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رویارویی عوامل فردی و : فراتحلیل تحقیقات مربوط به طالق

 اجتماعی

 ، سمانه سادات سدیدپور منصوره زارعان
 

 2/6/46 : تاریخ پذیرش  49/  /7: تاریخ دریافت

 چكیده

و نيازمند راه كارهايي برای اصالحات اجتماعي و جامعه زيربنای سالمت آينده ی سالم خانواده

 آن باها   خانواده از بسياری و رسيده بحران نقطه به ما كشور در طالق كه جا آن از ،رهنگي استف

هدف اصلي اين . است واداشته مسئله اين بررسي در تکاپو به را زيادی محققان هستند، درگير

 تواند به ايجاد اين امر مي. پژوهش بررسي تحقيقات انجام شده در زمينه طالق در ايران  است

 .ارتباط بين مطالعات و دسترسي به يک نتيجه منسجم از ميان مطالعات پراكنده كمک كند

در فرا تحليل .  با  توجه به هدف اصلي پژوهش روش انجام اين پژوهش از نوع فراتحليل است

شود و سپس اطالعات بدست آمده با همديگر  ابتدا اطالعات از تک تک منابع اوليه استخراج مي

جامعه آماری تحقيق حاضر مقاالت . آيد ردد و در نهايت يک نتيجه جديد بدست ميگ تركيب مي

 -سال اخير، مقاالت چاپ شده در مجالت علمي 01پژوهشي مرتبط با طالق طي  -علمي

تا سال  0831های  ارشد و دكتری در فاصله زماني سال های مقطع كارشناسي نامه پژوهشي و پايان

نشاندهنده بدست آمد كه  14010،چارلز اسپرمن  و ويليام براونروايي از فرمول . است 0831

، 0481از بين عوامل موثر بر طالق ميزان نابساماني اجتماعي با اندازه اثر  .مطلوب است  روايي

، .0411، سطح تحصيالت با اندازه اثر 04.1نوع وسيله مورد استفاده ارتباط جمعي با اندازه اثر 

موثر ترين عوامل در بروز طالق هستند كه   0401و تعداد فرزندان با 0413شيوه همسر گزيني با 

بررسي ميانگين . موثر ترين عامل در بروز طالق است 0413از اين ميان شيوه همسر گزيني با 

 است كه بنا به تفسير كوهن حاكي از   1431اندازه اثر نشان مي دهد اندازه اثر عوامل اجتماعي 

 .است اجتماعيعوامل  زيادتأثيرگذاری 

  ."شيوه همسرگزيني "،"عوامل اجتماعي "،"فراتحليل "،"خانواده"،"طالق" :ها کلیدواژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. M.zarean@alzahra.ac.ir 

2. Sama.sadid@gmail.com 
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 مقدمه 

(. 0831خدايي سننگده و همکناران،   ) دهدسالم زيربنای سالمت جامعه را تشکيل مي یخانواده

 و پنذيری  فرهنن   و پذيری جامعه يعني خود اصلي های كاركرد به تواند مي صورتي در خانواده

 خانواده باشد هدفي كه  دوستي و الفت از سرشار و آرام محيطي دارای كه بپردازد فرهن  انتقال

 بنا  متزلنزل  خنانواده . بود نخواهد سنگيني و مهم وظايف چنين انجام به قادر مضطرب و تنش پر

 يادیز خطرات با را خود اعضای كه است معيوبي نظام واقع در و روبروست عملکرد در اختالل

 از نيز آنان. مانند نمي درامان پديده اين تاثيرات از نيز نزديکان و دوستان بستگان،. سازد مي روبرو

و نيازمند جامعه امل زيربنايي در سالمت آينده خانواده سالم ع.پذيرند مي تاثير نامبارک پديده اين

 (. 0833پرويزی و همکاران،) راه كارهايي برای اصالحات اجتماعي و فرهنگي است

وجود  چين و مصر،ايران ،يونان ،رودان ميان ازجمله های باستاني طالق در بسياری از سرزمين

های بسياری برای طالق ايجاد كرد و در قرن دهم ميالدی  محدوديت كنستانتين .است داشته

كليسای  برای نخستين بار از مجلس هنری هشتم .كليسای مسيحي آن را ممنوع دانست

 قانون كه است شده گفته طالق قانون يابي ريشه در .او را فسخ نمايد ازدواج خواست كه انگليس

 قبل سال 811. حدود حمورابي قوانين در. دارد را طالق باب درها   قانون ترين قديمي حمورابي

 بدون را خود همسر توانست مي مرد و آمد مي حساب به مرد امالک جزو زن مسيح، ميالد از

 دليل هر به كه دانست مي مجاز را مرد نيز رومي قوانين نخستين. دهد طالق موجهي دليل هيچ

 كه بطوری شد، تعديل زيادی حدود تا ميرو  قوانين مسيحيت ظهور با. بگسلد را زوجيت رلبطه

 به 1. -0: 0331 پوتهن،) گرديد امکانپذير طرفين توافق با طالق ميالدی چهارم قرن دوم نيمه تا

 شده شمردهها   حالل ترين مبغوض اسالم نيز و از نظر(.  000:  0831 همکاران، و رياحي از نقل

 امام. كنند حفظ را خانواده يعني بنا اين حکاماست پايداری، و استواری با بايد شوهر و زن. است

 طالق و كنيد ازدواج "العرش منه يهتز الطالق فان تطلقوا ال و تزوجوا": فرمايد مي( ع) صادق

 زندگي ادامه مواردی در اما(. .080حرعاملي،) آيد مي در لرزه به خدا عرش طالق با زيرا ندهيد،

 " داند نمي جايز را طالق اسالم.  بينند نمي اييجد جز ای چاره شوهر يا و زن و نيست ممکن

 از راها   آن های دل كينه، كه زماني يا و شوهر، و زن ميان دشمني پايداری و پيدايش از بعد مگر

 كه  است زمان اين در(. 0.0: 0831 قرشي، شريف) "بگسترند دام يکديگر برای و بخورد درون

 موقعيت اين در اما شود، مي شمرده طالق نهايي حل راه تنها و نيست مصالحه و سازش امکان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
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 مطرح را مشخصي اصول  روايات و آيات جا اين در. شود فراموش نبايد انصاف و اخالق نيز

 .دارند نيکو شکل به زنان ترک بر زيادی تاكيد جمله از و اند كرده

ختلف و مهای  اخير با ورود فرهن  های سال ها از آنجا كه در اما عليرغم اين توصيه

 روبرو ای عديده مشکالت با خانواده ها،  سردرگمي پذيرندگان و عدم جامعه پذيری مناسب آن

 اجتماعي علوم محققان برابر در زيادیهای   پرسش. است گرديده جدیهای  آسيب دچار و گشته

 زنان آينده. كرد جلوگيری خانواده فروپاشي و تزلزل از توان مي چگونه كه اين جمله از دارد قرار

 خواهند ادامه  زندگي به چگونه مادر يا پدر نبود در طالق فرزندان. است چگونه مطلقه مردان و

 يابي ريشه صدد در تا انگيخته بر را  محققان دست اين از ديگری سواالتي و سواالت اين. داد

 . برآيند مسائل اين

 بیان مسئله  
. اسنت  منامن  اينن  ويرانگر طالق و است خانواده اعضای آسايش و آرامش جهت مامني خانواده

 و نشناط  اينن  طنالق  و است مسئله بي و سالم خانواده گرو در افراد  سرزندگي و نشاط شادابي،

تنوان   مي. شود مي مسلط افراد بر افسردگي، اضطراب، مقابل در و كند مي سلب افراد از را شادابي

 محققنان  از بسنياری  نظر كه ما است اكنوني اجتماعي مسائل از مهم ترين  يکي تأكيد كرد طالق

 اسنتحکام  در زيادیهای  نابساماني از حکايت جهان در طالق آمار. است كرده مشغول خود به را

 در شنود   مني  منجر طالق به اولهای  ازدواج درصد 11 – 11 امريکا در كه بطوری. دارد خانواده

 انجنام  طنالق  هنزار  088 دحندو  .10. سنال  در دارد جمعينت  نفر ميليون 11 حدود كه فرانسه

 طنالق  هزار 011 هم ميليوني 11 انگليس در و طالق هزار 031 ميليوني، .3 آلمان در. است شده

 وقنوع  بنه  طالق 8.1 و هزار011 شمسي 0830 سال در هم ميليوني 00 ايران در. است شده ثبت

 . (www.who.org) است پيوسته

 شده ثبت طالق واقعه 31183 ،0831 سال در كشور، احوال ثبت آمار سازمان اساس بر

 .083 سال در. رسد مي واقعه 01.310 به و داشته زيادی افزايش ،0831 سال در امار اين. است

 آمار اساس بر.رسد مي واقعه 011813 به طالق تعداد و داشته صعودی سير افزايش اين همچنان

 كه است، بوده وردم018113  كشور كل در ،0838 سال در طالق تعداد كشور احوال ثبت

 اول ماه شش  در 38.00  طالق به 813.11 ازدواج نسبت. است 8.301 تهران در رقم باالترين

 تهران در رقم اين. انجامد مي طالق به ازدواج يک ازدواج 141 هر از يعني. است 141 ،0831 سال
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 توزيع.شود مي تمخ طالق به ازدواج يک ازدواج، 43. هر از كه معنا اين به. است رسيده 43. به

 سني توزيع بيشترين آماری،های  گزارش طبق. است بررسي قابل نيز طالق زمان در زوجين سني

 سال 3. -1. و زوجه در سال 1. - 1.سنين به مربوط ،0838 سال در طالق زمان در زوجين

 به مربوط طالق باالی آمار كه دهد مي نيز نشان  زندگي طول مدت به توجه. باشد مي زوج در

. آيد مي تر پايين طالق آمار بگذرد، ازدواج اوليههای  سال از هرچه و است زندگي اول سال چند

 طول با هايي ازدواج به مربوط مورد 311.. يعني طالق آمار بيشترين 0838 سال در كه بطوری

 مورد 31.3 به سال 1-1 مدت طول باهای  ازدواج در رقم اين. است سال يک از كمتر مدت

 بطوری. دارد متفاوت روندی روستايي و شهری نقاط در طالق آمار نرخ همچنين .يابد مي تقليل

 دهد مي نشان روستايي نقاط به نسبت را باالتری رقم شهری نقاط در طالق نرخ كه

(https://www.sabteahval.ir/.) 

