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چكیده
این پژوهش با هدف بررسی عوامل زمینهساز طالق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران انجام شد .این
مطالعه از نوع پژوهشهای کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است .بدین منظور با روش
نمونهگیری هدفمند و با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته دادهها جمعآوری شد و تا رسیدن به اشباع
نظری  77نفر از واجدان شرایط مورد بررسی قرار گرفتند .برای دستیابی به عوامل ،تحلیل دادهها با استفاده از
فنون استراوس و کربین انجام شد که شامل شناسهگذاری مفاهیم و شکل دادن به نظریه است .تجزیه و تحلیل
دادهها در شناسهگذاری باز ،به شناسایی عوامل اصلی ،مؤلفهها و زیرمؤلفهها منجر شد .نتایج نشانگر این است که
عدم عشق و صمیمیت ،مقوله مرکزی الگوی یافتههای پژوهش است .مقوله عدم آمادگی برای ازدواج و طی
نکردن درست فرایند ازدواج جزء شرایط علّی برای ازدواجهای در حال فروپاشی است؛ مسائل فرهنگی و مسائل
اقتصادی در زیر شرایط مداخلهگر قرار گرفت و مقوالتی از قبیل اعتیاد ،ساختار نامناسب خانواده کنونی ،عدم
سازگاری زناشویی ،عوامل و مشکالت جنسی ،ارتباط نامناسب با خانوادههای اصلی ،پیشینه خانوادگی و
مشکالت شخصیتی از جمله عوامل زمینهای مؤثر در طالق بود .نتایج نشان داد که بهکارگیری راهبردهای ارتباطی
و هیجانی ناکارامد به پیامدهایی همچون احساس خستگی ،تنهایی ،ناامیدی و احساس تنفر از همسر و در نهایت
میل به طالق منجر شد.
کلیدواژهها :عوامل طالق ،مشکالت زناشویی و ازدواج ،طالق در شهر تهران ،بافت اجتماعی تهران.
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مقدمه
یکی از مهمترین روابط انسانی ،روابط مربوط به خانواده است که سامانه ارتباطی منحصر به
فردی دارد و یگانه سامانه اجتماعی است که اعضای آن تحت تأثیر عوامل زیستی ،قانونی،
هیجانی ،جغرافیایی و تاریخی قرار میگیرند (حمیدی و همکاران )0212 ،1و در پی آن ازدواج نیز
حساسترین رابطه خانوادگی قلمداد میشود .این حساسیت نه تنها در کسب و حفظ صمیمیت بلکه
در حفظ ساختار ازدواج نیز خود را نشان میدهد (المند0222 ،0؛ وای و ییپ .)0222 ،3تأثیرات
مثبت ازدواج بر بهزیستی و سالمت افراد در مطالعات زیادی نشان داده شده است اما تمامی
ازدواجها چنین تأثیر مثبتی ندارد (کالمیجن و ماندن.)0222 ،4
وجود تعارض در روابط بین فردی اجتنابناپذیر است .روابط زناشویی نیز از این امر مستثنی
نیست .آنچه اهمیت دارد چگونگی برخورد افراد با تعارض است .افراد در کنترل چنین تعارضهایی
به صورت متفاوت عمل میکنند (المند0222 ،؛ وای و ییپ )0222 ،و ناتوانایی برخورد مناسب با
تعارضهای موجود ،ممکن است افراد را به سمت طالق سوق دهد.
تصمیم به طالق نتیجه فشار درونی شدیدی است که حداقل به یکی از همسران وارد میشود.
چنین فشاری ممکن است از طریق براورده نشدن نیازها یا اهداف ،شیوههای مقابلهای ضعیف،
مدیریت حوادث زندگی یا ناتوانی در انتقال احساسات به همسر باشد (یانگ و النگ.)1222 ،5
مسائلی که به طالق منجر میشود ،ممکن است از آغاز رابطه مشخص و آشکار باشد و یا در طول
زمان ایجاد ،و تشدید شود (ویلیامسون و همکاران .)0215 ،2فرایند طالق در بیشتر مواقع با
اختالفات جزئی و تکرار اختالفات و جدی شدن آنها شروع میشود و با جدایی یا بیمیلی یکی از
زوجین به طرف مقابل ،قهرهای طوالنی و تکرار آن ،خستگی زوجین از قهرها و درگیریها ادامه
پیدا میکند و در نهایت به طالق عاطفی و قانونی ختم میشود (باستانی ،گلزاری و روشنی،
.)1322
امروزه افزایش آمار طالق نشان میدهد که افراد به دالیلی حاضر به حفظ رابطه زناشویی خود
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طالق در امریکا  52درصد ،در آلمان  42درصد و در استرالیا و انگلستان  42تا  45درصد گزارش
شده است (باکوم و همکاران .)442 :0222 ،0متأسفانه ،ایران نیز افزایش نامعمولی در آمار طالق
نشان میدهد بهطوری که چهارمین رتبه طالق را در جهان دارد (شاکریان و همکاران:0214 ،3
 .)303افزایش میزان طالق در ایران بویژه در شهرهای بزرگی چون تهران ،زنگ خطر را برای
جامعه امروز ما به صدا درآورده است .بر اساس آمار معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان
بهزیستی کشور ،طالق در ایران بین سالهای  35ـ  31سیر صعودی بسیار آرام داشته و پس از آن به
مدت پنج سال این روند تقریبا ثابت بوده و از سال  22به بعد با شتاب بیشتری نسبت به سالهای
گذشته افزایش یافته است بهطوری که در سال  22به گفته مدیر کل دفتر آمار و اطالعات جمعیت
سازمان ثبت احوال کشور رشدی  13درصدی نسبت به سال  23داشته است .این در حالی است
که میزان طالق در سال  22در مقایسه با سال  22به میزان  2/1درصد رشد داشته و به بیان دیگر در
مقابل هر  2/5ازدواج ،یک طالق به ثبت رسیده است .آمارهای ثبت احوال همچنین حاکی است
که تهران در مقایسه با دیگر شهرهای ایران از نظر درصد طالق در مقام اول قرار دارد (چابکی،
 .)122 :1320در سال  1322در برابر هر چهار ازدواج در تهران یک طالق به وقوع پیوسته است
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نیستند و ترجیح میدهند طالق بگیرند (مانیرسکا .)2 :0212 ،1بر اساس آمارهای موجود ،نسبت

