدر نوع واکنش فرد نسبت  بستگیدل هايسبکشود. هر یک از این می

تواند باعث همانند ساختارهاي شناختی هستند و بار عاطفی دارند اما این بار عاطفی می بستگیدل هايسبک: گویدمی

 مانددر طول مدت عمر انسان کمابیش ثابت می بستگیدل شیوهجذب و دفع طرف مقابل گردد. از طرفی نوع 

 (.5931،حمید پور اندوز،)

تواند در مورد افرادي که از نقاط قوت و ضعف خود و فردي است که می هايمهارتالق عدم از دیگر دالیل ط       

خود شناختی نداشته و حتی قدرت شناخت دیگري را نداشته یا بدون شناخت طرف مقابل  هايتوانمندي ازهمچنین 

، قدرت مسئله، حل خودآگاهی باألخصزندگی  هايمهارتآید. همچنین در می میان بهازدواج نمایند، صحبت 

یک شریک مناسب در زندگی  عنوانبه هاآنبه  توانمیارتباطی ضعیف باشند،  ن هايمهارتو  گیريتصمیم

فردي در عدم موفقیت در زندگی  هايمهارتناتوانی  تأثیرزناشویی تکیه کرد. تحقیقات زیادي در خصوص 

اي از عناصر زیرمجموعهتوان در این بخش را می آمدهدستبهاي فرعی مقوله است. پذیرفته صورتزناشویی 

 بندي سازمان بهداشت جهانی دانست.زندگی با تقسیم هايمهارت

تواند می هاآناي در زندگی زناشویی و روابط همسران دارند. شناسایی و باورها نقش برجسته اترتفک ،شناخت       

یی کارساز باشد. در رویکرد شناخت درمانی بک، بر زندگی زناشو ثباتیبیهاي زمینهدر آشکار ساختن پیش

شناختی تحریف شوند، باورهاي غیرمنطقی شکل  هايوارهطرحاو وقتی  ازنظرو  شده است تأکیدباورهاي زناشویی 

 دل صاحب جمشیدي،) آوردمی به وجودگیرد و این نظام باورها، نظام تفسیري همسران را غیرمنطقی و نادرست می

 Dryden, 2003) .، به نقل از5931و شکوري،



 ظاهریمو  لویع ،قدم زادهم                                                                                            111

 

، به نقل از 5931با تحقیقات مهدوي کنی، کهزندگی زوجین بوده  شیوهخوانی از دیگر عوامل طالق ناهم       

 کنندۀمنعکس که زیستن سبک یا زندگی يهمخوانی دارد بر طبق نظر وي  شیوه House, 1987 ينامهلغت

 ... و اقتصادي سطح اخالقی، معیارهاي ها،سلیقه ا،هنگرش عادات، ت.اس یا گروه فرد یک هايارزش و هاگرایش

را   همسري همسان،  5931همچنین قاسمی و ساروخانی،  .سازدمی را گروهی یا فرد کردن طرز زندگی هم، با که

ان را استوار بلکه پیوند و وصلت ایش ،کندمییکدیگر جذب  سويبهآنان را  تنهانه، دانندمی همســانی میان دو فرد

  .سازدمی

 اختالالت تأثیر به تعاملی هايآسیب بررسی جهت  (Nurse,1396) ازجمله  پردازاننظریه از از طرفی برخی      

شخصیت،  اختالالت مبتالبه زوجین ارتباطی هايچرخه و الگوها روي بر و اندپرداخته روابط همسران در شخصیت

 زن الگوي پاتولوژیک، هايزوج میان در متداول الگوهاي از ، یکی5931 اند. روحی و همکاران،کرده مطالعه

 دائماً  و است چسبنده و کنندهکنترل و ، سختگیرگراکمال زن الگو این در دانند، وابسته می /اجتنابی مرد  وسواسی

 طرد از ترس خاطر به کندمی نیاز احساس نزدیک روابط به بااینکه ؛ ونمایدمی دوري مواجهه از مرد و کندمی انتقاد

در این پژوهش نیز مسائل شخصیتی یکی از  که ؛گزیندبرمی را اجتناب و فاصله گرفته خود همسر از شدن،

