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  چكيده
 ةزنان مطلقه و بـه روش نظريـ   نگاهطالق از  ةهدف بازسازي معنايي تجربپژوهش حاضر با       

ي مبتنـي  اهاي سيستماتيك، نظريهيهكارگيري يك سلسله روهكوشد تا با بمي است و مبنايي انجام شده
هاي آن، شامل يك تنظيم نظري از واقعيت تحت بررسي يافته طالق ايجاد كند. ةپديد ةدرباربر استقراء 

ر مـوقتي نيـز مـورد    طـو  بلكه بـه  ؛شوندها ايجاد ميبين آن ةفاهيم و رابطاست. در اين روش نه تنها م
و  شود كيبه درك اشخاص نزد ديجد يكند از منظريم يپژوهش حاضر سعگيرند. آزمايش قرار مي

 ،رو نياز ا .آن به دست آوردز ا يدرست شناخت بكاود و گذار بر طالق راتأثيرعوامل  ةباررد هاآن درك
 ايـن  طالق از يامدهايكنش و كنش متقابل و پ يطالق، راهبردها يانجيو م يعلّ طيشرا افتنيدرصدد 

به دست آمده ، در شهر مشهدزن مطلقه  22 عميق با ةاز طريق مصاحب پژوهش هايداده .ميهست گاهديد
استفاده  ها باداده. استمند استفاده شدهو هدف گيري نظرينمونه ةشيواز ، هاآوري دادهگردبراي . است

 محـوري  ةمقول. استعمده  ةمقول يابي به پنجدست ،پژوهش ةنتيج. اندنظري تحليل شدهاز كدگذاري 
 ،مبنايي و بـه تبـع آن  ة نظري. باشدمي »ارتباطات از درون تهي شده«، دهدقوالت را پوشش ميمكه تمام 
در اين پژوهش با . است ه شدهيها و پيامدها ارااستراتژي، ي و ميانجيايمي در قالب شرايط علّمدل پاراد
اسـت كـه   » هي شـده ارتباطات از درون ت«اول  ةپديده مواجه شديم؛ پديد ،اصلي يا به عبارتي ةدو مقول

اداره و كنتـرل  «دوم  ةكنندگان در مورد آن صحبت كردند. پديـد مفهومي است كه تقريباً تمام مشاركت

                                                 
 كارشناسي ارشد است. ةناماز پايان برگرفتهاين مقاله  1
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جا كه براي زنان از اهميـت  اما از آن ؛اول است ةپيامد پديد ،كه در واقع به نوعي باشدمي» طالق ةپديد
   د.شومعرفي مي مستقلي ةبه عنوان پديد ،زيادي برخوردار است

  .زنان مطلقه، مشهدطالق،  ةاي، تجربزمينه ة: نظريهاكليدواژه
  مقدمه. 1

مسـأله   نيكه ا يابه گونه؛ استشده يراتييدستخوش تغ رانيخانواده در ا نظام ،رياخ ةدو ده در
هـر   كـه  سـت ين دهيپوش. ابدي شيافزا ياكنندهنگران و هتوج لبقا زانيسبب شده كه آمار طالق به م

 يعلتـ ماننـد طـالق تـك    يموضـوع  سـان نيعوامل است و بد ةاز مجموع يمعلولي، عاجتما ةديپد
طـالق در   داليلكشور  كيدر  ،نيمتفاوت است و همچن ،مختلف يكشورها علل طالق در .ستين

ة در ثبـت واقعـ  ، سـازمان ثبـت احـوال    دو اسنار آماة پاي براست.  متفاوت، مناطق و اقشار مختلف
واقعـة  دوم را از نظـر تعـداد كـل     ةرتب ،اسان رضوي بعد از استان تهراناستان خر، ازدواج و طالق
 10كـه   اسـت  مورد طالق ثبت شـده  14328در استان خراسان رضوي  1390سال طالق دارد. در 

  . )1390، رانيآمار ا مركز( شودشامل ميهاي كشور را درصد از كل طالق

  مسألهبيان . 1. 1
آن، به الگوهاي پايداري از روابـط انسـاني اطـالق     تخصصي وم اجتماعي، نهاد در معنايدر عل

سازد. خانواده يكي از پنج نهـاد موجـود در جوامـع    شود كه نيازهاي اساسي بشر را برآورده ميمي
سـالم   يهـا نوادهبدون داشتن خـا  ياجامعه چيه«. ها هم باشد    ِ   ترين  آنانساني است كه شايد بنيادي

 »انـد امـده ين دياز خانواده پد تأثيريب ياجتماع يهابياز آس كيچيهسالمت كند و  يتواند ادعاينم
طـالق امـروزه   . باشدميطالق ه خانواد يهابيآس نيتراز مهم يكي. )11 ، ص.1375، ي(ساروخان

را به خود جلب  يانهيدر هر زم، شمندانياز اند ياريشده و توجه بس ياجتماع ةمسأل كيبه  ليتبد
 ةكننـد بلكـه يـك تعيـين    ؛فرهنگـي اسـت   - اجتماعي ةق نه تنها يك مقولطال، همچنين. استكرده

  ).1392 باشد(زارعي و همكاران،ثر بر سالمت زنان نيز ميؤاجتماعي م
هاي اخيـر در  اما در سال ؛ري مذموم تلقي مي شودايران، طالق از نگاه ديني ام ةدر جامع گرچه

                       ً         ن پديـده هسـتيم كـه طبيعتـا      هد افـزايش ايـ  شهر مذهبي مشـهد، شـا  ويژه در كالناين جامعه و به
قابل توجه و تأمل در  ةاست. نكت وجود آوردهگذاران بهو سياست هاهايي را نيز براي خانوادهنگراني
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حال ، دشوه مييها اراهاي طالق از سوي زنان به دادگاهموضوع اين است كه بيشتر دادخواستاين 
  بندتر باشند.خود، پاي ةزناشويي و خانواد ةم رابطزنان بايد به حفظ و تداو     ًاصوال آن كه 
علـل را در   نيـ به هنگام طـالق ا  نيزوجيا حداقل  از علل و عوامل طالق آشكار هستند يبرخ

اما  ؛فقر يو گاه نيوالد دخالت خشونت، مانند مصرف مواد مخدر، ؛كننديم انيدادخواست خود ب
 معاني و داليلبردن به يدرصدد پ يفيپژوهش ك شود.ينم انياز علل طالق در دادخواست ب يبرخ
  .)1384(بليكي،  دانآن بوده ريكه درگاست  يگرانكنش دياز د دهيپد

دهد كه طالق در شهر مشهد در ) نشان مي1390( آمارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن
 زيـ و ن يانسـان  كـنش پديـده بـه عنـوان يـك      نيـ ا يدانستن معنا است.هاي اخير افزايش يافتهسال

 ،كـرد يرو نيدر ا. پذير استامكان يريتفس ميارادابا استمداد از پ دهيپد نيبروز و ظهور ا يبسترها
 كـرد يرو نيدر ا كه اصل مفروضچرا ؛دشويمحقق مكشوف م يبرا ،گر استكه نزد كنش ييمعنا

، كنـد يمـ  ديلچه خود تواساس آنكه بر شدهساختهشياز پ ينياساس قوانبر گر نهكنش كه است نيا
 قيـ تحق نيا يال اساسسؤ ،جهت نيه اب سازد.برميرا  تيواقع ،و به اصطالح زندميكنش دست به 

كه منجـر   ييبسترها، همچنين؟ ستيچ، اندبه آن كرده كه اقدام ينزد زنانق طال ياست كه معنا نيا
  ؟است كدام، اندشده ميتصم نيا يريگبه شكل

  

  پژوهش  تيو اهم ضرورت. 2. 1
اگـر در   ،شـود پذيري اعضاي جامعه محسوب ميعامل جامعه نيترمهمكه نهاد خانواده  جازآنا

بـا مشـكالت    امعـه ج ،آن كاسته شود تياز اهم ايشود و  جاديا يخلل، ينهاد اجتماع نيا يهاانيبن
 ةكـر يبـر پ  بلكـه  ؛خـانواده تنهـا بر  كه نـه  است يمذموم ةديطالق پد. شد خواهدرو هبرو يادهيعد

و فـرار كودكـان از خانـه    ، سرپرستيكودكان و زنان ب :كنديوارد م يفراوان يهابيآسنيز اجتماع 
  .هايبزهكار ريسا شيافزا

كـنش   قيـ به فهـم دق ، يفيك يهاروش ،مرسوم است يكه در علوم اجتماع يياهروش نيدر ب  
موضـوع   رست است كـه در د. رسانديم ياري شتريب، ها به جهان اجتماعينگاه آن ةشيوو  هاانسان

كنـد از  يمـ  يامـا پـژوهش حاضـر سـع     ؛استانجام شده ادييهاي زپژوهش، ي             طالق به روش كم 
گاه بـه  آنبكاود و  طالق را ةتجرب ةباررد هاآن و درك شود كيبه درك اشخاص نزد ديجد يمنظر
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 يامدهايپ زيو نكنش و كنش متقابل  يراهبردها، طالق يانجيو م ي  ّعل  طيشرا ها،بندي زمينهصورت
   بپردازد.طالق 

طـالق كـه    ةديـد     ِ    بـودن  پ ينديآفر: ستاپژوهش  ةستيشا ريز ليموضوع حاضر به دال ،نيبنابرا
و  بـودن پـژوهش  كاربردي. مفيد است ،دهيپد نيا مندزمينه فهم يبرا ييمبنا هياز روش نظر استفاده