(مشکی و همکاران.)32 :1322 ،
ازدواج در ایران ،کارکردهای گوناگون زیستی ،روانی ،فرهنگی ،دینی و اقتصادی دارد
(صاحبدل .)21 :1324 ،در واقع در فرهنگ جامعه ایرانی ،ازدواج سنتی فطری و الهی است و
مصلحت فرد و اجتماع در پیوند زناشویی بین زنان و مردان است .از آنجا که هدف دین مبین
اسالم ،ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانونهای خانوادگی است ،طالق را ،که مخالف
فطرت و طبیعت انسان و برخالف قانون پیوند زن و مرد است ،مورد نکوهش قرار میدهد و
شایسته سرزنش میشمارد و آن را به عنوان امری مبغوض نزد خداوند معرفی کرده است
(پوراسدی و هاشمی .)52 :1321 ،بنابراین باید در مورد طالق و عوامل مؤثر بر آن نیز به ساختار
فرهنگی ایران و ویژگیهای آن توجه کرد.
تحقیقات ،آثار و پیامدهای عمیق اقتصادی ،اجتماعی ،روانی ،قانونی و والدینی طالق بر مردان

1 - Marinescu
2 - Baucom & et al
3 - Shakerian & et al
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و زنان مطلقه ،فرزندان و اجتماع را بخوبی نشان داده است (کالنتری ،روشن فکر و جواهری،
 .)110 :1322طالق عامل تنشزای بین فردی مهمی است که توان افزایش خطر طیفی از پیامدهای
منفی مربوط به سالمت برای خود زوج و فرزندان آنها را دارد و با خطر خودکشی همراه است
(اسبارا ،هاسلمو و ناجوپراناتو0210 ،1؛ گیریناوی و کالرک0213 ، 0؛ ییپ و همکاران.)0215 ،3
در جوامع امروزی طالق بهعنوان راهی برای بهبود وضعیت شخص ،رها شدن از شریک
آزاردهنده و ساختن ارتباطی جدید و موفق نیز در نظر گرفته میشود؛ با این حال برای بیشتر افراد،
طالق و وضعیت مربوط به طالق با کشمکش ،تنش و احساس درماندگی و تنهایی همراه است.
بسیاری از پژوهشگران ادعا میکنند که واکنشهای افراد نسبت به طالق ممکن است حتی پس از
گذشت سالیان سال از طالق ادامه پیدا کند و در نتیجه موجب تغییراتی در رفتار ،وضعیت مالی و
موقعیت زندگی ،عادتهای جنسی و حتی نوع پوشش و آرایش فرد بشود (داداک.)0213 ،4
امروزه زنان و مردان بدون توجه به اهمیت خانوده و کارکرد آن و همچنین به دلیل عدم دقت
در تشکیل آن به محض بروز مشکالت در عوض یافتن راه حلی برای مشکل براحتی سبب از هم
گسیختگی خانواده میشوند و لذا باید ضمن احساس خطر ،قضیه را جدی تلقی ،و عواملی را
شناسایی کرد که موجب ناسازگاریها و در نتیجه وقوع طالق میشود و با استعانت از نتایج نسبت به
حل این معضل اجتماعی چارهاندیشی شود .شناسایی عوامل زمینهساز طالق میتواند ما را در این
راه یاری رساند .عوامل زمینهساز به موقعیتها ،ویژگیها ،متغیرها و رویدادهایی اشاره دارد که
احتمال وقوع مشکل را افزایش میدهد (هاوکینز ،کاتاالنو و ویز .)1220 ،5با شناخت عوامل فردی،
عوامل خانوادگی ،عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی زمینهساز طالق و ارائه یک الگوی مفهومی
که هدف این پژوهش است ،میتوان به این مهم دست یافت .پژوهش با استفاده از روش کیفی در
پی پاسخ به این سؤال است" :عوامل زمینهساز طالق با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی کدام
است؟"
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پژوهش به لحاظ هدف ،بنیادی ،و به لحاظ روش کیفی است .با توجه به اکتشافی بودن
پژوهش و نبود پژوهش در حوزه مورد مطالعه ،روش داده بنیاد روش مناسبی است که امکان
جمعآوری اطالعاتی عمیق را فراهم میکند و میتواند بهعنوان منبعی ارزشمند برای جهتدهی
پژوهش در مرحله کمی مورد استفاده قرار گیرد (استراوس و کربین .)1321 ،روش دادهبنیاد
روشی مطلوب برای پژوهش در حوزههایی است که دانش اندکی درباره آنها در دسترس است.
این روش بر مبانی فلسفی کنش متقابل نمادین 1بنا شده و با هدف ایجاد نظریه جدید یا اصالح
نظریههای قبلی با استفاده از دادههای خام تدوین شده است (کران و پوتنام .)0223 ،0مصاحبه نیمه
ساخت یافته روشی است که در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .به این شکل که پس از چند
مصاحبه مقدماتی ،سؤاالتی استخراج شد و در مصاحبه اصلیِ اول مورد استفاده قرار گرفت .پس از
تحلیل اولین مصاحبه ،این سؤاالت و مفاهیم جای خود را به مفاهیمی داد که از دادهها استخراج
میشد و مبنای گردآوری دادهها در مرحله بعد شد .فرایند مصاحبه و تحلیل اطالعات تا رسیدن به
نقطه اشباع نظری ادامه پیدا کرد؛ نقطهای در جریان شکلگیری مقوله که تحلیل به یافتن ویژگی
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روش