 مذکور همخوانی دارد. هايپژوهشآمد و با  به دستاحتمال طالق  هايمؤلفه

یک کمال است  زیبایی ام اسالمیآمد که در احک به دستظاهري  هايویژگیبر طالق  مؤثرفردي  مؤلفۀآخرین       

زیادي دارد. پیامبر گرامی اسالم ـ صلّی اهلل علیه و آله ـ فرمودند: وقتی یکی از شما خواست  تأثیرو در شیرینی زندگی 

زیرا مو، یکی  ؛موي او نیز سؤال کند درباره، کندمیزیبایی صورت تحقیق  دربارهکه  گونههمانبا زنی ازدواج کند، 

کفو در هنگام ازدواج هم شدهانجاممجلسی، بیتا(. با توجه به بیانات علماي دین و تحقیقات ) باشدمییبایی از اجزاي ز

 ظاهري از اهمیت باالیی برخوردار است. هايویژگیجهات حتی  همهبودن از 

 هاسالطالق  مخصوصاًبر فروپاشی زندگی زوجین و  مؤثرپژوهشگران خارجی و داخلی بسیاري در مورد عوامل       

 ;Gottman & Levenson, 2003; Amato, 2014; Long & Young, 2007) :اندپرداختهبه بررسی 

Olson, Larson & Olson, 2009; Kalmijn, 2010; Sanford, 2010; Paik, 2011; Lavner, Karney 

& Bradbur, 2016احمدي  و نظري دي،خدادا ؛5931کالنتري،  روشنفکر و جواهري،  ؛5933زاهدي،  و حکیم ؛

اند، اما بسیاري دیگر از پژوهشگران در مورد طالق به بحث و بررسی پرداخته و 5939؛ موسوي، 5939و حسنی، 

 وجود فرهنگی مالحظات طالق تجربه در مختلف است،  زیرا هايفرهنگآنچه که مطرح است بررسی طالق در 

 اثبات را هاتفاوت این هم هاپژوهش نتایج و است فاوتمت گوناگون اقوام و هافرهنگ میان طالق دارد. تجربه

 هاسفیدپوست وسیلۀبه شدهگزارش هايطالق دالیل که دریافتند(Moore & Schwebel, 1994 ) مثال. براي کندمی

 و زناشویی فرا روابط تبارآفریقایی هايآمریکایی کهدرحالی باشد؛می ارتباطی و پروري فرزند مشکالت به مربوط

 با ايکره مهاجر زنان وسیلهبه شدهگزارش اند. دالیلکرده ارائه طالق دلیل عنوانبه را جسمانی سوءاستفاده

 مانند عینی و ملموس مشکالت ايکره زنان (Chang, 2004) پژوهش در متفاوت بود. همچنین، هاآمریکایی
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 زنان کهدرحالی اند؛کرده عنوان طالق دلیل را مالی مشکالت و همسر و منفی گرایانه سوءاستفاده رفتارهاي

 ، دهدنمی رخ خأل در طالق و زناشویی روابط بنابراین، کردند؛ اشاره عاطفی و انتزاعی به دالیل بیشتر آمریکایی

 هايفرهنگ در میان است ممکن طالق تجربه آنکه بر افزون دهد.می رخ اجتماعی و فرهنگی بافت در بلکه

 باشد وجود داشته تفاوت است ممکن نیز جامعه یک هايفرهنگخرده میان مچنینه باشد، متفاوت گوناگون

 (.5931و فالح، کریمی ،محمدي ،نوابی نژاد)

طالق و نوع نگرش و  کنندهدرخواستي افراد پس این پژوهش بر آن شد تا علل طالق را بر اساس تجربه زیسته      

فردي و  هايویژگیه در این پژوهش مشاهده شد، اهمیت ک آنچه ودانش افراد در شرف ازدواج بررسی کند 

 ي نامتعارف، عدم بلوغ فکري،وخوخلقاز قبیل  هاییویژگی باألخصبر طالق بود.  مؤثرعوامل  میانشخصیتی در 

ي اهمیت و ...که  بر اساس فرهنگ این جامعه است و با در نظر گرفتن درجه پذیريمسئولیتعدم تعهد، عدم        

ریزي مدون و درستی نموده و آموزشگران پیش از ازدواج و بر اساس آن برنامه گذارانسیاستریزان و رنامهآن، ب

علت  ترینمهمکه از پژوهش حاضر مشهود است،  طورهمانآموزش زندگی خانواده نیز بر اساس آن آموزش دهند. 