 نـه يزم نيـ ا كمبـود پـژوهش در   كـه خـود بـه    در اين حوزهبودن اطالعات يبودن و ناكافناشناخته
سـو و   يني و سـاختاري جامعـه از يـك   كه امروز با تغييرات شرايط عاين ،از همهو بيش گردديبرم

طالق مواجه  ةباشد با افزايش پديدگذار مي ةاز سوي ديگر كه از پيامدهاي دورها و هنجارها ارزش
  علمي آن است.اول نيازمند شناخت  ةايم كه مديريت اين معضل در وهلشده

  اهداف پژوهش . 3. 1
ايـن هـدف بـه    . طالق زنان شهر مشهد است ةبازسازي معنايي تجرب، تحقيق حاضرهدف كلي 

  : شودصورت جزئي به اهداف ذيل تقسيم مي
  . كالنميانه و ، طالق زنان در سطوح خرد ةتجرب ةكشف شرايط سازند_
(كـنش و   گيرنـد در پيش مي كه هايييو استراتژطالق  ةجربت ةواكنش زنان به شرايط سازند_
  . متقابل) كنش
   .زنان داردبراي  هاگيري اين استراتژيپيامدهايي كه پي _

  مباني نظري تحقيق .2

   ة تحقيقپيشين .1. 2
ـ  «         با عنوان     اي      مطالعه   )    1391 (                                 قادر زاده، قادر زاده و حسن پناه    ش ي   گـرا    ة   ننـد  ك ي نـ  ي ب ش ي       عوامل پ

                            كه بـا اسـتفاده از روش پيمـايش                     نتايج اين تحقيق   .   اند          انجام داده   » ي                   به طالق در مناطق مرز   ن ي   زوج
   در    ق  طال    قب ا  عو  و          هزينهها   از      جين  زو   ي   باال       شناخت   د  جو و    بـا        دهـد كـه          نشان مـي    ،          صورت گرفته

      رهـاي     متغي  .     دارد   د  جو    آن و    ري ا ــ   فت   و ر      اطفيـ  ع   د اـ   بع    در ا   ق الـ  ط   هـ  ب      نسبت        متوسطي    يش ا  گر  ،      جامعه
  ،      عقايد    وت   تفا  ،  ن   فيا ا  طر ا   ة  خل ا  مد  ،  ق  طال   ي       پيامدها   از       مثبت    بر   تصو  ،    رات    نتظا ا   ن   نشد     آورده  بر    ان   ميز
  ،       جتماعي ا   ي د    قتصا ا   ه     پايگا  ،   جي ر  خا   ي      سانهها ر ف   مصر  ،    جين  زو    ساني    ناهم  ،    اده    خانو           همگسيختگي  از
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ــ ب    يش ا  گر    بر   ي ا ه    كنند     تقويت    ثر ا       عاطفي   ي   فكر   غ   بلو ــ ط   ه ــ   ،    يني د   ي   بند ي  پا   ي       متغيرها  و      شته  دا   ق ال ــ
ــت ــا   دسـ     به    يش ا  گر    بر   ي ا ه     كاهند    ثر ا   ت     تحصيال     سطح  و      خلي  دا   ي      سانهها ر   ف   مصر  ،   اف  هد ا    به    بي  يـ

    .  تـ  س ا    تهـ  ش  دا   ق الـ  ط
             شـناختي عوامـل              تحليل جامعـه  «            اي با عنوان        درمقاله   )    1390             قاني و نظري ( ا        فاتحي ده   ،      همچنين

       دخالت       ميزان   كه    اند     داده     نشان                با روش پيمايش   »                                        ثر بر گرايش زوجين به طالق در استان اصفهان ؤ م
   و         زناشويي       زندگي       رضايت  ،  نـ     زوجي   نـ   بي       منزلت       تفاوت       ميزان  ،  نـ     زوجي   ي    زندگ    در          اطرافيان   ي    بيجا

   نـ     ازاي    كه          داشتهاند   رـ     تأثي     طالق    به       گرايش       ميزان    بر        مستقيم     شكل    به     طالق          پيامدهاي    از      مثبت      تصور
   ي ـــ     منزلت       تفاوت       ميزان   و   ن ـــ    زوجي       زندگي    در          اطرافيان   ي   يجا ـــ ب       دخالت       ميزان      رهاي ـــ    متغي  ،     ميان
    .    اند     داشته    را     طالق    به       گرايش       ميزان    بر   رـ     تأثي   نـ   ريـ     بيشت   ، نـ     زوجي

             بـه بررسـي علـل       »                             بررسي علل طالق در استان خراسـان  «            اي با عنوان           ) در مقاله    1379 (      رحيمي 
          نتـايج ايـن     .      ي است                       روش انجام اين پژوهش كم  .                                         طالق در چند شهرستان اين استان پرداخته است

              ل اقتصـادي در  ئ     و مسـا         اعتياد   ، ق      سوءاخال   ،        اختالف سن   ،               عدم توافق اخالقي     دهد             پژوهش نشان مي
    .     ثرند ؤ     طالق م      بروز

    طـالق     ي    شناسـ  ب ي  آس «       با نام    ي ا   اله ق      ) در م    1391 (                  شمخاني و افراشته               خنكدار طارسي،   ، ي         صدراالشراف
   بـر        مبتنـي          هـا نيـز          پـژوهش آن   .    اند             موضوع پرداخته   ن ي    به ا   »     از آن   ي ر ي  شگ ي پ   ي     كارها       ) و راه            (علل و عوامل
   و      فردى       عوامل      قبيل    از     طالق    بر      مؤثر       عوامل      تمام    كه     داد    ان  ـــ   نش ش        ايـن پـژوه     ج  ـــ     نتاي  .           پيمايش اسـت 

    .   ت  ــ         اثرگذاراس     طالق     ألة  ــ  مس     روى    بر      زياد    حد    در   و         اجتماعى   و        فرهنگى  ،    ادىـ     اقتص  ،      خصيتىـ  ش
   » ي   انج يـ  م   ط ي         علل و شرا  :  ي        طالق عاطف «         با عنوان    ي ا        در مقاله   )    1389 (                گلزاري و روشني   ، ي      باستان

        مطالعه     اين       تمركز  .    اند               را به كار گرفته    يي    مبنا   ه ي   نظر     روش  ،     زنان   د ي    از د   ي        طالق عاطف   ي           با هدف بررس
         پيچيدگي     اين   ،  هش و  پژ       نتايج  .   ست      داده ا     شكل    را   ن اـ  ن ز      اطفيـ  ع   ق الـ  ط   ةـ     تجرب    كه    ده  بو   ي   يند آ  فر    بر
ــ     فرهنگ  و         جتماعي ا  ،   ني   روا       مختلف   د   بعا ا    كه   را      نظر    ين   و ا    هد د  مي   ن   نشا   را    ن  نا ز   ت      تجربيا   ع   تنو  و     ي ــ

      .      ميكند       حمايت   ،   تندـ   هس   لـ     تعام   در    ي   اطفـ  ع   ق الـ  ط   ةـ     تجرب   در 
      طالق و     يي        درك معنا «         با عنوان    ي ا       ) مقاله    1391 (  زاده و حسن زادهقلي ، خسروي، غريبي، ي خ ي ش

    ان   عنو    به    مل ا  عو     سته دسـه    .   نـد  ا      نگاشته        مبنايي   ه                         با استفاده از راهبرد نظري   »       مثبت آن   ي  ها   امد ي     كشف پ
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    كـه      اند               طالق شناسايي شده   ة    پديد   ن  مد آ   د  جو و    به    اي  بر    هم    با       مرتبط   ، ل  حا     عين     و در      صلي ا   ت    مقوال
    .  ن  شد   روز  به    ني ا  خو  هم  نا  و         معنايي    ني ا  خو  هم  نا  ،       تبييني    ني ا  خو  هم  نا   :  از     اند ت ر   عبا

  :                               حليل جنسيتي از زندگي پس از طـالق  ت «            اي با عنوان         در مقاله   ) 1   139 (                      صادقي فسايي و ايثاري
                     ز طالق به تفكيك جنسيت       ي پس ا                          گران از ابعاد گوناگون زندگ             بررسي درك كنش    به   »    كيفي   ة     مطالع

          اجتماعي و  ،         هاي رواني    حيطه                             راي زنان پيامدهاي متعددي در         دهد طالق ب             نتايج نشان مي  .  د  ان       پرداخته
                              ايـن پيامـدها بـراي زنـان و مـردان         ،      همچنـين   .              به همراه دارد                   ارتباطي و فرزندان  ،    جنسي  ،       اقتصادي

    .           متفاوت است
) بــه روش فراتحليــل و بــا بررســي 1390( در ميــان تحقيقــات داخلــي، تحقيــق هاشــم زهــي

دهـد كـه سـه عامـل     شده بر روي طالق صورت گرفته است. نتايج آن نشان ميهاي انجامپژوهش
ضعف اقتصادي مرد، عدم شناخت و بيماري زوجين، در تعداد تحقيقات بيشتري به عنـوان عامـل   

  اند.طالق ذكر شده
              گيري براي طالق      تصميم     يند آ  فر   ة     مطالع  :          در بيابان         سرگرداني  «            اي با عنوان         در مقاله   )    2012       فاكرل (
-      تصميم             تن كه در حال     31   با      عميق    ة                         با استفاده از تكنيك مصاحب   »      مبنايي   ه    نظري   ة      به شيو           يا مصالحه

