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ی کیفی در شهر  مطالعه: ی ادراک جوانان از تجربه طالقواکاو

 تهران

  زنجری نسیبه ، ابراهیمی مرضیه ،* صادقی رسول

 1/6/56 : تاريخ پذيرش  5/55/  : تاريخ دريافت

 چكیده 
 از استفاده با رو پیش مقاله جوان، زوجین میان در بویژه اخیر سالهای در طالق افزایش به توجه با

 و فراینا   از جواناان  تجربه و ادراک واکاوی به  اجتماعي تفسیرگرایي چارچوب رد امیک رویکرد

 نظاری  اشباع معیار و تنوع، ح اکثر با ه فمن  گیری نمونه از استفاده با. پردازدمي طالق پیام های

 انجاا   کیفاي  عمیا    مصااحبه  تهران شهر در سال 02 تا 52  مطلقه زن و مرد کنن همشارکت 52 با

 اقا ا ،  از قبال  طاالق  باه  نگار   طاالق،  بسترهای و دالیل محور چهار در مطالعه نتایج. گرفت

 بار . اسات  شا ه  ارائه طالق از بع  اجتماعي مسائل و پیام ها و طالق، فراین  چالشهای و مسائل

 ماردان  از بیشاتر ( طاالق  از بعا   و حاین،  قبال، ) طالق فراین  در زنان پذیری آسیب نتایج، اساس

 .برنا  ماي  رناج  بیشاتری  اقتصاادی  و اجتماعي عاطفي، مسائل از مردان، با مقایسه در زنان. است

 باه  طالق. است ایران در طالق بافتارمن ی و چن بع ی فراین ی، بیانگر پژوهش نتایج ،يکل بطور

 یاا ) طاالق  از قبال  دوره در مختلفاي  بساترهای  و عوامال  است؛ ای چن مرحله فراین  یک عنوان

( ج یا   شرایط با سازگاری و انطباق) طالق از بع  و ،(طالق به اق ا ) القط حین ،(گیری تصمیم

 رد،یا گ ينما  شاکل  خا   در طالق رخ اد گفت توان يم مقاله یریگ جهینت در. دهن  مي شکل را آن

 را طاالق  یاما ها یپ هام  و نا ها یفرآ هام  کاه  ده  يم رخ يفرهنگ -ياجتماع بافتار کی در بلکه

 . ده يم قرار ریتأث تحت

  .کیفي مطالعه جوانان، جنسیت، اجتماعي، مسائل اجتماعي، بافتار طالق،: هاکلیدواژه
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 مقدمه

 یهاا  دوره ریساا  باا  ساه یمقا در يتوجه قابل تیاهم از جمعیتي و اجتماعي لحاظبه يجوان دوره

 یساالها  طاول  در يتا یجمع و اجتمااعي  عیوقا يفشردگ و تراکم. است برخوردار يزن گ چرخه

 یموتورهاا  به را جوانان ،يارتباط و يکیتکنولوژ عیسر راتییتغ بستر در( سال 02 تا 2 ) يجوان

 فشااارده دوره" باااه يجاااوان دوره از نااارو،یا از. اسااات سااااخته بااا ل  ياجتمااااع راتییاااتغ

 نیا ا بار (. 091  همکااران،  و صاادقي  ؛ 99  نا فوس، یر) اسات  ش ه ریتعب "5يشناخت تیجمع

 توجاه  ماورد  هماواره  جواناان  اجتمااعي  مساائل  و یفارد  یرفتارهاا  ،ياجتماع راتییتغ اساس،

 از جواناان  لئمساا  شاناخت  ضارورت  ن،یهمچنا . اسات  بوده ياجتماع علو  مختلف یها حوزه

 . است کشور یزیربرنامه و یگذاراستیس عرصه در ياستیس یها تیاولو

 طاالق  ی هپ  ایران در امروزه،. است طالق ایراني، جوانان رویپیش اجتماعي مسائل از یکي

 حاضر، حال در. است ش ه اجتماعي مسئله یک به تب یل جوانان میان در آن هایمیزان افزایش و

 چهاار   یاک ( جاوان  زناان  بویژه) جوانان و ده مي رخ جواني سنین در هاطالق از نیمي ح ود

 ،طالق پ ی ه از گرفته طالق جوانان درک اساس، این بر. دهن مي شکل را کشور مطلقه جمعیت

 و طاالق  افزایشاي  رونا   از ج یا ی  زوایاای  و روزناه  میتوانا   آن اجتمااعي  پیاما های  و علل

 را طاالق  از بعا   زنا گي  هایوچالش اجتماعي مسائل همچنین و  اخیر سالهای در آن بسترهای

                                    .بگشای  سیاستگذاران و محققان فراروی

 مسئله بیان
 و سااختاری  معناایي،  تغییارات  معار   در هماواره  و پویاا  بلکه نیست، ایستا ادنه یک خانواده

 و خاانواده  حاوزه  در تغییارات  از ناشاي  کاه  اجتماعي مسائل مهمترین از یکي . است کارکردی

 بار  عالوه و داشته جهاني بُع  طالق زانیم شیافزا. است طالق های نرخ افزایش باش ،مي جامعه

 ؛990  گاود ) است بوده برخوردار چشمگیر شتابي و گستره از نیز وامعج سایر در غربي، جوامع

 پیماوده  صاعودی  سایر  نیز جهان دیگر نقاط از بسیاری در طالق وقوع(. 5221 و  522 تورنتون

 نسبتاً ماهیت و ضعف و ش ّت با تغییرات این فرهنگي،میان تفاوتهای علتبه گاهي گرچه است،

 همکااران  و تاون یه ؛991  نیل و تورنتون ؛991  جونز ؛995  گست) است بوده همراه متفاوتي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Engines of social change 
2. Demographically dense period  
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 اجتمااعي  نظر نقطه از خانواده بنای استحکا  و انسجا  تشکیل، دیرباز از ایران جامعه در(.  522

 مقبولیت خانواده گر  کانون در ثباتي بي ایرانیان فرهنگ در و بوده تأکی  و تشوی  مورد مذهبي و

 رو هماواره  بع  به 032  دهه از طالق نرخ نحال،یا با. است ن اشته يچن ان فرهنگي و ياجتماع

 برابار  دو و کشاور  منااط   ریساا  از شتریب تهران کالنشهر در شیافزا نیا و است بوده افزایش به

 در کشور در ش ه ثبت یها طالق از يمین ح ود بعالوه،(. 092  ،يصادق) است یکشور نیانگیم

 انگریب تیوضع نیا که هستن  جوان کشور مطلقه تیجمع ار چه کی و ده يم رخ يجوان دوره

 .است رانیا در طالق جوان ساختار

 تهران شهر در یفیکی  مطالعه: طالق تجربه از جوانان ادراک یواکاو

 عناوان  به را آن ربازید از که است یيم هاایپ و عوار  یدارا یيزناشو اختالفات و طالق  هیپ 

 و یفارد  ساط   در هم یيها یينارسا و ها بیآس طالق،. است تهساخ مطرح ياجتماع مسئله کی

 خاانواده،  در یریا درگ و اخاتال   وجود(. 5229 ل ،یسن ف) دارد همراه به ياجتماع سط  در هم

 شاود يما  بزرگتر جامعه و آنها، فرزن ان همسران، ریبانگیگر که دارد دنبال به یيام هایپ و يجینتا

 و پیاما ها  فراینا ،  بساترها،  کنا وکاو  باه  رو پایش  مقالاه  و،نار یا از(. 033  ،يمحرما  و یریسف)

 در واقاع،  در. پاردازد  مي اجتماعي تفسیرگرایي رویکرد چارچوب در جوانان طالق شناسي آسیب

 را «طالق تجربه» تا آنیم درص د عمی  مصاحبه ابزار و کیفي تحقی  رو  از استفاده با مقاله این

 و زناان   تجرباه  پا   در و نمااییم  درک انا   باوده  اجتماعي ی واقعه این درگیر که کساني زبان از

 . نمائیم کن وکاو را طالق های چالش و مسائل از بخشي پژوهش در کنن همشارکت مردان

 پژوهش سوأالت
  .کنن ؟يم ریتفس و درک چگونه را طالق فراین  گرفته، طالق جوانان -

 .دانن ؟مي عواملي هچ از ناشي را خود طالق پژوهش در کنن همشارکت افراد -

 .دارن ؟ طالق از بع  خود روزمره يزن گ یهاچالش و پیام ها از یریتفس چه گرفته طالق جوانان  -
 

 پژوهش پیشینه

 بسترها به مطالعات این. ان  پرداخته طالق کنن هتعیین عوامل و بسترها تبیین به متع دی مطالعات

 وهمکااران  زاده عیساي  ؛039  دوسات  نشااط  و زرگر) اقتصادی ناامني و بیکاری نظیر عواملي و

 و همساری  ناهمساان  ،(095  من گاری علي ؛931  راجرز و تورنتون) ازدواج پایین سن ،(039 
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 از قبال  مخاالف  جان   باا  رابطاه  و دوساتي  تجرباه  ،( 09  همکاران و اسحاقي) نبودن کفوهم

 و قااادرزاده) ویيزناشاا نارضااایتي ،( 09  فراهاااني آبااادی خلااج ؛5220 کمپااود ) ازدواج

 هاای  ای ه و جنسیتي گرایي برابری ،(039 نعیمي) ماهواره ویژهبه ها رسانه نفوذ ،( 09 همکاران،

 ،(091  همکااران  و زاده قلاي ) طاالق  فرهنگي بسترهای ،(5221 همکاران و کالمیجن) فمنیستي

 . ان  داشته کی تا طالق بسترهای عنوان به... و( 5229 فارل) خویشاون ی شبکه در طالق تجربه

 علال  مهمتارین  کاه  دریافتن  مازن ان در طالق علل بررسي در( 092 ) تبارنازک و پور حبیب

 ،(شاغلي  ثبااتي  باي  و بیکااری  کافي، درآم  ن اشتن و مالي مشکالت) اقتصادی علل شامل طالق

 از کاافي  شاناخت  عا    هما یگر،  از نابجا انتظارات نسنجی ه، و تحمیلي ازدواج) اجتماعي علل

 از خاارج  جنساي  رواباط  مارد،  مجا د  ازدواج زوجاین،  از یکاي  پذیری مسئولیت ع   یک یگر،

 نظار  اختال  زوجین، بین سلیقه اختال  هم یگر، با زوجین تفاهم ع  ) فرهنگي علل ،(ازدواج

 شخصایتي  علال  و ،(ناازایي  زوجین، سني تفاوت) جمعیتي علل ،(سکونت محل تعیین زمینه در

 مخا ر،  ماواد  – الکال  مصار   هما یگر،  هاای  خواساته  باه  اعتنایي  بي م یگر،ه به عالقه ع  )

 تقاضاای  باه  منجر علل برخي بررسي در(  09 ) همکاران و بوالهری. باش  مي( کالمي خشونت

 طالق تقاضای علل مهمترین که دادن  نشان تهران های دادگاه در طالق متقاضي زوجین در طالق

. باشان   ماي  خشاونت  و اقتصاادی  جنساي،  اجتمااعي،  و نگاي فره رواناي،  علل شامل ترتیب به

