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Abstract 

Background & Objectives: The family is one of the most important social systems based on marriage between the opposite sexes. However, 

no relationship, including marriage, is smooth. In all relationships, there is conflict and negative emotions. As a result, problems in intimate 

relationships ultimately affect each party. High divorce rates in Iran and the world clearly show marital problems. Couples usually experience 
incompatibility in the early years of marriage because they have not yet achieved sufficient mutual harmony. One center that covers couples in 

Iran is the Imam Khomeini Relief Committee. Given the importance of marital relationships, effective methods should be used to prevent the 

adverse consequences of dysfunctional relationships, confusion and distress in families, divorce and family breakdown, and ultimately the 
breakdown of society. The importance of the family is felt in the individual and social life of human beings. Therefore, marriage can be considered 

one of the stages of human development.  

Methods: This study sought to understand and recognize the mental experience of humans, so we employed a qualitative research design. Using 
a phenomenological approach, we conducted an in–depth study of the participants' mental experiences. The study's statistical population 

comprised all divorcing couples under the auspices of the Relief Committee in 2019. Fourteen couples from the Relief Committee were 

interviewed, and the relevant data were collected. In this method, MAXQDA software was used to analyze the qualitative data. 
Results: Based on the results, 57 initial codes were identified out of 378 concepts. The results of axial coding revealed four categories of 

psychological and individual behavior (including a lack of self–confidence, suspicion and distrust, excessive psychological stress and anxiety, 

lack of motivation and enthusiasm for cohabitation, increased expectations, unrealistic expectations, and failure), socio–cultural category 
(including the elimination of the taboo of divorce in society, personality differences, early marriage, lack of support from married couples, 

quarrels, bad friends, the negative impact of media and social networks, differences in education), economic category (such as lack of financial 

support, weak government support policies, daily devaluation of money, problems with facilities, low income) and religious categories (such as 
non–adherence to moral and religious principles, atheism, weakness of religious beliefs, or reliance on God).  

Conclusion: Based on the research findings, psychological and individual, cultural–social, economic, and religious factors are influential in 

marital problems of divorcing couples under the auspices of the Imam Khomeini Relief Committee. Therefore, by teaching conflict resolution 
management to divorcing couples, institutionalizing a culture of patience and compromise, and using reliable counseling centers, the scope of 

disputes and conflicts can be reduced and controlled. 
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  .1۳(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 تشهبیدرا برخط انتشار   

 های در حال متارکٔه تحت پوشش کمیتٔه امدادشناخت تجربٔه مشکالت زوجی در زوج

 ۲محمد نظری، *علی1مهسا دانش
 سندگانینو حاتیتوض

 ایران؛ ،درونجبدکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکدٔه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد،  یوجشناد. 1

 پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.. دانشیار، دانشکدٔه پزشکی، دانشگاه علوم۲

 Amnazariy@yahoo.com *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۹ شهریور ۳۰ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ تیر ۲۵ تاریخ دریافت:
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

و شوهر، نقش تغییرات تکنولوژی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در تغییر کارکرد اولیٔه ازدواج شامل عشق، محبت و صمیمیت، سازگاری و ناسازگاری بین زن  زمینه و هدف:
 های در حال متارکٔه تحت پوشش کمیتٔه امداد بود.شناخت تجربٔه مشکالت زوجی در زوج اساسی داشته است. هدف این پژوهش

رو از پژوهش کیفی استفاده شد. استفاده از رویکردی پدیدارشناسی، بررسی عمیق تجربیات ذهنی وجوی فهم تجربٔه ذهنی افراد بود و ازایناین پژوهش در جست :بررسیروش
های کمیتٔه کیل دادند. بررسی چهارده نفر از زوجتش 1۳۹۸کنندگان را میسر کرد. جامعٔه آماری پژوهش را تمامی زوجین در حال متارکٔه تحت پوشش کمیتٔه امداد در سال مشارکت

 کار رفت.های کیفی بهتحلیل دادهوبرای تجزیه MAXQDAافزارها گردآوری شد. در این روش نرمها ازطریق مصاحبهامداد صورت گرفت و داده
شناختی و کد اولیه در قالب چهار مقولٔه روان ۵۷از کدگذاری محوری مشخص کرد، مفهوم شناسایی شد. نتایج حاصل  ۳۷۸کد اولیه از میان  ۵۷براساس نتایج، تعداد  :هایافته

(، بندوباری، سوءاستفاده از مهریهحد، نداشتن انگیزه و شوق زندگی مشترک، بیازهای روانی بیشاعتمادی، استرس و نگرانیظن و بینفس، سوءنبود اعتمادبهرفتار فردی )مانند 
های زوجین، دعوا و مشاجره، دوستان نشدن از سوی خانوادههای شخصیتی، ازدواج در سن کم، حمایترفتن قبح طالق در جامعه، تفاوتازبین)مانند  اجتماعیمقولٔه فرهنگی