جدید ،ابعاد تازه و یا روابط جدید منجر نمیشود (استراوس و کربین .)1321 ،با توجه به ادبیات
تحقیق ،محورهای مصاحبه را در چند دسته قرار دادیم که عبارت است از عوامل زمینهساز (عوامل
فردی ،عوامل اجتماعی و خانوادگی (خانواده مبدأ) و عوامل رابطهای و فرایندی) .البته قبل از
شروع هر مصاحبه از مشارکت کنندگان برای شرکت در مطالعه و ضبط صدا رضایت گرفته ،و
دربارۀ اهداف پژوهش ،علت ضبط جلسه مصاحبه ،محرمانه ماندن اطالعات و هویت آنها
توضیحات الزم ارائه شد.
برای دستیابی به عوامل ،تحلیل دادهها با استفاده از فنون استراوس و کربین انجام شد که شامل
شناسهگذاری مفاهیم و شکل دادن به نظریه است .پیش از آغاز شناسهگذاری مصاحبههای ضبط
شده به صورت جزء به جزء روی کاغذ پیاده ،و شناسهگذاری باز ،محوری و گزینشی انجام شد
شناسهگذاری باز فرایندی تحلیلی است که به وسیله آن مفهومها شناسایی ،و ویژگیها و ابعاد آنها
در دادهها کشف میشود (استراوس و کربین .)1321 ،شناسهگذاری محوری فرایند مرتبط کردن
مقولههای فرعی است .در شناسهگذاری گزینشی نیز یکپارچه کردن و پاالیش نظریه صورت
1 - Symbolic interaction
2 - Krahn & Putnam
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میگیرد (استراوس و کربین .)1321 ،در پژوهش از دو نوع اول شناسهگذاری استفاده شده است.
مشارکت کنندگان در این پژوهش تمام افرادی بودند که متقاضی طالق در سال  1323بودند.
برای اینکه محقق بتواند طبقات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مختلف را در شهر تهران در نظر
بگیرد ،مجتمع قضایی شهید مطهری (جنوب تهران) ،مجتمع قضایی شهید باهنر (مرکز تهران) و
مجتمع قضایی شماره ( 0شمال تهران) انتخاب شدند.
روش نمونهگیری ،هدفمند و گلوله برفی بود .در روش کیفی ،نمونهگیری بیشتر به شکل
هدفمند (نظری) است تا اینکه بر نمونه آماری مبتنی باشد .نمونهگیری هدفمند یعنی انتخاب افراد
نمونه بر اساس هدف پژوهش (هومن )1325 ،و به کاربستن قضاوت و تالش سنجیده برای بهدست
آوردن نمونههای معرف از طریق قرار دادن احتمالی حوزهها و گروههای نوعی در نمونه از
ویژگیهای آن است (کرلینجر و فردریک نیکز .)1322 ،عموما پژوهشهای داده بنیاد با مشارکت
هشت تا  02نفر انجام میشود و استفاده از حجم نمونه بیشتر میتواند عمق بررسی را کاهش دهد
(استراوس و کربین.)1321 ،
در تحقیقات کیفی نمونه کوچک به پژوهشگر بیشتر امکان تسلط بر پاسخهای شرکت
کنندگان و تفسیرهای فردی ارائه میکند و اشباع نظری نقطه پایان نمونهگیری را نشان میدهد
(هومن .)1325 ،بنابراین با توجه به هدف پژوهش ،روش نمونهگیری هدفمند اساس کار بود که از
جامعه مشخص شده افرادی که از معیارهای ورود به پژوهش برخوردار بودند ،مورد بررسی قرار
گرفتند .معیارهای ورودی عبارت بود از 1 :ـ حداقل مدرک دیپلم برای اینکه توانایی تحلیل وقایع
وارائه اطالعات وجود داشته باشد 0 .ـ گذشتن حداقل سه سال از زندگی مشترک زیرا طبق
پژوهشها طالق معموال بعد از گذشت سه تا پنج سال از زندگی مشترک اتفاق میافتد  3ـ داشتن
حداقل یک بار تقاضای طالق زیرا هدف پژوهش بررسی دیدگاه افراد متقاضی طالق بوده است
 4ـ آمادگی و تمایل به مشارکت در پژوهش و توانایی انتقال اطالعات برای داشتن انگیزه
مشارکت و ارائه اطالعات درست الزم و ضروری است .نمونهگیری تا حد اشباع نظری یعنی تا
جایی که در جریان مصاحبه هیچ اطالعات جدیدی به دست نیامد ،ادامه پیدا کرد که در نهایت 00
نفر مورد بررسی قرار گرفتند.
نمونه مورد مطالعه ،شامل  00شرکتکننده بود .دامنه سنی شرکت کنندگان از  02تا  43سال و
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طول مدت ازدواج از سه سال تا  32سال متغیر بود .پنج نفر از شرکت کنندگان فرزندی نداشتند،
پنج نفر از شرکت کنندگان دارای یک فرزند 11 ،نفر دارای دو فرزند و یک نفر نیز دارای سه

اطالعات در جدول قابل مشاهده است (جدول .)1
جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی مشارکت کنندگان
مشارکت کننده جنسیت سن

تحصیالت

شغل

مدت ازدواج تعداد فرزندان مجتمع قضایی

9

زن

31

کارشناسی

کارمند

77

7

شماره7

7

زن

33

دیپلم

خانهدار

91

7

محالتی

3

زن

02

دیپلم

آزاد

99

7

محالتی

0

زن

36

کارشناسی

خانهدار

99

9

باهنر

5

زن

05

دیپلم

خانهدار

72

7

محالتی

6

زن

02

دیپلم

خانهدار

91

7

محالتی

زن

76

کارشناسی

کارمند

مرد

34

دیپلم

آزاد

1

-

باهنر

1

زن

35

دیپلم

خانهدار

97

-

محالتی

1

زن

74

دیپلم

خانهدار

3

-

محالتی

94

مرد

36

کاردانی

آزاد

97

7

باهنر

99

زن

09

دیپلم

آزاد

73

7

محالتی

97

زن

07

دیپلم

خانهدار

34

3

محالتی

93

زن

71

دیپلم

آزاد

94

9

باهنر

90

زن

36

دیپلم

آزاد

93

9

محالتی

95

زن

71

کاردانی

کارمند

0

-

شماره 7

96

زن

39

دیپلم

خانهدار

6

9

محالتی

92

زن

77

دیپلم

خانهدار

1

7

محالتی

91

زن

01

دیپلم

آزاد

75

7

محالتی

91

زن

 34دانشجوی کارشناسی

خانهدار

3

-

باهنر

74

زن

00

کارشناسی

کارمند

74

7

شماره 7

79

مرد

05

کارشناسی

مدیر مالی

90

7

باهنر

77

زن

36

کارشناس ارشد

مهندس

99

9

شماره 7

2

بررسی عوامل زمینهساز طالق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران...