زندگی فرد، باورها و  شیوهئص و شخصیتی و خصا هايویژگیبر  که برشمردتوان عوامل فردي طالق را می

بایست از ابتداي تولد و حتی از دوران بر انسجام زندگی می مؤثر هايآموزشفردي استوار است. پس  هايوارهطرح

قبل از انعقاد نطفه و حتی قبل از ازدواج والدین، در ابتدا براي والدین و سپس براي کودک صورت پذیرد تا وي براي 

 ده ساخته شود. زندگی زناشویی آین
 

 پژوهش شنهاداتیپو  هامحدودیت

 پژوهش درن اشاره گردد؛ است که الزم است به آ بوده هاییمحدودیت داراي هاپژوهش سایر مانند حاضر پژوهش

 کنندگانمشارکتپیگیري است و الزم است با همکاري  به مربوط اطالعات فاقد اجرایی مشکالت دلیل به حاضر

هاي آسیب طالق، سالمت زندگی زناشویی افراد نمونه ي بهداشتی بتوان بعد از بررسی مقولههاپژوهش و سازمان

تواند با توجه به تنوع فرهنگی در در این پژوهش استان خراسان رضوي بود و این می موردنظرجامعه  پیگیري شود.

 دیگر متفاوت سازد.  هايفرهنگایران، نتایج را در 

به مراکز  کنندهمراجعهافراد در شرف ازدواج  کنندگانشرکت که پژوهش این در پیگیري مشکالت به توجه با

کننده به مراکز مشاوره پیش از ازدواج که گردد نمونه از افراد مراجعهبهداشتی خراسان رضوي بودند. پیشنهاد می

کمک  هاپاسخ آنان نسبت به شرکت در پژوهش به اجرا، پیگیري و صحت منديعالقهو  دارد وجودوقت کافی 

ها جزو اهداف پژوهش یافته تعمیم و است موردمطالعه هايپدیده شناخت کیفی پژوهش هدف اگرچه .کندمی

دیگر نیز  هايفرهنگالزم است با توجه به تنوع فرهنگی مردم ایران این پژوهش در  باوجوداین نیست، اما کیفی

مشاوره  و آموزشی مراکز در مشاوران و درمانگران طالق، یبآس احتمال هايمقوله شناسایی به توجه با انجام گردد.

 چندبعدي ازدواج با نگاه از قبل مشاوره آموزشی هايکنند و همچنین در دوره تأکیدتوانند بر روي این مسائل می

 این .نمایند استفاده حاضر پژوهش از آمدهدستبه هايمقوله و عوامل از توانندمی مناسب همسر انتخاب جهت
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ي بستري مهم براي تهیه تواندمی دارد، زندگی زناشویی منسجم  تداوم و گیريشکل در که نقشی با پژوهش

 قبل و حین ازدواج باشد. هايآموزشبراي  درمانی و آموزشی هايبسته
 

 منافع تعارض عدم ۀدربار تصریح

 نداشتهایج آن منافعی براي نویسندگان تضاد منافعی نداردو نت گونههیچپژوهش حاضر  که شوندمی متعهد نویسندگان

شده انجامارتباطات خاص  با اشخاص یا مراکزي که پژوهش در آن  تأثیرو همچنین پژوهش حاضر تحت  است

 نبوده است. است
 

 سپاسگزاری

طالقی که در این  کنندهدرخواستزوجین در شرف ازدواج و  همهي دکتري بوده و از این مقاله برگرفته از رساله

 گردد.ژوهش همکاري داشتند تشکر و قدردانی میپ
 

 منابع 

موجود در تعامل زوجین با  هايآسیب(. بررسی 5931) .السادات، مریم فاتحی زادهافقري، فاطمه؛ بهرامی، فاطمه؛ 

شناسی دانشگاه هاي نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانفصلنامه اندیشه والدین خود بعد از ازدواج،
  [Link].193.-113(، 1)51 اء،الزهر

از  )پیش نامزدي دوران هايتعارض رابطه از مفهومی طرحی (. ارائه5939) .کوثراسماعیلی، معصومه؛ دهدست، 