بودن میزان ت دریافت تسهیالت، کمهای حمایتی ضعیف دولت، وجود مشکالنبود پشتوانٔه مالی، سیاست(، مقولٔه اقتصادی )مانند های اجتماعیناباب، تأثیر منفی رسانه و شبکه
 ( قرار گرفت. نکردن به خدااعتقادی و خدانترسی، سستی اعتقادات مذهبی، توکلپایبندنبودن به اصول اخالقی و مذهبی، بی( و مقولٔه مذهبی )مانند درآمد
های در حال مشکالت زناشویی در زوجاجتماعی، اقتصادی و مذهبی بر شناختی و رفتار فردی، فرهنگیروانشود، عوامل های پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته :گیرینتیجه

کردن فرهنگ صبر و سازش و استفاده از مراکز مطمئن تعارض به زوجین در حال متارکه و نهادینه متارکٔه تحت پوشش کمیتٔه امداد مؤثرند؛ بنابراین با آموزش مدیریت حل
 توان دامنٔه اختالفات و تعارضات را محدود و ایمن کرد.یمشاوره، م
 ازدواج، طالق، مشکالت زوجی، کمیتٔه امداد. ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
تر اجتماعی است که براساس های مهمسیستم خانواده در زمرٔه سیستم

گیرد. حفظ و تداوم خانواده از ازدواج بین دو جنس مخالف شکل می
ای سیر آرامی ندارد. در (. هیچ رابطه1اهمیت زیادی برخوردار است )

همٔه روابط، تعارض و عواطف منفی وجود دارد؛ درنتیجه مشکالت در 
(. ۲دهد )تأثیر قرار میسرانجام زمانی هر فردی را تحت روابط صمیمی

ها به طالق درصد از ازدواج۵۰کند، تقریباً آمارهای فعلی مشخص می
(. ۳انجامد. آمار زیاد طالق نشانٔه بارز مشکالت زناشویی است )می

تواند پدیدآورندٔه ای که میشدههای شناختهبعضی از موضوع
، پول، روابط خویشاوندی، دوستان، های زناشویی باشداختالف

فرزندان، خیانت جنسی، مشکالت عاطفی، مشکالت عاطفی، 
های کاری و وشنود(، درگیریمشکالت مالی، مشکالت ارتباطی )گفت

 (. ۴ها است )مانند این

دلیل اینکه هنوز به همسازی های اولیٔه ازدواج بهها در سالبنابراین زوج
ینیافتهقدر کافی دست متقابل به بیشتری را تجربه   1اند، ناسازگار

ها در سنین کم باهم ازدواج کرده باشند خصوص اگر زوجکنند؛ بهمی
(. ازدواج و رابطٔه زناشویی منبع ۵که از عوامل بروز طالق است )

نظر برخی متخصصان حمایت، صمیمیت و لذت انسان است. به
ان وجود داشته هرکجا نبود توافق، تفاوت یا ناسازگاری بین همسر

تر زوجین مسائل (. از معضالت مهم۶آید )وجود میبه ۲باشد، تعارض
(. یکی از مراکزی که زوجین را تحت ۷مالی و اقتصاد خانواده است )

خمینی است. زوجین تحت دهد، کمیتٔه امداد امامپوشش قرار می
خصوص در آستانٔه تشکیل پوشش کمیتٔه امداد با انواع معضالت به

درآمدی است. واده، مواجه هستند که ازجملٔه آن نبود اشتغال یا کمخان
ها نشان داده است، زنانی که تحت پوشش کمیتٔه در این زمینه پژوهش

های اجتماعی و اقتصادی دارند؛ امداد هستند، مشکالتی در شاخص
 ۳اقتصادی باعث کاهش رضایت زناشوییعنوان مثال مشکالت مالیبه

های اولیه به درآمد افراد رسد، تأمین نیازنظر میدرواقع به(. ۸شود )می
های اساسی که امکان و میزان پول بستگی دارد؛ بنابراین یکی از شاخص

دارد باعث مشکل زناشویی در زوجین تحت پوشش کمیتٔه امداد شود، 
 (.۹مسائل مالی است )

برای   دیگری سبب ارجاع ٔمشکالت ارتباط زناشویی بیش از هر مقوله
ای شده است. باتوجه به اهمیت ارتباطات دریافت خدمات مشاوره

های منظور پیشگیری از پیامدهای نامطلوب ارتباطزناشویی و به
گسیختگی ها، طالق و ازهمناکارآمد، سردرگمی و پریشانی خانواده