فرزند بود .میزان تحصیالت شرکت کنندگان نیز از دیپلم تا کارشناسی ارشد متغیر بود .دیگر
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در پژوهشهای کیفی به جای دو مفهوم اعتبار و روایی از مفهوم قابلیت اعتماد استفاده میشود.
برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد در پژوهش از سه شیوه متعارف و بسیار مرسوم استفاده شده که
عبارت است از:
الف) کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا که در این روش از مشارکت کنندگان خواسته میشود
تا یافتههای کلی را ارزیابی کنند و در مورد صحت آن نظر دهند .ب) مقایسههای تحلیلی به این
معنی که به دادههای خام رجوع میشود تا ساختبندی نظریه با دادهها مقایسه و ارزیابی شود.
ج) استفاده از شیوه ممیزی که در این زمینه ،چند متخصص در کار نظریه زمینهای ،بر مراحل
مختلف شناسهگذاری ،مفهومسازی و استخراج مقوالت نظارت دارند (قدرتی و حسنی.)1324 ،
در پژوهش در روش اول از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد تا یافتههای مطالعه را
ارزیابی ،و نظر خود را در مورد نتایج بیان کنند .در روش دوم ،پژوهشگر در تمامی مراحل
شناسهگذاری و ایجاد نظریه ،رفت و برگشت مکرر به مصاحبهها و دادههای قبلی داشت تا
اصالحات الزم به عمل آید .و در روش سوم نیز متن مصاحبهها برای بررسی دقیقتر شناسهگذاری،
مفهوم سازی و استخراج مقوالت به چند متخصص حوزه خانواده و ازدواج ارائه گردید.

یافتهها
در این پژوهش ،بعد از اجرا و ضبط مصاحبهها و نوشتن یادداشتهای مربوط به هر یک از آنها،
مصاحبهها پیاده شد .شناسههای اولیه و جمالت معنادار مصاحبهها به دست آمد و عوامل اصلی،
مؤلفهها و زیر مؤلفههای مرتبط با هر یک مشخص شد (جدول .)0
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عوامل اصلی

مؤلفهها
عدم آمادگی برای ازدواج
پیشینه خانوادگی فرد

فردی

زیرمؤلفهها
عدم پختگی الزم ،ناآگاهی
طالق ،تعارضات زناشویی مزمن ،تعارضات ولی فرزندی،
الگوبرداری منفی از والدین

اعتیاد

اعتیاد در خانواده اصلی ،اعتیاد در خانواده کنونی

مشکالت شخصیتی

دلبستگی ناایمن ،درونگرایی ،روان رنجورخویی

راهبردهای ارتباطی و هیجانی ناتوانایی حل مسئله ،الگوهای ارتباطی ناکارامد ،عدم جرأتمندی،
ناکارامد
اجتماعی و

عدم کنترل خشم

ارتباط نامناسب با خانواده اصلی مخالفت خانواده ،عدم همراهی خانواده ،تعارض با خانواده همسر

خانوادگی

فرهنگ جامعه

قانونشکنی ،دینداری ،نگرش جنسیتی

(خانواده مبداء)

مسائل اقتصادی

بیثباتی درامد ،شغل

طی نکردن درست فرایند
ازدواج

شیوه نادرست انتخاب همسر ،دالیل نادرست برای ازدواج ،روابط
قبل از ازدواج ،مشکالت مربوط به دوره نامزدی و عقد

ساخت نامناسب خانواده کنونی ساختار قدرت ،ساختار نقشها ،مرزبندی
رابطهای و
فرایندی

ناسازگاری زناشویی
عوامل جنسی
سرخوردگی زناشویی

عدم انعطافپذیری ،تفکر ناسالم و غیر منطقی ،ناهمسانی ،عدم

بررسی عوامل زمینهساز طالق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران...

جدول  :2عوامل اصلی ،مؤلفهها و زیر مؤلفههای زمینهساز طالق

توافق ،عدم حمایت و مراقبت ،عدم رضایتمندی ،عدم همکاری
نداشتن مهارتهای جنسی ،اختالالت عملکرد جنسی
سرخوردگی جسمی ،سرخوردگی عاطفی ،سرخوردگی روانی
عدم صمیمیت هیجانی ،عدم صمیمیت اجتماعی ،تفریحی ،عدم

عدم عشق و صمیمیت

صمیمیت ارتباطی ،عدم صمیمیت جسمانی ،عدم احترام ،عدم
پذیرش یکدیگر ،عدم اعتماد و صداقت

همچنین نتایج تحقیق بر حسب شرایط علّی ،شرایط آسانگر و زمینهساز ،راهبردهای کنش و
کنش متقابل و پیامدها مورد بررسی قرار گرفت .برای این کار ،مقوالت اصلی که از شناسهگذاری
باز دادهها تکوین یافته است با یکدیگر مرتبط شد .ضمنا شناسهگذاری محوری ،باید از ابتدای
مصاحبه اول و شناسهگذاریها مد نظر قرارگیرد .مهمترین قسمت این شناسهگذاری ،مشخص کردن
مقوله محوری است .مقوله محوری در این پارادایم ،عدم عشق و صمیمیت است .این مقوله ،مقوله
یا پدیده اصلی است که در بیشتر مصاحبهها تکرار شده است و بقیه مقوالت را میتوان به آن،
مرتبط ساخت و در ارتباط با این مقوله ،عوامل علّی ،راهبردها ،شرایط مداخلهگر ،شرایط میانجی و
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همچنین پیامدها بررسی میشود .زمینه و شرایط مداخلهگر روی راهبردها تأثیر مستقیم دارد
(شکل.)1

شرایط زمینهای
ارتباط نامناسب با خانواده اصلی
پیشینه خانوادگی فرد
مشکالت شخصیتی
اعتیاد
ساختار خانواده کنونی
نا سازگاری زناشویی
عوامل جنسی

راهبردها
شرایط علّی
عدم آمادگی برای
ازدواج
طی نکردن درست

راهبردهای ارتباطی و
هیجانی ناکارامد

مقوله محوری
خأل عشق و صمیمیت

فرایند ازدواج

نا توانایی حل مسئله،
الگوهای ارتباطی ناکارامد
عدم جرأت ورزی
عدم کنترل خشم

شرایط مداخله گر /آسانگر
مسائل فرهنگی
مسائل اقتصادی

شكل  :1الگوی عوامل اصلی ،مؤلفهها و زیر مؤلفههای زمینهساز طالق
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در ادامه نمونهای از اظهارات مشارکت کنندگان ارائه میشود (جدول .)3