   د       براي فر  ،         ا مصالحه ب              گيري براي طالق      تصميم   :                      به نتايج زير رسيده است  ،    اند                  گيري براي طالق بوده
      چراكـه     ؛   دهـد                      فرد را به طالق سـوق نمـي         ً لزوماً  ،           زناشويي بد   ة             كند و يك رابط                سردرگمي ايجاد مي

              ييـد اجتمـاعي و    أ ت  ،   ها    اميـد   ،                    خاطرات مثبت با همسر  ،        فرزندان  ،        احساسات         از قبيل                عوامل گوناگوني
    .    است                  در اين مورد دخيل                            دوستان و برخورداري از بيمه              هاي خانواده و      حمايت
 ةپديد تأثيررسي به بر »امريكايي –زنان اروپايي طالق ةتجرب«اي با عنوان در مقاله )2000( مولينا

قـه در معـرض مشـكالت مـالي و     گيرد زنـان مطل او نتيجه مي. طالق بر زنان مطلقه پرداخته است
ل عوامـ . هسـتند  در رنج كه از حقوق كم و عدم حمايت فرزندان و كمبود خرجيچرا ؛انداحساسي

ابط خانوادگي بسـته و تـالش بـراي رسـيدن بـه      اخالق كاري و رو، فرهنگي از قبيل اعتقاد به خدا
  . از عوامل تغيير در نگرش به طالق است، موفقيت

 »بازسازي مفهوم خود از سوي زنان: پس از طالق ةبررسي تجرب« ةدر مقال )2002ويك (شالك
د پـژوهش كيفـي و   اسـتفاده از راهبـر  او با. استاجتماعي زنان از طالق پرداخته ةبه بازسازي تجرب
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زنـان پـس از جـدايي بـه     : اسـت رسيده جبه اين نتاي، اندمطلقه شده زن كهچهار ك مصاحبه با تكني
ـ هـبازسازي مفهوم خود در پيش گرفتـ  فردي برايبهآرامش دوباره رسيده و راه منحصر ـ . دـان ان ـزن

ت دادن ها و از دستضاد ةربشوندكه باعث تجرو ميهبهايي رواي از گفتماننهـب با دامـاغل، قهـمطل
  . ت اجتماعي خود استموقعي

ـ «دكتـراي خـود بـا عنـوان      ةدر رسال )2010( كاواس  يزنـان دارا  يبعـد از طـالق بـرا    ةتجرب
و  يفيبا استفاده از روش ك هيمطلقه در ترك زن 31 اتيتجرب يبه بررس »باال و متخصص التيتحص

طـالق باعـث مشـكالت     هرچنـد ، ي ايشـان هـا افتـه يبراساس . پرداخته استيي مبنا هيراهبرد نظر
  .بخشديبهبود مافراد را نيز  يزندگ ،ياما از طرف ؛شوديم يو اجتماع ياقتصاد

  پژوهش ةنقد و بررسي پيشين. 2. 2
امـا   ؛گرچه نتايجي قابل تعميم دارند ،اندي انجام شده                    با استفاده از روش كم هايي كه در پژوهش

جـا كـه   از آن پرداخته شده و رها و وقوع طالقوجود برخي متغي ةدربار تنها به بررسي چند فرضيه
گر در اين ميان مورد توجـه  فهم و نقش كنش اند،دهوب و محيطي متغيرهاي عيني                  ًاين متغيرها عمدتا 

نامه بـه سـؤاالت   ه در پرسششدهيهاي ارا        ً                گو عموما  در چارچوب گزينهپاسخ ،همچنين است.دهنبو
 شود.كمتر فراهم مي ،مورد بررسي ةتر پديدهاي عميقيهدهد و امكان دسترسي محقق به الپاسخ مي

بنياد داده ةنظري ستيم،منتهي به طالق ه ةيند تجربآحاضر به دنبال بررسي فرجا كه در پژوهش از آن
 ةپديـد يندي آتواند به فهم فربنياد ميپردازي دادهنظريه .اشدتواند بهترين روش براي اين منظور بمي

سو با ساير تحقيقاتي است كه به بررسـي طـالق بـا اسـتفاده از روش     امر هم اين ند.كطالق كمك 
هاي ه تمايز اين پژوهش با ساير پژوهشوج ،سوي ديگر از اند.ويژه نظريه مبنايي پرداختههكيفي و ب

گـران و پيامـدهاي   هـاي كـنش  ي، ميانجي، استراتژي                                         ّكيفي در اين زمينه، اين است كه به شرايط عل 
  ارد.طالق توجه د

  چارچوب مفهومي. 3. 2
اختياري پايان يك پيوند دانست  ةشدنهادينه ةطالق را شيو ،گرايانهتوان با نگاهي اثباتمي
اثباتي قابل بررسي هم از ديدگاه تفهمي و ه از ديدگاهم اما اين پديده  ؛)61 ، ص.1380 (ابهري،
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 »طالق«ة پديد پارادايم تفهمي، در هاين مقال، ي اثباتي رايج در اين زمينههاپژوهشخالف بر ت.اس
 نيا يدانستن معنا دهد.مورد بررسي قرار مي گرانشكن ةبه عنوان يك واقعيت اجتماعي ساخت را

دست هب يريتفس رويكردتوان با استمداد از يرا م دهيپد نيبروز و ظهور ا يبسترها زيكنش و ن
كه اصل چرا د؛شويمحقق مكشوف م يبرا ،گر استكه نزد كنش ييمعنا ،كرديرو نيآورد در ا

شده كه براساس ساختهشيپ ينيگر نه براساس قواناست كه كنش نيا كرديرو نيمفروضه در ا
جهت  نيه اب ).دنكيرا بر ساخت م تي(و به اصطالح واقع دنكيكنش م، كنديم ديچه خود تولآن
؟ و ستيچ، انداقدام به آن كرده كه يطالق در نزد زنان ياست كه معنا نيا قيتحق نيا يال اساسؤس

  ند؟اكدام، اندشده ميتصم نيا يريگكه منجر به شكل ييبسترها
  وب نظري و فرضيه است.چ      ً         ماهيتا  فاقد چار مبنايي ةويژه نظريو به كيفي هايروش

  محوري زير مطرح شد. سؤاالتبا توجه به چارچوب مفهومي 
  گويان چه معنايي دارد؟ طالق براي پاسخ - 
 ند؟ اي و ميانجي طالق كدام  ّعل  ةشرايط سازند - 

 اين شرايط چه راهبردهايي را براي زنان مطلقه به همراه دارد؟  -  

  اين شرايط چه پيامدهايي را براي زنان مطلقه به همراه دارد؟ - 

  پژوهش روش. 3
كــه بــه جــاي  مبنــايي اســت ةبــا اســتفاده از راهبــرد نظريــكيفــي و ، روش پــژوهش حاضــر

 ةنظريـ  ).108 ، ص.1393(فليـك،   دهدها و ميدان مطالعه اولويت ميهاي نظري به دادهفرضپيش
گـران درگيـر   ها و از ديد كـنش طبيعي آن ةزمين ها را درتا پديده كندگر كمك ميمبنايي به پژوهش

، هـاي سيسـتماتيك  كارگيري يـك سلسـله رويـه   هتا با ب كوشدمبنايي مي ةنظري«. ندكمطالعه ، پديده
شـامل يـك تنظـيم نظـري از     ، آنهـاي  كند و يافته اي ايجادپديده ةدربار ءتقراساي مبتني بر اريهنظ

 كه بـه بل ؛شوندها ايجاد ميبين آن ةفاهيم و رابطدر اين روش نه تنها م. واقعيت تحت بررسي است
  . )23- 24 ، صص.1385 ،(استراس و كوربين »گيرندر موقتي نيز مورد آزمايش قرار ميطو

تا رسيدن به اشباع نظـري   گيرياست ونمونهدر پژوهش كيفي تابع روند تحقيق  انتخاب نمونه
ش در پـژوه . )1390(صدر نبوي، حيدري بيگوند، لطفعلي پور و صديق اورعـي،   گيردصورت مي
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زن  22تعـداد   ،براي ايـن منظـور  . مند استفاده شده استنظري و هدف گيريحاضر از روش نمونه
تا  20سني  ةباز كه حداقل يك بار طالق را تجربه كرده ودر 1392در سال  هر مشهدساكن ش ةمطلق
هـا از طريـق   داده. نـد اهكنندگان ايـن تحقيـق انتخـاب شـد    به عنوان مشاركت، سال قرار داشتند 35

  . استفاده از كدگذاري نظري تحليل شده استبا  و هگردآوري شد، مندساختعميق نيمه ةمصاحب
كدگـذاري   ةاز شـيو مبنـايي   ةدر روش نظريـ . دادن به متن مصاحبهچسبعني بركدگذاري ي   

 ةالبتـه همـ   ؛گزينشـي اسـت   محـوري و ، كدگذاري باز ةود كه شامل سه مرحلشنظري استفاده مي
لزومي ندارد كه  كه معتقدند، ويژه استراس و كوربين مبدعان اين شيوههنظران اين حيطه و بصاحب

ه ترتيب و توالي پشت سـر هـم انجـام گيرنـد و حتـي در برخـي مـوارد        كدگذاري ب ةاين سه شيو
 ؛كدگذاري باز است، اولين قدم اما معموأل ؛گيردها صورت ميبين اين شيوه هايي نيزبرگشتورفت

ها يا مقوالتي كـه  برچسب ةهم ،در گام بعدي. شودبرچسبي به متن مصاحبه داده مي ين معنا كهه اب
يـك   يـة ارا ةرا آمـاد  بايد كدها ،حول يك محور قرار گرفته و در نهايت، ندهست به نحوي شبيه هم