های مؤثری گسیختگی جامعه باید از روشها و درنهایت ازهمخانواده
 ارتباط زناشویی  ٔکنندههای تعیین(. شناسایی شاخص1۰استفاده کرد )
 اطالعات مفید و سودمند دربارٔه  ٔ ای اساسی است. ارائهکارآمد، مسئله

ی حسنه، دوسویه و اتواند به زوجین در برقراری رابطهارتباط کارآمد می
کارآمد که درجهت رشد و شکوفایی آنان باشد، کمک کند و ایجاد یا 

 زناشویی  ٔهای مخرب و منفی را در جریان رابطهتداوم احساس
(. همچنین به زوجین در حل تعارض و رفع 11تاحدودی کاهش دهد )

مشکالت زناشویی، پرهیز از روابط منجربه شکست، کاهش ناامیدی، 

                                                      
1. Incompatibility 
2. Conflict 

ارزشی، افسردگی و ناکامی و افزایش حس همدلی خشم، احساس بی
منظور افزایش رغبت به و شناخت بهتر از نیازها و تمایالت یکدیگر،

ها کمک ها و سرخوردگی زناشویی و درنهایت، کاهش تنش ٔتداوم رابطه
کند. بررسی عوامل دخیل در فروپاشی انسجام و سالمت ارتباط می

دهد که چگونه برخی از زوجین از ارتباط تنهایی توضیح نمیزناشویی به
پژوهش پیراک نتایج (. 1۲خوبی برخوردار هستند و برخی دیگر خیر )

و همکاران مشخص کرد، باورهای نادرست یعنی نگرش نادرست به 
گرایی در توقعات از آنان و نیز همسر، زندگی و اطرافیان یا آرمان

بسا انتخاب تنها موجب سختی در انتخاب و چهبینی فرد، نهخودبرتر
شود، بلکه با ورود فرد به زندگی مشترک باعث دلسردی او ناصحیح می

(. آسنجرانی و همکاران در پژوهشی 1۳همسر و زندگی خواهد شد )از 
کنندٔه طالق از زندگی جنسی خود دریافتند، بیشتر افراد درخواست

علت حجب و حیا از بیان مشکالت جنسی رضایت ندارند؛ اما غالباً به
 (. 1۴کنند )عنوان یکی از دالیل اصلی طالق شرم میخود به

ا بررسی تجارب زوجین در حال متارکه، پژوهش حاضر درصدد بود ب
های زناشویی کارآمد به ارائٔه معیارهایی بپردازد که در عمل بتواند ارتباط

های  ایران نیز در سال ٔ و ناکارآمد را مجزا کند. باتوجه به اینکه جامعه
منظور تأمین یک راه اخیر با مشکل افزایش طالق مواجه شده است، به

دنبال مطالعه و ین تحقیق ایجاب کرد که بهحل احتمالی، ضرورت ا
کردن های ارتباط کارآمد زناشویی باشد و با مشخصشناسایی شاخص

منظور متغیرهای مرتبط با شکست و موفقیت در ارتباطات زناشویی، به
های رشدی و درمانی های پیشگیرانه و مداخلهها در برنامهاعمال آن

شده در این پژوهش زوجین بررسی ازآنجاکه جامعٔهجامعه اقدام کند. 
های در حال متارکٔه تحت پوشش کمیتٔه امداد بودند، بررسی شاخص

مالی و اقتصادی ممکن است دارای اهمیت بیشتری در برخورداری 
رضایت زناشویی باشد. درواقع مسائلی همچون اشتغال، درآمد، 

باشد هایی تواند شاخصکیفیت روابط اجتماعی و پایگاه اجتماعی می
رسد نظر میکه در این کمیته بیشتر مدنظر قرار گرفته است؛ بنابراین، به

انجام پژوهشی کیفی برای شناخت تجربیات مرتبط با مشکالت زوجین 
در حال متارکٔه تحت پوشش کمیتٔه امداد ضرورت دارد. بر همین 
اساس، هدف پژوهش حاضر شناخت تجربٔه مشکالت زوجی در حال 

  های تحت پوشش کمیتٔه امداد بود.متارکه در زوج

 بررسیروش 2
های پژوهش حاضربا هدف شناخت تجربیات مشکالت زوجی در زوج

در حال متارکٔه تحت پوشش کمیتٔه امداد انجام شد. این پژوهش در 
وجوی فهم تجربٔه ذهنی افراد بود و از پژوهش کیفی برای آن جست

ی، بررسی عمیق استفاده شد. استفاده از رویکردی پدیدارشناس
جامعٔه آماری پژوهش را  کنندگان را میسر کرد.تجربیات ذهنی مشارکت

تمامی زوجین در حال متارکٔه تحت پوشش کمیتٔه امداد خراسان شمالی 
های کمیتٔه امداد صورت تشکیل دادند. بررسی چهارده نفر از زوج

ها گردآوری شد. در این پژوهش، ها ازطریق مصاحبهگرفت و داده
ها وتحلیل دادهبرای تجزیه MAXQDA افزارروش تحلیل محتوا و نرم

3. Marital satisfaction 
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۳ 

شرح ذیل بود: تمامی مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به کار رفت.به
شکل کتبی اطالعاتی دربارٔه پژوهش دریافت کردند و در صورت افراد به

تمایل در آن مشارکت کردند؛ این اطمینان به افراد داده شد که تمام 
محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده خواهند شد؛ اطالعات 

کنندگان منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکتبه

 ثبت نشد. 