 كاو و كند مورد را معضل اين نوعي به كدام هر دانان حقوق روانشناسان، شناسان، جامعه

 شناسايي با اند كرده سعي راه اين از و پرداخته طالقهای  زمينه و عوامل به برخي. اند داده قرار

 :بردارند مسئله اين حل سوی به گامي  آن، بر آمدن فائقهای  راه و عوامل

 اند  عده ای  نيز پرداخته فرزندان و زوجين خانواده، جامعه، بر طالق تاثيرات طرح به برخي

 كردن زد گوش با و اند داده قرار بررسي مورد را فرزندان يا و زوجين بر طالق رواني تتاثيرا

های  زوج. بکاهند طالق رشد نرخ ميزان از حدی تا كه آنند انديشه به ها، خانواده بر تاثيرات آن

ر يا) در آستانه طالق از توانايي عاطفي كمتر برخوردارند و با مسائل متعدد رواني  مواجه هستند

سازگار های  هوش هيجاني و هوش معنوی در زوج(.  0830محمديان،  ريحاني و  قادری، 

احساس خود ارزشي، رها شدن، خشم (. .083رقيبي و قره چاهي، ) وضع بهتری داشته است

نسبت به همسر قبلي، سوگند، صميميت اجتماعي و  خودارزشي اجتماعي  در مادران جداشده 

برخي رويکردهای درماني (. 0830و فاتحي زاده،  الشريف، بهرامي) تمورد تهديد واقع  شده اس

 و در نهايت فيض آبادی و خسروی(. 0830يوسفي و كياني ) در كاهش ميل به طالق موثرند

 تاثيرات يا و يابند بين  نوع تصور از خدا و رضايت از زندگي رابطه  وجود دارد  در مي( 0833)

اشاره دارند نداشتن ( 0831) اجي حيدری، اسماعيلي و طالبيكنند چنانچه ح كنترل را آن سوء

ها نشان داده اند كه تفاوت معناداری بين ميزان   پژوهش. فرزند در وقوع طالق موثر است

ميزان . عادی وجود داردهای  طالق و فرزندان خانوادههای  بهداشت رواني فرزندان خانواده
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اشگری كودكان عادی است و در اين رابطه پرخاشگری كودكان طالق بيشتر از ميزان پرخ

يعقوبي، سهرابي و مفيدی، ) تفاوتي بين زندگي همراه با پدر يا مادر در اين رابطه وجود ندارد

الزم برای  كاهش ميزان اضطراب های  نشان دادند آموزش(  0830) كاظميان و اسمعيلي(. 0833

تاثيرات منفي تجربيات خانوادگي  طالق موثر بوده و بايد كمک كردهای  فرزندان خانواده

مداخله جويانه را برای كودكان های  برخي تحقيقات شركت در برنامه. كودكان، كاهش يابد

و ( 0833  بانکي، اميری و اسعدی، .083كرمي، فخر آذری و قاسم زاده، ) طالق مفيد دانسته اند

اند در مقايسه با  ا گذراندهای كودكان طالق ر اشاره كرده اند كه كودكاني كه برنامه مداخله

والد، رابطه كودک با همساالن و نيز  –كودكاني كه اين برنامه را نگذرانده اند در،  رابطه كودک 

ها نسبت به طالق والدين شان   اند و نگرش آن حل مسئله، نمره باالتری كسب كردههای  مهارت

عبدی، پور ) ن كاهش يافته استها نسبت به طالق والدينشا  مثبت تر است و احساسات منفي ان

 حقوقدانان كه است مهمي مباحث از نيز طالق حقوقي مسايل بررسي (. .083ابراهيم و نظری، 

 از مباحث اين طرح و بيان با اند كرده سعي آنان. است كرده تحقيق و بررسي به وادار را

ها در تالشند   ن پژوهشاي. كنند جلوگيری مسئله اين وقوع از مواردی در و مسئله اينهای  آسيب

و پيشگيری از تعدی به حقوق آنان در زندگي  زوجينگامي موثر در جهت احقاق حقوق 

  0833  خدادپور وديلمي،0833  روشن و مظفری،0831اله مرادی و احدی،) دزناشويي باش

 (.0830و  طالب احمدی، 0830  پوراسدی و هاشمي، .083عليشاهي قلعه جوقي و سعادت، 

فوالی   . اند برشمرده آن گسست و خانوادگي اختالفات چون  در  را زيادی عوامل محققان

،  %(81) فردی -،  عوامل شخصي%(11) عوامل اجتماعي( 0831)  شاه نعمتي گاوگانيو  

 برخي. را به ترتيب  در طالق موثر دانسته اند%( 01) و عوامل فرهنگي%( 08) عوامل اقتصادی

 الگوی پسامدرن و مدرنيته سوی به سير كه معتقدند و اند كرده اشاره جهاني تحوالت و تغيير به

 كاهش است و باور دارند  گذاشته تاثير خانواده روابط بر و كرده دگرگون را خانوادگي زندگي

 خانوادگي همبستگي دانشمندان از برخي زعم به كه است مدرنيته آثار از نيز خانواده كاركردهای

سنتي يا غير ) سبک ازدواجاز ديد اين دسته از پژوهشگران  . است ردهك سستي و ضعف دچار را

مي تواند در تعيين شادكامي، سازگاری زناشويي و ميل به طالق بر روی زوجين تاثير ( سنتي

 امر اين در را ارزشي نظام در اين گروه  تغيير .(0831فاريابي و زارعي محمود آبادی،) بگذارد

 نظام در آمده بوجود تغييرات از برخاسته مستقيما را خانوادگي مشکالت و اند دانسته دخيل
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 زني چانه قدرت آن دنبال به و زنان ها نيز  اشتغال  از پژوهش دانند و  برخي مي جوامع  ارزشي

 . اند دانسته موثر امر اين در را زنان

 ضرورت تحقیق 

 هستند، درگير آن باها   خانواده از بسياری و رسيده بحران نقطه به ما كشور در طالق كه جا آن از

 بنه  مربنوط  مسنايل . اسنت  واداشنته  مسنئله  اين بررسي در تکاپو به را زيادی اين مسئله محققان

 داده اختصنا   خنود  بنه  را تحقيقات از زيادی بخش جامعه در آنهای  آسيب و آن علل طالق،

 ضنرورت  و موضنوع  اينن  اهمينت  از نشان زمينه اين درها   پژوهش گسترده حجم و تنوع. است

 . دارد زمينه اين در تحقيق و بررسي

 هدف تحقیق
مرتبط با موضوع طالق  و با توجه به بنين رشنته ای   های  بدليل پراكندگي پژوهش  است طبيعي

 پراكنندگي   در نتايج ها  و روشها  بودن موضوع و مستقل بودن محققان از يکديگر  و تنوع نمونه

ها    آن ارتباط به تواند مي متراكم تحقيقات اين  تحليل فرا بررسي ا لذ .دارد وجود تناقض احيانا و

 بررسيها   آن افزايي هم و راهکارها و نتايج شود و انباشتگي تقويت دانش دائمي شبکه و بينجامد

هندف   .بخشد مي تسهيل را زمينه اين درها   حل راه به يابي دست و آسانتر را طالق مشکل حل و

توانند   اين امر مي. ررسي تحقيقات انجام شده در زمينه طالق در ايران  استاصلي اين پژوهش ب

به ايجاد ارتباط بين مطالعات و دسترسي به يک نتيجه منسجم از ميان مطالعنات پراكننده كمنک    

هنا   كند، خألهای موجود را شناسنايي كنرده و از دوبناره گنويي و هندر رفنتن هزيننه پنژوهش        

 .جلوگيری كند

 سواالت تحقیق

 :ذيل پاسخ دهدهای  پژوهش حاضر در تالش است به پرسش 

براساس تحقيقات مرورشده، مهمترين عوامل  موثر بر طالق در تحقيقات مرور شده در 

 فراتحليل كدام اند؟

 عوامل اجتماعي بر طالق تاثيرگذارتر است يا عوامل فردی؟

 اندازه اثر عوامل اجتماعي طالق چه مقدار است؟
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 فردی طالق چه مقدار است؟ اندازه اثر عوامل

 پیشینه تحقیق
 : توان در دو گروه جای داد مي تحقيقات پيشين در اين زمينه را 

 .اند تحقیقاتی که به فراتحلیل در موضوعات مختلف پرداخته  (الف

های انجام شده و يکدست  بسياری از محققان، فرا تحليل، يعني دسترسي به نتايج و يافته

دانند، از اين  مي ها را گامي بسيار مفيد برای برنامه ريزی و حل مشکالت فتهكردن آن نتايج و يا

اند تا در زمينه موضوعات مختلف به فرا تحليل تحقيقات در آن زمينه  رو در صدد برآمده

 روان شناسي و پزشکي هستندهای  گستردگي اين تحقيقات بيشتر مربوط به حوزه. بپردازند

روان شناختي بر افسردگي پس از زايمان در ايران با توجه به نقش فراتحليل اثربخشي مداخالت 

شناسايي عوامل موثر بر انجام عمل سزارين در  ،(0831عريضي و زارعي،) تعديلي شيوه درمان