  .)1385، (استراس و كوربين دكرمدل پارادايمي منسجم 
و بـه مفـاهيم مصـاحبه برچسـبي داده     كرده با اولين مصاحبه شروع  براي رسيدن به اين منظور

به اصـطالح كدگـذاري بـاز    اري يا گذچند مصاحبه به اين صورت برچسب كهپس از اين .شودمي
 ؛نداهمقوالت شناسايي شد                 ًاين مرحله تقريبا  در. شوندكدگذاري محوري مي ةمقوالت آماد، شوندمي

تـر پديـده   ها و پيامدها و از همه مهـم تژياسترا، زمينه، ميانجي، ي                      ّبه نوعي مقوالت شرايط عل  يعني
كـه بـا    رسـد مـي تخابي ياگزينشـي  نوبت به تدوين كدگذاري ان ،پس از اين مرحله. شودكشف مي
شروع شده و با به هم مربوط ساختن مقوالت اين مرحله نيز پايان ، كردن خط سير داستانمشخص

  . يابدمي

  قابليت اعتماد
 شود.مفهوم قابليت اعتماد استفاده مي جاي دو مفهوم اعتبار و روايي از هاي كيفي بهپژوهش در

كـه   شده اسـت ده از سه تكنيك متعارف و بسيار مرسوم استفا، اداي رسيدن به معيار قابليت اعتمبر
  : ند ازاعبارت
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تـا   شودميكنندگان خواسته از مشاركت، در اين روش كه كنترل يا اعتباريابي توسط اعضا الف)
به اين معني  هاي تحليليمقايسه ب). دهندهاي كلي را ارزيابي كرده و در مورد صحت آن نظر يافته
 ج). دشـو مقايسـه و ارزيـابي    هـا بندي نظريـه بـا داده  تا ساخت دشوميهاي خام رجوع به داده كه

بر مراحل مختلف ، ايزمينه ةچند متخصص در كار نظري، در اين زمينه كه استفاده از تكنيك مميزي
  . درنسازي و استخراج مقوالت نظارت دامفهوم، كدگذاري

                    االمكان از هـر سـه روش                    ابليت اعتماد، حتي         يابي به ق          تا جهت دست   ده  ش                 در اين پژوهش سعي 
     د.   شو        استفاده 

  گوپاسخ زنان يشناختتيجمع يهايژگيو - 1جدول 
  تعداد فرزندان  شغل تحصيالت سن نام  رديف

  1  وقتپاره فوق ليسانس 29 اميرا  1
  1  جوياي كار ليسانس 33 فاطمه  2
  1  كارمند فوق ديپلم 29 الهه  3
  1  آزاد ليسانس 27 محبوبه  4
  2  كارمند ديپلم 30 ناهيد  5
  1  منشي ديپلم 33 ستاره  6
  2  خياط سيكل 35 مريم  7
  -   شغل خانگي ابتدايي 35 اعظم  8
  2  دانشجو فوق ليسانس 33 سارا  9
  2  بازارياب ديپلم 29 رويا  10
  1  آرايشگر ديپلم 29 الهام  11
  -   آرايشگر ديپلم 21 منا  12
  2  آرايشگر ديپلم 35 فريبا  13
  -   كارمند فوق ليسانس 33 شيرين  14
  2  شغل خانگي سيكل 35 اكرم  15
  2  كارگر ديپلم 35 نرگس  16
  2  خانه دار سيكل 35 زهرا  17
  1  شغل خانگي سيكل 26 مهرانه  18
  -   خانه دار ديپلم 34 مهناز  19
  3  كارگر ديپلم 35 ليال  20
  2  خانه دار ليسانس 35 پروانه  21
  1  كارمند فوق ديپلم 29 تكتم  22
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سـال   35تـا   21 يسـن  ةزن در باز 22 قيتحق نيكنندگان در امشاركت، ذكر شدكه  يطورهمان
 ييمقطع ابتدا نيب، زنان نيا التيتحص. سال سن دارند 35كنندگان سوم مشاركتكيحدود . هستند

. انـد كـرده  انيـ ب پلميـ را د دخو التيتحص انيگوپنجاه درصد پاسخ. است ريارشد متغ يتا كارشناس
 ينوع مشاغل خـدمات  از، جامعهرد يو فرهنگ ياجتماع يساختارها ليدل به  ًا زنان عمدت نيمشاغل ا
تعداد فرزنـدان  . اندذكر كرده يها شغل خود را كارمندچهارم آنكياست و تنها حدود  نييسطح پا
درصـد زنـان    40حـدود . انـد نشـده نفرشان صاحب فرزنـد   2كه البته  فرزند است 3تا  1 نيزنان ب

  . صاحب دو فرزند هستند زيدرصد ن 40فرزند و  1صاحب 
ن بـا دو  شـده و اكنـو   بار هم جـدا  نيها دوماز آن يكي. انددوبار ازدواج داشته ،دو تن از زنان 

 تيرضـا  چند از ازدواج مجـددش هر يگريكند و ديم يزندگ ،هستند فرزند كه حاصل دو ازدواج
 انياز زنان ب يكي. ديآيكوتاه م يدگجامعه در زن يهااز برچسب يخاطر نگران اما به ؛ندارد يچندان
و  اسـت  كـرده يمـ  يمشروع گذران زندگرياز راه روابط غ يچند مدت يبرا ييكه پس از جدا كرده
خاسـتگاهش پنـاه    ةد به خـانواد اما پس از تولد فرزن ؛استنامشروع  ةحاصل رابط كه دارد يفرزند
همسـر   و خواست با اجبار، اندكرده انياند كه بتن بوده 3تنها  ،كنندگانمشاركت نيدر ب. ستا برده

خودشان شـروع   يبا اصرار خودشان بوده و حت يياند كه اقدام به جداكرده انيب بقيهاند و جدا شده
  . اندكرده ييجدا يمراحل قانون كردنيبه ط

  ي تحقيقهاهيافت. 4
مقوله شـرايط   15وجود ، كدگذاري نظري در، گرفتههاي انجامس تحليلاسابر پژوهش نيدر ا 

 ةبه يك مفهوم اصـلي يـا هسـته در پديـد     ،نهايتدر ، مقوله انتزاع يافتند 7به شناسايي شد كه ي   ّعل 
  . باشدمي »ارتباطات از درون تهي شده« طالق رسيديم كه آن مفهوم

  

  ناپديزي شوهروليتؤنشدن انتظارات؛ مسبرآورده
ر اساسي در تصور طرفين از زناشويي، اغلب با تغيي ةويژه از سنخ رابطبط صميمانه بهانحالل روا

حـوي كـه حـداقل يكـي از زوجـين      ن بـه  ؛دهدهاي موجود در رابطه رخ ميفايده ها وهزينه ةمبادل
 .1988ر، لـوينگ (كنـد  مـي  هاي آن را كمترو فايدها نسبت به قبل باالتر زناشويي ر ةهاي رابطهزينه
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اسـاس آن عمـل كنـد و    بايـد بـر  ، هر موقعيتي هنجارهايي دارد كه صاحب آن موقعيت ).346ص. 
اساس هنجارهـاي آن موقعيـت عمـل    از او انتظار دارند بر، افرادي كه با وي در كنش متقابل هستند

رد بايد در ف ،در واقع. استمعياري براي ارزيابي فردي است كه داراي موقعيت معيني » انتظار«. كند
عـدم  ، عدم تحقـق انتظـارات  . وظايفي را انجام دهد تا مناسب موقعيت مورد نظر باشد ،آن موقعيت

ندگي زناشـويي  ز ةهر كدام از زن و شوهر با تصورات خاصي دربار. باشدها ميتعادل بين خواسته
ن چگونـه بـا او   كه همسرشاكنند و زندگي را با انتظارات مشخصي در مورد ايناقدام به ازدواج مي
(منادي،  نقش مهمي در رضايت زناشويي دارد ،اين تعادل انتظارات .ندكنآغاز مي، رفتار خواهد كرد

برابري كه  ةنظري .ناراضي و پشيمان خواهند شد، اگر اين انتظارات برآورده نشود ).36 ، ص.1383
ايـن امـر    بر ،استي شدهبندشناسي خانواده صورتجامعه ةمبادله در حوز ةساس قضاياي نظريابر

زناشويي بسي مفيدتر از مبادالت نابرابر  ةر بين زوجين براي تداوم رابطكند كه مبادالت برابتأكيد مي
  ).47 ، ص.2002(وايت و كلين،  است

كـه   شـود  ويي مـي وارد زندگي زناشـ ، ي با يك سري توقعات و خواسته از شوهرهر زن      ًمسلما 
 ؛باشدنواده و برخي ديگر توقعات زن ميدر قبال خا، قشي شوهرها وظايف نبخشي از اين خواسته

 ةبين مطالبات زن از خود و مجموعـ  ،در واقع، كنندبه حداقل وظايف خود عمل نمي اما مرداني كه
د را بـا ايـن شـرايط    واند براي هميشه خـو تكه زن نمي ندورآشكافي به وجود مي ،امكانات موجود
طـالق را   ةتواند زمينصورت تداوم مي ده و دركرارضايتي ايجاد ن تدااب امر در و اين هماهنگ سازد

  . ندكفراهم 
   : گويدساله با مدرك ليسانس مي 33فاطمه زن  

ديدن پدر مادرش مي، رو بدم گفت تعهد ندارم خرج تومي، زندگي باهاش سخت بود«
ي نامتعـارف  هـا شوهرم از لحـاظ جنسـي خواسـته   . . . كردنكمك مي، ما حتي نون نداريم