 هایافته ۳
کنندگان نتایج مربوط به توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک مشارکت

 ارائه شده است.  1در پژوهش در جدول 

 کنندگان. توزیع فراوانی و مشخصات دموگرافیک مشارکت1جدول 

 سطح متغیر متغیر
 فراوانی 

 )درصد فراوانی(

 سن
 (۹/۴۲) ۶ سال ۳۰تا۲۰
 (۷/۳۵) ۵ سال ۴۰تا۳1
 (۴/۲1) ۳ سال ۵۰تا۴1

 تحصیالت
 (1/۵۷) ۸ کمتر از دیپلم

 (۷/۳۵) ۵ دیپلمفوق
 (۲/۷) 1 کارشناسی

های اولیه و محوری، متن مصاحبه با زوجین پیش از انجام کدگذاری
پاسخ اولیه به  ۲۵ها از پیاده شد. سپس لیست اولیه یا مضمون تم

مانده های باقیها بسط داده شد و این کار برای کدگذاری پاسخسؤال
 استفاده شد.

لیه، نخست روی واحدهای در ایجاد کدهای او: کدهای اولیه (الف
شود و سپس با معنادار داده با استفاده از نامی مفهومی برچسب زده می

آمده صورت دستبندی مفاهیم بهتر، دستههایی انتزاعیاستفاده از نام
شده های کیفی گردآوریگیرد. در نتایج حاصل از کدگذاری باز دادهمی

کد اولیه از میان  ۵۷ه تعداد با استفاده از ابزار مصاحبه، مشاهده شد ک
 مفهوم شناسایی شده است. ۳۷۸

های جدا از هم در در کدگذاری محوری، مقوله: کدگذاری محوری (ب
ها، گیرند و روابط میان آنچهارچوبی معنادار در کنار یکدیگر قرار می

شود. هدف ها مشخص میویژه رابطٔه مقولٔه محوری با سایر مقولهبه
های تولیدشده در دگذاری، برقراری رابطه بین طبقهاین مرحله از ک

مرحلٔه کدگذاری باز است. این عمل براساس مدل پارادایم انجام 
آسانی کند که فرایند ایجاد نظریه را بهپرداز کمک میشود و به نظریهمی

ها ها و مقولهانجام دهد. کدگذاری محوری، منجربه ایجاد گروه
 (. 1۵گیرند )ه در گروه خاص خود قرار میشود. تمامی کدهای مشابمی

کنندگان در پژوهش نشان داد های مشارکتبررسی مصاحبه: اقتصادی-
ساز طالق، عوامل اقتصادی است. در این که یکی از عوامل مهم زمینه

های کنندگان در پژوهش نبود پشتوانٔه مالی، سیاستزمینه، مشارکت
نٔه پول، وجود مشکالت شدن روزاارزشحمایتی ضعیف دولت، بی

بودن میزان کاری، کمدریافت تسهیالت، فقر و مشکالت مالی، بی
کنندٔه بنای درآمد، تفاوت طبقاتی و سطح اقتصادی را از عوامل سست

 شان ذکر کردند.خانواده
 شوندگان چنین است:هایی از مصاحبهتوصیف

هر کاری کردیم ما تالش زیادی کردیم که از بانک وام دریافت کنیم؛ اما »
به ما وام و تسهیالتی ندادند و این مشکالت مالی و بیکاری شوهرم 

 «خیلی بیشتر باعث شد زندگی مشترکمون از هم بپاشه.
کنندگان در های مشارکتبررسی مصاحبه: شناختی و رفتار فردیروان-

ساز طالق، عوامل پژوهش نشان داد که یکی از عوامل مهم زمینه
کنندگان در است. در این زمینه، مشارکت رفتار فردیشناختی و روان

ظن نفس، سوءسستی و کاهش روابط زناشویی، نبود اعتمادبهپژوهش، 
گیری از روی نکردن عاقالنه و تصمیمگیریاعتمادی، تصمیمو بی

ازحد، نداشتن انگیزه و شوق های روانی بیشاحساس، استرس و نگرانی
قضاوت ناعادالنه، افزایش انتظارات و زندگی مشترک، دیگاه منفی و 