 .411-441(، 9)4،خانواده درمانیروانمشاوره و  مجلۀازدواج(،  از )پس زناشویی رضایت با ازدواج(

]link[ 

 انتشارات نشر علم، چاپ اول همسرگزینی، ازدواج و طالق، شناسیجامعه(. 5931) .حسینآقاجانی مرسا، 

بازبینی روابط بیابید )قوت رابطه خود را  نقاط(. 1111اولسون، دیوید اچ.؛ اولسون، امی، پیتر، سیگ؛ الرسون، جی. )
 چاپ اول، تهران. -(، انتشارات دانژه5935شکوه )، نوابی نژاد، ترجمه دارینی مهرنوش، همسران(

(، انتشارات آسیم، چاپ اول، 5931حسن )، حمید پور، ترجمه اندوز، زهرا؛ درمانیزوج(. 1115) .دنیسباگاروزي، 

 تهران.

 کوتاه فرم سنجیروان هايویژگی (. بررسی5931) .آنیتاباغداساریانس،  پور، داود؛ وي، نسرین؛ معنبرادر شاد

شناسی تحلیلی روان فصلنامۀ شهرآبادان، نفت پاالیشگاه کارکنان کالیفرنیا در شناختیروان پرسشنامه
  ]link][.15-11(،3)1 شناختی

مساله و (. اثربخشی آموزش مهارت حل5935) .علیالمدنی، سید بهرامی، فرزانه؛ معاضدیان، آمنه؛ حسینی

بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افیونی، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف  گیريتصمیم

  ]link[.11-11(، 11)1مواد،

http://fcp.uok.ac.ir/?_action=article&au=90217&_au=%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
http://psy.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_538136.html
http://etiadpajohi.ir/
http://etiadpajohi.ir/
http://etiadpajohi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1
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، مناسب خود انتخاب کنید( تیپ شخصیتیهمسرتان را از شما )همسر مناسب بی تا(، ) .بارونتیگر، پاول؛ تیگر، باربارا 

 ونگار، چاپ اول، تهران(. انتشارات نقش5931مهدي )ترجمه قراچه داغی، 

ثباتی پیوند زناشویی در زنان (. باورهاي ارتباطی و تراز بی5931) .زینباحبدل، حسین؛ شکوري، جمشیدي، علی؛ ص

  ]Link[.5-59(، 4)1سازي خانواده،، مشاوره و غنیشناسیآسیب مجلۀ، متأهلو مردان 

بر اساس  ورزيعشق(. مقایسه ابعاد 5931سیما )م، حاجلو، نادر؛ علیزاده گورادل، جابر؛ قطبی، محمدرضا؛ دالور قوا

  ]link[.41-19(، 5)4، خانواده درمانیروانمشاوره و  فصلنامۀ، متأهلزنان و مردان  میانمدت ازدواج در 

 ، انتشارات جوانه رشد، چاپ اول، تهران.هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش(. 5931) .مهدي، حسینی بیرجندي

 با زناشویی تعهد ي(. رابطه5934بهناز )محمدي،  محمد؛ شاکرمی، رضا؛ ، کیانوش؛ داورنیا،زهرا کارحسینی، امین؛ 

  ]link[.113-131(، 1)11،سبزوار پزشکی علوم دانشگاه مجلۀشخصیتی،  هايویژگی

مطالعات  فصلنامۀ (. علل طالق از دیدگاه اسالم با روش ترتیب نزول،5933) .بتولحکیم، سید منذر؛ زاهدي فر، 
  ]link[.139-943(، 43)59،راهبردي زنان

(. اثربخشی برنامه پیشگیري و بهبود رابطه بر افزایش 5939) .اکبرعلی؛ سلیمانیان، محمدعلیحیدرنیا، احمد؛ نظري، 

  ]link [ .15-13(، 51)4، مطالعات روانشناسی بالینی فصلنامۀ، هازوجصمیمیت 

 هايشاخص (، شناسایی5939) .جعفرحسنی،  احمدي، خدابخش؛ ؛محمدعلینظري،  سنگده، جواد؛ خدادادي

 و ورزش راهبردي پژوهشی مطالعات – علمی فصلنامۀاکتشافی،  و کیفی ايمطالعه موفق: ازدواج