پیامدها
سرخوردگی زناشویی

متن مصاحبه

مؤلفهها

عدم آمادگی برای ازدواج خیلی بده به نظرم آدم توی سن پایین ازدواج بکنه .اصال نمیدونستم وارد زندگی میشی چیکار باید بکنی
پیشینه خانوادگی فرد
اعتیاد

من دو ماهم بود که مادرم از بابام جدا شد.
من اینو اوایل دوران نامزدیم متوجه شدم که عالقه به مصرف مواد داره .تا اون موقع اینطوری نبود که بشه
بهش بگی معتاد .اما بعدش دیگه آلوده مواد جدید هم شده بود
اصال نمیتونست اینجا بشینه با کسی صحبت بکنه این قدر که استرسش زیاد بود یا نمیتونست سرکار یک

مشکالت شخصیتی

ساعت بکوب وایسته .شاید توی یک ساعت بیست دفعه کارش و ول میکرد میرفت بیرون میومد یا لباس
میپوشید میومد خونه و تا فردا برنمیگشت سرکار .االنم که دارو داره استفاده میکنه
ـ وقتی میخواست زورش به من برسه میومد میشست روی سینم و دستام و هم میگذاشت زیر زانوهاش تا

راهبردهای ارتباطی و
هیجانی ناکارامد

میخوردم میزد ،طوری شد که من االن تنگی نفس دارم.
ـ کال دوست داشت من زبون بریزم که منم توی این مورد موفق نبودم .من اخالقم خیلی تنده رک بودم رک
بودن من و دوست نداشت .تند صحبت میکردم با مزاقش خوش نمیومد.

ارتباط نامناسب

هیچ وقت با مادرشوهرم نتونستم کنار بیام چون ایشون به قصد و عمد آزار میداد .هر بار من با رفتار

با خانواده اصلی

زشتتری از مادرش مواجه میشدم.

فرهنگ
مسائل اقتصادی
طی نکردن درست
فرایند ازدواج
ساخت نامناسب
خانواده کنونی
ناسازگاری زناشویی

میگفت زنها نسبت به مردها برتری دارند ،نباید تابع مردها باشند .ایشون یه سری افکار فمینیستی داشت.
میگفت توی ایران زن ارزشی نداره زن توی اسالم توسریخور شده
چون شوهرم سرکار نمیرفت پول نداشتیم وضعمون خیلی خراب بود.

بررسی عوامل زمینهساز طالق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران...

جدول  :3نمونهای از اظهارات مشارکتکنندگان

ـ مهدی با من وارد رابطه عاطفی و احساسی شده بود و حرفای هیچ کس و نمیشنیدم نه حرفای نازگل نه
حرفای مشاور ،هیچ کدوم و نشنیدم .فقط دوست داشتم به مهدی برسم ،همین.
ـ بر اساس اجبار خانواده بود .من اصال دوستش نداشتم ولی وارد این رابطه شدم.
ـ میگفت من سیستم پدربزرگها رو دارم مردساالرم .یه اصطالحی هم میگفت که خدای دوم زن ،مرده.
ـ شوهرم کاری کرد پسرم با سیخ پارسال افتاد بجونم.
ـ کلی اختالف سر بچه داشتیم .االن مشکل عمده ما سر بچههاست.
ـ ایشون به خاطر لج و لجبازی و اینکه متمدن به نظر برسه این کارارو میکرد.
رابطه جنسی مون هم از ماهی یک بار تبدیل شد به شش ماه یکبار .تقریبا از دو سال بعد از ازدواج اینطوری

عوامل جنسی

شد .چون من شرایط خوبی نداشتم و زخم میشدم و دوری میکردم .اونم فکر نمیکرد این راه داره و باید
همسرم و آماده کنم.
ـ حاال دیگه من مریض شدم بیماری ام اس گرفتم دیگه حوصله ندارم .االن از نبودنش ناراحت نیستم.

سرخوردگی زناشویی

ـ هیچ چیزی نمیتونه عالقه من و تغییر بده دیگه .چون من نسبت به این زندگی سرد شدم .من حتی بهترین
شرایطم در ذهنم در نظر میگیرم پول داشته باشه از لحاظ تفریح کم نگذاره باز میبینم من سرد شدم.

عدم عشق و صمیمیت

وقتی یه آغوش باشه راحت میگیرم میخوابم ولی اون آغوشه نیست .بهش میگم دوست دارم و نیاز دارم به
آغوش به اینکه کنارم باشی حتی اگر دارم اخبار میبینم دوست دارم کنارم باشی.

در الگوی تعاملی مؤلفههای محوری ،اصلی و فرعی مرتبط با طالق ،ارتباط مقوله محوری با
دیگر مؤلفهها و زیرمؤلفهها نشان داده شده است (شکل.)0
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شكل  :2الگوی تعاملی مؤلفههای محوری ،اصلی و فرعی مرتبط با طالق

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان داد که یکی از عوامل زمینه ساز طالق ،عدم آمادگی فرد برای ازدواج
است .فردی که به پختگی 1الزم نرسیده است ،نمیتواند مالکهای درستی برای ازدواج داشته باشد
و نگاهی که به ازدواج دارد ،نمیتواند نگاهی مبتنی بر واقعیت باشد .همین امر موجب میشود
بسیاری از مسائل را هنگام ازدواج نادیده بگیرد و یا انتظارات غیر معقولی از ازدواج و همسر خود
داشته باشد .همچنین ،ممکن است نسبت به جنس مخالف و رابطه زوجی ،آگاهیهای الزم را
نداشته باشد و همین امر موجبات تنش و بیثباتی رابطه را فراهم آورد.
همچنین ،یافتههای پژوهش نشان داد که در ازدواجهای ناموفق افراد از همان نقطه شروع به
بیراهه رفتهاند .تصمیمگیری مبتنی بر احساس و اصرار برای ازدواج با فرد مورد نظر بدون شناخت
حاصل از منطق ،میتواند فرد را به سوی انتخابی نادرست سوق دهد .نتایج پژوهش محققان نشان
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طرفین شرایط الزم را برای انتخاب داشته باشند و بدون احساس اجبار بتوانند بین عقل و احساس
خود تعادل ایجاد کنند (فتحی آشتیانی و احمدی .)1323 ،از سوی دیگر ،انگیزههای نامناسب از
جمله فرار از فشارهای دوران مجردی و فضای ناخوشایند خانه پدری و ازدواج اجباری ایجاد
کننده نارضایتی و میل به طالق است (محسن زاده ،نظری و عارفی .)1322 ،بنابراین ،فردی که از
سر اجبار و یا دلسوزی و یا تحت تأثیر صحبتهای اطرافیان و بدون توجه به مالکها و معیارهای
مناسب خود ،ازدواج میکند ،بدون آگاهی از واقعیت ازدواج وارد این مرحله از زندگی میشود و
زیربنای محکمی برای شروع زندگی نخواهد داشت.
ارتباط و دوستیهای قبل از ازدواج نیز یکی از موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی در جامعه
ما بهشمار میرود (کرامت و همکاران .)1320 ،همسو با یافتههای این پژوهش در مورد داشتن
روابط قبل از ازدواج ،تحقیقات نشان داده است که دوستیهای قبل از ازدواج با جنس مخالف،
تغییرات نگرشی و ارزشی نسبت به جنس مخالف ،همسر آینده ،ماهیت ازدواج ،تعهد و
جایگزینهای ازدواج در خارج از چارچوب ازدواج را ایجاد میکند که این تغییرات ،احتمال
نارضایتی زناشویی بیشتر در افراد پس از ازدواج را موجب میشود (خلج آبادی فراهانی و
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داد که بخشی از موفقیت ازدواج ناشی از انتخاب صحیح همسر است .ازدواجهایی موفق است که