های زندگی، دعوا و پرخاشگری، توقع بیجا و سرکوفت، فقدان مهارت
استفاده از مهریه، بندوباری، سوءجو بد و فشار روانی محیط زندگی، بی

شدن توجهی به آینده و پیشرفت، اعتیاد زوجین، تمامنگری و بیکوتاه
پذیری در زندگی مشترک، تتحمل و طاقت، نبود تعهد و مسئولی

کاری و وفایی و خیانت، نبود حمایت عاطفی و توجه همسر، کتکبی
گیری، ناامیدی ثباتی شخصیت و نداشتن توان تصمیمضرب و شتم، بی

شان بنای خانوادهکنندٔه را از عوامل سستو افسردگی و خساست همسر 
 ذکر کردند.

 شوندگان چنین است:هایی از مصاحبهتوصیف
بودن با او و نهایت نزدیکی را داشت. شوهرم از اول از من انتظار راحت»

آرام کرد؛ البته بعدها خودش فهمید که باید آراماین خیلی مرا اذیت می
کرد؛ اما چه فایده؟! هر دوی ما شد و مراعات مرا میبه من نزدیک می

م که فقط دانستهم پیدا کرده بودیم. من او را پررو و تند میحس بدی به
ناپذیر و نازپرورده. کاش خواهد و او مرا تمکینمرا برای همین کارها می

 «از اول کسی به هر دوی ما شیؤه صحیح این مسائل را یاد داده بود.
کاری و چیز یاد گرفته بود که اگر اعتراضی کردم، سر دعوا و کتک»

بترسم. شکستن را باز کند که من جرئت مخالفت نداشته باشم و از او 
شدم. من دربرابر او کردم و تسلیم میمن فقط گریه و زاری می

طوری سلطٔه خودش را به من اثبات توانستم مقاومت کنم. او ایننمی
 «کرد.می
کنندگان در پژوهش های مشارکتبررسی مصاحبه: اجتماعیفرهنگی-

ساز طالق، عوامل نشان داد که یکی از عوامل مهم زمینه
کنندگان در پژوهش اجتماعی است؛ در این زمینه، مشارکتفرهنگی

ها در ازدواج، نبود تعامل نداشتن خانوادهازدواج تحمیلی، رضایت
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رفتن قبح طالق چشمی، ازبیناجتماعی مناسب، مقایسه و چشم و هم
نشدن از های شخصیتی، ازدواج در سن کم، حمایتدر جامعه، تفاوت

های زوجین، دعوا و مشاجره، فقر فرهنگی و تربیت بد سوی خانواده
های اجتماعی، خانوادگی، ازدواج مجدد، تأثیر منفی رسانه و شبکه

های اخالقی، شدن ارزشدوستان ناباب، نفوذ فرهنگ خارجی، ضعیف
اختالف سطح تحصیالت، تفاوت سطح  ت خانواده و اطرافیان،دخال

را از عوامل فرهنگی و دیدگاه و افکار و نبود شناخت کافی قبل از ازدواج 
 شان ذکر کردند.بنای خانوادهکنندٔه سست

 شوندگان چنین بود:توصیفی از مصاحبه
من اصاًل این تیپ آدم را از لحاظ فکری، شغلی و حتی ظاهری »

ام، شوهرم را به ندیدم؛ اما به اصرار بسیار زیاد راوی و خانوادهپسنمی
خواستگاری راه دادم و سپس به اصرار شدید راوی و پدر و مادرم، 

 «مجبور به انتخاب او شدم. در آخر پدرم مرا قسم داد که قبول کنم.
کنندگان در پژوهش نشان داد های مشارکتبررسی مصاحبه: مذهبی-

ساز طالق، پایبندنبودن فرد و خانواده به مهم زمینه که یکی از عوامل
شدن رنگهای مذهبی و اخالقی است. تجارب افراد، گویای کمارزش

های اخالقی و دینی در سطح جامعه و نیز پایبندنبودن به ارزش
 های دینی در ارتباط با جنس مخالف بود. در این زمینه،ارزش

قادات مذهبی، پایبندنبودن به تفاوت اعت کنندگان در پژوهش،مشارکت
اعتقادی و خدانترسی، سستی اعتقادات اصول اخالقی و مذهبی، بی

نکردن به خدا، اعتقادنداشتن به حالل یا حرام و مشکالت مذهبی، توکل
 شان ذکر کردند.کنندٔه بنای خانوادهچندهمسری را از عوامل سست

 شوندگان چنین است:هایی از مصاحبهتوصیف
آمد با دوستانی کرد که اکثرًا طالق گرفته بودند و وشروع به رفتزنم »

کدام هم سالم نبودند یا با دوستان نابابی که با وجود شوهر و بچه، هیچ
 «دوست پسر داشتند تا باالخره او را هم آلوده به این کار کردند.

