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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 اساس فرزند بر بلوغ و مدرسه به ورود در مراحل  علل طالق از ديدگاه زوجين متقاضي طالق 

  دگيچرخه زن تحولي رويكرد

  

 ∗∗∗∗مجتبي حبيبيدكتر 

 ∗∗∗∗∗∗∗∗زهرا حاجي حيدري

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗زهرا غمخوارفرد

 

هاي از هم پاشيده، لزوم توجه به مسئله طالق را             روند روبه رشد طالق و متعاقب آن، خانواده            :و هدف   مقدمه
 از ديدگاه زوجين متقاضي طالق مراجعه       طالق اين مطالعه با هدف بررسي علل        .بيش از پيش برجسته كرده است     

 .انجام شده است دگيزن چرخه تحولي رويكرد اساس بر فرزندان بلوغ و مدرسه به ورود ازكننده به دادگاه خانواده 

با روش نمونه گيري     ، قراردادي تحليل محتوا كيفي    ـ  رويكرد عرفي ظور در قالب يك طرح كيفي با         بدين من :  روش
و   از مراجعه كنندگان به دادگاه خانواده، قاضي پرونده ها          نفر 38هدفمند، مصاحبة عميق نيمه ساختار يافته با           

 .بررسي اسناد موجود انجام شد

 به عنوان   ، و جامعه  ايخانواده هسته  سه علت عمده مسائل فردي،        ، ها با تجزيه و تحليل داده      در نهايت :  يافته ها
 .نظر گرفته شدمرحله چهارم و پنجم چرخه زندگي خانواده در  در طالقدربرگيرنده علل 

 با آگاهي از علل طالق كه در هر دوره از تحول چرخه             جامعه، در آن كاهش و طالق وقوع از پيشگيري براي:  بحث
با   .  مي توان به فكر راه حل براي جلوگيري و يا كاهش آن باشيم             راي خانواده به وجود آيد،       زندگي ممكن است ب   

توجه به ورود فرزند به مدرسه و مسائل مربوط به آن به زوجين آگاهي الزم در مورد نيازهاي شرايط جديد داده                         
ن خانواده، اقدامات اساسي از      هم پاشيد   توجه به سهم آسيب هاي جامعه از جمله اعتياد در از             هم چنين با  .  شود

 .جانب مسئولين ضروري مي باشد

 طالق، چرخه زندگي، فرزند: هاهكليدواژ

 
 

 

 

 

 

 

 

 
∗
 تخصصي روانشناسي سالمت، استاديار گروه خانواده درماني، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي دكتري 

∗∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه عالمه طباطبايي 

∗∗∗
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 
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