 و فارد   عوامال  دادنا   نشاان  تهران شهر در خود مطالعه در(  09 ) همکاران و ص راالشرافى

 و قهار  خودگذشتگى، از روحیه فق ان محبت، ع   و اعتنایي بي اخالقى، تفاهم ع  ) شخصیتى

 ،(زوجاین  توساط  نابااب  افاراد  باا  تمعاشر و نامشروع ها  خوشگذراني و خانواده در خشونت

 و ورشکساتگي  مساکن،  ن اشاتن  زنان، مالى استقالل نفقه، پرداخت ع   مرد، بیکار ) اقتصاد 

 غلاط،  هاا   سانت  و تحمیلى ازدواجها  فامیل، سایر و مادر و پ ر م اخله) فرهنگى ،(ب هکاری

 و( ها خانواده بین گفتگو فرهنگ نبودن و ازدواج، از قبل مخالف جن  با ارتباط و دوستى سابقه

 نباودن  و یکا یگر  از زوجاین  نابجا  توقعات مرد، یا زن اعتیاد سرسر ، ها  ازدواج) اجتماعى

 در( 095 ) منا گاری  علاي . هساتن   اثرگاذار  طالق وقوع بر( ازدواج از قبل مناسب ها  آموز 

 یا کنن ه تسهیل های زمینه مورد در زوجین ملأت و تعم  که داد نشان تهران شهر در طالق مطالعه

 نگااه  نوع، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جامعه بسترهای مشترک، زن گي درون طالق بازدارن ه
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 از یکاي  انتخااب  سابب  طاالق  از بع  شرایط با سازگاری نحوه و میزان ،طالق به افراد و جامعه

 . گردد مي طالق و ج ایي یا مشترک زن گي ت او  های گزینه

مطالعاات   توجاه  ماورد  نیاز  طاالق  اجتمااعي  و فاردی  پیاما های  طالق، بسترهای بر عالوه

 گرفتاه  طاالق  زناان  میاان  در کیفي مطالعه در( 5223)  ریان و توماس است؛ گرفته قرار مختلف

 هاایي  فرصات  توانا   مي اما است منفي شخصي تجربه یک که حال عین در طالق که دادن  نشان

 ماردان  و زنان تطبیقي بررسي در( 991 ) آماتو. باش  زنان از برخي برای بویژه فردی رش  برای

 اقتصادی، مشکالتدرگیر  از مردان از بیشتر طالق از پ  زنان که داد نشان آمریکا و هن  مطلقه

 باا  مقایساه  در طاالق  از پا   هنا ی،  زناان  وضعیت البته، ،شون مي اجتماعي حمایت و عاطفي

 باه  زناان  اقتصاادی  وابساتگي  را تفااوت  ایان  لیلد وی. است ب تر بسیار شان آمریکائي همتایان

 هنا   در زناان  و ازدواج ماورد  در خاا   فرهنگي باورهای و گسترده های خانواده وجود مردان،

 به زنان بر طالق بلن م ت و م ت کوتاه آثار مطالعه با (5229) همکاران و 5لورنز. است برشمرده

 از بعا   اول های سال در معناداری طور به أهلمت زنان به نسبت مطلقه زنان که رسی ن  نتیجه این

 را بیمااری  از باالتری سطوح بع  دهه یک در و رواني اضطراب و فشار از باالتری سطوح طالق

 باه  نهایات  در کاه  زن گي پراسترس حوادث از باالتری سطوح زنان این همچنین. کنن  مي تجربه

 .کنن  مي تجربه را شود مي منجر افسردگي

 از طاالق  کاه  کنا   ماي  بیاان ( 031 ) صاالحي  طاالق  اجتمااعي  و فاردی  عاتتب بررسي در

 پذیرنا   ماي  اثر پ ی ه این از دو هر مرد و زن کن ،مي ش ی  بحرانهایي دچار را فرد رواني لحاظ

 فرزنا   کاه  زنااني  در بخصو  آسیب این و بین  مي بیشتری آسیب پ ی ه این مقابل در زنان اما

 کشای ه  انحارا   به ساز زمینه و پذیرن  نمي را مطلقه زن ها خانواده زا بسیاری. است بیشتر دارن 

 اشاتغال  و کاار  وضعیت. شود مي محرو  خانواده حمایت از حالت این در فرد شون ، مي او ش ن

 در مزاحمات  بساتگان  و اجتمااع  غلاط  باورهاای  شاود،  مي دشوار بسیار زنان برای طالق از پ 

 ساوی  از ته یا   و بازگشات  بارای  همسار  خاود  و همسر خانواده بع ی فشارهای و کار محیط

 بحرانهاای  طالق نیز مرد برای. است فرد انتظار در که است ناخوشاین ی موارد جزء ساب  همسر

 و باود  نخواها   سااده  بارایش  مشاترک  زنا گي  تشکیل کن ، مي ایجاد خاصي اجتماعي و فردی

 از پا   فارد  درصورتیکه کنن ، مي نگاه ا ابه نکته عنوان به او طالق به همواره دو  همسر خانواده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 . Thomas, C. and M. Ryan 

2. Lorenz  
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 برد مي همراه به خود با را قبلي زن گي از ناشي فشارهای شود، ج ی  زن گي وارد کوتاهي م ت

-یافتاه . کن  مي تنش دچار را زن گي قبلي و فعلي همسر ضعف نقاط میان مشابهت کوچکترین و

 رونا   جامعاه،  بار  حاکم فرهنگ که تاس آن بیانگر نیز( 091 ) همکاران و زاده قلي مطالعه های

 روحاي،  آسایبهای  کاردن  وارد ضامن  نماوده،  خاارج  خاود  مطلوب و صحی  مسیر از را طالق

 مبا ل  ناپاذیر  برگشات  و دار، دامناه  خصمانه، ای واقعه به را آن زوجین، بر جسمي و شخصیتي

 .است ساخته

 هاای  آسایب  از بسایاری  زبارو  زمیناه  توان  مي اجتماعي مسئله یک عنوان به طالقرو،  از این

 پیاما ها  و آثاار  ایان  یکساو  از. آورد فاراهم  اجتماعي سطوح و فردی سطوح در دیگر اجتماعي

. باشا   داشاته  هماراه  باه  فرزن ان برای دیگر سوی از و مردان و زنان برای را عوارضي توان  مي

 -فاردی  یپیاما ها  کلاي  عناوان  ساه  در را طاالق  پیاما های  گرفتاه  انجا  مطالعات کلي، بطور

 .ان  کرده بن ی طبقه اجتماعي پیام های و اقتصادی پیام های روانشناختي،

 اتیاک  منظار  از عما تاً  را طاالق  ی مسائله  کاه  گرایانه اثبات مطالعات برخال  ترتیب، ب ین

 در روپایش  مقاله پردازن ، مي طالق بر اجتماعي و اقتصادی عوامل ثیرأت بررسي به و کرده مطالعه

 از جواناان  منا   تجرباه  دریافات  بار  امیاک  رویکرد از استفاده با ي اجتماعيرگرایتفسی چارچوب

 . ده  مي قرار کن وکاو مورد فراین  یک عنوان به را طالق و ش ه متمرکز طالق

  نظری مالحظات
 شا ه  تبیاین  فرهنگاي  هم و ساختاری دی گاه از هم اجتماعي مسئله یک عنوان به طالق افزایش

فراینا    بساتر  در جامعاه  سااختي  شارایط  تغییارات  محصول طالق تاری،ساخ رویکرد در. است

 و فرهنگاي  پاذیر   و هاا نگار   تغییار  بار  فرهنگاي،  رویکارد  در. است شهرنشینينوسازی و 

 و تورنتاون  ؛5225 کاا  دی ون ؛031  صاادقي  و شوازی عباسي) است ش ه تاکی  طالق اجتماعي

 کاه  ش ه مطرح هانظریه سری یک اجتماعي و عل در رویکرد، دو این بر عالوه(. 5221 همکاران

 . پردازیم مي آنها از مورد چن  بررسي به خالصه بطور اینجا در که پرداخته طالق تبیین به

 ابت ای از که است اجتماعي مبادله نوع یک شوهر و زن بین روابط ،"مبادله نظریه" اساس بر

 کنایم،  تلقاي  پادا  و هزینه عنوانبه را اآنه متقابل حقوق اگر. شود مي آغاز شان زناشویي زن گي

 برای پادا  و هزینه برابری ع   دیگر، طر  از. یاب  مي جریان متقابل مبادله م ار بر آنها زن گي

 گسسات  به منجر نهایت، در و گرددمي مبادله در نابرابری و ع التيبي احساس به منجر زوجین،
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 شکسات ( 992 )  لِاوینگر  نظار  طب (. 039  ن،همکارا و ریاحي) شود مي زوجین متقابل روابط

 و هاا  جاذابیت  شریک، انتظارات ش ن برآورده نحوه بین پیچی ه توازن براساس زناشویي زن گي

 نظر از. شود مي تعیین زناشویي موقعیت ترکِ برای موجود های ب یل و رابطه فسخ یا حفظ موانعِ

 رابطاه ( جنساي  رابطاه  و مصاحبت خانواده،  درآم مانن ) آن پاداشهای با رابطه، یک جذابیتِ او،

 رابطاه ( انرژی و زمان) مشترک زن گي های هزینه و رابطه یک جذابیت بین طرفي، از. دارد مثبت

 تشاوی   رابطه حفظ به را افراد توانن  مي نیز( مذهبي و مالي مانن ) موانع برخي. دارد وجود منفي

 حضاور  تاأثیر  تحات  زناشاویي  زن گي ثبات که است فر  این بر اجتماعي، مبادله نظریه. کنن 

 اجتمااعي،  مبادلاه  نظریاه  هاای  گازاره  طب  بنابراین،. هست کنوني رابطه برای ب یل های جذابیت

 هاای  با یل  و مواناع  پاائین  میزان جذابیت، باالی میزان با زناشویي مح وده از خارج که روابطي

 باه  تصمیم که افرادی. شون  مي منجر اجازدو فسخ  به بیشتری احتمال با هستن ، همراه تر جذاب

 باه  نسابت  همچنین و ها ازدواج سایر به نسبت خودشان ازدواج منافع ارزیابي به گیرن ، مي طالق

 تباار  ناازک  و پاور  حبیاب  ؛039  همکااران  و روساتا ) پردازنا   مي طالق از پ  مجردی زن گي

 باا  شاوهر  و  زن از کا ا   هار  که کن  مي بیان نیز "انتظار -نیاز نظریه" ارتباط، همین در(. 092 

 انتظاارات  باا  را زنا گي  و کننا   ماي  ازدواج باه  اقا ا   زناشویي زن گي درباره خاصي تصورات

 برآورده انتظارات این اگر. نماین  مي آغاز کرد، خواه  رفتار او با چگونه همسرشان که مشخصي

 خواها   پاي  در را طاالق  و دهخاانوا  کاانون  در اختال  نهایت در و پشیماني و نارضایتي نشود،

 (.092 تبار،نازک و پور حبیب) داشت

 چاه  هار  کاه  کن  مي بیان و دارد تأکی  خویشاون ی شبکه و زوجین روابط بر "شبکه نظریه"