خواستم او را ارضا کنم، بلکه دلش به من گرم از لحاظ جنسی من می»
اما او حتی در اوج آن لحظات هم به فکر دوست پسر سابقش  شود؛
 «بود.

های اصلی، فرعی و مفاهیم مشکالت زوجی ، مقوله۲در جدول 
 زوجین در حال متارکٔه تحت پوشش کمیتٔه امداد ذکر شده است. 

 متارکه های اصلی، فرعی و مفاهیم مشکالت زوجی زوجین در حال. مقوله۲جدول 

 کننده(بینیمفاهیم )عوامل پیش مقولٔه فرعی مقولٔه اصلی

 مشکالت زوجی
 

 اقتصادی

 نبود پشتوانٔه مالی
 های حمایتی ضعیف دولتسیاست
 شدن روزانٔه پولارزشبی

 وجود مشکالت دریافت تسهیالت
 فقر و مشکالت مالی، بیکاری

 بودن میزان درآمدکم
 طبقاتیتفاوت 

 سطح اقتصادی

 شناختی و رفتار فردیروان مشکالت زوجی

 سستی و کاهش روابط زناشویی
 نفسنبود اعتمادبه

 اعتمادیظن و بیسوء
 گیری از روی احساسنکردن عاقالنه و تصمیمگیریتصمیم

 حدازهای روانی بیشاسترس و نگرانی
 انگیزه و شوق زندگی مشترک نداشتن

 دیگاه منفی و قضاوت ناعادالنه
 افزایش انتظارات و توقع بیجا و سرکوفت

 های زندگیفقدان مهارت
 دعوا و پرخاشگری

 جو بد و فشار روانی محیط زندگی
 بندوباریبی

 سوءاستفاده از مهریه
 توجهی به آینده و پیشرفتنگری و بیکوتاه

 اعتیاد زوجین
 شدن تحمل و طاقتتمام

 پذیری در زندگی مشترکنبود تعهد و مسئولیت

 وفایی و خیانتبی
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 نبود حمایت عاطفی و توجه همسر
 کاری و ضرب و شتمکتک

 گیریثباتی شخصیت و نداشتن توان تصمیمبی
 ناامیدی و افسردگی

 خساست همسر

 اجتماعیفرهنگی مشکالت زوجی

 تحمیلیازدواج 
 ها در ازدواجنداشتن خانوادهرضایت

 نبود تعامل اجتماعی مناسب
 چشمیمقایسه و چشم و هم

 رفتن قبح طالق در جامعهازبین
 های شخصیتیتفاوت

 ازدواج در سن کم
 های زوجیننشدن از سوی خانوادهحمایت

 دعوا و مشاجره
 خانوادگیفقر فرهنگی و تربیت بد 
 ازدواج مجدد
 های اجتماعیتأثیر منفی رسانه و شبکه

 دوستان ناباب
 نفوذ فرهنگ خارجی

 های اخالقیشدن ارزشضعیف
 دخالت خانواده و اطرافیان
 اختالف سطح تحصیالت

 تفاوت سطح فرهنگی و دیدگاه و افکار
 نبود شناخت کافی قبل از ازدواج

 مذهبی زوجیمشکالت 

 تفاوت اعتقادات مذهبی
 پایبندنبودن به اصول اخالقی و مذهبی

 اعتقادی و خدانترسیبی
 سستی اعتقادات مذهبی

 نکردن به خداتوکل
 اعتقادنداشتن به حالل یا حرام

 مشکالت چندهمسری

 بحث 4
در این پژوهش برای شناسایی عوامل مؤثر بر مشکالت زناشویی در 

های در حال متارکٔه تحت پوشش کمیتٔه امداد، براساس مصاحبه زوج
های کمیتٔه امداد، شناسایی عوامل مؤثر صورت با چهارده نفر از زوج

شده، مدل برآمده گرفت. درنهایت، براساس معیارهای نهایی شناسایی
کد اولیه از  ۵۷نتایج نشان داد، تعداد حتوا ارائه شد. از روش تحلیل م

مفهوم شناسایی شده است. نتایج حاصل از کدگذاری  ۳۷۸میان 
اقتصادی،  کد اولیه در قالب چهار مقولٔه ۵۷محوری مشخص کرد، 

اجتماعی و مذهبی شناسایی شد. شناختی و رفتار فردی، فرهنگیروان
زوجی در زوجین در حال های مشکالت نتایج نشان داد، شاخص

شناختی و رفتار فردی، مقولٔه متارکه شامل چهار مقولٔه روان
 اجتماعی، مقولٔه اقتصادی و مقولٔه مذهبی است.فرهنگی