  . »گفت باليي سرت ميارم كه نتوني اثبات كنيداشت و مي
   : گويدنيز مي محبوبه

ازش ، كنـه يست و حاضر نيست براي زندگيش كار پذير نوليتؤديدم كه مسچون مي«
گيـرم كـه تـو    فقط اينـو مـي  ، خوام طالق بگيرمولي بهش گفتم من نمي ؛حق طالق گرفتم
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نشست پلـي  ها ميبا بچه، گونه بودرفتاراش بچه. شمجدا مي بدوني اگه كار نكني من ازت
همـش  . . . زدزنكي ميگونه و خالهشد حرفاي بچهدعوامون مي. . . .  كرداستيشن بازي مي

  . »طالق كردم يزد من تقاضايكه م يياهدر اثر تهمت. خواميگفت تورو نميم
  : گويده نشده و ميوبه انتظاراتش برآوردفاطمه و محب نيز مانندليال 

لـي بيشـتر   و ؛كرددرسته كار مي، تو اين چند سال زندگي مشترك، كردوليت نميؤاحساس مس«
: اظهار نظر مهناز هم مؤيد همين موضوع اسـت . »كردنام كمك ميرو خانواده ام هاي زندگيهزينه

م بـه  مـريم هـ   .»رفـت ديگه هم سر كار نمي، از بابام پول قرض گرفت و پس نداد، ورشكسته شد«
توجهي همسرش است و الهام از بي كند كه بعد از عقد آن را فهميدهبيماري رواني شوهر اشاره مي

  . گويدخوابي با او به مدت دو سال به عنوان دليل جدايي سخن ميو عدم هم
  

   تضاد ارزشي زوجين
جامعه به سـرعت   عناصر اخالقي ها وبه سمت نوگرايي، ارزش امروزه با گذار جوامع از سنت

توان در نظام ارزشـي خـانواده نيـز مشـاهده     ها را ميجايي ارزشهباين تضاد و جا .در حال تغييرند
زن و  كهين معناه اب ؛ها را براي بسياري از زوجين به همراه داشته استد. اين فرآيند، تضاد ارزشكر

يكي از طـرفين و   براي مسألهين و ا كننداي متفاوت عمل ميهاي رفتاري به گونهشوهر در ويژگي
 أتواند منشمي، عدم سنخيت عادات و رفتارها در زندگي زناشويي. خوشايند استيا هر دو طرف نا

اين عدم ، طرف ديگر از. باشد كاهش مراوداتشان ،ها و به تبع آناجتماعي آن ةبراي فرسايش سرماي
. دهدرا به طالق سوق مي كم زن وشوهركم و دشوشدن طرفين ميعالقهبه بي منجر تشابه به مرور

  گويد:ه در مورد اين عدم تشابه چنين ميمحبوب
بـراي مـنم خيلـي    ، سره تو مسجدهبابام يك. هيچي، نه روزه، خوندشوهرم نه نماز مي«

. فايـده بـود  كردم بـي هرچي تالش . كردگوش نمي         ًگفتم اصال هرچي بهش مي. سخت بود
  .»كردنر به حالت تمسخر با من برخورد ميه جورايي انگاي، حجابناش خيلي بيخانواده

، خيلي منزوي بـود ، اخالقش خيلي بد بود«: كنداين جمله به همين نكته اشاره مي نيز باشيرين 
و  ».زدلطمـه مـي   م هـم داشت به كار، صراف بدهاز كارت ان گفتو مي ذاشتگمنو تحت فشار مي
از يك خانواده . خوردمشروب مي. اعتياد داشت«گويد: ميها سخن سنخي خانوادهاعظم هم از ناهم
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هـاي متفـاوت   هام بر ارزش. ال»آزاد باش، گفت دوست ندارم چادر بپوشيبه منم مي. بار بودوبندبي
ولي براي اون نه. بابام بهش يه قرآن هديه داد و گفـت   ؛براي من يه چيزايي مهم بود«كند: تأكيد مي

گانه و ي» گفت قرآن هم يه كتابه. ،كه بهش اعتراض كردم    ً بعدا  ، قسم خورد خور معتاد نيستي.قسم ب
  ».دوست داشت مشروب بخوره و منم كنارش بخورم« كند:نيز همين موضوع را تأييد مي

  

  ناشوييروابط فراز
اسـت و زن و شـوهر بـراي تـأمين     ته كاسـته شـده  كاركردهاي خانواده در گذش امروزه از انواع

ترازگذشـته  آسـان  دمات خود به خانواده متكي نيستند و گسست پيونـد زناشـويي  ها و خنيازمندي
فتن در روابـط  قرارگـر . گذاراستتأثير زناشوييفرا روابط به دادنسوق در، امر اينگيرد. صورت مي

و اين امر  دشونارضايتي براي زن مي و توجهي به زن و خانواده از سوي مردزناشويي موجب بيفرا
  گويد: فاطمه مي. دشوشدن روابط ميموجب سست

خوام خوام، ميگفت من فاطمه رو نميمي ،كردمي گفت بابا با كسي صحبتچند بار پسرم مي«
خوام با تو ازدواج كنم. بعد خودم ديده بودم با خانم همسايه رو پشت بوم بود. . . بـا  جدا بشم، مي

  .»خانم داداشم رو هم ريخته بودن
 ؛خواسـتم جـدا بشـم   بازم نمي« كند:همين موضوع در طالق خود اشاره مي يرتأثمحبوبه هم به 
                  ِ      و الهه هم از بودن  همسرش »منم رفتم دنبال طالق، يدم با يه دختر ديگه رابطه دارهولي آخرش فهم

  گويد.                 ِ            با يكي از همكاران  خانم سخن مي

  هاي نوين شوهر از رسانه ةاستفاد
هـاي آن بـراي   ليـت تلفـن همـراه و قاب   عبارت اسـت از  مطالعههاي نوين در اين منظور از رسانه

كننـده قـرار   كـه در اختيـار مصـرف   امكانـاتي   اي و اينترنت با تماماي ماهوارههشبكه، برقراري ارتباط
هـاي  ي است كه مردان به تماشاي برنامـه اهاي ماهوارهرين ميزان استفاده مربوط به شبكهبيشت. دهدمي

 بـا          ً    هـا معمـوال   براي رسـانه  صرف وقت زياد. دشواين امر سبب نارضايتي زن ميند و پردازپورنو مي
. نـد كتواند موجبات سردي روابط را فـراهم  همراه است و اين امر ميكاهش زمان براي زن و زندگي 

نيازهـاي گونـاگون و   . داردنجـاري  هنابـه  هاي تخريبـي و برنامه هايي است كهرسانه يكي از، ماهواره
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ارتبـاطي ايـن امكـان را    تكنولـوژي  . ها شده اسـت ي و كيفي رسانه          سبب رشد كم ، هاانسانروزافزون 
  گويد:اميرا در اين مورد مي. ارتباط برقرار كنند، ديگربا يك واسطهها بدون كه انسان استفراهم كرده

. هـايي داشـت  الب سريال يـه برنامـه  گاهي هم در ق. موزش روابط جنسيآ، آموزش بود گاهي«
ي بـودم و اون  دآدم سـر             ً      چـون مـن اصـوال    ، خودمون ناراضيه ةگفت از رابطزنونه به من مي ةزغري

ي مختلفي دوسـت داشـت و مـن    هااون مدل. تجربه كنه هاي متفاوتي رادوست داشت خيلي مدل
كه مياد چون اون خانمي  ؛معقول بودن غيرنظر م به      ًمسلما . خواست اون شكلي باشهدلم نمي    ًاصال 

. . . داشتاون نبايد از من توقع مي براي اين كار تربيت شده و ،دهانجام مي رسانه اون فعلو تو اون
كـنم تحـت   ر مـي كمي اين اواخر عقايدش عوض شده بود كه من فكه ي«: دهدادامه مي ،همچنين »

  .»گوشيش بلوتوثايي داشت كه من عالقه نداشتمتو. ها باشهرسانه تأثير
 ،شدمبيدار مي، ون شبايي كه تا صبح بيدار بودا«: كندترونيكي اشاره ميالك هاينيز به واسطه الهه

بـار رفـتم   دويكـي  « :دهـد چنين ادامه مي و »كنههاي سكس رو نگاه ميديدم يكسره داره شبكهمي
ولـي   ؛س بوك نبـود عضو في. كرده بودنارسال فيلماي مبتذل براش ، عكساي مبتذل، داخل ايميلش

مـاهواره هـم   ، اب آنتن بـود   نص « گويد:. منا نيز مي»دونستو مير كه عضو بودن اسم تمام خانمايي
  .»كردزياد نگاه مي

  ارتباطات ابزارمند
 ؛هـاي روز كه از طريق يكي از فنـاوري  شودارتباط ابزارمند به آن نوع ارتباطي اطالق مي ةمقول

بـه برقـراري روابـط     اطي شـوهر با اسـتفاده از ايـن وسـايل ارتبـ    . انجام گيرديعني تلفن و اينترنت 
در اسـتفاده   صرف زمان زياد. دشوهاي پورنو سرگرم ميهم با برنامه و يا باز پردازدفرازناشويي مي

ه هـاي همـرا  تلفـن  ؛تخريب روابط نقش دارد ها درساير رسانه ازاز وسايل ارتباطي همانند استفاده 
تماشاي تلويزيون و ورود بـه  ، موسيقي، راديو دادن بهمانند گوش ؛ايرسانه ةهاي چندمنظوراستفاده