 اگار  پا  . دهنا  ماي  انجا  بهتر را خود وظایف زوجین باش ، تر سست و کمتر شبکه بین روابط

 اسااس  بار  بایا   که چرا کنن ، اتخاذ را الز  صمیماتت توانن  نمي خود زوجین باش ، قوی شبکه

 موضاوع  ایان . کننا   قبول خود زن گي در را دیگران دخالت و کنن  عمل شبکه روابط و شرایط

 خاانواده  دیگاران،  دخالت نتیجه در و آورد وجود به را خانواده در اختالفات بروز زمینه توان  مي

 بار  را طاالق  وقاوع  مطالعاات  از برخاي (. 039 نظاری،  و دهاقااني فااتحي ) شاود  انحالل دچار

 فاردی  هار  کاه  اسات  این نظریه این اساسي فر . کنن  مي تبیین "عقالني انتخاب نظریه"اساس

 ازدواج خواهنا   ماي  کاه  افارادی  برای. ببرد سود پیون  یک ترک یا و ش ن وارد با کن  مي تال 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Levinger 
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 بارای  چنانچاه . شاود  حاصال ( فيعاط همراهي و حمایت اقتصادی، نظیر) معیني منافع بای  کنن 

 ازدواج از ناشاي  منفعات  یاا  شاان  مجاردی  زمان منفعت از کمتر ازدواج از ناشي منفعت زوجین

 نهاایي  منفعات  اگار  نظریاه  این اساس بر اینرو، از. کرد خواهن  فکر طالق به آنگاه باش ، مج د

 کارد  خواها   قا ا  ا طاالق  بارای  فارد  باشا ،  آن هاای  هزیناه  از بیشاتر  ازدواج انحالل از ناشي

 دروندر  طالق بازدارن ه یا کنن ه تسهیل های زمینه مورد در زوجین ملأت و تعم (. 033 باقری،)

 باه  افاراد  و جامعاه  نگااه  ناوع  و جامعه فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، بسترهای مشترک، زن گي

 تا او   هاای  گزیناه  از یکي انتخاب سبب طالق از بع  شرایط با سازگاری نحوه و میزان و طالق

 در زوجاین  انتخااب  و هاا  خواساته  زمیناه،  ایان  در. گاردد  مي طالق و ج ایي یا مشترک زن گي

 مقابال،  طار   و خاود  فاردی  ویژگیهاای  توجاه  باا  زوجاین . باشن  مي مهم بسیار نهایي انتخاب

 انتظاارات  و ها خواسته نیازها، کنن  مي زن گي آن در که فرهنگي و اقتصادی اجتماعي، های زمینه

 درون موجاود  واقعیاات  و مشاترک  زنا گي  از زوجین انتظار. دارن  زناشویي زن گي از متفاوتي

 گیارد  ماي  قارار  مشاترک  زنا گي  انحاالل  یاا  تا او   ماورد  در آنهاا  گیاری  تصمیم مبنای زن گي

 تطاب  ع   حاصل طالق، برای گیری تصمیم در زوجین عقالنیت بنابراین(. 095 ،من گاری علي)

 زمینه در داشته، زن گي این از زوج هر که هایي خواسته و انتظارات با زن گي رد موجود واقعیات

 و شارایط  باا  ساازگاری  نحاوه  اساسااً  و کنن  مي زن گي آن در که فرهنگي و اقتصادی اجتماعي،

 از زوجاین  از یاک  هار  متفاوت درک دیگر، عبارت به. باش  مي تطاب  ع   این عاطفي پیام های

 هاایي  تانش  و لئمسا با همراه که را مشترک زن گي در حضور ت او  فرد که شود مي سبب طالق

 زنا گي  تا او   از حاصاله  نارضایتي به توجه با و ب ان  ته ی کنن ه و خطرآفرین باش ، مي همراه

 موجوداا  هاای فرصات  باه  توجاه  با که طالق از بع  شرایط با سازگاری های مکانیسم و مشترک

 .بگیرد تصمیم طالق مورد در کن ، مي اتخاذ ا فرهنگي و اقتصادی اجتماعي، های زمینه

 پژوهش روش
 گیاری  نمونه. است اجتماعي تفسیرگرایي رویکرد چارچوب در و کیفي مطالعه این تحقی  رو 

 بار  تهاران  شاهر  سااله  02 تا 52 ی مطلّقه زنان و مردان از و بوده تنوع ح اکثر با ه فمن  نوع از

 بارای  ه فمنا   گیاری  نموناه  از. اسات  گرفتاه  صاورت  عمی   مصاحبه نظری اشباع معیار اساس

کننا ه در  مشاارکت  افاراد  تعا اد  تعیین برای نظری گیری نمونه از و گرفته طالق جوانان گزینش

 از نفار  2  و زناان  از نفار  2  پاژوهش  در کننا گان  مشارکت تع اد .است ش ه استفاده پژوهش
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 هاای به شایوه  افراد این. بودن  کرده تجربه را قطال واقعه که ان  بوده سال 02 تا 2  جوان مردان

 رو  باه  یاا  خاانواده  دادگااه  حقاوقي،  و روانشناساي  مشاوره مراکز به مراجعه همچون مختلفي

 باه . انا   نماوده  توصایف  را خود تجربه کامل تمایل با آنها تمامي و ان  ش ه شناسایي برفي گلوله

 مشاارکت  انتخااب  در. انجامی  طول به یقهدق 32 ح ود هامصاحبهطول م ت زمان  متوسط طور

 ارائاه  و همکااری  اماا  باود،  دشاوارتر  مطلقاه  زنان با مقایسه در مطلقه مردان شناسایي کنن گان،

 مطلقه برچسب  دلیل به زنان. بود مصاحبه ابت ای در زنان از بیش مراتببه آنها ی زیسته ی تجربه

 حالیکاه  در داشتن ، نیاز اعتماد برای بیشتری زمان به امنیت ع   احساس و آن پیام های و بودن

 . بود شان کاری فعالیتهای با مصاحبه ت اخل ع   و مصاحبه زمان ،شان نگراني تنها مردان اغلب

 باه  هاا مصااحبه  متن کل. است ش ه استفاده م او  ایمقایسه تحلیل از هامصاحبه تحلیلبرای 

. شا ن   ک گاذاری  پاژوهش  سواالت با مرتبط نکات و مطالعه سطر به سطر ،تحلیل واح  عنوان

 ساه  طبقاات . انا  داده تشکیل را هاو مقوله طبقات و گرفته قرار هم کنار در مشابه ک های سپ 

 . ان  داده توضی  را طالق هایپیام  و طالق دالیل طالق، تجربه موضوع

 کیفی مطالعه در کنندگان مشارکت شناختی جمعیت ويژگیهای -  جدول

 فراوانی مشخصه انیفراو مشخصه

 جنسیت
 2  مرد

 تیوضع
 یشغل

 1 آزاد

    کارمن  2  زن

 سن
 9 دار خانه 9 سال 52-52
   بیکار 9  سال 02-52

 تحصیالت

 9 پلمید ریز

 فرزندان تعداد

 0  فرزن  ب ون
 2  فرزن  کی 5  سان یل
 و سان یل فوق

 باالتر
 5 فرزن اسهی دو 1

 از نفار  9 تحصیالت سط . سال قرار داشتن  02تا  52ن در گروه سني کنن گابیشتر مشارکت

 در کاه  همانگونه .بود باالتر و لیسان  فوق نفر 1 و لیسان  نفر 5  دیپلم، زیر کنن گانمشارکت

 9 زن، 2  میاان  از همچناین، . انا   بوده کردهتحصیل نمونه افراد بیشتر شود، مي مشاه ه   ج ول

 مشاارکت  میاان  در .بودنا   فعالیات  باه  مشغول خصوصي بخش در آنها نفر 2 بودن ؛ شاغل نفر

 مشکالت خانوادگي، ش ی  اختالفات ناباروری، چون مختلفي دالیل به افراد از نفر 0  کنن گان،
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 یاا  دو نیز نفر 5 و بودن  فرزن  یک صاحب کنن همشارکت 2  تع اد. بودن  فرزن  ب ون... و مالي

 . داشتن  فرزن  سه

 اهيافته
 طاالق،  بساترهای  و دالیال  محور چهار در نتایج طالق، بودن فراین ی و زماني توالي به توجه با

 از بعا   زنا گي  مسائل و پیام ها و طالق، حین چالشهای و مسائل اق ا ، از قبل طالق به نگر 

 . شود مي ارائه طالق
 

 طالق بسترهای و داليل

 خاودبرتربیني،  زناشاویي،  هاای  خیانات  جنساي،  مساائل  ماالي،  مشاکالت  اخالقاي،  تفاهم ع  

 جملاه  از اجتمااعي  بلاو  / ساني  تفااوت  و زن، اشاتغال  باا  مخالفات  اجتماعي، هایمح ودیت

 کننا ه در پاژوهش  مشارکت مردان طالق توسط بسترهای و دالیل بیان در اشاره مورد های مقوله

ال  و بعا  از آن  رخا اد طاالق اعا    يرا علات اصال   «يع   تفاهم اخالقا »مردان  یشترب. باش يم

عا     یال باه دل . داننا   يما  یاقتصااد  یفشارها و ا ،خانواده و همسر یتوقعات و انتظارات باال

از گذشاته   یشبا  یيو اختالفاات زناشاو   یاب  يم یشافزا يزن گ یها تنش ي،مال یتحمل فشارها

را شاتغال  ا یال دل باه خسته بودن آنها  یامردان سرد بودن زنان و  ین،همچن. ده  يخود را نشان م

اشتغال زناان باه   . کنن  يم یانب یيشان و سرد ش ن در روابط زناشو یتع   توجه به وضع عامل

 یبه طاور  شود، مي محسوب مشترک زن گي مشکالت در مهمي عامل وابسته، و مستقلصورت 

فقاط  . علت آنها اشتغال زناان اسات   یا شود يم يمعلول اشتغال تلق یامردان  یها علت يکه تمام

 ياجتماع های یتو سوء ظن دائم همسر  در فعال ینيب ب یلر از مردان اعال  کرد که به دلنف یک

 .است داشته زیادی هاییتمح ود

 کننده در پژوهشمشارکت مطلقه مردان نگاه از طالق داليل .  جدول

 ها قولنقل از يیهانمونه  یفراوان طالق ليدال

 تفاهم عدم
 یاخالق

 2 

 کرد و من واسه خود ،  مي بل ن اشتیم، اون واسه خود  زن گيانگار اصال فهم متقا
 معیارهای اخالقیمون مشترک نبود و رو تنها چیزی که با هم تفاهم داشتیم طالق بود

 (ساله 02مرد،)
 جنگی یم چون دنیامون از هم ج ا بود، یه مالک هایي واسه خود   مي دائم با هم

های من مشکل داشت، زن گي رو به خاطر  داشت که من نمي فهمی  ، دائما هم با مالک
 ( ساله 53مرد، ) ن اشتن درک متقابل جهنم کرده بود
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 کننده در پژوهشمشارکت مطلقه مردان نگاه از طالق داليل .  دولادامه ج
 ها قولنقل از يیهانمونه  یفراوان طالق ليدال