ساز طالق، اجتماعی سببهای پژوهش نشان داد، عوامل فرهنگییافته

ها در ازدواج، نبود نداشتن خانوادهخود را در ازدواج تحمیلی، رضایت
رفتن قبح چشمی، ازبینتعامل اجتماعی مناسب، مقایسه و چشم و هم

های شخصیتی، ازدواج در سن کم، طالق در جامعه، تفاوت
های زوجین، دعوا و مشاجره، فقر نشدن از سوی خانوادهحمایت

فرهنگی و تربیت بد خانوادگی، ازدواج مجدد، تأثیر منفی رسانه و 
، نفوذ فرهنگی خارجی، های اجتماعی، دوستان نابابشبکه

اختالف  های اخالقی، دخالت خانواده و اطرافیان،شدن ارزشضعیف
سطح تحصیالت، تفاوت سطح فرهنگی و دیدگاه و افکار و نبود 

های این بخش با نتایج شناخت کافی قبل از ازدواج نشان داد. یافته
ها دریافتند، باورهای پژوهش پیراک و همکاران همسوست. آن

یعنی نگرش نادرست به همسر، زندگی و اطرافیان یا  نادرست
تنها موجب بینی فرد، نهگرایی در توقعات از آنان و نیز خودبرترآرمان

شود، بلکه با ورود بسا انتخاب ناصحیح میسختی در انتخاب و چه
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فرد به زندگی مشترک، باعث دلسردی او از همسر و زندگی خواهد شد 
(1۳ .) 

 باور هستند که بسیاری از مشکالت و اختالالت کارشناسان بر این
ندادن زدگی و انجامرسانی، شتابخانوادگی از ضعف مجاری اطالع

های دقیق در مرحلٔه گزینش، اعتماد بیجا به اظهارنظرهای پژوهش
نگرفتن برخی نقاط ضعف مهم یا توجیٔه ها و اطرافیان، جدیواسطه

توجهی به اوصاف غیرمهم، کمهای نمایی برخی ویژگیها، بزرگآن
(؛ 1۶گیرد )کاری و اغفال آگاهانه نشئت میبایسته و در مواقعی فریب

گاهی فرد و خانواده از شیؤه صحیح انتخاب است. همه ناشی این از ناآ
های این قسمت، با نتایج پژوهش آسنجرانی و همکاران همچنین یافته

و عملکرد او در مقابل دهی رفتار فرد بر اهمیت نگرش در شکلمبنی
های نامطلوب در جامعه و مسائل مختلف زندگی، لزوم تغییر نگرش

 (. 1۴عوامل مؤثر بر آن ازجمله همسانی فرهنگی بیشتر، همسوست )
ساز های پژوهش حاضر، از میان عوامل مذهبی سبببراساس یافته

 های مذهبی وپایبندنبودن فرد و خانواده به ارزشتوان به طالق می
های اخالقی و دینی در سطح جامعه، شدن ارزشرنگاخالقی، کم

های دینی در ارتباط با جنس مخالف، تفاوت پایبندنبودن به ارزش
اعتقادی اعتقادات مذهبی، پایبندنبودن به اصول اخالقی و مذهبی، بی

نکردن به خدا، و خدانترسی، سستی اعتقادات مذهبی، توکل
در حرام و مشکالت چندهمسری اشاره کرد. اعتقادنداشتن به حالل یا 

این راستا، پیراک و همکاران نشان دادند، نداشتن تفاهم اخالقی، 
اختالف عقیدتی دینی، وضعیت شغلی همسر، مشکالت مادی، دخالت 

بودن بودن همسر، بیماری خاص همسر، عصبیخانوادٔه همسر، بدبین
نسی با ناسازگاری کاری، اختالف طبقاتی و نبود رضایت جهمسر، کتک

ها مشخص (. بررسی یافته1۳خانوادگی زوجین رابطٔه معناداری دارد )
طور مستقیم و نیز غیرمستقیم و ازطریق ایجاد کرد، مجموع عوامل به

طالق فرایندی  بستر برای بروز سایر عوامل در وقوع طالق مؤثر است؛
گاهی از روابط صحیح زناشویتدریج بهاست که به ی، دنبال ناآ

توجهی عاطفی و جنسی، ضعف اعتقادات فرهنگی و مشکالت بی
پیوندد. اعتیاد، پدیدٔه شوم اجتماعی است که وقوع می اقتصادی به

اندازد. دوران سالمت جسم و روان و استحکام خانواده را به خطر می
های اجتماعی همراه باشد جوانی اگر با مشکالت رفتاری و ناسازگاری

 کند. ذیری را به ساختار خانواده وارد میناپصدمات جبران
ساز های پژوهش حاضر، عامل دیگر سببهمچنین براساس یافته