فراتحليل عوامل ، (0831سياوشي، شجاعي و ذاكری،) زنان باردار بر اساس رويکرد فراتركيب

ارزيابي كيفيت گزارش  و ( 0831كاوياني و نيلي، ) کيموثر بر تدريس اثربخش در آموزش پزش

و  غفوری ) مطالعات مرور نظام مند و فراتحليل در مجالت پرستاری و مامايي ايران

علوم انساني  و فني نيز های  اخير  بتدريج در  ميدان پژوهشهای  البته در دهه(   0831همکاران،

ت حوزه پذيرش فناوری اطالعات و ارتباطات در راتحليل مطالعاف: مورد توجه قرار گرفته اند  

فراتحليل چهار دهه پژوهش در موضوع  ، (0831  باب الحوائجي و دوالني،  حريری ) ايران

 ، فراتحليل برنامه های مداخالتي پرورش خالقيت(0831صادقي فسايي و خادمي، ) اشتغال زنان

 وبخارايي  ) دكشي در استان ايالمفراتحليل مطالعات خو،(0831،  احراریو  هاشمي، واحدی )

 ..و  (0831ميرزايي، 

 .اند تحقیقاتی که به فراتحلیل طالق پرداخته (ب

فراتحليل تحقيقات انجنام شنده   "در پژوهش خود  با عنوان (.083) اسماعيل زاده  و همکارانش

در . دبه فرا تحليل مطالعات طالق پرداختنه انن   "0803 -0833های  در زمينه طالق در طول سال

مطالعنه بنرای    8.اين تحقيق، مطالعات مربوط به عوامل موثر در طالق، گنردآوری و در نهاينت   

هنا اسنتخراج    فرضيات هر ينک از اينن پنژوهش   . ه استپذيرفته شد "مرور سيتماتيک"ورود به 

 . ه اسنت فرضيه استخراج شده و عالمت گنذاری شند   013ها و اجزای مطالعات  مولفهه و گرديد
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، ضنعف  "بين رشنته ای "فقر شديد مطالعات با رويکرد : فرا تحليل نشان داده است كهنتايج اين 

های آماری پيشرفته، ضنعف   ، استفاده كم از آزمون"ژرفانگر"و  "كيفي"های  در استفاده از روش

هنای   های آزمايشي و ابزارهای اسنتاندارد، اسنتفاده بسنيار كنم از مندل      شديد در استفاده از طرح

هنای   اسنتفاده از نظرينه   از سوی ديگر، .های مطالعات در حوزه طالق بود ه ضعفنظری  از جمل

تمنام مطالعنات    -تقريبنا - همسان همسری، مبادله، شبکه و قشربندی اجتماعي  ويژگني مشنترک  

 .انجام شده در زمينه طالق در ايران بوده است

های انجام شده  وهشفراتحليلي بر پژ"در تحقيقي ديگر با عنوان ( .083) ذوالفقاری و شادی

برای اين مطالعه، . به تحليل مطالعات در زمينه  طالق پرداخته اند "در زمينه علل موثر بر طالق

 .ه است، وارد كاربرگ فراتحليل گرديدهپژوهش كه مناسب تشخيص داده شد  11 اطالعات

ر از متوسط پايين ت عوامل اجتماعي و فردی را  ا توجه به معيار كوهن، اندازه اثر ايشان ب

برای همگني مطالعات انجام گرفت كه نتايج آزمون حاكي از  Qهمچنين آزمون .كنند مي گزارش

 . ناهمگني مطالعات بود

مرور سيستماتيک  "با عنوان (  0831) در تحقيق جديدتر اسماعيل زاده، بقايي و عميدی

ام شده در زمينه طالق  مورد از تحقيقات انج 8.،  بررسي "تحقيقات انجام شده در زمينه طالق

بر اساس اين مطالعه، استفاده از متغيرهای  همسان همسری، .  مد نظر قرار داده شده است

تمام مطالعات انجام شده در زمينه  -تقريبا–مبادله، شبکه و قشر بندی اجتماعي، ويژگي مشترک 

از تفاوت ميزان و اين تحقيق،  با نگاهي به نقشه جغرافيايي در سطح كشور، . طالق بوده است

 .های فرهنگي و اجتماعي حکايت دارد های وقوع طالق بر اساس تفاوت علت

: مسايل فرزندان طالق در ايران و مداخالت مربوطهدر پژوهش ( 0831) يحيي زاده و حامد

كه  -پژوهش های داخلي مربوط به حوزه ی فرزندان طالقنشان دادند  فراتحليل مقاالت موجود

مقاله  1.مورد تحليل قرار گرفته، و نهايتاً  -اندپژوهشي داخلي به چاپ رسيده در مجالت علمي

كه پژوهش های داخلي عمدتاً به بدست آوردند  و بدست آمده و مورد بررسي قرار گرفته است

سالمت روان و زير مقياس های آن توجه كرده و در نتيجه نشان مي دهند كه وضعيت فرزندان 

نيز ها  همچنين برخي از اين پژوهش. زندان يتيم و عادی نامطلوب تر استطالق در مقايسه با فر

سرانجام اينکه، . نشان دهنده تاثير مثبت برنامه های مداخله ای، بر وضعيت فرزندان طالق است
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آنچه در اين مطالعات مورد غفلت واقع شده، بررسي آسيب های اجتماعي است كه فرزندان 

  .دطالق را تهديد مي كن

 ان نظری تحقیقبنی
در انحالل خانواده و از هم گسيختگي نظام خانواده هم عوامل فردی و رواني تاثير گذار است و 

برخي از نظريات مطرح در اين زمينه بر عوامل فردی تاكيد دارنند و برخني   . هم عوامل اجتماعي

ز هنر دو دسنته   در ذيل كوتاه به برخي از نظرينات راينج ا  . اند عوامل اجتماعي را برجسته ساخته

 :اشاره ای خواهيم نمود

زنند كه نتايج اعمالشان  مي ها زماني دست به عمل انسان "ريتزر معتقد است كه .  نظريه مبادله -

هومنز از سردمداران اين نظريه  سود و (. 101: 0801ريتزر، ) "...را پاداش دهنده بينگارند

نای تبادل انساني منفعت شخصي است مب "داند و معتقد است كه  مي ها زيان را اساس كنش

بر اساس نظريه . "كه خود اين منفعت مبتني بر تركيب نيازهای اقتصادی و روانشناختي است

. های آنان قابل تبيين و پيش بيني است ها بر اساس انگيزه مبادله رفتار فردی و گروهي انسان

بالو نيز . شوند مي گيختهها بر اساس نفع شخصي و محاسبه عقالني سود و زيان بران انسان

 ها را به همگروهي اجتماعي سوق ها به داليل گوناگوني كه آن انسان "معتقد است كه 

شوند، پاداشهای  مي ها بر قرار همين كه نخستين پيوند. شوند مي دهند، جذب يکديگر مي

قويت آورند، باعث نگهداشت و ت مي ها برای اعضای گروه به ارمغان متقابلي كه اين پيوند

های ناكافي، رشته  با پاداش: موقعيت عکس اين قضيه نيز امکان پذير است. شوند مي ها آن

 (.181: 0801ريتزر، ) "شوند مي همگروهي سست يا از هم گسيخته

اين مسئله . ی سطوح جامعه تاثير گذار استها در همه بحران ارزش: ها نظريه بحران ارزش -

بسياری را عقيده بر اين است ". كند مي ت زيادی را ايجادبويژه در خانواده مسايل و مشکال

كه جامعه جديد صنعتي جامعه ای است از نظر ساختي طالق زا  در چنين جامعه ای تحرک 

گذارد و ارتباطات انساني  مي رسد، ثبات روابط رو به كاستي مي جغرافيايي به اوج خود

 (. 18 – .1: .080ساروخاني، ) ".شود مي آسيب پذير

داند و  مي های يکسان را باعث تعامل بهتر بين اعضا بورديو عادت واره. نظريه همسان همسری -

طالق بيش از آن كه امری اقتصادی باشد، امری "منادی معتقد است كه . "معتقد است كه 

بيشتر توليد ( ها عادت واره) يعني فرهن  ضبط شده و دروني شدۀ افراد. فرهنگي است
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های متفاوت  بنابر اين بر اساس اين نظريه عادت واره(. 011: 0831ادی، من) "كند مي مشکل

های فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و جغرافيايي است احتمال  كه خود برخاسته از تفاوت

 .كند مي ناسازگاری و طالق را بيشتر

پيوند باعث  "نيازهای مکمل"وينچ ناهمساني زوجين را با عنوان نظريه . نظريه نيازهای مکمل -

های  بنا به اين نظريه ناهمساني دو فرد از لحاظ قابليت ". داند مي و ارضای زندگي زناشويي

كند، و از سوی ديگر كمکي در ارضای زندگي  مي ها پيوند ايجاد ذهني،از يک سو ميان ان

 (. 13: 0801ساروخاني، ) "زناشويي است
كند كه هر بخش  مي ماشيني تشبيه كاركردگرايي نظام اجتماعي را به.نظريه كاركردگرايي -

در ..."از نظر كوني  . كاری را به عهده دارد و اجزاء بايد هماهن  با يکديگر باشند

نه بر اساس خصوصيات فردی و ظاهری، بلکه  "تشکيل خانواده و هنگام ازدواج، اعضا 

بستگي به اعتبار فرد ...كنند مي به عنوان حاملين كاركردهای معين در گروه انجام وظيفه

(. 31 -31: 0810روزن باوم، ) "موقعيت وی در گروه دارد و كاركردی كه به عهده اوست

آزاد برمکي، . )های خانواده باعث نابساماني و ناهماهنگي است به اعتقاد او كاهش كاركرد

0831 :003- 0.1 .) 
ای خانواده با هم بيند كه اعض اين  نظريه، خانواده را به عنوان سيستمي مي.  نظريه سيستمي -