 3 یمال مشكالت

  که متاسفانه بین زن ها بیشتر یکي از مشکالت جامعه ی ما چشم و هم چشمي هست
خواست و واقعا دیگه نمي تونستم،  اتفاق میفته، غیرمشکل مالیش که هر روز یه چیزی مي

 (ساله 59مرد،) .... ه و تو عرضه ن اری بخری و ا  دعوا بود که کي چي خری همه
 نر  اگه پ  گفت مي ا  همه ستم،ین يراض و سرکار یبر یخوا ينم گفتم يم 
 اعصابم تونستم، ينم یکارمن  حقوق هی با هم من خب و یب  بهم انق  يماه  یبا

 سرکار بره بذار  نکهیا نه کنم ساپورت يمال نظر از تونستم مي نه چون بود ش ه خرد
 (ساله 53مرد، ) گرگ از پر ی جامعه نیا تو

 2 یجنس مسائل

 ،اگه  به نظر من یکي از مهمترین مسائل تو زن گي مشترک مسئله ی جنسي هست
زن و مرد نتونن از این جهت موف  باشن، دیر یا زود عاقبتشون یا عیاشیه یا طالق و از 

 (ساله 51مرد،) ...بین رفتن خانواده، مشکل ما هم همین بود
 گهید یزایچ به یمجبور نیهم واسه و گفت همه به شه ينم رو يجنس ی مسئله 

 يتون ينم چون و وسط نکش يم گهید ی مسئله ص تا هم ات خانواده ،یب  ربطشون
 يمناسب لیدل که هم...  و دادگاه تو کنه، مي درکت يکس نه داره وجود يحل راه نه يبگ
 (ساله 59مرد، ) کنن قبول تا يباش داشته حاد يپزشک مشکل حتما  یبا و ستین

 یها انتیخ
 يیزناشو

5 

 با پسن یم،  من همه ا  بهش ب بین بود ، راستش ارتباطات اجتماعیش رو نمي
 کرد  که داره بهم خیانت مي کرد و این اواخر همه ا  فکر مي مردها راحت رفتار

کنه و سر یه پیامي که رو گوشیش از همکار  دی   مشکلمون حاد ش  و به  مي
 (ساله 59مرد،) طالق کشی ه ش 

 گیری  بع  از تغییر رفتارا  به خصو  سرد ش نش تو روابط زناشویي و بهانه
 سي تو زن گیش هست و اگه طالقش نمي داد  حتماها  شک کرد  که ک

 (ساله 53مرد،  ) اوم  که نمي تونستم تحملش کنم مي کشتمش، انق  از  ب   مي

 1 ینیخودبرترب

 کرد آسمون واش ه افتاده زمین، خود  رو از همه  مي انق  مغرور بود که احساس
تي خانواده ا  رو داد همه رو ح مي دونست و به خود  اجازه عالم و آد  بهتر مي

مسخره و تحقیر کنه، منم چن  بار بهش تذکر داده بود ، مثال از مهماني برمي گشتیم 
کرد همه نوکر و کارگرشن، دیگه صبر و تحملم  مي کرد و فکر مي همه رو مسخره
 (ساله 02مرد،) تمو  ش ه بود

 یهاتيمحدود
 یاجتماع

  

 کنن و آزادیشون  مي دیت درستگفتن که مردها واسه زن ها مح و مي از کوچیکي
داد   تو زن گیه من برعک  بود، دائم بای  به این سوال ها جواب مي...گیرن و  مي رو
دیگه همه سرکار و تو خانواده فهمی ه بودن ... کجا بودی ،کي اوم ی، کي بود و : که

 و تما  ارتباطات اجتماعیم آسیب دی ه بود، زن گیم داشت دچار مرگ ت ریجي
 (ساله 59مرد، ) و خوشحالم که تمو  ش ش   مي

 با مخالفت
 زن اشتغال

9 

  اول باها  شرط کرده بود  که اگه رفتي سرکار پولش میاد تو خونه و من
کنم، یه م ت اینجوری بود اما بع  رفت سرکار و تحریکش کردن گفت  مي م یریت

که نمیاد پ   دی   که کار  داره به زن گیم لطمه میزنه و پولي هم مي نمي د ، من
بهتره بیاد به کارای خونه برسه و نذاشتم بره و همین مسئله بهانه ای ش  واسه 

 (ساله 51مرد ) دعواهای ج ی

/ یسن تفاوت
 یاجتماع بلوغ

0 

  به نظر من سن شناسنامه ای مهم نیست و بای  دی  که سن بلو  اجتماعي آد  ها
داشتیم و همه ا  با هم درگیر چه جوریه ، مثال من و خانومم تو این زمینه مشکل 

بودیم، به نظر  من چون تو جامعه بود  به بلو  بیشتری رسی ه بود  و خیلي چیزها 
 (ساله 02مرد  ) رو می ی   که اون ن ی ه بود اما قانع نمي ش 
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. باشا   يما  0شارح جا ول    کردن  که به مطرح را مواردی خود طالق علت بیان در نیز زنان

از  يبخشا  داننا ،  يما  «يع   تفاهم اخالق» ش ه را شانطالق موجب که را يعامل مهمترین زنان

مسائله   یان قابل توجه در ا ی نکته دانن ، يمربوط م یليو تحص يفرهنگ یمسئله را به تفاوتها ینا

و عا     يمشکالت ماال . است کنن ه در پژوهشمشارکتزنان   عامل توسط همه ینمهم دانستن ا

 شا ه  پرداختاه  با ان  هاا مصااحبه  یشاتر است که در ب يموارد مهم يجنس یازهایبه ن یيپاسخگو

 را بسیاری اجتماعي و رواني فشارهای همسر، مج د ازدواج و زناشویي های خیانت بحث است،

 و علات  زناشاویي  های خیانت مردان، نگاه از زنان اشتغال بحث همچون و سازدمي وارد زنان به

 . باش  مي زنان مشکالت از بسیاری معلول

 در شاان  مشاترک  زنا گي  دوران در را بیشاتری  های چالش خصوصي بخش در زنان اشتغال

 از کردنا   ماي  فعالیات  خصوصاي  بخاش  در که کساني. است آورده بوجود آنها زناشویي ارتباط

 حضاور  هنگاا   در رواناي  امنیت ع   از مردان و کردن  مي روایت شان ساب  همسران «ظنسوء»

 درگیار  کمتر بودن  کارمن ی شغل دارای که زناني اما آوردن ، مي میان به بحث کار محل در زنان

 از بیشاتری  آراماش  احساس نیز مردان و ش ن  مي همسرانشان ظنسوء و امنیت ع   های چالش

 و طوالني کار ساعات اصلي چالش مردان، اشتغال خصو  در. داشتن  این دسته از زنان اشتغال

 درک عا   » و «تفاهم فق ان» به گروه دو هر اینجا در و ش  مي  اعال منزل امور به رسی گي ع  

 «بیکاار » ایاا   بیشاتر  در و نبود مشخصي شغل دارای مردان، از نفر یک نمودن ، مي اشاره «شرایط

 کاه  باود  معتقا   همسار   توقعاات  و انتظاارات  و اقتصادی مشکالت دلیل به وی ش ، مي تلقي

 .آم  مي بوجود تری ج ی مشکالت گرفت نمي جا ان طالق اگر و «بوده ش ه تما  تحملش»

 کننده در پژوهشمشارکتطالق از نگاه زنان مطلقه  داليل .  جدول

 ها قول نقل از يیهانمونه یفراوان طالق ليدال

 تفاهم عدم

 یاخالق
 2 

 شرایط جامعه عو  ش ه، زن های االن دیگه مثل قبل فکر نمي کنن، زني که 
نه مثل زن سنتي نیست با اون شرایط و مالک هایي که خو مي ره سرکار و درس مي

قبال بوده، اگه مرد درکش نکنه و با هم تفاهم ن اشته باشن، آخر  میشه جنگ و 
 (ساله 50زن،  ) دعوا و طالق

 2  یمال مشكالت

 کنه، وقتي پول باشه  مي گه پول تو زن گي مشترک مهم نیست اشتباه مي هر کي
ای خوب هست و همه چي هست، ما بي تجربه تفری  هست، آرامش هست، غذ

بودیم و نمي فهمی یم اما حاال مالک شرایط اقتصادی برا  مهمه، هر روز سر شارژ 
هم که  یيزایبود ، چ بحث داشتیم و دیگه خسته ش ه... ساختمون و هزینه ها و 

حقوق  هیکه  ش  يتوجه هم م ش ، ينم يخود  دوست داشتم که اصال بهش توجه
 (ساله 02زن،) رسون  ينم یکارمن 
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 کننده در پژوهشمشارکتطالق از نگاه زنان مطلقه  داليل .  دولادامه ج

 ها قول نقل از يیهانمونه یفراوان طالق ليدال

 5  یجنس مسائل

 شه  مي تو روابط جنسي همیشه زن ها منفعل بودن و هستن، همین مسئله باعث
ي بشن و ب اخالق، هیچ ک  نمي نیازهاشون برطر  نشه و از نظر رواني عصب

فهمي،  مي فهمه دلیل این رفتارات چیه و روت نمي شه به کسي بگي اما خودت که
عالقه از بینمون رفته بود و همین ع   نزدیکي جسمي و جنسي، باعث ش  که همه 

 (ساله 52زن،  ) بینی  چي ش  مي جوره از هم دوربشیم و آخر  هم که
 هیشب شتریب ا  يجنس رابطه من نظر به کرد، ينم هتوج من یازهاین به چوقتیه 
 نظر به و ش   مي تیاذ يجسم و يروح نظر از من بود، زهیغر سر از و واناتیح به
 (ساله 50زن ) داشت طالقمون یرو یادیز ریتاث میرمستقیغ مسئله نیا

 و مجدد ازدواج
 یها انتیخ

 يیزناشو

   
 سرده ش  ، بع  دی   رو همه چي وقتي فهمی   م ت هاست که زن گرفته اول اف

منم زد  به ... تاثیر گذاشت، مثل شرایط مالي، روابط جنسي، ارتباط با بچه ها و 
 (ساله 53زن،) سیم آخر و بهش گفتم ما رو به خیر و تو رو به سالمت

 5 ینیخودبرترب

   وضعیت خانوادگیش از ما باالتر بود، مثال از نظر مالي و تحصیلي، راستش انق
کرد  اعتماد به نفسم از بین رفته بود، االن که  مي سرکوفت زده بود که احساس بهم

گن تو ازدواج شبیه به هم  مي فهمم که وقتي همه ی مشاورها مي کنم مي خوب فکر
هم سط  بودن خیلي مهمه چون اگه هم سط  نباشي بای  ... باشی  یعني چي
 (ساله 52زن،  ) سرکوفت بخوری

 یهاتيمحدود
 یعاجتما

 0 

  من تو خونه زن گي نمي کرد ، تو پادگان بود ، از صب  بای  آماده با  بود  و
داد ، ح  بیرون رفتن ب ون اجازه ا  رو  مي جواب بازرسي های آقا و چراها  رو

هم که ... ن اشتم، تو زن ان هم هواخوری هست که واسه من نبود، از کار و درس و 
 (ساله 51زن،  ) کبیره بودزدی چون در ح  گناه  مي نبای  حر 