تـا  ، از جهـان اجتمـاع  ، شود كاربر تلفن همـراه اين امكانات باعث ميدارند.  جهان مجازي اينترنت
  .حدي بريده شده و به دنياي خود برود

بعد يه مدت هم فهميدم با يه دختره تلفنـي در   ؟دونم با كياما نمي ؛كردچت مي«: گويدمي منا
  ». . . رفتبا موبايلش ور مي، تاپش بودهمش پاي لپ«: گويدميهم پروانه  .»طهارتبا
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  ارتباطات از درون تهي شده  :اصلي ةمقول
 ةزناني كه به حاشـي ، ميانجي طالق در اين مقاله ذكر شدي و                  ّبه عنوان شرايط عل  چهآن بنابر     

كـم بـه ايـن نتيجـه     كـم ، شوهر دارندبا ، زايا ارتباطات مخدوش و تنش ده وزندگي شوهر رانده ش
 و باختهرنگ، جنسي و جسمي و كالمي، هاي عاطفيحيطه ةدر هم شان با شوهررابطه رسند كهمي
به  پسدگي ميسر نيست تداوم اين زن و نيستند ديگركه ديگر قادر به تحمل يك اندخانههم دو تنها

كـه  محـض آن  انـد و بـه  پذير و شـكننده باين نوع روابط بسيار سست و آسي. افتندفكر جدايي مي
ها از درون تهي شـده و بـه   رابطه، يا بر اثر مرور زمان يا عوامل ديگر آشكار شودمصلحت ديگري 

يافتـه،  اجتمـاع سـاخت  در ) نيـز از دسـت دادن هويـت    2005( جرتينا. شكندهاي مختلف ميبهانه
  يند طالق متذكر شده است.آاين فر ارزشي در روابط را براي زنان درمعنايي و كماحساس بي

  گرشرايط مداخله
پديـده در   كند كهبستري را مهيا مي اي از شرايط است كهمجموعه، گر يا ميانجيشرايط مداخله

گـر و يـا ميـزان    فرهنگـي و اقتصـادي هـر كـنش    ، موقعيـت اجتمـاعي   ،بنـابراين . افتدآن اتفاق مي
سازد كـه  شرايطي را مهيا مي اقتصادي و فرهنگي، يهاي اجتماعگر از سرمايههر كنشبرخورداري 

  . گر نام بردتحت عنوان شرايط مداخلهتوان از آن مي
ناشـويي  ز زندگي در منفي ريــ تأثي      ً  معمـوال   ،شوهر در زندگي مشترك ةخانوادجاي بيدخالت  
 تمالاح و دهكـر  حرانــ ب و اختالل دچار را نـزوجي زندگي مـسال و ثابت روند كه نحوي به ؛دارد

تربيت شـوهر در دورانـي كـه تحـت سرپرسـتي       ةنحو. دهدمي افزايش را آنها جدايي يا اختالف
فقـدان  و  توجهي والدين به تربيت جنسي و رفتارهاي جنسي فرزندان پسر)ويژه بي(به والدين بوده

هـد و  دتعامالت مثبت زوجين را كـاهش مـي   )محروميت اقتصادي(برخورداري از منابع اقتصادي 
هـا  مشكالت اقتصادي در بين زوجيني كه منافع خانوادگي آن. دهدها را به سوي طالق سوق ميآن

كنـد و  ثبات ميها را بيندگي زناشويي آنز، باشدندگي در سطح استاندارد مناسب نميبراي بقاي ز
پـژوهش  گر در ايـن  مداخله اي از شرايطمجموعه، ها بيشتر تعامل منفي دارندمردان در اين خانواده

  . بوده است
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  زمينه 
ل مح ،به عبارتي ؛كنداي داللت مياست كه به پديدهاي گر سلسله خصوصيات ويژهنشان، زمينه

. )102 ، ص.1385 ،(استراس و كـوربين  اي در طول يك بعد استحوادث يا وقايع مرتبط با پديده
يـزان اسـتفاده از   م: نـد از اعبـارت مورد نظر  ةپديد ةزمين، حاضربا توجه به اين تعريف در پژوهش 

ميزان و كيفيـت  ، ايوارهشدت اختالف عادت، ت روابط فرازناشوييشدت و كيفي، هاي نوينرسانه
 ةدهد كه به گفتـ تر رخ مياجتماعي وسيع ةها در يك زميناين ةهم. اف بين مطالبات و امكاناتكش

پايان است اجتماعي دائم و بي تغيير ،اصلي آنويژگي  )1996(استيسي ، يكي از متخصصان خانواده
سـازد.  خانواده را نيز از خود متـأثر مـي   شك اين تغيير اجتماعي،كه ويژگي جهان امروز است و بي

  ترين ابعاد اين وضعيت براي خانواده هستند.اقتصادي و تغييرات ارزشي مهم                    ِتغيير در شرايط عيني 
  

   راهبردهاي كنش و كنش متقابل 
  ر بهبود اوضاع و اصالح شوهر به منظو طيشرا رييتغ
 يتا حد امكـان اسـتراتژ   ،ندشوشده مواجه مي ارتباطات از درون تهي ةپديد كه با يزنان زمان  

ـ  »منظور بهبود اوضاع و اصالح شـوهر  به طيشرا رييتغ« اسـت كـه    يگفتنـ . رنـد يگيمـ  شيرا در پ
 نيقـ يكـه   يو زمـان  دشويواجه مم انياطراف                                         ًزنان در تمام موارد با مقاومت شوهر و بعضا  ياستراتژ

با بـذل   و ندكنيم ييجدا يبرا ياقدام قانون ،ستيبه بهبود اوضاع ن يديام گريكنند كه ديحاصل م
  . رنديگيخود طالق م يگرفتن حقوق معنودهيو ناد يحقوق ماد
  آوري جهت بهبود شوهرفرزند

شـود ايـن اسـت كـه بـراي      ترين و پركاربردترين نصايحي كه به نوعروسان مييكي از قديمي
ايـن امـر   . تر فرزندي بـه دنيـا بياورنـد   چه سريع هر، شدن شوهرپذيروليتؤزندگي و مس شدنگرم

بندي به ساختار ازدواج افزايش احتمال پاي ،موجب افزايش تعهدات و تعلقات زوجين و در نهايت
ي در ايجـاد تـنش در   كند خـود مـانع مهمـ   طفي كه فرزند در والدين ايجاد مياحساس عا. شودمي

گفـتن بچـه بيـار    بهم مي«: گويدمي محبوبه. شودييافتن به سمت طالق محسوب مخانواده و سوق
گفـت بچـه بيـاري    مـادرش مـي  « كند:ناهيد هم به همين نكته اشاره مي .»منم آوردم ،شهخوب مي
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هايي مشابه با نصيحتز اميرا و اعظم ني. ». . . بيار گفت دومي رو،اولي اومد بدتر شد ،شهخوب مي
  . اندمواجه شده

  

  بحث با شوهروجر، كردن شوهرنصيحت
در ابتـدا سـعي    ،ندهسـت  نمنـدتر اجا كه زنان در برقراري ارتباطات كالمي از مـردان تو آناز     

متمايـل بـه سـاير     ،و اگـر موفـق نشـدند   ننـد  كفصـل  و  ّحل كردن كنند هر مشكلي را با صحبتمي
 دمر توسط قتو صختصاا معد، دمر يا زن دنبو فكمحر. شـوند مـي  شـاجره م ماننـد  ؛سازوكارها

 كاهش باعث، لفظي هـــايهمشاجر و گووگفت حين در زن هـــ ب مــرد  بيتوجهي، گووگفت ايبر
 اريبرقر در درــ م و زن عفــ ض همچنين،. ستا هشد يگردها از يكآنصلةفا يشافزا و صميميت

 ازبــا كاســتن  ،دمر و زن تمدطوالني هگا و رمكر ياقهره و تختالفاا حل رتمها شتناند، طتباار
 ينا به و هشد ديگـر يـك  از هاآن نجشر موجب، انهمسر منفي تتعامال يشافزا و مثبت تتعامال
 گفتم بيازبون خوش مي بهش با«: گويدمي زهرا. ستا دهبو مؤثر هم از هانآ ةلفاص ديجاا در ترتيب

هي باهاش « گويد:اعظم هم در تأييد همين موضوع مي و »فايده نداشت ،بار گفتم چند ،سرزندگيت
و اميـرا چنـين    »زنـدگي بـاش   بـه فكـر   ،گفتم ما بچه داريـم مي ،كردمنصيحتش مي ،زدمحرف مي

  .»رفتو مي كرداونم قهر مي ،كردمباهاش دعوا مي ،زدمسرش داد مي« گويد:مي

  پي درهاي مكرر و پيآشتيوهرق
، 1988(اسپنير و تامسون،  شودبين زوجين قبل از طالق تجربه مي د تنشاي از تضا     ً     معموال  دوره

، تـا بـا قهركـردن    كندزن سعي مي ،بر ندارد اي دركردن شوهر نتيجهحتزماني كه نصي). 330 ص.
 پـذيري زن آموختـه اسـت كـه    جامعه ةكه به واسطچرا ؛ندكاش راضي شوهر را به پذيرش خواسته

توانسته تا شده و زن ميتر مياندكي رام ،قهر همسر ةبا مشاهد ،بودهمردي كه دلش درگير همسرش 
ديگر قهر  ،جا كه شوهر تعلق خاطر كمي به زن دارداما از آن ؛حدي حرف خود را به كرسي بنشاند