  ]link[.5-11(،11)59،جوانان

مدل  و ارائهسالمت خانواده  هايشاخص(. 5931) .خدابخشاحمدي،  ؛محمدعلینظري،  سنگده، جواد؛ خدادادي

 link]. 11-41(،9)51،دین شناسیروان فصلنامۀایرانی: مطالعه کیفی،  -مفهومی خانواده سالم اسالمی

(. اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان 5939فرید )، براتی سده، ناهید؛ گلزاري، محمود؛ گوراست

  ]link.91-43(، 51)1، مطالعات روانشناسی بالینی فصلنامۀ، متأهل

 بررسی و (. ساخت5931) .عذرا، مریم سادات؛ اعتمادي، فاتحی زادهروحی، علیرضا؛ جزایري، رضوان السادات؛ 

 فصلنامۀاجتنابی،  شخصیت داراي مردان زناشویی تعاملی هايآسیب يپرسشنامه سنجیروان هايویژگی

  ]link[.535-111(، 1)1،طباطبائی عالمه دانشگاه تربیتی گیرياندازه

گري بینی رویکردهاي یادگیري با واسطههاي صبر در پیش(. نقش مقوله5931اعظم )زارع، حسین؛ فرمانی، 

  ]link[.5-11(،41)59،.شناسی تربیتیفصلنامه روانپذیري شناختی، انعطاف

(. انتشارات علمی و 5931عبداهلل )ي گیویان، ، ترجمهاي کدگذاري براي پژوهشگرانراهنم(. 1159جانی )سالدنا، 

 فرهنگی، تهران، چاپ اول.

 ]link[کشور.  احوالثبتسایت سازمان 

http://fpcej.ir/
http://fcp.uok.ac.ir/
http://fcp.uok.ac.ir/
http://fcp.uok.ac.ir/?_action=article&keywords=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%88
http://jsums.medsab.ac.ir/article_757.html
http://www.jwss.ir/article_12355.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_337.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_337.html
http://faslname.msy.gov.ir/article_53.html
http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node/406
http://jcps.atu.ac.ir/article_1037.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_1037.html
http://jem.atu.ac.ir/article_8049.html
http://jep.atu.ac.ir/article_8141.html
http://www.sabteahval.ir/
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 در زناشویی زندگی یتماه معنایی (. بازنمایی5931مریم )، ابراهیمی منش؛ امید علی ، عالیه؛ احمدي،شکر بیگی

  ]link[.13-13(، 1)1، و جامعهعلمی پژوهشی زن  فصلنامۀرویکردي بر ساختگرایانه(، ناموفق ) هايازدواج

، ممشاوره و اسال شناسیروانهاي برگرفته از دیدگاه -روانی خانواده هايآسیب(. 5931) .مهرانگیزشعاع کاظمی، 

 انتشارات آواي نور، چاپ اول، تهران.

 فصلنامۀ، «بازتعریف خود و ساخت هویت در میان زنان پس از طالق»(. 5931مریم )صادقی فسایی، سهیال؛ ایثاري، 

 link]. 555-593(، 1)4ي زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشنامه

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در  (. سبک زندگی ایرانی اسالمی،5934سعیده )صادقی ده چشمه، ستار؛ شریعت، 

مرکز ، ایران هايهمایش موسسه مدیریتعلوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار، 

 ]link[پدافند غیرعامل کشور.  مطالعات

 شناسیآسیب(. 5935) .مجید، افراشته یوسفیصدراالشرافی، مسعود؛ طارسی خنکدار، معصومه؛ شمخانی، اژدر؛ 

. 11-19(، 19و  14)1، ي مهندسی فرهنگیدوماهنامهآن،  از پیشگیرى راهکارهاى و (عوامل و علل (طالق

]link[ 

معنوي مبتنی بر بخشودگی در  درمانیروان(. اثربخشی 5931) .حسین، آباديحسنغفوري، سمانه؛ مشهدي، علی؛ 

اصول بهداشت روانی،  مجلۀمندي زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد، افزایش رضایت

51(5،)11-41 .]link[ 

اثربخشی مداخله مبتنی بر مدل بوم شناختی در کاهش (. 5931) .معتمدي، عبداهلل ؛خاکی، احمد ؛، کیومرثبخشفرح