 یهادخالت
 خانواده

9 

 ده تو زن گیه اون یکي دخالت کنه و زن گي  مي تو ایران هر کي به خود  اجازه
 خوردیم درباره ا  نظر مي من رو هم همین دخالت های بیجا بهم ریخت، آب

کرد  یه دوربین م اربسته تو خونه ا  گذاشتن که چک  مي دادن و همیشه فکر مي
 ش ارین یحرفا با کنن آرو  رو فضا نکهیا یجا هم طالق سرکنیم ،  مي ن چیکارکن
 (ساله 02زن،) کرد  واگذارشون  خ ا به من و کردن کمونیتحر

 9 اديز یسن فاصله

   سال اختال  سني  1 سن خیلي تو روابط زن و شوهر مهمه، من و شوهر
 کرد و دائم دستور مي ر داشتیم و نمي تونستیم هم یگرو بفهمیم، اون منو بچه ف

ش ، شای  مهمترین مشکلمون  مي داد و منم از افکار سنتي اون اعصابم خورد مي
 (ساله 50زن ) کردیم مي همین بود که توی دو تا دنیای متفاوت زن گي

رناج   یاریبس يو روان يو اجتماع يجنس ی،همسرانشان از مشکالت ماد یانتخ یلبه دل زنان

 یار و تحق یناي ان ، خاودبرتر ب  طالق پن اشته را مسائل ینا از رهایي یحل برا که تنها راه برن  يم

 یجااد ا یال ماردان باه دل   یگار، از طار  د . پژوهش باوده اسات   ینمشکل دو نفر از زنان ا يدائم

 . کردن  يم وارد آنها بر یادیز یزنان فشارها های یتفعال برای ياجتماع های یتمح ود
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  اقدام از قبل طالق به نگرش

آنها قبل از  دارن ، اق ا  به آنرا قبل از  يمشخص های یابيافراد ارز ی است که همه يکنش الق،ط

برخاورد آنهاا    ی نحوه توان  يتصورات م ینو ا کنن  يم ینيب یشپ ین هبه آ نسبت يتصورات طالق

 کننا ه در پاژوهش در  مشارکتمردان  برایتصورات  یناز ا يبخش. طالق را رقم بزن  ی با واقعه
 . آورده ش ه است 1ج ول 
و باا وجاود    اسات طاالق متوجاه زناان     ی در تجرباه  جا ّی  آسیب که معتق ن  اغلب مردان

 و داشاته  آنهاا  ینا ه آ یتنسبت به وضع ينگران يموجود با همسرشان برخ یها مشکالت و تنش
 کاه  نيکسا و آنهاست برای غربیه مردان مزاحمت و اخالقي مسائل بیشتر آنها های نگراني دارن ،
خاود را مرتفاع    ينگرانا  یان ا یاقتصاد هایحمایت با ان  داشته همسرشان برای اقتصادی نگراني

. باشا   بویژه برای زنان ماي « مشکالت ی تش »مردان تصورشان از بع  از طالق  يتمام. سازن  يم
 کننا   ماي  تشبیه ای زلزله به را طالق و کن  بهتر را افراد یتوضع توان نمي طالق که معتق ن  آنها
 بهباود  باه  کاه  کسااني . باود  خواها   هماراه  آنهاا  با هایش استرس و آن های لرزهپ  م تها تا که

 داشاتن  بارای  بسایاری  امیا   کاه  دارن  زیادی خانوادگي حمایتهای معموالً دارن  اعتقاد وضعیت
 و باوده  تباهاشا  شان انتخاب که کنن  مي تاکی  بارها و بارها مردان این ده ، مي آنها به بهتر زن گي
 .(پایان تلخ بهتر است از تلخي به پایان) دادن  مي خاتمه شان اشتباه به ای نقطه در بای 

 اقدام از قبل طالق به مصاحبه مورد مردان نگرش. 4 جدول
 ها قول نقل از يیهانمونه یفراوان طالق از قبل افكار

 تیوضع از ینگران
 همسر ندهيآ

1 

 ب   چه بالیي سر  بیاد، خب نگران  کرد  اگه طالقش همیشه فکر مي
بود ، تو این جامعه یه زن مطلقه جایگاهي ن اره و در بهترین حالت بای  
با مشکالت روحي و اقتصادیش بسازه و نیازها  رو سرکوب کنه یا 

... بهش گفتم از نظر مالي و ... اینکه بره سرا  عیاشي که وحشتناکه
.. شه  مي ت تامین مالي قطعکنم و اگه بفهمم با کسي هس مي تامینش

 (ساله 59مرد، ) اینجوری نگراني قبل از طالقم رو کم کرد 

 1 تیوضع بهبود

 شه، یه موجود از صب  تا شب رو  مي شک ن اشتم که زن گیم متحول
 توني بکشي خب معلومه راحت کنه، نف  هم نمي مخته و داره چکت مي

 (ساله 59مرد، ) شي مي
 بهتر، یه آد  ج ی ، مطمئن هستم که  خوا  بر  سرا  زن گي مي

 (ساله 02مرد،  ) ...شه مي شه، نیازها  برآورده مي شرایطم بهتر

 9 تیوضع یدشوار

 شه، ازدواج دنیا و آخرته آد   مي خب نمي شه گفت زن گیت بهتر
هاست، ترکش های این اتفاق تو روح و روان و زن گیت تا م ت های 

 (ساله 52مرد، ) مونه مي (اگه نگم تا آخر عمر ) زیاد

 5 یزندگ رییتغ عدم

 تونستیم بکنیم،  ما که دنبال عیاشي نبودیم فقط زن گي عادیمون هم نمي
وقتي از شر این موجود خال  بشم، همون زن گي عادیم جریان داره و 

 (ساله 59مرد، ) تغییر خاصي نخواه  داشت
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بعا   » ساوال  با دائماً و ان  بوده نيفراوا های فشار و استرسمراحل طالق دچار  يدر تمام زنان

 مارگ  را همسرانشاان  با زن گي آنها اغلب کردن ، مي نر  پنجه و دست «ش  خواه  از طالق چه

 وضاعیت  بودن  خوردن کتک و عصبي فشارهای تحت دائماً که زناني و کردن  مي اعال  ت ریجي

 کاه  کاردیم  ماي  تصاور  طاالق  از قبال  که داشتن  اعتقاد آنها. دی ن  مي بهتر طالق از بع  را خود

 کااهش  آنهاا  نظار  از وضاعیت  بهباود  گرچاه  باود،  خواه  بهتر حاضر شرایط از شرایط ب ترین

 باه  کاه  انا   داشته تجربیاتي ج ی  شرایط در آنها اغلب اما است، بوده جسمي و روحي فشارهای

 .است نبوده بیني پیش قابل برایشان طالق از پیش نظرشان

 اقدام از قبل طالق به مصاحبه مورد زنان نگرش .5 جدول
  ها قول نقل از يیهانمونه یفراوان طالق از قبل افكار

 ازدواج از ینگران
 همسر مجدد

 5 

  نگران بود  که بره سرا  یکي دیگه و به هر حال هر چق ر
شي، ما چون فامیل بودیم به  هم که از  ب ت بیاد ناراحت مي

کرد  که اگه این اتفاق  مي رسی  و دائما به خود  فکر گوشم مي
 (ساله 51زن،  ) شه مي بیفته چي

 9 تیوضع بهبود

  وقتي تو زن گي عش  نباشه یا یه چیزی که واست دل خوشي
شه راه حل زن گیت، میشه رهایي، فکر کن  مي باشه، طالق

زن گیم به کجا رسی ه بود که یه چیزی مثل طالق، تنوع زن گیم 
 (ساله 59زن،  ) تم و خوشحال بود بود، ترسي از این اتفاق ن اش

 2 تیوضع یدشوار

 تونست  نمي... ها، نگاه به زن مطلقه، سرزنش بقیه و  تامین بچه
کرد  که انتخاب  مي نوی  شرایط بهتری واسه داشته باشه و فکر

 (ساله 02زن، ) کنم مي بین ب  و ب تر

   یزندگ رییتغ عدم

 کرد  تا از  کر نميها  ف کرد ، به ب ی به چیز خاصي فکر نمي
کرد ، به خاطر  ها هم فکر نمي کار  پشیمون نشم و به خوبي

 جز می گهمین منتظر تغییر خاصي هم نبود  و به نظر شرایط زن
 (ساله 52زن، ) مون  يم يشکل همون آد  هی حذ 

 مجا د  ازدواج داشاتن ،  همسرشاان  باا  فاامیلي  نسابت  که زناني ویژهبه زنان نگراني بیشترین
 پنجاه  و دست زیادی های م ت همسرانشان های خیانت با که زناني حتي است، بوده انشانهمسر

 وضاعیت  «دیگر زن» ما رفتن با که بودیم مواجه چالش این با دائماً که بودن  معتق  کردن  مي نر 

 ی خاانواده  کاه  بردنا   ماي  سار  باه  این از دائم نگراني در زنان از بعضي یا داشت، خواه  بهتری

 را طاالق  زنان از نفر 9 وجود این با. نمای  انتخاب مرد برای بهتر موردی «آنها لج از» نهمسرشا

 خاود  طاالق  از بعا   وضعیت به نسبت نفر یک تنها و کردن  مي اعال  شانوضعیت بهبود معادل

 یبه نظر و. «چه بع   طالق، و از قبل چه ب بختن همیشه هازن» که بود معتق  و بود تفاوتبي
 .نخواه  کرد یجادا وی و حل مشکالتش وضعیتدر  يخاص ییرغطالق ت
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  طالق در فرايند ها چالش و مسائل

 1و  9طاالق در جا اول    ینحا  یهاا  مشارکت کنن گان در مورد چاالش  ی گاهمربوط به د نتایج

قاانوني   هاای چالش طالق، پروسهمشکالت افراد در  یشتریناساس، ب ینبر ا. منعک  ش ه است

طاالق تاا    ی بودن پروسه ياز طوالن يقانون یها چالش ینان ، ا نفر ب ان اشاره کردهبود که ده  آن
طاالق و   یاافتن  یترسام  ی و تا لحظاه  ش  يآن شروع م یها ها و اضطراب تنش ،جلسات م او 

 قاوانین  ی حاوزه  در بایا   کاه  بودن  معتق مردان  یافت، يآن ادامه م يو روان اجتماعيمشکالت 
 .یردصورت گ يجامع یطالق بازنگر

 و طاالق  ی پروساه  باودن  گیرمشکالت اشتغال خود و وقت قانوني، های چالش از بع  مردان

 خاانواده  با دائمي تنش و بحث بع ی اولویت در و کنن  مي اعال  را شان فعالیت به خوردن لطمه

ئل تارحم مساا   یاا آنها معتق ن  که خانواده باا سارزنش    دانن ، يم شانطالق حین مشکالت از را

 .شود مي افراد روانيو  مسائل اجتماعيمنجر به  یتکه در نها آورد يرا به وجود م یادیز

  طالق فرايندمردان در  های چالشو  مسائل .6 جدول
  ها قول نقل از يیهانمونه یفراوان طالق نیح یها چالش

