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پژوهش حاضر با هدف مطالعه کيفي طالق توافقي به روش تحليل مضمون انجام شده است .بر
اساس روش نمونهگيري هدفمند و معيار اشباع نظري تعداد  32زوج ارجاع شده از دادگستري شهر
اصفهان در سال 1311در اين مطالعه شرکت کردند .براي گردآوري اطالعات از مصاحبه نيمه
ساختاريافته عميق استفاده شد .محتواي مصاحبهها طي سه مرحله کدگذاري شد و يک مدل
تماتيک از آن استخراج شد که بيانگر وجود دو عامل اصلي در گرايش به طالق توافقي بود .اين
عوامل شامل عوامل دروني و بيروني ميباشد .عوامل دروني شامل مضمونهاي آمادگي براي
ازدواج ،سالمت روان و روابط زناشويي نامطلوب و عوامل بيروني شامل مضمون آسيبهاي
اجتماعي است .هرکدام از مضامين محوري خود شامل مضامين فرعي بوده که جمعاً تعداد آنها 43
مورد به دست آمد .با توجه به نتايج اين پژوهش بکارگيري اين مضامين در پيش گيري از طالق
بخصوص طالق توافقي بسيار حائز اهميت است.
طالق؛ طالق توافقي؛ بررسي کيفي

* (نويسنده مسئول)

Email:f.bahrami26@yahoo.com

تصميم به جدايي و انحالل رابطه زناشويي بهعنوان يکي از سخت ترين وقايع يک بزرگسال
ميباشد که با آن مواجه ميشود و ميتواند پيوندهاي احساساتي فرد را مختل کند (دياموند،
بريم هالب و اليوتک .)2211 ،1طالق يکي از مهمترين حوادث زندگي ميباشد ،که
دربرگيرنده آسيبهاي بسياري ميباشد (کرونين 2و همکاران  .)2210 ،طالق فرآيندي است
که با تجربۀ بحران عاطفي هر دو زوج شروع ميشود و با تالش براي حل تعارض از طريق
ورود به موقعيت جديد با نقشها و سبک زندگي جديد خاتمه مييابد (خاکي و همکاران،
 .)1311فاکرل )2212( 3در مصاحبه با زوجيني که راجع به طالق ميانديشيدند متوجه شد،
فرايند طالق براي زوجين بسيار آشفته و گيجکننده است (هاوکينز 4و همکاران.)2210 ،
امروزه بسياري از زوجهايي که سابقه زندگي زناشويي آنها طوالني است نيز در معرض
طالق قرار گرفتهاند (استپلر .)2210 ،1پژوهشها نشان ميدهند  11سال اول ازدواج ،تفکر
طالق بين زوجين شايع ميباشد .بعد از گذشت  11سال از ازدواج زوجين ،افکار طالق کمتر
به ذهن آنها خطور ميکند 21 .درصد از زوجيني که در حال زندگي هستند تفکراتي راجع به
طالق دارند (هاوکينز.)2210 ،
در سالهاي اخير ،ايران با روند روبه رشد و نگران-کننده طالق در همه استانها مواجه
شده است (فخري ،مهدويان فرد و کيميايي .)1310 ،بنابه آمار منتشر شده ،در ايران روند
افزايش طالق از سال  1310نسبت به سال  1310بسيار باال بوده است .در سال  1310از هر
 1ازدواج يک طالق وجود داشته که در سال  1310از هر  3ازدواج يک طالق وجود دارد
(خبرگزاري تسنيم .)1310 ،يکي از انواع طالق ،طالق توافقي ميباشد .زن و مرد ميتوانند
با توافق يکديگر اقدام به طالق نمايند ،مقصود از طالق توافقي اين است که اراده ي زن و
مرد به يک اندازه در طالق مؤثر بوده و به منزله يک قرارداد بين زوجين تلقي ميشود
(مهرپور محمدآبادي .)1312 ،طالق توافقي از سال  1301وارد متون حقوقي کشور شده و
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عمر چنداني ندارد .انجام سريعتر و آسانتر طالق توافقي ،متقاضيان اين نوع طالق از
حمايت اجتماعي بيشتري برخوردار هستند .حدود دو سوم از تقاضا براي طالق ،به صورت
توافقي ميباشد (ساروخاني و قاسمي.)1312 ،
باتوجه به افزايش آمار طالق به طور کلي و از طرفي افزايش آمار و درخواست طالق
توافقي به طور خاص و با توجه به افزايش معضالت اجتماعي ناشي از طالق بررسي عوامل
کيفي در ايجاد طالق توافقي از اهميت بااليي برخورد دارد است .چرا که تاکنون پژوهشي در
خصوص عوامل زمينهساز طالق توافقي در ايران انجام نشده است .بحث کردن از بسترهاي
طالق موجب ديدي چند بعدي و فرايندي نگريستن پديده طالق ميشود .پديده طالق
امري تک بعدي نيست .بلکه عوامل شخصي ،جنسيتي و فرهنگي و اجتماعي در آن مؤثر
است (ريجاوک کلوبکار )2214 ،1بنابراين طالق امري نيست که در يک لحظه رخ دهد بلکه
طي يکي فرايند زماني رخ ميدهد (کريمي و همکاران .)1311 ،در راستاي اهميت پژوهش
حاضر مـيتوان بيان داشت افزايـش آگاهي در باره فراينـدهاي مستعدکننده طالق باعث
ميشود آگاهي مسئوالن زيربط در جهت ارايه برنامههاي پيش از ازدواج افزايش يابد و در
نتيجه منجر به سياستهايي شود که از طالق زوجين پيشگيري کند .از اين رو پژوهش
حاضر با هدف بررسي عوامل کيفي طالق از اهميت نظري و کاربردي برخوردار است.
پژوهش هاي انجام شده در راستاي علل کيفي طالق مي توان به نتايج پژوهش کيفي
اخوي ثمرين و همکاران ( )1311با عنوان بررسي عوامل زمينهساز طالق در بافت اجتماعي
فرهنگي شهر تهران ،اشاره کرد .اين مطالعه نشانگر اين است که عدم عشق و صميميت،
عدم آمادگي براي ازدواج و طي نـکردن درست فرايند ازدواج جزء شرايط علّي براي
ازدواجهاي در حال فروپاشي است ،مسائل فرهنگي و مسائل اقتصادي و مقوالتي از قبيل
اعتياد ،ساختار نامناسب خانواده کنوني ،عدم سازگاري زناشويي ،عوامل و مشکالت جنسي،
ارتباط نامناسب با خانوادههاي اصلي ،پيشينه خانوادگي و مشکالت شخصيتي از جمله
عوامل زمينهاي مؤثر در طالق بوده است .همچنين نتايج نشان داده است که به کارگيري