شجاعی.)1320 ،
یافتههای پژوهش نشان داد که شتاب در ازدواج و طی نکردن مراحل ازدواج با توجه به
کارکردهای هر مرحله ،میتواند پیامدهای ناخوشایندی را برای افراد رقم بزند .در جامعه ما ازدواج
بهصورت مرحلهای و فرایندی انجام میگیرد بهطوری که بعد از دوران آشنایی ،وارد مرحله
نامزدی و سپس عقد رسمی میشوند .دوران نامزدی به دورهای از زمان میگویند که با وعده
ازدواج شروع میشود و با عقد رسمی پایان میگیرد و حداقل خانوادههای اصلی دختر و پسر از
آن آگاه هستند .گام سوم ازدواج ،زمانی است که عقد رسمی بین نامزدها جاری میشود و به عقد
یکدیگر در میآیند؛ بهعبارتی دیگر ،دوران عقد با عقد ازدواج آغاز میشود و با شروع زندگی
مشترک پایان مییابد .مهمترین حریم و مرز زمان نامزدی ،رابطه جنسی است .در صورتی که افراد
در این دوره رابطه جنسی داشته باشند ،فشار و اجبار بیشتری برای ازدواج احساس خواهند کرد و
در این صورت فضای نامزدی از حالت طبیعی و واقعی خود خارج میشود (میرمحمدصادقی،
 .)1324در دوران عقد نیز اگرچه منعی برای ارتباط جنسی وجود ندارد در فرهنگ جامعه ما
برقراری رابطه جنسی کامل تا زمان شروع زندگی مشترک ،میتواند پیامدهایی برای فرد داشته
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باشد و تصمیمگیری فرد را برای ادامه رابطه تحتالشعاع قرار دهد.
یافتههای پژوهش نشان داد که از دیگر مواردی که زندگی زناشویی را در مراحل بعدی تحت
تأثیر قرار میدهد ،اختالفات زوج و خانوادههای آنها بر سر خرید و چگونگی برگزاری آداب و
رسوم ازدواج است .خرید عقد ،مراسم عقد ،جهیزیه ،مسکن ،هدایا ،مراسم عروسی و دیگر
هزینهها ،میدان آزمون رفتارها و نگرشهای اقتصادی همسران و خانوادههای آنهاست (میرمحمد
صادقی .)1324 ،این مسائل میتواند نگرش افراد را نسبت به یکدیگر تحت تأثیر قرار دهد بهطوری
که عمیقا روابط زوج با یکدیگر و همچنین روابط زوج با خانوادههای اصلی را در آینده مخدوش
سازد.
همسو با یافتههای پژوهش ،عامل فرهنگ نیز بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر پدیده طالق
شناخته شده است (ایراستورزا .)0212 ،1هر جامعه و فرهنگی ،قوانین خاص خود را دارد .در این
زمینه یافتهها نشان داد که بیتوجهی نسبت به قوانین جامعه و زیر پا گذاشتن و در پی آن تجربه
زندان داشتن میتواند تأثیرات بدی بر روابط زوجی داشته باشد.
عالوه بر این ،همسو با یافتههای این پژوهش ،تحقیقات نشان میدهد که یکی از تغییرات عمیق
فرهنگی ،که امروزه دامنگیر جوامع بشری شده ،کمرنگ شدن معنویت و کاهش تمایل به مناسک
دینی و مذهبی است (فیض آبادی و خسروی .)1322 ،بهطور کلی ،میتوان گفت رعایت مسائل
دینی ،با دوام ازدواج و در مقابل عدم شرکت در مراسم دینی ،با از هم پاشیدگی زندگی زناشویی
رابطه دارد (چیل.)0222 ،0
تحقیقات نشان داده است که باورهای نقش جنسیتی و تغییر نگرشهای نقش سنتی ،نیز تأثیر
تعیین کنندهای در بیثباتی خانواده دارد و با افزایش خطر طالق ارتباط مثبت دارد (لوسیرگریر و
آدلر بائدر .)0212 ،3یافتههای پژوهش نیز نشان داد که داشتن نگرشهای جنسیتی میتواند ثبات
رابطه زناشویی را به خطر بیندازد .باور به اینکه زن باید از زندگی زناشویی محافظت کند و اگر
مردی به خطا رفت این زن است که نتوانسته است همسرش را مدیریت کند و یا اینکه این زن است
که باید ابرازگر عشق و عالقه باشد و به سمت و سوی مرد برود ،همه در نگرشها و سوگیریهایی
ریشه دارد که در بافت فرهنگی جامعه رشد یافته است .همچنین زنی که بهدنبال نگرشهای ضد مرد
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2 - Cheal
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و نقش همسری و مادری خود را نمیتواند بخوبی ایفا کند.
همسو با یافتههای این پژوهش ،مسائل مالی و شغلی از جمله عوامل مؤثر در بی ثباتی زندگی
زناشویی مطرح شده است (کیلوالد0212 ،1؛ گنزالز ـ وال و مارسن .)0213 ،0مسائل اقتصادی و
امور مالی را نمیتوان نادیده گرفت .چه بسیار درگیریها و اختالفاتی هست که در اثر مسائل مالی
پدید میآید .فشارهای اقتصادی موجب افزایش خشونت و کاهش رفتارهای گرم و حمایتکننده
زوجین میشود .بنابراین ،هنگامی که با مشکالت مالی روبهرو میشوند ،تعامل مثبت بین آنها
کاهش مییابد (توسلی و طاهری.)1324 ،
یافتههای پژوهش نشان داد که در افراد متقاضی طالق ،خانوادههای اصلی نقش مثبتی در
زندگی زوج ایفا نمیکنند و تنشافزایی خانوادههای اصلی از همان آغاز رابطه به شکل مخالفت با
ازدواج زوج و عدم حمایت و همراهی زوج در مواقع نیاز و تعارضات با خانوادهها خود را نشان
میدهد .دخالت یا اعمال نفوذ خانوادههای اصلی ،که غالبا بهصورت پنهان و در پوششهای
مختلف عرضه میشود ،میتواند یکی از زیربناهای جدی تعارضات زناشویی از شروع تا پایان هر
ازدواجی باشد .تجربه بالینی نشان میدهد که بیشترین موضوع مشاجرات زن و شوهر ایرانی را
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خود ،خواهان برابری در زندگی زناشویی خود است بهدنبال این نگرش کمتر در خانه حضور دارد