 یقانون یها چالش
 

 2 

  مراحل قانوني خیلي زمان بر هست،  جلسات متع د و
های زیاد داره، به نظر  هم قانون اشکال داره هم  درگیری
 های قانون، سرشون شلوغه و گاهي به مشکالتت دامن مجری
دونستم این همه دردسر داره یه وکیل  زنن، اگه قبلش مي مي
 ش   ی کارها رو انجا  ب ه و خود  عال  نمي گرفتم تا همه مي
 (ساله 51مرد، )

 یاجتماع یها چالش
 

1 

 کنن  کنه، فکر مي دی فرق مي هت وقتي طالق مينگاه مرد  ب
یه موجود جاني هستي که یکي رو کشتي، خب رو همه چیز 

همه ی ... ذاره رو کارت، رو روابطت رو روحیه ات و  مي اثر
 (ساله 59مرد،) این مشکالت با طالق میاد

 0 یخانوادگ یها چالش

  اعصاب خردی طالق یه طر ، مشکالت خانوادگي یه
گفت ما که گفتیم باها   ی سحر یکي مي ، از کلهطر  دیگه

گفت خوب ش  طالقش دادی، یکي  ازدواج نکن، یکي مي
کرد، زن و دخترهای دوست و فامیل رو  گذشته رو تحلیل مي

 (ساله 59مرد،) ش   کردن دیگه داشتم دیوونه مي نشون مي

 ها و مسائلچالش
 یروان و یروح

5 

  ،ها  ها و استرس انق  ترسانق  فکر و خیال میاد تو ذهنت
ذاره، من تا  میاد سراغت که چیزی از روح و روانت باقي نمي

ها عصبي ش ه بود ، افسرده ش   و با خود  درگیری  م ت
 (ساله 51مرد، ) داشتم
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 کننا ،  مي بیان را آن بودن طوالني و قانوني مسائل طالق، فراین مشکالت  یتاولو یندر اول یزن زنان

 باه  دعاوت  نشاون   سارزنش  اگار  زناان  دائماً و ن ارد زنان از خوبي حمایت قانون که معتق ن  آنها

 يهمچاون ناماه پزشاک    يمساتن ات  آوریجماع  آنها دیگر مشکل شون ، مي همسر با زن گي ی ادامه

 .شود ينم ی گيآنها نشون  به کارشان رس یافتکه موف  به در يدر صورت و باش  غیره ميو  يقانون

 ينگرانا  یان هستن ، اما ا شاناجتماعي فعالیتهای به نرسی ن آسیب نگران مردان همچون نیز زنان

کاه   يبخصاو  در ماورد کساان    يخانوادگ یها چالش ش ، مي مشاه هاز آنها  يتع اد کم یاندر م

زناان  . شاود  يما  یا ه طاالق د  فراینا  در  -و حضانت فرزن  یدر خصو  نگه ار –فرزن  دارن  

کاه تاا    یباه طاور   شاون   يم ی ش  های يموارد دچار افسردگ در اغلب يپزشک یصبراساس تشخ

 .کردن آرا  بخش مصر  مي یش ن طالق داروها یو جار یافتن یتها پ  از رسم م ت

  طالق فراينددر  زنان های چالشو  مسائل .7 جدول

 ها نقل قول از يیهانمونه یفراوان طالق نیح یها چالش

 2  یقانون یها چالش

 کنن این    فیلتر و گیر دادن ن اشتن که موقع طالق دارن، فکر ميموقع ازدواج انق

مسائل قانوني و موانع تاثیری داره؟ من که فقط پولم و وقتم و اعصابم رو خرج 

توني با  ی کلفت بای  درست کني در ح  قتل، تا بپذیرن دیگه نمي کرد ، یه پرون ه

 (ساله 52زن، ) ...این آقا زن گي کني 

 5 یماعاجت یها چالش

  از فردای طالق شروع ش ، اگه کسي کاریت ن اشت خودت به خودت برچسب

کردن حتي اگه به  میزدی که انگار یه فرقي با بقیه داری، دوستات ب  نگاهت مي

ظاهر باهات همراه بودن، سرکار همه یه جوری بودن یا ترحم بود یا ب بیني، انگار 

 (ساله 53زن، ) قیتیه ترمز تو زن گیت بود واسه نرسی ن به موف

 2  یخانوادگ یها چالش

 ای، سرزنش، سرکوفت، یادآوری  ی بابات غریبه وقتي طالق بگیری تو خونه

ذاره زن گیت رو کني،  گذشته و خیلي چیزای دیگه ناخودآگاه اتفاق میفته و نمي

ترسی   طرد   ا  مي ا  داشتم و همه قبل و بع  طالقم دعواهای ج ی با خانواده

 (ساله 59 زن) کنن

 نیا تو اما خوان، ينم رو آد  ب  وقاع تا هستن آد  دلسوز شهیهم خانواده 

 ازهم تیزن گ ن ارن دوست چون  یشا ،یخور يم بر مشکل به باهاشون ماجراها

زن، ) ارهیم بوجود زن واسه یادیز مشکالت نیهم و کنن ينم تتیحما ظاهرا بپاشه

 (ساله 02

 ها و مسائلچالش

 یروان و یروح
 2 

 کنم  مي کنم، همه ا  گریه افسردگیم حاد ش ه و بع  طالق دار  دارو مصر  مي

 ) کنم، انگار یه چیزی تو زن گیم کمه و اون آرامشه مي و خود  رو با بقیه مقایسه

 (ساله 50زن، 
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 طالق  آسیبهای اجتماعی بعد از  و پیامدها

 بودن  مطلقه برچسب و انگ  

 آن باا  طاالق  ی تجرباه  در ماردان  و زنان که مسائل اجتماعياز  یکيپژوهش  های یافته براساس

 در کاه  نگرشي و فرهنگ به توجه با شود، مي زده آنها به که است هایي برچسب شون ، مي مواجه

پا  از طاالق    يباا زنا گ   یسازگار یبرا ،زنان بویژه افراد، است، حاکم طالق برای ما ی جامعه

و  زننا   يرا به خود م یيها آنها در ناخودآگاه شان، برچسب کنن ، يرا تجربه م یاریبس یها چالش

 ینو هما  کنن  ينم ی اپ يخالص یبه آنها برچسب نزن ، خودشان از مشکالت فکر یزاگر جامعه ن

 افکاار،  ایان  ی نتیجاه  اولاین  گاهي. ده  مي قرار تأثیررا تحت یگرانرفتارشان با د ی افکار، نحوه

 اینگوناه  شون ه مصاحبه زنان از یکي. است آن به نسبت ب بیني یا و جامعه از گیری کناره و انزوا

 :کن  مي اظهار
 يبگ اگه ای يکن پنهانش  یبا ای شه يم  یسف يشونیپ گاو مثل رهیگيم طالق يوقت آد 

 باهات یجور هی گرفتم طالق يگ يم هیبق به يوقت يگاه ،یریبپذ  یبا هم مشکالتش
 دائما که یبر  یج  يزن گ سرا  یبخوا اگه ،يکشت آد  انگار که کننيم رفتار

 هی با که ینر هم اگه و داشت يم نگهش يقبل نفر بود خوب اگه که یخور يم سرکوفت
  یشا بود درست طالق به ی جامعهها نگاه اگه ،يکن يزن گ  یبا عق ه و ازین مشت
 .(ساله 3 زن،) ش  يم حلّ مشکالت از يلیخ

 از پا   ماردان  «خوردن برچسب» گیرد،مي قرار توجه ردمو پژوهش این در که مهمي ی نکته

 تاکیا   ماردان  پاژوهش،  ایان  های یافته میان در اما است، ش ه پرداخته ب ان کمتر که است طالق

 :  ان  داشته آنها به جامعه منفي نگاه و طالق از پ  شان مشکالت بر بسیاری
  یشا اما کرد  يم فکر یرنجویا هم خود  ن اره، يفرق مردها واسه کنن فکر همه  یشا

 هازن کرد يم احساس ش ، عو  بهم سرکار  ها نگاه طالق از بع  چق  نشه باورتون
 حر  خواستم يم يک هر با ستن،ین باها  قبل يراحت به الاقل نکهیا ای کنن يم فرار از 
 در کنن، يم نگاهت و نشستن آد  و عالم انگار نکنه، يخاص فکر هی که   یترس يم بزنم
 .(ساله 02مرد،) بود راحت برخوردها يلیخ قبلش کهیحال

 و طاالق  ی تجرباه  باا  آنهاا  ساازگاری  ما ت  در زناان  و مردان خوردن برچسب میان تفاوت

 و آینا   مي کنار ج ی  شرایط با کمتری زمان م ت در مردان است؛ عادی زن گي به شان بازگشت

 شرایط با تری طوالني م ت در زنان اما برن ، مي خاطر از زودتر را آنها «طالق تجربه» هم دیگران
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 بارهاا  و بارهاا  شاان  طاالق  ی خااطره  مج دشاان،  ازدواج از پ  حتي و شون  مي سازگار ج ی 

 :گیرد مي قرار تاکی  مورد دیگران توسط
 راحت قبل مثل گهید ش ، عو  بهم نگاهشون گرفتم طالق که گفتم دوستا  به يوقت
 ش   يم يشوخ هی وارد شوهراشون با و اوم  يم شیپ يرفح اگه م،یکرد ينم آم  و رفت
 کنن يم اشتباه اونا گم ينم داشتن، وحشت ما ارتباط از انگار و کردن يم جمعش عیسر
 نهیهم جامعه نگاه آخه بود، ینجوریهم مطلقه زن هی به نگاهم بود  هم خود  اگه  یشا
 .(ساله 59 زن) ...کرد شه ينم شیکار و

 ایان  بلکاه  شاود،  نماي  محا ود  زوجین به صرفاً طالق، به منفي های گر ن و ها آسیب سط 

 گیارد،  ماي  دربار  آن اعضاای  تجربیات و خانواده تا را وسیعي ی دامنه ها زني برچسب و ها آسیب

 یاا  زن اگار  و مان  نخواه  امان در جامعه های برچسب از دارد، طالق ی تجربه که فردی  خانواده

 و دلهاره  قطعااً  باشا   گرفتاه  طاالق  خاواهر   و باشا   داشاته  واجازد قص  خانواده در دختری

 ایان  زناان  موارد، برخي در و کرد خواه  ایجاد ان  آم ه خواستگاری برای که افرادی در استرسي

 ن اشاتن » جملاه  از مشاکالتي   زمیناه  آین ه در است ممکن همین و کنن  مي پنهان را خود  تجربه

 .آورد بوجود وی خواهران یا خواهر برای را «دوباره طالق ی تجربه» تا «کاری پنهان» و «ص اقت
 واسه يحت که میدار رو ا  تجربه که ما واسه تنها نه و نهیسنگ يلیخ طالق انگ

 که ترسن يم ما از شتریب مون وخانواده ها بچه نه،یسنگ هم هامون بچه و هامون خانواده
 که شیپ وقت چن  نیهم نن،ک يم پنهانش دائما و گرفته طالق خانواده تو يکس بگن
 اون يزن گ تو موقع هی که میداشت ماجرا و بحث يکل اوم  خواستگار خواهر  یبرا