 ]link[. 511-593(، 11)51، مشاوره هايپژوهش مجلۀ، میل به طالق و تعارض زناشویی

(. عوامل مرتبط با طالق در زوجین متقاضی طالق توافقی شهرستان کرمانشاه، 5931باقر )وخانی، قاسمی، علیرضا؛ سار

 link]. 13-31(، 4)51،مطالعات علوم اجتماعی ایران مجلۀ

: ارزیابی و درمانیخانواده(، 1111) .شاپمیلر؛ دوآن اس. بی. کیتنر؛ ایوان دبلیو. اي کریستین اي. رایان؛ گابوراي،
 (. انتشارات جوانه رشد.5931) .دهقانی، محسن، عباسی، مریم ترجمۀ، ، رویکرد مک مسترهاخانوادهدرمان 

(. مطالعه بسترهاي طالق در افراد مطلقه، 5931) .حسنکریمی، یوسف؛ الماسی، سکینه؛ محمدي، رزگار؛ فاضلی، 

 ]link[. 535-151(،11)1، بالینی شناسیروانمطالعات  فصلنامۀپدیدارشناسانه،  پژوهشی

 مجلۀ(. مرور سه دهه تحقیقات علل طالق در ایران، 5931) .جلوه؛ جواهري، پیام کالنتري، حسین؛ روشنفکر،
 link]. 513-151(، 19)4، مطالعات راهبردي زنان

 ، انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول.طالق در ایران(. 5939) .پیام کالنتري، حسین؛ روشنفکر،

 پیش از هايمهارت (. اثربخشی آموزش5934جواد ) نسب، غفوري جواد؛ فدردي، صالحی سیدعلی؛ کیمیایی،

فردوسی  دانشگاه دانشجویان هیجانی هوش و همسرگزینی هايمالک بر زندگی هايتمهار و ازدواج

 link]. 45-15(، 1)5مشاوره، و بالینی روانشناسی هايپژوهش مجلۀمشهد، 

http://jzvj.miau.ac.ir/
http://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1066.html
https://www.civilica.com/Papers-PDHSEM01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html
https://www.noormags.ir/view/en/magazine/number/63437
http://jfmh.mums.ac.ir/article_771.html
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/185576/%da%a9%db%8c%d9%88%d9%85%d8%b1%d8%ab_%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a8%d8%ae%d8%b4
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 519، ج بحار االنوارمجلسی، محمدباقر، 

 عنوانبه(. هوش هیجانی 5931) .صبا، حکیم پورو  ام؛ سالمی لنگرودي، آرمان؛ قاسمی، میترامحمدخانی، شهر

 ]link[. 3-11(، 55)1، فردي هايتفاوتشخصیت و  فصلنامۀ، شناختیرواني پختگی بینی کنندهپیش

قزوین،  شهر متأهل مردان و ازدواج زنان تهدیدثبات در ايزمینه متغیرهاي (. نقش5939) .فاطمه سیده موسوي،

 ]link[. 559-513(، 13)3،خانواده و زنان تربیتی فرهنگی فصلنامۀ

علمی، پژوهشی  فصلنامۀي آن در علوم اجتماعی، تره(. مفهوم سبک زندگی و گس5931) .سعیدمهدوي کنی، محمد 
 ]link[ .533-191(، 5)5، تحقیقات فرهنگی ایران

 یک :مطلقه فرد دیدگاه از طالق (. معناي5931) عفت. رزگار؛ کریمی، یوسف؛ فالح،، محمدي ؛نژاد، شکوه نوابی

 . ]link[.39-551، (9)3 ،جامعه و زن پژوهشی - علمی فصلنامۀدارشناسانه، پدی کیفی مطالعه

مطالعات  فصلنامۀ(. بررسی علل طالق در دادگاههاي خانواده تهران، 5931) .جاللهنریان، مسعوده؛ یونسی، 
  ]link[.511-511(،9)5 ،بالینی شناسیروان

اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش اولسون بر انتظار از ازدواج و (. 5935) .منصوره، احمدآباديیزدان پناه 
. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته 5935هوش هیجانی دختران در آستانه ازدواج شهر رفسنجان در سال 

 گاه فردوسی.مشاوره خانواده، دانش
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