چگونگی رابطه آنها با خویشاوندان و یا خانوادههای اصلی آنها تشکیل میدهد (حسینی و
همکاران .)1323 ،عدم تایید ازدواج از جانب خانوادههای اصلی زوج و یا وجود رابطه نامطلوب
بین طرفین با مداخلهگری یا انتقامجویی خانوادهها از رابطه زوج همراه میشود که میتواند بهنوبه
خود رابطه زناشویی را تحت الشعاع قرار دهد (چراغی و همکاران.)1324 ،
همسو با یافتههای این پژوهش در ارتباط با پیشینه خانوادگی فرد ،تحقیقات نشان میدهد که
ساختار خانواده اصلی بر وضعیت زناشویی افراد تأثیر میگذارد (کانگ ،کیم و لی .)0212 ،3در
این راستا ،پژوهشها ،تأثیرات طالق والدین بر بهزیستی و همچنین چگونگی رفتار فرزندان را نشان
داده است (فلدهوس و هینتس مارتین0215 ،4؛ روزناتی ،بارنی و آگلیا .)0214 ،5تجربۀ تنش و
نبودن در خانواده اصلی موجب میشود تا فرد در رابطه زناشویی خود نیز تنشهای بیشتری را تجربه

1 - Killewald
2 - González-Val & Marcén
3 - Kang., Kim & Lee
4 - Feldhaus.M & Heintz-Martin
5 - Rosnati, Barni & Uglia
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کند (کانگ ،کیم و لی)0212 ،؛ بهعبارتی دیگر ،تعارضات زناشویی میتواند تعارضات ولی ـ
فرزندی را به دنبال داشته باشد و در نهایت فرزندانی که در چنین محیطهای خانوادگی رشد
مییابند ،الگوهای غلط خانوادگی را در روابط با همسر خود تکرار ،و نهایتاً زمینههای انحالل
روابط زناشویی خود را پایهریزی میکنند.
یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در پایداری و ناپایداری ازدواج ،ویژگیهای شخصیت همسران
است .در این پژوهش ،ویژگی درونگرایی به تشدید مشکالت و اختالفات کمک کرده است
بهگونهای که یکی کم حرف و تودار بوده و تحرک و فعالیت کمتری در زندگی داشته و بیشتر
خواهان زندگی محدود بوده ولی در مقابل دیگری پر جنب و جوش و اهل تفریح و مسافرت بوده
و خواهان رفت و آمد با دوستان و آشنایان است .طبق نتایج مطالعات دیگر در این زمینه ،زن یا
شوهری که یکی از آنان برونگرا و دیگری درونگرا است ،یکی تمایل به فعالیتهای تازه و
گوناگون دارد و از جمع لذت میبرد در حالی که دیگری به آرامش و زندگی عادی و بدون تنش
عالقهمند است در برقراری رابطه نزدیک و صمیمانه دچار مشکل میشوند (نادری ،افتخار و
مالزاده .)1322 ،بنابراین ،زمانی که همسران نتوانند به نقطهای مشترک در این زمینه برسند بهمرور
زمان از یکدیگر فاصله میگیرند و هر یک به زندگی فردی خود مشغول میشوند و نهایتا
زمینههای جدایی را فراهم میکنند.
روان رنجورخویی نیز ،که با هیجانات منفی مشخص میشود ،توانسته است پایداری رابطه
زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد .بهدلیل همراه بودن این عامل با هیجانات منفی از قبیل اضطراب،
افسردگی ،خصومت ،غم و غیره ،این افراد توانایی کمتری در صمیمی شدن دارند (جابری و
همکاران.)1323 ،
همچنین ،افراد با دلبستگی ناایمن نیز معموال در روابط خود ترس از طرد شدن دارند .این افراد
به دلیل احساس اضطراب و طرد شدگی دائمی و همچنین چسبندگی و دلبستگی شدید و احساس
خطر دائمی بیوفایی از همسر ،بیش از حد برای همسر خود از لحاظ روانشناختی مشکل ایجاد ،و
تا حدی با کنترل و چسبندگی دائمی به او ،آزادیها و خودمختاری طرف مقابل را سلب میکنند.
تحمل این نوع رفتار و ویژگیهای همسر با دلبستگی ناایمن برای طرف مقابل مشکل ایجاد میکند
و در درازمدت موجب سردی رابطه میشود (بیرامی و همکاران.)1321 ،
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یافتههای این پژوهش نشان داد که در خانوادههای متقاضی طالق ساختار قدرت بههم خورده
است و تصمیمگیریها نیز بدون مشورت و نظر یکدیگر انجام میشود .عالوه بر این در چنین