 .(ساله 53مرد،) نشه جادیا يمشکل

 از ساازتر  مشاکل  مراتاب  باه  دارنا ،  طاالق   تجرباه  که افرادی فرزن ان برای طالق برچسب

 باه  مختلاف  اجتمااعي  تعاامالت  در و خود زن گي  اولیه مراحل از طالق فرزن ان است، دیگران

 م رساه  در کاه  فرزنا اني  خصاو  باه  کننا ،  مي سر طالق فرزن ان عنوان از ترس با دائم طور

 نگراناي  دچاار  خاانوادگي  زن گي توصیف یا مادر و پ ر مشترک جلسات برای کنن  مي تحصیل

 .شود مي آنها انزوای بیشتر و رواني های ناراحتي بروز باعث مسئله همین و هستن 

 زنان برای اخالقی های مزاحمت 

 تغییر برای ج ّی عزمي و دارد وجود «مطلقه زنان» به ما ی جامعه در که خاصي نگاه به توجه با

 و کنن  مي رص  را زنان از دسته این حمایتي، رویکرد با مردان از برخي ن ارد، وجود نگر  این

 ایان  هاای  یافتاه . کنن  مي فراهم زنان از را دخو استفادهسوء ی زمینه آنها، مشکالت حل ی بهانه به
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 ایجااد » زنان مشکالت مهمترین از یکي که نمود تایی  را مسئله این زنان، تمامي میان در پژوهش

 دریافت برای را زنان ها مزاحمت این از ترس که طوری به آنهاست، برای «اخالقي های مزاحمت

 زناان  زن گي مشکالت دیگر طر  از .مای ن مي ترس دچار دیگران از خواستن کمک یا حمایت

 و نماوده  فاراهم  را ماردان  از بعضي  استفادهسوء مسیر گاهي آنها اقتصادی و عاطفي خالءهای و

 و مشاکالت  بازتولیا   آن محصاول  و شاون   ماي  وارد رواباط  ایان  باه  ناخواسته یا خواسته زنان

کنن گان در پژوهش در این ارکتمش از هایي قول نقل ذیل در باش ، مي دیگر اجتماعي های آسیب

 : است آم ه زمینه
 مثال و انیم ترحم و لطف در از دارن خبر که یيمردها یهمه گرفتم طالق يوقت از

 هم تیانسان آخه ه؟یچ قص شون که میفهميم خوب هازن ما اما منه تیحما قص شون
 دست گهید حاال چون و ننیب مي ی جنسيکاال شکل به رومطلقه  زن هست، یزیچ خوب
 .(ساله 59زن،) هستن استفاده سوء ی آماده هم اونا و مناسبه هم متمونیق میش  دو 

 
 یمرد بفهمن نکهیا به یوا دن يم قورتت دارن بچه و شوهر با ینجوریهم جامعه نیا تو

 بخوا  تا کنم،يم احساس رو ها نگاه ينیسنگ گرفتم طالق که یروز از ست،ین باالسرت
 یازهاین تا یدار زهرمار و کوفت و يعاطف ازین تو بگن خوانيم بزنم حر  کلمه هی

 توجه سک  باها  به فقط و ب بخته جامعه نیا تو زن ب ن، جواب رو خودشون
 .(ساله 51 زن ) کننیم

 
 يکن سکوت هات مزاحمت ی همه برابر در که یمجبور یریگ يم طالق يوقت يدون يم

 گن ينم ش ه مزاحمت مرد هی يبگ جا هی یبر هاگ...  یمقصر تو باز  ما  جامعه تو چون
 و خواسته  همه رو یبذار سرپو   یبا ،یدار مشکل تو گن يم داشته مشکل اون
 .(ساله 02 زن) یببن  رو هیبق دهن بچه و شوهر درو  با و ازهاتین
 

 زنان برای اقتصادی مشكالت مالی و 

 علت مهمترین. است اقتصادی و مشکالت مالي زنان، برای طالق از پ  عم ه مشکالت از یکي

 حضاانت  هاای  هزیناه  بخصاو  ا   هاا  هزینه باالبودن یا درآم  منبع ن اشتن، مشکالت این بروز

 تکمیال  و وکیال  و دادگاه های هزینه که کردن  مي اظهار نیز زنان از بعضي باش ، ميا ...  و فرزن 

 ایان  در توجاه  ماورد  ی مسئله آنهاست، گریبانگیر طالق از پ  ها م ت تا طالق، برای مستن ات

. باشا   ماي  زنان خصو  در طالق های چالش سایر برای اقتصادی چالشهای آغازگری پژوهش،

 و بیننا   ماي  خود راه سر بر را دیگری مشکالت اقتصادی، چالش با مواجهه با زنان که طوری به
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 ها، تنش گیری شکل همچون اجتماعي مسائل بروز موجب توان  مي مسئله همین و کنن  مي تجربه

 .باش ...  و ساختار ب ون و نامشروع روابط ها، اعتمادی بي

از  بع  ببخشم، رو ا هیمهر شوهر  شر از يخالص واسه ش   مجبور گرفتم طالق يوقت
   یشا شه، مي يمنف بهت هانگاه و یابهیغر گهید انگار بابات خونه یگردیبرم که طالق

 يکنيم فکر و يبگ بهشون رو تیماد مشکالت شهینم روت...  هینجوریا آد  احساس
 رو طشیمح يلیخ که یبر یکار سر  یبا تیاقتصاد نیتام واسه هاموقع جور نیا ،یسربار
 .(ساله 59 زن) آوردن رو هايلیخ که یاریب رو یيکارا به نکرده یيخ ا ای یپسن ينم

 تا سه واسه رد کيم يزن گ بابا  با اگه  یشا ش ه، ادیز خرجش و ش ه بزرگ ا  بچه
 مشکالت وجود با نکنه که ترسميم راستش االن اما نه گفتميم رو دوتا  خواسته
 برا  بخواد يچ هر کنم هم قر  اگه ش ه یهرجور اد،یب بوجود ق هعُ برا  يزن گ
 بشم داغون يروان نظر از ش ه باعث نیهم و کنميم ریگ یب جور يگاه ر ،یگ يم
 .(ساله 59زن،)

 به داره کرد  احساس ا ،یبرنم يزن گ مخارج و خرج پ  از گهید گفت نمماما روز هی
 و يخصوص شرکت هی تو رفتم که برخورد غرور  به نق آ راستش بر ، که گهيم من
 قبول واسه ش   مردد شهيم باورت داد، شنهادیپ بهم سشیرئ که بود نگذشته هفته کی

-يم ب   خود  از داشت و ار د  یترد يحت چرا که بود بیعج برا  خود  .کردنش؟
 زن،) استم اجتماع یها تیواقع جزء اما باشه سخت زهایچ نیا فیتوص  یشا... اوم 
 .(ساله 50

 کاریپنهان و دروغ  

 بسایار  هاای آسایب  روانشناختي حتي و فرهنگي اعتقادی، اجتماعي، جهت به که صفاتي از یکي

 مشاکالت  از بسایاری  منشااء  کاه  اسات  گاویي درو  و کااری پنهان صفت دارد، همراه به زیادی

 تجرباه  اجتمااعي،  غالاب  نگار   و منفي شخصي تصور دلیل به مردان و زنان. باش مي یادش ه

 قابال  ی نکته اما نشود، تجربه این متوجه کسي که تالشن  در دائماً و کنن مي پنهان را خود طالق

 در درو  و کااری پنهاان  ایان  مرکزت ع   ایم،یافته دست ب ان پژوهش این های یافته در که توجه

 و ماردان  ی روزماره  زنا گي  تما  در درو  این که طوری به. است زن گي از مشخص نقطه یک

 محل در خری ، محل در زن گي، محل در کار، محل در درو  است، دوان ه ریشه زنان بخصو 
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 و روحاي  هاای بآسای  امار  ایان  توجه قابل ی نکته. باش  آسیب از خالي توان  نمي...  و تحصیل

 افاراد  این از برخي دیگر طر  از هستن ، مواجه آن با افراد این که است دائمي استرس و رواني

 کاردن  پنهاان  بارای  خود خانواده اعضای با چگونه که کنن مي بازگو را خود خانوادگي های تنش

 .هستن  مشکل و چالش دچار «شان طالق»
 ستین يکی  ،یباش داشته ص اقت و  ینگ درو  بگن و ننیبش ها مسئول نیا يه حاال

 آخه  ؟ید يم پ  شما رو مونمشکالت تاوان میباش داشته ص اقت ما اگه بگه بهشون
 دنيم طالق و رن یگ يم طالق که یيآدما  یبگ  ینتونست سال همه نیا  یمسئول که شما
 و ارک م،ید يم دست از رو مونیچ همه میگرفت طالق میبگ يکی به اگه ستن،ین يجان
 .(ساله 51 زن) میبگ درو  بهتره همون پ ...  و  یتفر و يزن گ
 
 شوهر  گم يم روز هی چونم،یپيم رو مرد  مختلف یها بهانه به گرفتم طالق يوقت از

-ينم رو بع   اما ش   موف  که االن تا...  بود ضیمر گم يم گهید روز هی ته،یمامور
 و خوره يم بهم شمیآسا وگرنه ته؛یمامور هک هیجور هی شغلش گفتم هاهیهمسا به دونم،
 52 زن) کنن ينم تیامن احساس آپارتمان تو مطلقه زن هی بودن از هیبق نه و من نه

 .(ساله
 
 هم يگاه و کرد  ازدواج گميم همه به کنم، يم دستم حلقه گرفتم طالق يوقت از

 درو  تو يگاه نگن، جا همه که سپرد  هم ا خانواده به کنم،يم یباز نقش واسشون
و  شهیهم  یبا تیزن گ و تیامن خاطر به  یبا نکهیا از شميم خسته و مونميم بافتن
 .(ساله 50 زن،) يبباف درو  کسرهی

 فرزندان از  نگرانی و دغدغه  

 باه . نمایا   ماي  ایجاد «طالق ی تجربه» از متفاوتي درک شون گان، مصاحبه میان در فرزن  داشتن

 آنهاا  باشا ،  ماي  چنا ان  دو فرزن  صاحب زوجین برای طالق های لشچا و ها دغ غه که طوری

 فرزنا ان  حضانت ی مسئله. هستن  فرزن انشان مشکالت و آین ه نگران خود، مشکالت بر عالوه

 میاان  روابط در معموالً بگذارد، افراد این رویپیش را بسیاری مشکالت توان  مي آنها از دوری یا

 باه  حاضار  فرزنا ان  وجاود  با که کساني و کنن  مي عمل بازدارن ه عنوان به فرزن ان شوهر و زن

 دیگر طر  از دهن ، ادامه خود زن گي به تا ان  نیافته زن گي در را نجاتي راه هیچ شون  مي طالق

 زیاادی  اساترس  و تارس  دیگری حضور ب ون مرد و زن برای فرزن ان عاطفي و اقتصادی تأمین
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 باه  دعوت را آنها «ها بچه یا بچه خاطر به» اطرافیان تا شود مي باعث مسئله همین و دارد همراه به

 .نماین  زن گي  ادامه

 باه  است «دیگری از گسست» طالق از شانه   افراد از بعضي های پژوهش،بر اساس یافته

 آن که برون  ای آین ه به و شون  بری ه دارد تعلّ  فرد آن به که ای گذشته از خواهن  مي که طوری