دهند و درجه ای از وابستگي به همديگر  های هماهنگي نشان مي كنش متقابل دارند و رفتار

 (. 111.، 0چيبکس و ليت) شود ها ديده مي در بين آن
های زن و شوهر را با ميزان تراكم شبکه ای كه  اليزابت بات، درجه تفکيک نقش.  نظريه شبکه -

های  هرچه ارتباط با شبکه. داند مي كنند، همبسته مي ی خود حفظزوجين، بيرون از خانه برا

ها متراكم تر باشند، رابطه  خويشاوندی، دوستان و همسايگان نزديک تر و هر چه اين شبکه

 زن و شوهر به عنوان زوج زناشويي تفکيک شده تر بوده و بيشتر تابع سلسله مراتب است

 (0.1: 0831رياحي و همکاران، )

 روش پژوهش
هنای   در سنال . با توجه به هدف اصلي پژوهش روش انجام اين پژوهش از نوع فراتحليل اسنت  

را با انفجار تحقيقات مواجه ساخته است، از اينن رو   اخير رشد روزافزون تحقيقات جامعه علمي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Chibucos & Leite 
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محققان در صدد بر آمده اند كه جهت تسلط بر ابعاد مختلنف ينک موضنوع بنه فراتحلينل روی      

. خواهند شند   ديگرهمدست نبودن تحقيقات و تفاوت در نتايج باعث سر درگمي از سوی. آورند
تركيبي  در يک موضوع معين به شکل نظام های  توان به پژوهش از اين رو از طريق فراتحليل مي

تجربي مشنابه اسنت   های  گزارش در فرا تحليل كه به واقع تركيب كمي. دست يافت دار و علمي 

آمناری، مشنابه آن چنه در    هنای   كد گذاری و بنا اسنتفاده از روش   مطالعات پژوهشي گرداوری،

شود فراتحليل در واقنع فراينند بنازنگری در پيشنينه      رود تفسير مي ها به كار مي  تحليل اوليه داده

فراتحليل و يا بازنگری با تركيب نتايج و شواهد گوناگون و دسنتيابي بنه   . تحقيق مورد نظر است
اينن روش  .پيش رو را روشن تر خواهد كنرد های  هش مسير پژوهشسازگاری و يا تضاد در پژو

در .   كند ها كمک مي  آنهای  انجام گرفته و تلفيق يافتههای  به كشف نتايج جديد از ميان پژوهش

شود و سپس اطالعات بدست آمنده   فرا تحليل ابتدا اطالعات از تک تک منابع اوليه استخراج مي

رو فرا تحليل، در  از اين.  آيد نهايت يک نتيجه جديد بدست مي گردد و در با همديگر تركيب مي
اوليه به عنوان تحليل مقدماتي داده ها، به تحلينل  های  واقع تحليل تحليل هاست، يعني از تحليل

در اينن روش محقنق بنا بررسني اسنناد و      . شنود  هنا پرداختنه مني     ثانويه يعني تحليل مجدد داده

پژوهشي و های  ز كتاب ها، نشريات، مقاالت، پايان نامه ها، طرحانجام گرفته  اعم اهای  پژوهش

 . كند ها را وارد تحليل مجدد مي  پردازد و سپس آن ها مي  آنهای  ساير منابع به ثبت نتايج و يافته

پژوهشي مرتبط با  -جامعه آماری تحقيق حاضر مقاالت علمي. جامعه آماری و نمونه گیری

سال اخير، در قالب مقاالت چاپ شده  01ثر بر طالق است كه  طي طالق با تأكيد بر عوامل مو

ارشد و دكتری در فاصله زماني  های مقطع كارشناسي نامه پژوهشي و پايان – در مجالت علمي

درصد ارتباط با  11مطالعه با بيش از  01در مجموع . اند ثبت شده 0831تا سال  0831های  سال

برای ورود به مرحله نهايي تحليل از بين مقاالت و موضوع از بين مطالعات بدست آمده 

برای گردآوری اين منابع، ضمن مراجعه مستقيم به كتابخانه . انتخاب شدندها  نامه پايان

پژوهشي موجود در وب سايت پايگاه اطالعات علمي  –ها، آرشيو نشريات علمي  دانشگاه

و  8ايگاه مجالت تخصصي، وب سايت پ.، وب سايت بانک اطالعات نشريات كشور0ايران

طالق، گسست خانواده، "نيز با كليد واژه هايي چون  1پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران

 . مورد بررسي قرار گرفتند "فروپاشي خانواده 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Sid 

2. Magiran 
3. Noormags 

4 Irandoc 

http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/
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رد نظر در براساس معيارهای مو حاضر پژوهشدر  .مطالعه مقدماتی و انتخاب مطالعات

آوری اطالعات تهيه و تدوين شد و اطالعات مورد نظر  فراتحليل با مطالعه اجمالي يک فرم جمع

انتخاب مطالعات واجد شرايط . آوری گرديد در آن در مرحله بعد  با استفاده از اين فرم  جمع

تحقيق مطالعات واجد شرايط برای قرار گرفتن در . نکته حائز اهميت مطالعات فراتحليل است

در بخش مربوط به محاسبه اندازه اثر دو عامل مورد توجه بود اوال مطالعات در .  انتخاب شدند

ارائه داده باشند و  نسبت به عوامل مؤثر بر طالق بويژه عوامل اجتماعي  ميآمار ك ها   بخش داده

 . اهميت داده باشند

در بانکهای اطالعاتي  عنوان و خالصه مطالعات مشخص شده توسط جستجو. استخراج داده

پنس از  .الکترونيکي و فهرست منابع به طور مستقل توسط  نويسندگان مورد بررسي قرار گرفنت 

مند  هنای   ويژگي.كنترل مطالعات بررسي متن كامل مقاالت برای بررسي بيشتر انتخاب شده است

فراتحلينل،  آمناری در  هنای   طالعات استخراج  شد،همه نتنايج منرتبط و داده  نظر از  هر يک از م

 هنای   از پنژوهش   Fآزمنون   و   Tضرايب همبستگي، ميانگين، آزمنون  در گام بعد،  .استفاده شد

انندازه اثنر و ضنرايب     هنای   مورد نياز با كمنک فرمنول  های  تبديلانتخاب شده، استخراج شد و 

 .انجام گرفت همبستگي

ام شنده در ينک   در فرا تحلينل واحند تحلينل مطالعنات انجن     . واحد تحليل و واحد مشاهده

اين پژوهش در صدد فرا تحليل و يا بنازنگری تحقيقنات انجنام شنده در     . موضوع مشترک است

اطالعناتي اينران داک، باننک    هنای   زمينه طالق است و واحد تحليل آن  اسناد و مدارک از بانک

هندف از اينن فنرا تحلينل مقايسنه و      . بدست آمده اسنت   SIDاطالعات و فناوری، نورمگز  و 

ب  نتايج مطالعات انجام گرفته در زمينه طالق و  شناخت عوامل موثر بنر آن بنه منظنور بنه     تركي

منرتبط بنا    هنای   واحد مشاهده پنژوهش .دست آوردن يک برداشت كلي و نزديک به واقع است

 .ها و مقاالت هستند  طالق  اعم از پايان نامه

 معیار انتخاب
 :گيرد قرار بررسي مورد زير معيارهای با تحقيقات  كه است شده سعي فراتحليل اين در

 .طالق اجتماعي عوامل زمينه در تحقيقاتي انتخاب -

 ضعيف تحقيقات كردن وارد از اجتناب و علمي قوت با تحقيقات انتخاب -

 اخير سال 01 زماني بازده در و جديد تحقيقات -
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نندازه اثرعنصنر كليندی    ا. يکي از اهداف مهم در فراتحليل بررسي اندازه اثر است.  اندازه اثر

تحقيقنات و مطالعنات در قالنب آن خالصنه و     های  است كه يافته ميدر فرا تحليل و شاخصي ك

. دهد كه نتايج آماری را تركيب و يا مقايسنه كننيم   مياين شاخص به ما امکان . شود مييکدست 

ه اسنت ينا   دهد كه آيا نتيجه ای خا  به علت شنانس رخ داد  ميدر واقع آزمون معناداری نشان 

دهد كه متغير توضيحي با عامل تا چه اندازه بر متغير وابسنته ينا پاسنخ     ميخير و اندازه اثر نشان 

 . اثر داشته است

با توجه به اينکه كليد انجام فراتحليل اندازه اثر است، در مرحله سوم انندازه  . تفسير اندازه اثر

 :اندازه اثر محاسبه گرديدهای  اثر با كمک فرمول

 
 :نتايج اندازه اثر با استفاده از جدول زير كه به جدول كوهن شهرت دارد، تفسير شدو 

 ی اثر از کوهنتفسیر اندازه.  ی جدول شماره

 تفسیر اندازه اثر dمقدار  rمقدار 

 اثر کم است یاندازه 0/  0/ 

 اثر در حد متوسط است یاندازه 5/0 3/0

 اثر زیاد است یمیزان اندازه 2/0 5/0

 

  هنای  ی روشاثربخش در زمره  در مطالعات مربوط به فراتحليل، روايي. روايي و اعتبار پژوهش

هنا و   تنورش   در اين روايي، به منظور اجتناب از ارتکاب برخي. توافق آن است  و به معنای  ارزيابي

در بنرآورد    تصنادفي   انندازه گينری    مربوط بنه  خطنای     های از جمله تورش  اندازه گيری  خطاهای

 :اثربخش، رايج است از فرمول مشهور چارلز اسپرمن  و ويليام براون استفاده شود  روايي

=      = 14010 

 .ها  مطلوب است پژوهش  دهد روايي اين ميزان  نشان مي
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 ها یافته