مشخصی بین زیرمنظومهها وجود ندارد .فرزندان براحتی به زیرمنظومه والدینی رخنه میکنند و
تصمیمگیریهای آنان را با مشکل روبهرو میسازند .زیرمنظومه زن و شوهری براحتی تحت تأثیر
دخالتهای بی مورد دیگران قرار میگیرد و زن و شوهر از ایجاد یک سیستم مستقل زوجی عاجز و
ناتوان هستند .مشکالت و اختالفات مربوط به ارتباط و صمیمیت از یک سو و تعادل قدرت و
ساختار نقش در رابطه از سوی دیگر ،موضوعات اساسی و محورهای اصلی زوجهای آشفته
بهشمار میرود .بهطور کلی ،استفاده از قدرت ،کیفیت روابط عاشقانه را تحت تأثیر قرار میدهد
(خاکپور و همکاران.)1324 ،
یافتههای این پژوهش نشان داد که در خانوادههای متقاضی طالق ،انعطافناپذیری در روابط و
داشتن تفکر ناسالم و غیر منطقی ،ناهمسانی در ابعاد گوناگون ،عدم توافق بر سر مسائل مهم
زندگی ،عدم حمایت و مراقبت از یکدیگر در مواقع الزم و عدم همکاری با یکدیگر افراد را به
احساسی از نارضایتی میرساند و زمینههای ناسازگاری زناشویی را فراهم میآورد.
همسو با یافتههای این پژوهش ،عوامل جنسی یکی از عوامل مؤثر در گرایش زوجین به طالق
مطرح شده است (قنبری و همکاران .)0213 ،1روابط جنسی ،جزئی از روابط عاشقانه بین همسران
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خانوادههایی ،زن و شوهر نسبت به نقشی که دارند کوتاهی میکنند و همچنین مرزبندیهای

است و نارضایتی از رابطه جنسی ،میتواند به مشکالت عمیقی در روابط همسران و ایجاد تنفر از
همسر منجر شود (چیستوفر و اسپرچر .)0222 ،0بهطور کلی ،میتوان گفت برای داشتن رابطهای
صمیمانه ،رابطه جنسی بسیار مهم است (آذرتاش.)1322 ،
همسو با یافتههای این پژوهش ،نقش صمیمیت در رابطه زوجی در تحقیقات نشان داده شده
است (بابایی و قهاری .)0212 ،3یافتههای پژوهش نشان داد که عشق و صمیمیت در روابط افراد
متقاضی طالق در سطح بسیار پایینی قرار دارد .زندگی زناشویی این افراد خالی از محبت و عالقه
است و حتی مناسبتهایی مانند سالگرد ازدواج برایشان تعریف نشده است .معموال رابطه فردی
داشتن و دلمشغول دنیای خود شدن را به بودن با همسر ترجیح میدهند و از بودن در کنار همسر
لذتی نمیبرند .عشق و اعتماد و احترام در روابط زوجی آنان رنگ میبازد و دیگر اولویت زندگی
یکدیگر نیز نیستند .زوجین متقاضی طالق برای یکدیگر ارزشی قائل نیستند؛ به یکدیگر گوش
نمیدهند و یکدیگر را نیز قبول ندارند.
1 - Ghanbari & et al
2 - Chistopher & Sprecher
3 - Babaee & Ghahari
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یافتهها نشان داد که ناتوانایی حل مسئله ،الگوهای ارتباطی ناکارامدی از قبیل قهر کردن ،جبهه
گرفتن و برخوردهای منفعالنه و ناتوانی در ابراز خود و خواستههای خود در رابطه زوجی ،عمق
اختالفات را بیشتر ،و به تضعیف رابطه زوجی کمک کرده است .راهبردهایی که زوجین متقاضی
طالق بهکار گرفتند ،ناکارامد بوده است و به تشدید مشکالت و اختالفها و در نتیجه فاصله گرفتن
از یکدیگر منجر شده است .زوجین برای ترمیم رابطه آسیبخورده ناشی از اختالفات و تنشهای
موجود و چنگ زدن به عشق و صمیمیتی که رو به زوال رفته است به راهبردهایی متوسل شدند که
پایان رابطه را نزدیکتر کرد.
مفاهیم مصاحبهها نشان میدهد که انفعال زنان در رابطه زوجی وضعیت را بدتر میکند .چنین
انفعالی در باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه ما ریشه دارد؛ چرا که زن باید سکوت کند؛
آبروداری کند؛ زندگی را حفظ کند و دم نزند .زن خوب بودن یعنی اگر همسرت اعتیاد دارد،
بتوانی ترکش بدهی .اگر همسرت خیانت میکند باید بتوانی او را به زندگی زوجی برگردانی .اگر
بیکار است باید کار بکنی و زندگی را بگذرانی و حرف نزنی شکایت نکنی و زندگی را اینگونه
بگذرانی که همسرت میخواهد بی هیچ اعتراضی .در صورتی که برخورد منفعالنه و واکنش
نادرست زنان نه تنها مسئله را حل نمیکند بلکه زمینه را برای گسترش مسائل و مشکالت بیشتر
فراهم میآورد .در واقع زنان با عدم درخواست کمک و مقابله نکردن به دنبال ایجاد محیطی آرام
برای خود و اطرافیان خود بویژه فرزندان هستند (ربانی و جوادیان.)1322 ،
با گذشت زمان و کارساز نبودن راهبردهای ناکارامد ،افراد به احساسی از خستگی میرسند و
نسبت به شریک زندگی خود و ترمیم رابطه زوجی ناامید میشوند و موضع بیاعتنایی میگیرند.
سردی از رابطه زناشویی و همسر تا جایی پیش میرود که آنها احساس انزجار و تنفر از همسر
دارند و حتی آرزوی مرگ کسی را میکنند که سالهایی را با او سپری کردهاند .در نهایت به
نقطهای میرسند که دیگر تحمل وضع موجود را ندارند و برای رهایی از قید تعهدات زوجی و
همسری که دیگر دوستش ندارند برای طالق اقدام قانونی میکنند .عالوه بر این ،احساس تنهایی و
ترس از آیندهای نامعلوم برای خود و فرزندان و همچنین مشکالت اقتصادی بعد از طالق درگیری
ذهنی بسیاری برای این افراد ایجاد کرده است.
در نهایت میتوان نتیجه گرفت که به طالق انجامیدن رابطه ناگهانی نیست بلکه فرایندی است
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که عوامل متعددی در طول این فرایند دست به دست هم میدهد تا افراد فرایندی تلخ و
بیسرانجام را تجربه کنند.
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