امـا ديگـه حرفمـو     ،كردماعتنايي ميبهش بي ،كردمباهاش قهر مي« ستاره. كندمتحول نمي را زن او
سامان گذار چندان هپذيري سنتي، ديگر در شرايط نابهاي مبتني بر جامعهبينيپيش گويا .»خوندنمي

  كارآمد نيست.
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  در ميان گذاشتن مشكل با اطرافيان
طلب يـاري   ،مشكل        ّبراي حل  از ديگران، ندكمشكل را حل  ،هايي قادر نيستتنزماني كه زن به

كه به طوري  ؛گيردمعكوس مي ةنتيج رانه،    ِ                بودن  هنجارهاي مردساالبه خاطر غالب اما گاهي كند؛مي
گيـري را بـراي زن   صـميم ت ،يا با دادن اطالعات اشـتباه و مغرضـانه   و انگارندخودش را مقصر مي

  كند:محبوبه در اين رابطه چنين اظهار مي. ندكندشوارتر مي
ن من آبرومو از سـر راه نيـاوردم كـه بگـ    ، گفت نهبابام مي ،ون موقع كه تو عقد بودما«

جوريه بايـد تـا آخـرش    حاال هم كه اين. من كه به تو گفتم كه نكن، دختر من طالق گرفته
ولـي گفـتم تـو راضـي باشـي       ؛ولي خوب االنم بابام راضي نبود من جدا بشم ؛تحمل كني

جا بابام سـكوت  ديگه اون. تونم با اين زندگي كنممن نمي، تونمنمي                    ًنباشي من ديگه واقعا 
ولـي  « گويـد: . اميرا نيز مـي »دونيخودت مي، خواي بكنيكاري مي ره. هيچي نگفت ،كرد

خـودت   ؛تـونم كـاري كـنم   گفت من كه نمي، به باباش گفتم. ديگه جونم به لبم رسيده بود
ماهه بود كـه   2بچه « گويد:بردن به پدر مي. ناهيد از پناه»خواي طالق بگيرمي ؛فكراتو بكن
 و يگانه از راه حلّ »سرم آورده واين بالها ر. دم بريدمگفتم ديگه خسته ش ؛بابام ةرفتم خون

ناهيد نيز بـر همـين   ». گفت چند سال بگذره درست ميشهمادرم مي«كردن توسط مادر: صبر
زندگيشـو  ، گرده خوب ميشهميبر، گفت بره دوراشو بزنهمادرش مي« :گذارده مينكته صح

چـون اگـه    ؛گفتمبه كسي نمي«رده است: تري را تجربه كاما پروانه وضعيت وخيم ؛»كنهمي
  .»گفتن اين چيزا تو فاميل ما نيستكرد ميگفتم كسي باور نميمي

  

  نامشاور پيگيري و مراجعه به متخصصان و
بـه   ،روانـي دارد مشكل دهند كه شوهرشان بيماري جسمي يا مواردي كه زنان تشخيص مي در

از  اننـد بـا اسـتمداد   وتكننـد مـي  ه احساس مـي زماني ك ،همچنين كنند وپزشك مربوطه مراجعه مي
اغلب موارد بـا همراهـي    در اما اين اقدام ؛دهنداين كار را انجام مي، مشكل بپردازند             ّمشاوره به حل 

  . م نيستشوهر توأ
بـر   و اميـرا نيـز   ». ...،بيمارستان رواني ،شناسروان ،مشاور ،بگي بردمش هرجا«: گويدمي ناهيد

           ًرفت كه مثال  دوبار ،رفتم مشاوره بار چند« كند:وب تأكيد ميمطل ةصول نتيجپيگيري خود و عدم ح
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دكتري گفـتن   به هر« . سخن نرگس نيز مؤيد همين مطلب است:»ولي هيچي فايده نداره ؛ترك كنه
  .».اما چه فايده.. ؛رفتم

  اقدام قانوني 
زدن بـه  تلنگـر «قصـد   ابتدا زنان با اين حركـت فقـط  در . قانوني استاقدام ، زنان ةآخرين حرب

امـا   ؛كننداقدام قانوني مي ،كردن او به زندگيبنديا پاي ديب شوهربه قصد تأ دارند و تنهارا  »شوهر
محبوبـه  . داننـد مـي  »رهاشـدن «بـراي   دستاويزياين اقدام را  ،نشيندوقتي اين تير هم بر هدف نمي

  گويد:مي
ديـدم  چـون مـي  از سـال سـوم   ام وكالت طالق داشـتم  چون من براي بخشيدن مهريه«
ولـي   ؛ازش حق طالق گرفتم ،پذير نيست و حاضر نيست براي زندگيش كار كنهوليتؤمس

گيرم كه تو بدوني اگه كـار نكنـي   فقط اينو مي ،خوام ازت طالق بگيرمبهش گفتم من نمي
  .»شمازت جدا مي

شه ميوني كه درست ميدرهي بقيه اومدن پا ،دوبار تا دم دادگاه رفتم«: گويدنيز مي اميرا
و  »كارامو كردم بعد به بقيـه اطـالع دادم   ةخودم رفتم هم ،آخر به هيچكي نگفتم ةديگه دفع

  . گويان آخرين تير در تركش استپاسخ ةاقدام قانوني براي هم

  پيامدها
است كه زنان مطلقه  يا منفي آن دسته از پيامدهاي مثبت وزنان  يطالق برا يامدهايپ مقصود از

ها را تجربـه  ها مواجه گشته و آنبا آنو يا به طور رواني و فردي  ديگرانارتباط با نزديكان و يا  در
  . ندكنمي

الت اين مشكزنان،  ةمهرچند كه ه ،پيامدهاي روحي دردناك طالق است، اين دسته مشكالت
گـرفتن  دانستند با قرارياند و من از قبل به اين مسايل آگاه بودهبرخي زنا، اندرا به يك اندازه نداشته

ر حتي به اين مسايل فكر هـم  ند و برخي ديگشوبودن با اين مشكالت مواجه ميلقهدر موقعيت مط
براي تسكين و حتي تعدادي نيز  ندهست از طالقشان پشيمان ،حال حاضر اي كه درگونهبه ؛اندنكرده

زناشـويي  برقـراري روابـط فـرا   ون مصرف دخانيات و يا چنجاري همهنابه خود دست به رفتارهاي
  شود.مي» طالق ةكنترل پديد« ةاين مقوالت منجر به مقول .زنندمي
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  يعلّ اگراميد - 1شكل 

كـه  هـايي  داده. گيردت ميأها نشاي است كه از دادهنظريه، مبنايي ةنظري :مبنايي پژوهش ةنظري
 ،(گليـزر و اسـتراس   شـوند مـي  تجزيه و تحليل ،يند تحقيقآفر          آوري و طي مندي جمعبه طور نظام

1385(  
و در مواجهه با ديگران  »سازندميبر«گران آن را ه كنشچيزي است ك، طالق ةدرك معنايي پديد

د و براي زنان مطلقه معناي ناخوشايندي نـدار  ،طالق به نفسه، از اين روي. نندكامعه تجربه ميجو 
گيرند در مواجهه با جامعه قرار مي ما زماني كها ؛است همراه »يرهاي«با  هاحتي براي تعدادي از آن
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جـا كـه تحـت فشـارهاي جامعـه قـرار گرفتـه و        آن ؛كننـد برخورد مي »طالق ةروي ديگر سك«با 
  . گيرندقرار مي »هادهاي برقراري روابط فرازناشوييپيشن«معرض  خورند و يا درمي »برچسب«

 »ارتباطات از درون تهي شده« نقش مقولهبردن به مبنايي پژوهش حاضر با پي ةنظري ،درنهايت 
كالمـي بـين زن وشـوهر و نقـش آن در اسـتحكام      بر اهميت وجود روابط پررنـگ كالمـي و غيـر   

 .دشوباره ختم مياين مدل نظري در يةبا ارا، خانواده ،بناي جامعهسنگ
  

  پيامد               راهبردهاي كنش و كنش متقابل                 ي            ّشرايط عل       
  
  
  
 
  
  
  
  

  مدل نظري نهايي - 2 شكل
	

  و پيشنهادهاگيري نتيجه. 5
اين پژوهش منجـر بـه   .طالق پرداخته شد ةديدرك و فهم زنان از پد يپژوهش به بررس نيدر ا

بيان » ارتباطات از درون تهي شده« ةعمد ةها را تحت مقولتوان تمامي آني شد كه ميكشف مقوالت
زنـان را بـه   ، زماني »ارتباطات از درون تهي شده«: توان گفتمي، شدهت ذكربا توجه به مقوال د.كر

ترين پيامد مهم. ماندنتيجه ميبي »تالش براي بهبود شوهر«دهد كه استراتژي سمت طالق سوق مي
گرفتن در شرايط مواجهه با پيشـنهادهاي مكـرر روابـط    قرار« ،خودشان عقيدةجدايي براي زنان به 

  . است »فرازناشويي

  

  آوريفرزند
  استمداد از اطرافيان

تحمل سختي ها                
درخواست از شوهر براي تغيير شرايط 

هاي تخصصي پيگيري پزشكي و مشاوره
  جهت بهبود شوهر

 ةكاهش سرماي
  اجتماعي

  اعتمادي به جامعهبي
خوردن از برچسب

 سوي جامعه

 ارتباطات فرازناشويي
  ايرسانه مصرف

  ارتباطات ابزارمند
شكاف بين مطالبات 

  و امكانات
 تضاد ارزشي زوجين
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 ؛زنان اسـت  يطالق برا يمنف يامدهاياز پ يبخش بزرگ يكه مشكالت اقتصاد داستيناگفته پ
 ،و بـه تبـع آن   يعـدم اسـتقالل اقتصـاد   ، ندشـو ين مواجه مآكه اكثر زنان مطلقه با  يامديكه پچرا