 بررسی عوامل مؤثر بر طالق 

، نوع وسيله مورد استفاده 0481ماني اجتماعي با اندازه اثر از بين عوامل موثر بر طالق ميزان نابسا

، شنيوه همسنر گزينني بنا     .0411، سطح تحصيالت با اندازه اثنر  04.1ارتباط جمعي با اندازه اثر 

موثر ترين عوامل در بروز طالق هستند كنه از اينن مينان  شنيوه       0401و تعداد فرزندان با 0413

 .مل در بروز طالق استموثر ترين عا 0413همسر گزيني با 

 بررسی عوامل مؤثر بر طالق.  ی جدول شماره

 فراوانی متغیر
اندازه 

 اثر
 باالترین ضریب پایین ترین ضریب

 1.24 0.61 0.896 3 سابقه آشنایی با همسر

 0.49 0.04 0.21 4 برآورده نشدن انتظارات همسران از یكدیگر

 1.8 0.024 0.71 6 میزان دخالت دیگران در زندگی زوجین

 0.87 0.09 0.51 6 میزان تصور مثبت از پیامدهای طالق

 0.96 0.001 0.37 4 میزان تفاوت عقاید زوجین

 3.7 0.02 1.25 3 نوع وسیله مورد استفاده ارتباط جمعی

 1.43 0.019 0.52 4 بلوغ فكری و عاطفی زوجین

 7.1 0.08 1.345 8 میزان نابسامانی اجتماعی

 0.01 0.59 0.31 3 دینیمیزان پایبندی 

 1.61 0.04 0.69 7 میزان از هم گسیختگی خانواده

 1.47 0.018 0.42 16 پایگاه اقتصادی

 2.9 0.003 1.002 15 سطح تحصیالت

 0.992 0.05 0.7 11 عوامل جمعیتی
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 بررسی عوامل مؤثر بر طالق.  ی دول شمارهادامه ج

 فراوانی متغیر
اندازه 
 اثر

 باالترین ضریب پایین ترین ضریب

 1.52 0.55 0.74 3 زمان وقوع طالق

 0.67 0.06 0.39 4 میزان آگاهی از حقوق مدنی در خانواده

 2.9 0.8 1.58 6 شیوه همسر گزینی

 2.24 0.62 1.14 4 تعداد فرزندان

 1.25 0.22 0.48 5 یا روانی سوء رفتار جسمی

 1.15 0.61 0.88 2 احساس وفاداری همسر

 1.46 0.38 0.89 5 و عاطفی از همسررضایت جنسی 

 0.98 0.019 0.46 3 محل تولد

بر اساس جدول از ميان عوامل اجتماعي، سرمايه اجتماعي همبستگي بيشتری با مسئله طالق 

از بين عوامل اجتماعي مذكور بيشترين  3411به عبارتي مقوله سرمايه اجتماعي زنان  با . دارد

 1418بعد از  سرمايه اجتماعي ميزان جامعه پذيری با مقدار اثر . تاثير را بر طالق داشته است

، تفاوت منزلت 1431در ادامه به ترتيب، پايگاه اجتماعي با . بيشترين تاثير را بر طالق داشته است

،  ميزان كيفيت 1481، ميزان مداخله اطرافيان با 1413، نابساماني اجتماعي با 1411اجتماعي با 

 .عوامل تاثير گذار بر طالق هستند  1403و در انتها مشاركت اجتماعي با  1403روابط اجتماعي 

 عوامل اجتماعی مرتبط با طالق. 3ی جدول شماره

 Zاستاندارد حجم نمونه همبستگی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق

 0.40186- 384 0.29 دخالت اطرافیان در زندگی زوجین

 0.40517- 378 0.18 میزان کیفیت روابط اجتماعی

 0.40578- 378 0.16 مشارکت ا جتماعی

 0.38161- 130 0.96 پایگاه  اجتماعی

 0.15352- 478 8.54 سرمایه اجتماعی زنان

 0.39407- 330 0.54 تفاوت منزلت اجتماعی

 0.27423- 380 4.53 میزان جامعه پذیری

 0.39587- 400 0.48 نابسامانی اجتماعی
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 ز روش  هدگز و همكارانبا استفاده ا dترکیب اثرات 

 :كنيم مي استفاده   Qابتدا برای اينکه بدانيم بايد از آماره ثابت استفاده كنيم يا تصادفي از آماره 

 =4.423 

  k − 1برای تفسير اين نتيجه الزم است آن را با ارزش بحراني كای آسکوآر برای درجه آزادی

درجه است،  مطالعه وارد شده 1در نمونه ما . برابر  با تعداد برآوردها است مقايسه كنيم كه در آن

مقدار  1411وآلفای    1با مراجعه به جدول كای اسکوآر در  درجه آزادی  .است 1-0= 1آزادی 

های اثر  از مقدار  بحراني است  و  اين فرض كه اندازه كمتر Q  یآماره. است 0040بحراني 

و  استشويم كه اندازه اثر نمونه ثابت  از اين موضوع متوجه مي. شود مي تأييدبرابر هستند 

بررسي   عوامل اجتماعي را بر طالق عالقه مند هستيم اثر از آنجا كه . نيستتوزيع به تصادف 

كه عوامل اجتماعي موثر بر   مطالعه ای را  1مطالعه استخراج شده  01از بين بدين منظور . كنيم

در ستون دوم   (d) و اندازه اثر (n) حجم نمونه .ه بودند انتخاب  كرديمطالق را بررس كرد

  .  شود خالصه مي ولجد
 dترکیب اثرات . 9ی جدول شماره

 
خامهای  داده  مجوع اثرات ثابت 

n d v wi wid wid مكان سال پژوهش
2 

 136.53 7 106.6 83.33333 0.012 1.28 400 مناطق مرزی 0830

 283.22 238 200 0.005 1.19 980 شمال 0831

 4.15 11.21212 30.30303 0.033 0.37 123 شرق 0831

 0.009 0.3- 10 0.1 0.03- 384 غرب 0831

 1.089 3.3- 10 0.1 0.33- 378 مركزی .083

 8.45 32.5 125 0.008 0.26 478 تهران 0830

 جمع
    

458.6364 384.7788 
 

محاسبه شدت تأثير عوامل اجتماعي، وزن  مطالعه براساس  مطالعه هدگز و همکارانش برای 

 :شود با عکس كردن واريانس تعيين  مي
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در مورد اثرات  .شود محاسبه مي rيا  dهای محاسبه واريانس نمونه برای هر مطالعه با  روش

dتوان واريانس را با فرمول زير محاسبه كرد ، مي: 

di
2
/8)ni 

در اين مطالعه  (. 0333هدگز و ووا،) حجم نمونه است niاثر و    اندازه diدر اين فرمول 

 V0=0.00218: بدست آمده است 

ها و اندازه اثرات هر  برای محاسبه ميانگين اندازه اثر با استفاده از روش اثرات ثابت، وزن

شود و  ها تقسيم مي ها بر مجموع وزن مجموع اين حاصل ضرب. شوند مطالعه در هم ضرب مي

 :آيد گين اندازه اثر بدست ميميان

=  

 

بدست آمده است كه  1431دهد اندازه اثر عوامل اجتماعي  مي بررسي ميانگين اندازه اثر نشان

 .ميزان اندازه اثر زياد استبنا بر جدول كوهن 

استاندارد خطای . عرض فاصله اعتماد به خطای استاندارد ميانگين اثرات ثابت اشاره دارد

برای محاسبه فاصله اعتماد  به دانستن در سطح آلفا توزيع استاندارد . مربع ريشه واريانس است

محدوده باال و پايين ميانگين با افزودن . است  0431درصد اين مقدار  31در . دو دامنه نياز داريم

 :آيد و كاستن از خطای استاندارد بدست مي

 
Cl lower= 0.838963- (1.96* 0.0022)=0.83 

Cl upper=0.83+ (1.96*0.0022)=0.84 

 zبرای انجام اين كار .  كنيم ای ارزيابي معناداری آماری نتايج، فرضيه صفر را آزمون ميبر

score كنيم را محاسبه مي: 

=  0.59/  = 0.24 

 

توان نتيجه گرفت فرضيه صفر به  است لذا مي 0431بيشتر از  8411  ،0431يا   = α2  1411 در

 .  لحاظ آماری معنادار است



 

 

 

 

 

 229  رویارویی عوامل فردی و اجتماعی  : فراتحلیل تحقیقات مربوط به طالق/ زارعان و سدیدپور

 

 

های تحقيقات  هم چنين در تجميع مقادير  كه به روش استافر معروف است، بررسي يافته

دهد عوامل اجتماعي نسبت به عوامل فردی  در بروز طالق موثر تر  مي مورد مطالعه، نشان

 :هستند

عوامل فردی      11/1 =  

11/1 -  

 

 گیری نتیجهبحث و 
  در بين عوامل اجتماعي عوامل اجتماعي نسبت به  عوامل فردی بر طالق مؤثرتر هستند  -0

كمال فرد در فراگرفتن نقش همان طور كه در آثار دوركيم جامعه شناس شهير فرانسه، 

متناسب با مجموعه ميزان كمال ما و  خويش و امادگي برای به انجام رساندن وظيفه است

ايم و متناسب با قدرتي است كه در به انجام رساندن اين    خدماتي است كه به انجام رسانده

جهاني را كه با او پيوستگي دارد بشناسند، و افراد بايد (. 18: 0818دوركيم، ) خدمات داريم

روی ما تأثير  ی ما بايد بدانيم كه جامعههمه (10.همان، ) نندغنا و پيچيدگي آن را درک ك

 و به (033 ن،هما) شخصيت فردی يکي از عناصر مهم حيات جامعه است به عبارتي، . دارد

های خود را داريم، اما  نظر دوركيم، هر يک از ما آرا، عقايد، اعتقادات، تمايالت و مطلوب

 (. 88.: 0830دوركيم، ) توانيم خودخواهانه زندگي كنيم نمي

بدست آمده است كه بنا  1431ی اثر عوامل اجتماعي ثر نشان داد اندازهبررسي ميانگين اندازه ا -.