طالق، عامل اقتصادی بود. نوع تفکر و نگاه فرد به مسائل اقتصادی، 
کنندٔه مشی اقتصادی وی است و اختالف در فرهنگ اقتصادی تعیین

از شود؛ این همه ناشیزوجین خود به اختالل در روابط آنان منجر می
تغییرات فرهنگی در دو دهٔه گذشته بوده که تأثیرات عمیقی در رفتار 

(. نوع تعامل خانواده و 1۰اقتصادی و انتظارات عمومی داشته است )
تواند نقش مهمی در پایداری زندگی زناشویی زوجین یا زوجین می

های بیماریبرعکس در تزلزل و انحالل آن ایفا کند؛ برای مثال، شیوع 
شدت در اقتصادی و حتی اعتیاد که به وشتم، مشکالتروانی، ضرب

تواند عوامل مستقلی میان عوامل طالق کثرت دارد، اگرچه خود می
حاکم بر جامعه در پیدایش،  برای بروز طالق باشند، تأثیر فرهنگ

توان نتیجه اغماض است. درمجموع، میها غیرقابل تشدید و کثرت آن

، خانواده و فرد، از فرهنگ جامعه عوامل فرهنگی ناشی ٔ مجموعه گرفت،
مشترک منجر ندادن زندگی  نکردن و شایسته ادامهبه شایسته انتخاب 

ها و پیامدهای مخرب و شود. این امر، فرد و جامعه را با آسیبمی
کند که متعدد فردی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی مواجه می

 (. 11تراز حل معضل طالق نیست )ها آسانیک از آنکردن هرحل

های زناشویی توان گفت که اگرچه حذف تمامی مشکالت از زندگیمی
تعارض به دختران و پسران امری محال است، با آموزش مدیریت حل 

کردن فرهنگ صبر و سازش و استفاده از مراکز و زوجین و نهادینه
الفات و تعارضات را محدود و ایمن توان دامنٔه اختمطمئن مشاوره، می

(. از سویی، تأثیر روابط جنسی بر استحکام زناشویی 1۴ساخت )
اند باوجود عالقٔه بسیاری که به همسر قدری است که برخی ابراز کردهبه

خود دارند، دیگر قادر به ادامٔه زندگی با او نیستند؛ زیرا او همواره از 
توان نتیجه گرفت که درمجموع، می رود.برقراری رابطٔه جنسی طفره می

، خانواده و فرد، به از فرهنگ جامعهعوامل فرهنگی ناشی مجموعٔه
مشترک منجر ندادن زندگی نکردن و شایسته ادامه شایسته انتخاب 

ها و پیامدهای مخرب و شود. این امر، فرد و جامعه را با آسیبمی
کند که دی مواجه میمتعدد فردی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصا

تراز حل معضل طالق نیست؛ پس بجا ها آسانکردن هریک از آنحل
است با ایجاد یک تولیت واحد و متمرکز در امر ازدواج و طالق در 

نگر، جامع راهبردی هایکشور، با رصد مستمر مسائل و اتخاذ سیاست
رداخته شود دقیق و کاربردی به اصالح، ارتقا و استحکام نهاد خانواده پ

(1۰.) 

 گیرینتیجه ۵

شناختی و روانشود، عوامل های پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته
مشکالت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی بر رفتار فردی، فرهنگی

های در حال متارکٔه تحت پوشش کمیتٔه امداد مؤثرند؛ زناشویی در زوج
ناشویی امری های زبنابراین اگرچه حذف تمامی مشکالت از زندگی

تعارض به دختران و پسران و  محال است، با آموزش مدیریت حل
کردن فرهنگ صبر و سازش و استفاده از مراکز مطمئن زوجین و نهادینه

 توان دامنٔه اختالفات و تعارضات را محدود و ایمن کرد. مشاوره، می

 قدردانی و تشکر 6
کردند، نهایت تشکر و از تمامی افرادی که در این پژوهش ما را یاری 

 شود.قدردانی می

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

این مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری مشاورٔه دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
بجنورد است. همچنین مجوز اجرای پژوهش حاضر بر گروه 

صادر شده  ۷1مٔه شده از مرکز مشاورٔه شهر بجنورد با شماره نامطالعه
شرح ذیل بود: تمامی افراد است. مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به

شکل کتبی اطالعاتی دربارٔه پژوهش دریافت کردند و در صورت به
تمایل در آن مشارکت کردند؛ این اطمینان به افراد داده شد که تمام 
اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده خواهند شد؛ 

کنندگان منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکتبه
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۷ 

  ثبت نشد.
 برای انتشار رضایت

 این امر غیر قابل اجرا است. 
 تضاد منافع

 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند هیچنویسندگان اعالم می
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