 غیرممکن تقریباً را انفصال این اتصال عامل عنوان به فرزن  حضور اما ن ارد، حضور آنجا در فرد

 آنهاا  از بعضي نماین ، تردی  گاهي خود طالق در زنان که شود مي باعث مسئله همین و نمای مي

 ماادر   یاا  پا ر  باه  راجاع  که بگوین  فرزن انشان به که گیرن  مي تصمیم گاهي کردن  مي اظهار

 .ان  ترسی ه فرزن ان، برای آن اجتماعي و رواني هایآسیب از اما نکن ، يصحبت

 مشکالتم شتریب نصف  یشا ن اشتم بچه اگه هست، ا  بچه ،ها  دغ غه نیمهمتر از يکی
 قبول يراحت به يکس هر رو ا  بچه کرد ، يم یشتریب توجه خود  به ح اقل ش ، يم حلّ
 کنم فکر مج د ازدواج به نتونم ش ه باعث نیهم بشه، بزرگتر اگه بخصو  کنهينم
 .(ساله 59 زن،)
 
 آخه بود، ش ن داربچه دار  بهش یب  ح  و بود  يناراض زنم از که يلیدال از يکی

 جلسات تو نشستن .کنه؟يم دوا رو یدرد چه بچه آوردن میساز ينم هم با ما يوقت
 .(ساله 59 مرد،) ...نیا ش  آخر  و گرفتن میتصم يزنک خاله
 

 و استرسم در ا همه نم،یبيم مقصر رو خود  بشه معتاد ای بشه يابونیخ فردا اگه ا بچه
 ترهسخت براشون طالق دارن بچه که يکسان ش  ، پرخاشگر اواخر نیا کنميم احساس
 .(ساله 59 مرد،) کنن تیریم  هم گهید يکی  یبا رخودشونیغ چون

 
 از ماردان  در مقایساه باا   طاالق  از پا   ت که زنانهای پژوهش بیانگر آنسیافته ترتیب،ب ین

-بخش زیادی از این مسائل و مشکالت باه . برن مي رنج عاطفي و اجتماعي اقتصادی، مشکالت

 .  ویژه به زنان مطلقه استخاطر دا  ننگ مطلقه بودن و نگاه منفي جامعه به طالق و به

 بحث، استنباط نظری و جمع بندی
 اعاال   طاالق  رخا اد  ياصال  علت را «ياخالق تفاهم ع  » مردان شتریب ،پژوهش جینتا اساس بر

 اشتغال مردان ن،یهمچن .کردن مطرح مي را همسر یباال انتظارات و توقعات آن از بع  و کنن يم

 زیا ن زناان . کنن  يم انیب یيزناشو روابط در ش ن سرد و ،شانتیوضع به توجه ع   عامل زنان را
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 و يماال  مشاکالت  داننا ،  يم «ياخالق تفاهم ع  » ش ه آنها طالق موجب که را يعامل نیمهمتر

 ی زناان مطلقاه  هامصاحبه شتریب در که است يمهم مواردنیز  يجنس یازهاین به یيپاسخگو ع  

 يروانا  یفشارها زین همسر مج د ازدواج و یيزناشو یها انتیخ بحث. است ش ه پرداخته ب ان

 . سازديم وارد زنان به را یاریبس ياجتماع و

 رخ طاالق  از بعا   و نا  یفرا در یمتعا د  یهاا  بیآس و ام هایپ طالق، لیدال و علل بر عالوه

 آن باا  طاالق   تجرباه  در ماردان  و زنان که يمشکالت از يکی پژوهش یها افتهی براساس. ده  يم

 منفاي  نگار   و فرهناگ  به توجه با. شود يم زده آنها به که است یيها برچسب شون ، يم مواجه

 پا   يزن گ با یسازگار یبرا – زنان بخصو  – افراد است، حاکم به طالق ما ی جامعه در که

 خاود  باه  را یيها برچسب شان، ناخودآگاه در آنها کنن ، يم تجربه را یاریبس یها چالش طالق از

  ایا پ يخالصا  یفکار  مشاکالت  از خودشاان  نزنا ،  برچساب  آنهاا  به زین جامعه اگر و زنن  يم

 و هاا  بیآس سط . ده  يم قرار ریتأثتحت را گرانید با رفتارشان ی نحوه افکار، نیهم و کنن  ينم

 برچساب  و هاا  بیآسا  نیا ا بلکاه  شاود،  ينم مح ود نیزوج به صرفاً طالق، به يمنف یها نگر 

 کاه  یفارد  ی خاانواده  رد،یا گ يم دربر آن یاعضا اتیتجرب و خانواده تا را يعیوس ی دامنه ها يزن

 قصا   خانواده در یدختر اگر و مان  نخواه  امان در جامعه یها برچسب از دارد، طالق ی تجربه

 یبارا  کاه  یافاراد  در ياسترسا  و دلهاره  قطعاً باش  گرفته طالق خواهر  و باش  داشته ازدواج

 پنهاان  را خاود  ی تجرباه  نیا ا زناان  ماوارد،  يبرخا  در و کرد خواه  جادیا ان  آم ه یخواستگار

 پنهاان » و«  صا اقت  ن اشاتن » جمله از يمشکالت ی نهیزم ن هیآ رد است ممکن نیهم و کنن  يم

 . آورد بوجود یو خواهران ای خواهر یبرا را «دوباره طالق ی تجربه» تا «یکار

 از ساازتر  مشاکل  مراتاب  باه  دارنا ،  طالق ی تجربه که یافراد فرزن ان یبرا طالق برچسب

 باه  مختلاف  ياجتماع تعامالت در و دخو يزن گ ی هیاول مراحل از طالق فرزن ان است، گرانید

 م رساه  در کاه  يفرزنا ان  بخصاو   ، برن به سر مي طالق فرزن ان عنوان از ترس با دائم طور

 ينگرانا  دچاار  يخاانوادگ  يزن گ فیتوص ای مادر و پ ر مشترک جلسات یبرا کنن  يم لیتحص

 .شود يم اآنه بیشتر یانزوا و يروان یها يناراحت بروز باعث مسئله نیهم و هستن 

 تیا حما و يعااطف  ،یاقتصااد  مشاکالت  از ماردان  از شاتر یب طاالق  از پ  زنان ،يکل بطور 

؛ لاورنز و همکااران   991 آمااتو،  ) هاای قبلاي  این یافته با نتایج پاژوهش  .برن  يم رنج ياجتماع

 نیا زانیم اما گذارد، يم يمنف اثرات خانواده کل بر طالق اگرچه .هماهنگ و مرتبط است( 5229
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 طیشارا  نیهمچن و خود اتیروح جهت به مردان که يحال در. است متفاوت اعضاء انیم در ریثأت

 یبارا  طالق یام هایپ اما ن ،یآ يم کنار مسئله نیا با زنان از تر آسان ياجتماع و یاقتصاد متفاوت

 یرو شیپا  طاالق  از پ  يراحت يزن گ معموالً آنها و بوده  تریش  مردان به نسبت مطلقه زنان

 اساتقالل  فاقا   و ن ارنا   پناهگااهي  که هایي آن بخصو  زنان در طالق پیام های منفي. ن ارن 

 .کنن به ن رت ازدواج مج د مي مطلقه زنان است، بیشتر هستن ، اقتصادی

 زماان  کیا  در کاه  سات ین واقعاه  کیا  فقط طالق، که گفت توانيم مقاله از یریگ جهینت در

 چاه  اگار . شاود يما  شاامل  زین را طالق از بع  و قبل که است ن یفرا کی بلکه ده ، رخ يخاص

 گرفته زوجین و افراد توسط که است مالحظاتي بر مبتني و شخصي تصمیم یک ج ایي و طالق

 افاراد  کاه  شود مي متأثر فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، بسترهای از فردی تصمیم این اما ،شود مي

 بافات  کیا  در بلکاه  رنا ، یگ ينما  شاکل  خا   در طاالق  رخا اد  اینارو،  از. هستن  درگیر آن با

. اسات  رگاذار یتاث طاالق  یام هایپ بر هم و ن هایفرآ بر هم که ده  يم یرو يفرهنگ -ياجتماع

 در مختلفي بسترهای و عوامل نتیجه در و است ای چن مرحله فراین  یک عنوانبه طالق بنابراین،

 طاالق  از بعا   دوره و ،(طاالق  باه   ا اق) طالق حین دوره ،(گیری تصمیم یا) طالق از قبل دوره

 ترتیباات  خاانواده،  بیا ترک در يراتا ییتغ باه  منجر طالق همچنین،. هستن  تأثیرگذار( سازگاری)

ضعف و ش ّت این تغییرات به میزان پذیر  اجتماعي طالق  .شوديم یاقتصاد طیشرا و يزن گ

  .  الق بستگي داردهای بع  از طها و حمایت اجتماعي از زن گيدر جامعه، و برنامه

 منابع
       سانجش عوامال   (.  09 ) اسحاقي، محم ، سی ه فاطماه محباي، ساتار پاروین و فریبارز محما ی

، 2 ، دوره استیس و توسعه در زن فصلنامهاجتماعي موثر بر درخواست طالق زنان در شهر تهران، 

 .51 -91، صص 0شماره 

 باا اساتفاده از   ) طاالق و جا ایي در ایاران   بررسي علل و عوامل مرتبط باا  (. 033 ) باقری، ریحانه

 . ، دانشگاه تهرانيشناستیجمع ارش  يکارشناس نامهانیپا، (032 سرشماری 

 زاده، هاجر پهلاواني و سای     نیا، محم  مه ی نقي زاده، نسرین عاب ی بوالهری، جعفر، فاطمه رمضان

ن متقاضاي طاالق در   بررسي برخي علل منجر به تقاضای طاالق در زوجای  (.  09 ) مه ی صابری

 .90-30، صص  ، شماره 3، دوره رانیا یولوژی میاپ يتخصص مجلههای تهران،  دادگاه

 مطالعاات عوامال طاالق در اساتان مازنا ران،     (. 092 ) تباار پور گتابي، کر  و حسین ناازک  حبیب 
 .31-51 ، صص 20، سال چهاردهم، شماره زنان یراهبرد
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 ق در باین  بررسي علل اجتماعي گرایش به طال(. 039 ) روستا، لهراسب، الدن معین و پروین غیاثي

، ساال اول، شاماره ساو ، صاص     جامعه و زن فصلنامهزنان مراجعه کنن ه به دادگاه خانواده شیراز، 

11- 21. 

  شاناختي  تحلیل جامعه(. 039 ) ریاحي، محم  اسماعیل، اکبر علیوردی نیا، سیاو  بهرامي کاکاون
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 .101-119، صص  ، سال سو  شماره پژوهي خانواده فصلنامه. فالورجان

 بررسي پیون  ناهمساان همساری فرهنگاي باا میازان      (. 033 ) سفیری، خ یجه و معصومه محرمي
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 .20-51، صص 11و 10هفتم، شماره 
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 . ، دانشگاه تهرانيشناستیجمع یدکتر نامه انیپا، (ای در شهر تهرانمطالعه) جمعیتي
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