در تحقيق ( .083)و نتايج  ذوالفقاری و شادی  ميزان اندازه اثر زياد استبر جدول كوهن 

عوامل  اندازه اثر  كه   "های انجام شده در زمينه علل موثر بر طالق فراتحليلي بر پژوهش"

در ها  كنند اگرچه تأييد نشد اما اين قياس مي ر از متوسط گزارشپايين ت اجتماعي و فردی را 

متفاوتي هستند و بايد معيار انتخاب های  گزارشها  فراتحليل مناسب نيستند چون نمونه

 .دانسته شده اند بايد مد نظر قرار گيرد و  اينکه چه عواملي، عوامل اجتماعي ها  گزارش

، نوع وسيله مورد 0481ی اثر نابساماني اجتماعي با اندازهاز بين عوامل مؤثر بر طالق ميزان  -8

، شيوه همسر .0411ی اثر ، سطح تحصيالت با اندازه04.1استفاده ارتباط جمعي با اندازه اثر 

مؤثرترين عوامل در بروز طالق هستند كه از اين   0401و تعداد فرزندان با 0413گزيني با 

 .رين عامل در بروز طالق استمؤثرت 0413ميان شيوه همسر گزيني با 
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های زيادی اين مطلب را تأييد ی همسرگزيني پژوهشدر ارتباط با برجسته بودن شيوه -1

در ايران تا چند دهه پيش انتخاب ( 0838) امين از ديد هاشمي، فوالديان و فاطمي. كنند مي

ادی خود فرد اعضای خانواده بوده است، اما امروزه تا حدود زي یهمسر عمدتاً بر عهده

هرچند اين نقش تحت تاثير شرايط اجتماعي  .نقش اصلي را در انتخاب همسر بازی مي كند

بنابراين امروزه همسرگزيني به عنوان يک كنش مهم اجتماعي مورد . و فرهنگي ايفا مي شود

بررسي و تحليل قرار مي گيرد و برای فهم و درک الگوهای همسرگزيني نظريه های زيادی 

نيز به صورت قاطع اين مسئله را نشان مي دهد كه در  ايشام  تايج تحليليو ن ده استارائه ش

ايران گروه های مختلف برای ازدواج كساني را انتخاب مي كنند كه از نظر خصوصيات 

عاطفي، شخصيتي، طبقاتي و مذهبي شباهت بيشتری با آنها دارند  هرچند  -ظاهری، رواني

( 0831) شفيعي و شکوری .ان زنان و مردان متفاوت استشدت و ضعف اين الگوها در مي

سيفي . ی اينترنتي برجسته تر استدريافتند  معيارهای ظاهری در انتخاب همسر به شيوه

همسرگزيني های  اشاره دارد  محتوای رسانه ملي در رابطه با شيوه( 0838) ديوكالئي

از ديد . راني نيستناهماهن  است و بعضا مناسب يک  خانواده سالم مسلمان اي

شق باوری، تجربه محوری، ايده آل نگری، ، ع(0838) بلداجي و همکارانش كرمي

 های  تواند از عمده ترين مسائل موثر بر شيوه مي متضادجويي، آسان بيني و خوش باوری

دريافتند شيوه همسر ( 0838) ناكارآمد همسرگزيني باشند زارعي توپخانه،  احمدی و يونسي

بر همسان ( 0838) حسين خاني نائيني،  جان بزرگي و مهرام.  طالق مؤثر است گزيني  در

  تفاوت معيارهای همسرگزيني جوانان و والدينبر ( .083) همسری ديني،  جهانبخش

البته .  بر اهميت همسرگزيني از مسير خانواده تأكيد دارد( .083) خدابخشي و همکاران

سئله حائز اهميت شيوه همسرگزيني بررسي پاک چالش برانگيز و مهای  علي رغم تفاوت

با وجود استقبال مصاحبه شوندگان از ارزش هايي دهد  نشان مي( .083) كردی و ربيعي

همچون آزادی بيشتر و فردگرايي، آزادی های جنسي بازنمايي شده در ماهواره و رسانه های 

 .خارجي مورد پذيرش آنان نبوده است

كه در . مل اجتماعي،  اقتصادی و فرهنگي بر طالق تأثير گذار هستندها نشان داد عوا  بررسي -1

 و در بين عوامل فرهنگي، تحصيالت زنان( 0410) بين عوامل اقتصادی، اشتغال زنان با

 .ها قلمداد شده اند  مهم ترين عوامل موثر بر طالق در گزارش( 14301)
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وجود دارد يکي ديدگاه مثبت و   متفاوتيهای  در ارتباط با اشتغال به طور كلي ديدگاه -1

وند اشتغال زنان سير ر به طور كلي . ديگری ديدگاه منفي كه مخالف اشتغال زنان هستند

اين در حالي است كه زنان از وظايف و مسئوليت های سنتي . صعودی به خود گرفته است

بار اين  معاف نشده و عالوه بر كار بيرون... خانه داری و همسرداری و تربيت فرزند و 

ايفای هم زمان نقش های خانوادگي و شغلي  .ها را نيز همچنان بر دوش مي كشند  مسئوليت

(. 0838، و كرمي كرمي) باعث تعارض نقش مي شود كه آثار و پيامدهای سويي به دنبال دارد

برابر مادران غيرشاغل در هر روز  دهد مادران شاغل بايد نزديک به دو حقيقات نشان ميت

ف كنند تا بتوانند هم وظيفه مادری و همسری خود را انجام دهند و هم از عهده وقت صر

مسئوليت شغلي خود برآيند كه اين موجب كاهش توانايي، بي حوصلگي و خستگي بيش از 

، بر تأثيرات اشتغال زنان بر (.083) فرد بابايي(. 0831كهريزی و مرادی،) حد آنها مي شود

 .خانواده تأكيد شده است

توسعه يافتگي مطرح است و پس از های  تحصيالت زنان اگرچه به عنوان يکي از شاخص -0

مروزه موضوع تحصيل زنان، از جمله عوامل انقالب نسبت به اين مهم بسيار تأكيد شد اما  ا

در عصر جديد، تحصيل زنان با گسترش فرهن  . ها به شمار مي رود  آسيب زا در خانواده

گرايش آنان به . های بسياری به همراه داشته استشده و آسيب غرب در زندگي شان همراه

تحصيالت، سبک زندگي اسالمي را تغيير داده و توسعه حضورشان در مجامع علمي و 

دانشگاه ها، كمابيش منجر به دگرگوني در خانواده شده است  در حالي كه زنان، در پرورش 

ی اصلي خود غافل و از  وظيفه( .083علي اكبری، ) افراد جامعه رسالت تربيتي دارند

تحصيل زنان را انکار های  ها به طوركلي آسيب در اين رابطه، برخي پژوهش. شوند مي

تحصيالت عاملي محدود كننده برای زنان در دهد  نشان مي( 0838) كنند چنانچه گالبي مي

فرصت  رود بلکه با افزايش تحصيالت در عين اينکهشمار نميشان به زندگي خانوادگي

های عمومي برای زنان افزايش مي يابد، قدرت انتخاب و  مشاركت و حضور در عرصه

هايي را ايجاد تحصيالت برای زنان فرصت. شود شان زيادتر مي قدرت كنترل آنها بر زندگي

های حوزه عمومي و خصوصي برقرار سازند و توان  مي كند كه از طريق آن، پلي بين نقش

سطح بدست آوردند ( 0838) اردهايي، راد  و ثوابي قاسمي .دهند خود را در جامعه نشان

البته آن طور كه بايد به اين . باشد مي در تعداد فرزند مؤثرتحصيالت زنان مهم ترين عامل 
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مهم پرداخت نشده است در اين پژوهش هم ما بدست آورديم كه تحصيالت از مؤثرترين 

 . عوامل موثر بر طالق است

روش فرا تحليل آنطور  -0هايي نيز مواجه بوده است از جمله  حدوديتپژوهش حاضر با م

علوم  در كشور به خصو  در محافل علمي كه بايد و شايد به عنوان يک روش مستقل علمي

از آنجا كه تبيين پژوهش حاضر، بررسي طالق به صورت فراتحليل . انساني پذيرفته شده نيست

آشنايي محققان در كشور با اين روش، در نشر مقاله از بود،  انجام فراتحليل با توجه به نا 

توان گفت نويسندگان با  مي از اين رو، در انتخاب اين روش،. پژوهش با دشواری همراه است

از سوی ديگر تنوع مطالعات در زمينه طالق و انجام مطالعات گروه  . ترديد مواجه هستند

 علي رغم توجه به اين  -..  طلبد را ميفراتحليل در اين زمينه،  دقت و خالقيت بيشتری 

. كرد دشوار مي كار فراتحليل را  رشته ها، نياز به روابط كمي،  و تماميموضوع در علوم انساني 

اما گستردگي  موضوع پژوهشگران  مورد توجه بود ها   رشتهموضوعي است كه بيشتر در  طالق 

به بيان مسئله در رشته علوم محدود را برآن داشت تا در نهايت تحقيقات خود را با توجه 

يکسان نبودن نحوه گزارش و عدم گزارش نتايج در چکيده، بعضا پژوهشگر را وادار -8.كنند

مورد نياز مطالعه كند و اين در صرف شدن های  ساخت تمام پژوهش را برای بدست آوردن داده

ها به صورت  هشی پژوعدم ارائه همه -1. وقت بيشتر برای پژوهش بسيار اهميت داشت

های  پژوهشي در دسترس،  نويسندگان را مجبور كرد برای دستيابي به پايان نامه -مقاالت علمي