اسـت و   يبا نقل مكان بـه منـزل پـدر    يوابستگ نيا                     ًخاستگاه است كه عمدتا  ةبه خانواد يوابستگ
بودن به همـراه  بارخانواده زن و احساس سر ياعضا ريفرزندان و سا نيتنش ب جاديا لياز قب ياتتبع
از  يكـ ي زيـ شـود ن يجامعه به زنان مطلقـه وارد مـ   يكه از سو يفشار ،طور كه ذكر شدهمان. دارد

ش پـژوه  نيـ ا جينتـا  ،ياز طرفـ . دارد يها جامشكالت آن نيتربزرگ ةزمر است كه در ييامدهايپ
 يبرا زين يمثبت يامدهايپ، زنان به دنبال دارد يكه طالق برا يمشكالت فراوان رغميعل كهنشان داد 

كه  ياآزادي از زندگي اما ؛طالق به معناي آزادي است، براي بيشتر زنان مطلقه. به همراه دارد هاآن
را احسـاس   تيـ بـه حما  ازيـ زنان ن يهرچند كه هنوز هم تمام ،بند و باريداده و نه بيآزارشان مي

از زنـان بـا وجـود مشـكالت      ياديتعداد ز. ندهست شدت ناراحتبه يدر زندگ ييو از تنها كننديم
 ةدهندامر نشان نيبه ازدواج مجدد دارند و ا ليچنان تمااما هم ؛اندشتهدا يقبل يكه در زندگ ياريبس
و از سـوي ديگـر،   از يـك سـو و    هـا آن يدانستن خانواده برامندزنان به خانواده و ارزش يبنديپا

بـودن و در انتظـار حـامي و پشـتيبان بـودن كـه از       بـودن، منفعـل  پذيري مبتني بر احساساتيجامعه
كه به علت زناني . )194، ص. 1382(اعزازي،  باشد، مياست نهاي فرهنگ ايراني براي زناويژگي

شان سـعي  با وقف خود براي فرزندان ،امكان ازدواج برايشان فراهم نيست ،بودن حضانت فرزنددارا
) 1386( بخارايي ةاي است كه در مطالعاين نكته. يابند يخوردن در جامعه رهايكنند از برچسبمي

 تـأثير تحـت   ،شايد بتوان گفت كه معناي طالق بيش از هر امر ديگـري نيز به آن اشاره شده است. 
اد خـوردن از سـوي جامعـه و پيشـنه    چسـب برها از كه بيشتر آنچرا ؛گفتمان جنسيتي جامعه باشد

  . مند هستندبرقراري روابط فرازناشويي گله
امـا   ؛سو با برخي تحقيقات پيشين اسـت درست است كه نتايج اين پژوهش در برخي موارد هم

هـا  دانست كه در بخـش يافتـه  » طالق ةكنترل پديد«ة توان در استخراج مقولوجه تمايز عمده را مي
  گرفت.مورد بررسي قرار 
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  ها پيشنهاد
بايد بر تربيت جنسـي كودكـان و نوجوانـان و    ، طالق ةباتوجه به عوامل ميانجي در پديد - الف
مـا تـابو هسـتند و     ةكه برخي مسـايل در جامعـ  چرا ؛ي شوداجوانان توجه و اهتمام ويژه ،همچنين
نـد  زنباز ميل سر ئاز طرح اين مسغيره، ا زدگي واطالعي يا خجالتون بيچها به عللي همخانواده

 جـا كـه دسترسـي بـه    دهنـد و از آن هاي افراطي بـروز مـي  واكنش، ت فرزنداناالو يا در مقابل سؤ
راحتـي  بنابراين هركسي به، گيردهاي نوين به سهولت صورت ميگونه اطالعات از طريق رسانهاين
را خـانواده   لهمسـأ هـاي مهلـك ايـن    نـد و ضـربه  كلـه  تواند در تربيت جنسي نسل جوان مداخمي
از بتـوان   رال جنسي ئيرامون مساپ رسد ميل و نياز به دانستنضروري به نظر مي ،بنابراين. خوردمي

 ةد تـا زمينـ  كراقناع و ارضا  ،سويي داردخواني و همب كشور هملهايي كه با فرهنگ غاطريق رسانه
  . ها كاسته شودبسياري انحرافات و آسيب

كـه  چرا ؛رسدضروري به نظر مي، ويژه براي تربيت فرزندان پسرمادران به آموزش صحيح - ب
هنجار هرفتارهاي ناب شوهر در بروز و استمراركنندگان به نقش حمايتي مادرتعداد زيادي از مشاركت
  . اندشوهرشان اشاره كرده

. باشـد مـي  »هـاي نـوين  رسـانه « ،ديگري كه به عنوان يك عامل ميانجي كشف شـد  ةمسأل - پ
ساز نارضايتي خانواده سبب، حتي اگر به منظور علمي و شغلي هم باشد، هاافراطي از رسانه ةاستفاد
 ةسـفانه همـ  امـا متأ  ؛نـد ككننده را مصـروف خـود مـي   ن استفادهچراكه انرژي رواني و زما ؛دشومي

- نابـه  يهـا به استفاده، اندهاي نوين بودهانهبه نوعي درگير رس هاآن كنندگاني كه همسرانمشاركت

اقـداماتي   ،رسـد كـه در ايـن زمينـه    ضروري به نظر مي ،براينبنا. اندها اشاره كردهنجار اين رسانهه
هـاي  هنـگ بـا نـوآوري   فررشـد  سـرعت   اهنگيناهمـ . در مدارس ابتدايي صـورت گيـرد   هرچند

  به همراه داشته است. زيادي لئمساكنون  تاتكنولوژيكي 
ي هرنوع رابطه با زنـان  امعه مبني بر امكان برقرارتغيير گفتمان جنسيتي ج جهت در تالش - ت
هاي برقراري ارتباطـات سـالم   با آموزش مهارت، استجا كه اين امر يك امر فرهنگي آن از. مطلقه

  . امكان تغيير اين گفتمان وجود دارد، براي زنان و مردان
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رواني ، طالعاتيگونه حمايت امراحل هيچ ةدر كلي گيريرسد زنان براي تصميمبه نظر مي - ث
 كه جااما از آن ؛تنهايي به تحليل شرايط بپردازند و تصميم نهايي را بگيرندو ابزاري ندارند و بايد به

را در معـرض آسـيب    و فرزندانشـان  تعلق خاطر به زندگي و همسر دارند و از طرفي زندگي خود
كافي در مورد شـرايط پـس از    ةو به انداز گيرندميدچار تشويش گشته و تصميم هيجاني  ،بينندمي

احسـاس  و هاي الزم مواجه گشـته  پس از جدايي نيز با عدم حمايت ،بنابراين. انديشندجدايي نمي
الزم اسـت كـه    ،براينبنا. ندشوزا ميگرفتن در شرايط آسيبقرار ةكنند و آمادپناهي ميتنهايي و بي

 . ندشوهاي زندگي مسلح به انواع مهارت هااقدامات حمايتي بيشتري در اختيار زنان قرار گيرد و آن

ضـعف در  . اسـت  »تخريـب ارتباطـات  «هايي كه در اين پژوهش كشف شد يكي از پديده - ج
خانواده (خشونت  ةها در حيطارتباط سالم و پايدار از داليل بسياري از آسيب هايبرقراري مهارت

رهنگي بسياري كـه در ايـن زمينـه    رغم اقدامات فعلي. ) استغيره طالق و، طالق عاطفي، خانگي
افراد جامعه با  ةها برخوردار نيستند و جا دارد كه هماز اين مهارت كثيري ةهنوز عد، صورت گرفته
  . شوند يمهارت در زندگ نيكردن اادهيپ ند و قادر بهشوها آشنا اين مهارت

   هاي پژوهش محدوديت
 نيـ فقدان پـژوهش در ا  ربوط بهبخش اول م: استهاي پژوهش حاضر در دوبخش محدوديت

بخش دوم مربوط به  .كنديرا از محقق سلب م سهياست كه امكان مقا ييمبنا ةينظر كيبا تكن نهيزم
، انـد آوردهكارانه روي گي محافظهطور كه ذكر شد زنان مطلقه به يك زندهمان .هدف است ةجامع

ـ   تعداد خيلي زيادي از آن ،بنابراين يسـتند و تعـدادي نيـز كـه     ژوهش نها حاضر بـه مشـاركت در پ
 كنند.سختي ابراز ميبهكاري خود را بنا به همان محافظه هايهايي از تجربهبخش ،كنندمشاركت مي

و بـاز   اي نيز صرافت نفس ندارند و گويي از احوال و احساسات خود مطلع نيسـتند عده، از طرفي
تـرك   مصـاحبه را  ،هيـ ال اولؤاز چند س پس، انيگواز پاسخ ياعده، صرافت نفس عدما بر همان نب
نامـه  پرسـش  –در پيمـايش  معمـول  گردآوري ةگويان با شيوپاسخ      ًظاهرا ، از طرف ديگر. دندكريم
 ،بنـابراين . گويـان كمـي دشـوار اسـت    گرفتن در شرايط مصاحبه براي پاسخاند و قرارنوس شدهمأ

  . هايي مواجه استاي با محدوديتپژوهش در چنين جامعه
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