های  عدم ارائه همه شاخص -1. ايران داک مراجعه نمايندهای  مرتبط با موضوع، بارها به سايت

ين فراتحليل های اجرای امختلف، از اساسي ترين محدوديتهای  مورد نياز فراتحليل در گزارش

مختلف پژوهشگران را  در های  عدم روش مندی  شکل  نتايج ارائه شده  در فراتحليل -1. بود

مشکل مهم ديگر اين است پژوهشگران فراتحليل  -0و . مواجه كرده بود ابتدا با سردرگمي

ه ب پژوهش اين خود به صورت يقيني قضاوت كنند چراكه درهای  توانند در ارتباط با داده نمي

ها   اين داده دقت و صحت، نتيجه در است شده بسنده اوليه های پژوهش در شده گزارش های داده

 .باشد مي اوليه مطالعات پژوهشگران عهده بر

های  شيوهتوجه به . الف: شود و با توجه به دستاوردهای اين پژوهش پيشنهاد مي

. ب .يت اول سياستگذاران باشدبايستي اولو ها   اين بحث در رسانهو جدی گرفتن  همسرگزيني 

ها برای اشتغال زنان و بحث تحصيالت آنان بايد با توجه به سالمت خانواده مدنظر   سياستگذاری
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همسرگزيني و تأثير آن بيشتر مطالعه صورت های  ارتباط با شيوهمناسب است در . ج. قرار گيرد

 .گيرد ری صورت ميت در ارتباط با تحصيالت زنان تحقيقات كامل و جامع. د. گيرد

 منابع
  سمت: جامعه شناسي خانواده ايران، تهران(. 0831)آزاد آرمکي، تقي 

  اثر بخشي آموزش گروهي مادران (. 0830)الشريف، مرجان، بهرامي، فاطمه، فاتحي زاده، مريم

، فرهن  مشاوره و روان درماني، سال طالق با رويکرد تلفيقي در شهر اصفهان بر سازگاری آنان

 .10 -0.، صص 00، ش سوم

  ختيار قاضي برای طالق در صورت نشوز زوج ا  (. 0831) سيف اهلل، حدیو ا اله مرادی، ام البنين

، (ی صادقندا)دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده .و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه

 .3.-1 صص  ،  6شماره 

 مطالعه )نجش تاثيرات اشتغال زنان بر خانواده و روابط اجتماعي س  (..083) اسداله ،بابايي فرد

، پاییز  9، شماره (وهش زنانپژ)فصلنامه زن در توسعه و سیاست . )موردی شهر آران و بيدگل 

 .110-1.0 صص   34 

 ربخشي كتاب درماني گروهي بر ميزان اث  (.0833) سمانه اسعدیو  اميری، شعله    بانکي، ياسمن

دو فصلنامه روانشناسی بالینی و . اضطراب جدايي و افسردگي در كودكان والدين طالق گرفته

 0   ،  شخصیت، شماره 

  نشریه .  ايالم فراتحليل مطالعات خودكشي در استان(. 0831) ابراهيم ،ميرزاييو  بخارايي،  احمد

  081-001 صص  ، ، بهار و تابستان 96ماره فرهنگ ایالم، سال شانزدهم، ش

 مطالعه ثبات و تغييرات روابط خانوادگي در دو دهه  (..083) علي ، ربيعيو  ک كردكندی، هاجر پا

  .4ره فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شما.  0831و  0811

  مجله . بيين مفهوم خانواده سالم از ديدگاه نوجوانان زنجانيت  (. 0833)و همکاران  پرويزی، سرور

 00-0 صص، 3 پژوهش پرستاری ایران، شماره 

  رسي پديده طالق و چگونگي حضانت فرزندان بعد از بر(. 0830)پوراسدی، محمد، هاشمي، مجيد

 30 - 11، صص01مفارقت، دو فصلنامه مطالعات پليس زن، سال ششم، ش 

 مه مطالعات فصلنا وت معيارهای همسرگزيني جوانان و والدينتفا(..083)اسماعيل ، جهانبخش

 0   ،   راهبردی ورزش و جوانان، شماره 
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 تعارضات زناشويي زوجين    (. 0831) ابوتراب طالبيو اسمعيلي،  معصومه    حاجي حيدری، زهرا

فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سالمت، شماره . يک مطالعه كيفي: فاقد فرزند در آستانه طالق

 .0.-.0 صص  ،3 

  مؤسسه آل البيت عليهم السالم،  قم، چاپ . وسائل الشيعه .(.080)حرّ عاملي، محمد بن الحسن

 . 0101دوم، 

 بررسي نظريه های   (.0838)بهروز مهرام و  جان بزرگي،  مسعود    حسين خاني نائيني، هادی

فصلنامه روان شناسی و دین، . آنها با تکيه بر منابع اسالمي و روان شناسيهمسرگزيني و نقد 

 11-80  ، 5 شماره 

  ن، سوء استفاده از حق طالق و راهکارهای قانوني مقابله با آ(. 0833) خدادپور، منيره ديلمي، حمد

 ..3 -08، صص00خانواده پژوهي، سال پنجم، ش 

  در دو « صميميت و سازگاری زناشويي»قايسه م (..083)و همکاران  خدابخشي كواليي، آناهيتا

.  از طريق موسسه های همسر گزيني و همسر گزيني از طريق معرفي خانواده: سبک انتخاب همسر

 38    ،99فصلنامه پژوهش های مشاوره، شماره 

 جارب والدين موفق در مورد زمينه های خانواده ت (. 0831)و همکاران  خدادادی سنگده، جواد

 .03-003 صص  ، 9 فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سالمت، شماره . يک پژوهش كيفي: سالم

 انتشارات قلم :ترجمه حسن حبيبي، تهران ."تقسيم كار اجتماعي "( 0818) دوركيم، اميل. 

 ترجمه محمد  ."تاريخ فرهن  و تربيت در اروپا/ شناسي تربيتي جامعه "(. 0830) دوركيم، اميل

 .انتشارشركت سهامي  :تهران، مشايخي

  راتحليل مطالعات حوزه ف  (. 0831) فهيمه باب الحوائجيو  نجال  حريری،    دوالني،  عباس

فصلنامه مطالعات ملي كتابداری و سازماندهي . پذيرش فناوری اطالعات و ارتباطات در ايران

  .01-011 صص ، بهار، 011اطالعات، شماره 

  يي و ماهيت آن، خانواده پژوهي، سال پنجم، طالق قضا(. 0833)روشن، محمد و مظفری، مصطفي

 01. -18.، صص 03ش 

 بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوی در (. .083)قره چاهي، مريم  و قيبي، مهوشر

، 0، فصلنامه علمي پژوهشي زن و جامعه، سال چهارم، شزنان و مردان در شرف طالق و سازگار

 011 -0.8صص، 

 تحليل جامعه (. 0831)وردی نيا، اكبر، بهرامي كاكاوند، سياوش رياحي، محمد اسماعيل، علي

، شماره 1،  پژوهش زنان، دورۀ (مطالعه موردی شهرستان كرمانشاه)شناختي ميران گرايش به طالق 

 .013 -011: ، صص8
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 ،ترجمه محمد صادق . خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه(. 0810)هايدی  روزن باوم

 .مركز نشر دانشگاهي، تهران: تهران. مهدوی

  ترجمه محسن ثالثي، تهران"شناسي در دوران معاصر نظريه جامعه "( 0801)ريتزر، جورج ، :

 .انتشارات علمي

  بررسي تفاوت ميزان  (.0838) سيدجالل يونسي و   احمدی،  محمدرضا  زارعي توپخانه،  محمد

تربیتی زنان و خانواده،  -فصلنامه فرهنگی . طالق و پايبندی ديني در ميان سبکهای همسرگزيني

 18  ،4 شماره 

  انتشارات سروش: تهران. جامعه شناسي خانواده(.0801)ساروخاني، باقر. 

  انتشارات : تهران آن پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل(طالق(. ).080)ساروخاني، باقر

 دانشگاه تهران

  شناسايي عوامل موثر بر انجام (. 0831)محمدرضا ذاكری  و   پيام  شجاعي،     سياوشي، الهام

دانشگاه علوم پزشكی زنجان،   مجله. عمل سزارين در زنان باردار بر اساس رويکرد فراتركيب

  10-81   ، آذر و دی، 06 شماره 

 زنمايي معيارهای ازدواج و شيوه های همسرگزيني در رسانه با(.0838) معصومه  ،سيفي ديوكالئي

 011    ،5 نه، شماره فصلنامه مطالعات جوان و رسا. ملي

 تهران موسسه  .لطيف راشدی: مترجم.  نظام خانواده در اسالم (. 0831) باقر ،شريف قرشي

 .انتشارات اميركبير

  تحليل جامعه شناختي : آنچه زنان و مردان مي خواهند (. 0831) زينب ، شفيعيو شکوری،  علي

پژوهش )فصلنامه زن در توسعه و سیاست . تفاوت های جنسيتي در ترجيحات همسريابي اينترنتي

 11.-1.. صص ، 94، شماره (زنان

   ،فراتحليل چهار دهه پژوهش در موضوع  (.0831) ،  عاطفه خادميو سهيال  صادقي فسايي

،  ، سال هفتم، شماره (پژوهش زنان)فصلنامه زن در فرهنگ و هنر . اشتغال زنان

  11.-18. صص   ،تابستان

  مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز، ماهيت حقوقي طالق خلع(. 0830)طالب احمدی، حبيب ،

 ..دوره چهارم، ش 

 تاثير برنامه مداخله ای كودكان (. .083)نظری، علي محمد  و ور ابراهيم، تقيپ  عبدی، محمد رضا

، 81، فصلنامه خانواده پژوهي، سال نهم، ش با طالق والدين شانها  طالق بر ميزان سازگاری آن

 813 - 818صص 
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 فراتحليل اثربخشي مداخالت روان شناختي بر (. 0831) مهناز ،زارعي و  عريضي، حميد رضا

فصلنامه پرستاری و مامایی، . ي پس از زايمان در ايران با توجه به نقش تعديلي شيوه درمانافسردگ

  10    ،، تابستان43شماره 

 با نقش زمينه ساز سيب شناسي تحصيل زنان و راهکارهای مرتبط آ (..083) راضيه، علي اكبری

 1   ،7فصلنامه پژوهش های مهدوی، شماره  آنان

 حقوقي ارث زن در  -بررسي فقهي(.0838) صالح  ،سعادت و  عليشاهي قلعه جوقي، ابوالفضل

 018    ، 7نشریه آموزه های فقه مدنی، شماره . طالق مريض

  ،ارزيابي كيفيت گزارش مطالعات مرور نظام مند و فراتحليل  (.  0831)و همکاران  فائزه  غفوری

  13-10 صص ، پاييز، 10فصلنامه حيات، شماره . در مجالت پرستاری و مامايي ايران

  سي و مقايسه سازگاری زناشويي، برر    (. 0831) حسن زارعي محمودآبادیو  فاريابي، ظهيرالدين

 دو ماهنامه طلوع بهداشت،. شادكامي و ميل به طالق در ازدواجهای سنتي و غير سنتي شهر يزد

 31-38 صص  ، 3سال چهاردهم، شماره 

  رسي علل طالق در استان آذربايجان برر (.0831) شاه نعمتي گاوگاني،  نويدهو  فوالدی،  اصغر

 008-33 صص ، ه فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، سال ششم، شمار. تبريز -شرقي

  مقايسه تصور از خدا و رضايت از زندگي در بين (. 0833)بادی، سليمه، خسروی، زهره آفيض

، مجله پژوهشهای تربيتي و روانشناختي، زنان خواهان طالق و غير خواهان طالق شهرستان كاشان

 3 -0، صص01، ش پيايي .دانشگاه اصفهان، سال چهارم، ش 

  ،ررسي تغييرات باروری زنان بر ب (.0838. ) حميده ثوابيو د، فيروز را قاسمي اردهايي، علي

  ، 63فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره . اقتصادی زوجين -حسب موقعيت های اجتماعي

  0.1 

 اثر بخشي آموزش خودمتمايز سازی بر كاهش (. 0830)صومه كاظميان، سميه، اسمعيلي، مع

 18، صص1، پژوهش در سالمت روانشناختي، دوره ششم، ش طالقهای  اضطراب فرزندان خانواده

– 13 

   ،فراتحليل عوامل موثر بر تدريس اثربخش در (. 0831) محمدرضا ،  نيلي و حسن  كاوياني

  1.-3 صص  ، تیر72مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی، شماره .آموزش پزشکي

  اثربخشي مشاوره گروهي با  (..083)عزيزرضا قاسم زاده و فخرآذری، صفورا   كرمي، سهيال

مجله سازمان نظام پزشكی جمهوری . رويکرد شناختي رفتاری در كاهش افسردگي كودكان طالق

  03.    ،3  اسالمی ایران،  شماره 
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  ررسي تعارض نقش های خانوادگي و اجتماعي ب(. 0838) فيروزه، كرميو  كرمي، محمد تقي

فصلنامه مطالعات راهبردی زنان،  .زنان شاغل بانوان و ارائه الگوی مناسب برای زندگي خانوادگي

 0    ،  69شماره 

 بخشي مشاوره گروهي به شيوه عقالني عاطفي اثر(.0838)و همکاران  كرمي بلداجي، روح اهلل

مجله پژوهش های علوم شناختی و .ني دختران و پسرانرفتاری بر نگرش های ناكارآمد همسرگزي

 033-000 صص  ، 7رفتاری، شماره 

 بررسي )الش های اخالقي اشتغال زنان برای خانواده چ  (.0831) علي ،مرادی و كهريزی، مهوش

 11-8. صص ، 2 پژوهش نامه اخالق، شماره (.مينيسم و ارائه راهکارهاتطبيقي اسالم و ف

 مطالعه موردی شهر تبريز )بررسي تاثير تحصيالت زنان بر هويت آنان  (. 0838) فاطمه ،گالبي

 38    ،7 تربیتی زنان و خانواده، شماره  -فصلنامه فرهنگی .)

  نشر دانژه: تهران. جامعه شناسي خانواده(. 0831)منادی، مرتضي 

 بررسي تجربي دو نظريه   (.0838) زينب فاطمي امين و مجيد  ،فوالديان   هاشمي، سيد ضياء

 .030-010 صص ،2 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران،  شماره . همسرگزيني در ايران رقيب

  ،فراتحليل برنامه های مداخالتي پرورش (. 0831)  غفور احراری و  شهرام واحدی، هاشمي، تورج

  0    ، زمستان 4 فصلنامه ابتكار و خالقیت در علوم انسانی، سال پنجم، شماره . خالقيت

  رابطه بين هوش هيجاني و (. 0830)يار محمديان، احمد، ريحاني، فاطمه، قادری، زهرا

روانشناختي، های  و مدلها  ، روشدر آستانه طالق و عادیای ه دفاعي در بين زوجهای  مکانيسم

 10 – 10، صص 0سال دوم، ش

 مسايل فرزندان طالق در ايران و مداخالت مربوطه(. 0831)محبوبه حامد  و  يحيي زاده،  حسين :

، پاییز و  دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده، سال سوم، شماره . فراتحليل مقاالت موجود

 0.1-30 صص  زمستان

  بررسي و مقايسه ميزان پرخاشگری (. 0833)يعقوبي، كژال، سهرابي، فرامرز، مفيدی، فرخنده

 013 -30، صص 0، ش 0، مطالعات روانشناختي دانشگاه الزهراء، دوره كودكان طالق و عادی

 تاثير گشتالت درمانگری و معنا معنادرمانگری بر كاهش (. 0830)في، ناصر، كياني، محمد علي يوس

 – 011، صص 0، فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده ش ميل به طالق مردان متقاضي مشاوره

013 

 Chibucos , Thomas & W. Leite Randall (2001) , Family Theory , sage  Publications. 

 https://www.sabteahval.ir/ 

 www.who.org 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1071&Number=64&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1071&Number=64&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1071&Number=64&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6054&Number=7&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6054&Number=7&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6054&Number=7&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6541&Number=28&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6021&Number=27&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6021&Number=27&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5625&Number=28&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6765&Number=503&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6344&Number=302&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6344&Number=302&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6344&Number=302&Appendix=0


 

 

 

 

 

 3191، پاییز و زمستان 2، شماره 7بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره     231 

  

 

 منابع فراتحلیل

  تحليل جامعه (. 0831)رياحي، محمد اسماعيل، عليوردی نيا، اكبر، بهرامي كاكاوند، سياوش

، شماره 1،  پژوهش زنان، دورۀ (مطالعه موردی شهرستان كرمانشاه)شناختي ميران گرايش به طالق 

 .013 -011: ، صص8

 عوامل پيش بيني كننده ی گرايش (. 0830)ادرزاده، هيرش و حسن پناه، حسين قادر زاده، اميد  ق

   003 - .01، صص 0زوجين به طالق در مناطق مرزی، فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده، ش

  بررسي برخي علل منجر به تقاضای طالق در زوجين (. 0830)بوالهری، جعفری و همکاران

 -38، صص 0، ش 3تهران، مجله تخصصي اپيدميولوژی  ايران، دوره  های متقاضي طالق در دادگاه

38. 

  عوامل طالق در استان مازنداران              (.  0831)حبيب پور گتابي، كرم و نازک تبار، حسين

 0.0 – 30صص  18، شماره 01مطا لعات راهبردی زنان، سال 

 بررسي وضعيت و (. 0831)م، عليرضا مشکي، مهدی، شاه قاسمي، زهره، دلشلد نوقاني، علي، مسل

، افق 0830 -33های  عوامل مرتبط با طالق ار ديدگاه زوجين مطلقه ی شهرستان گناباد در سال

 .0، ش 00دانش، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني گناباد، دوره 

  يش يه طالق در بررسي علل اجتماعي گرا(. 0833)غياثي، پروين  معين، الدن و روستا، لهراسب

 ،8بين زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده ی شيراز، فصلنامه زن و جامعه، سال اول، ش 

  بررسي عوامل موثر در بروز طالق در شهرستان (. 0831)زرگر، فاطمه و نشاط دوست، حميد طاهر

 .00فالورجان، خانواده پژوهي، سال سوم، ش 

  ش عوامل اجتماعي موثر بر درخواست طالق زنان در سنج(. 0830)اسحاقي،  محمد و همکاران

    0.1 -30، صص 8، ش 01شهر تهران، زن در توسعه و سياست، دورۀ 

  عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی موثر بر ميزان گرايش به طالق در (. 0831)محمودی، ابراهيم

 .شهر ياسوج، دانشگاه ياسوج

  اعي و اقتصادی مرتبط با اقدام به طالق زوجين بررسي عوامل اجتم(. 0831)رستگاری، شيوا

 .، دانشگاه شيراز(شهرهای سنندج و پاوه: مطالعه موردی) خانواده های  مراجعه كننده به دادگاه

  بررسي علل و عوامل موثر بر طالق در شهرستان سقز با تاكيد بر سرمايه (. 0833)بيگي، پروانه

 .اجتماعي،  دانشگاه عالمه طباطبايي

 بررسي عوامل موثر بر گرايش زوجين به طالق و علل آن در شهر (. 0830)نيا، كوهسار  قادری

 .، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، دانشکده علوم اجتماعي0830تهران سال 