1- Rijavec Klobučar
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راهبردهاي ارتباطي و هيجاني ناکارآمد به پيامدهايي همچون احساس خستگي ،تنهايي،
نااميدي و احساس تنفر از همسر و در نهايت ميل به طالق منجر شد.
در پژوهش کيفي پورنصيري ،روستاخيز و بوستاني ( )1311با عنوان کند و کاو پديده
طالق توافقي ،علل طالق عبارت بودند از :ادراک ناپختگي براي ازدواج ،آشنايي و شناخت
شتابزده ،دخالت و اهميت نظر ديگران مهم ،ناهمراهي خانواده با ازدواج ،تفاوت منزلتي/
پايگاهي ،پيمان شکني همسر ،مجادلههاي پي در پي ،توافق براي جدايي ،چانهزني و
سازش بر سر مهريه ،رنج جدايي ،رضايت از ازدواج مجدد و اعتقاد به زندگي بهتر بعد از
جدايي .هسته مرکزي علل نيز سطحينگري ،سست عهدي و ناهمساني بوده است.
يافتههاي موسوي ( )1311نشان ميدهد شش مقوله عمده در طالق توافقي عبارتند از
بازانديشي در نقش مرد بهعنوان نانآور خانواده ،روابط جنسي نامطلوب ،درگيري عاطفي،
اختالفات فرهنگي اجتماعي ،فشار هنجاري اطرافيان و اختالالت شخصيتي رفتاري.
قاسـمي و ساروخاني ( )1312در پژوهش خود نشان دادنـد در طالق تـوافقي ،زنان
مهمترين داليل خود را براي طالق ،ناسازگاري ،تنفر از شوهر ،عدم توجه شوهر به
خواستهها و توقعات ،دخالت خانواده شوهر ،عدم تحمل شوهر و لجبازي برشمردهاند .در
مقابل مردان نيز مهمترين داليل خود را براي جدايي بهصورت زير بيان کردهاند :عدم
استقالل زن (وابستگي به خانواده) ،عدم عالقه به همسر ،دخالت اطرافيان و ناآگاهانه بودن
ازدواج (قاسمي و ساروخاني.)1312 ،
در خارج از کشور نيز تحقيقات ريجاوک کلوبکار و سيمونيک )2211( 1در مطالعهاي
کيفي با استفاده از تحقيق کيفي تحليل مضمون نشان دادند مهمترين عوامل طالق در
شش دسته قرار ميگيرند اين عوامل شامل فقدان سازگاري و حل تعارض در روابط ميان
فردي ،الگوهاي رفتاري ناشي از خانواده اصلي ،رفتارها و عادات پيش از ازدواج ،غيبت زياد
در زندگي مشترک ،وضعيت اجتماعي اقتصادي پايين و وجود مرزهاي بين نسلي ميان
زوجين ميشود.
1- Rijavec Klobučar.
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آپوستولو 1و همکاران ( )2211علل زير را براي طالق زوجين ذکر کردهاند :نارضايتي از
زندگي ،خشونت زوجين ،نداشتن فرزند ،عدم رضايت از فرزندان.
فاکرل )2212( 2در مقالهاي با عنوان سرگرداني در بيابان ،مطالعه فرآيند تصميمگيري
براي طالق يا مصالحه بهشيوه نظريه مبنايي ،با استفاده از تکنيک مصاحبۀ عميق با  31تن
که در حال تصميمگيري براي طالق بودهاند ،به نتايج زير رسيده است :تصميمگيري براي
طالق با مصالحه ،براي فرد سردرگمي ايجاد ميکند و يک رابطۀ زناشويي بد ،لزوماً فرد را
به طالق سوق نميدهد ،چرا که عوامل گوناگوني از قبيل احساسات ،فرزندان ،خاطرات
مثبت با همسر ،اميدها ،تأييد اجتماعي و حمايتهاي خانواده و دوستان و برخورداري از بيمه
در اين مورد دخيل است .با توجه به آنچه بيان شد و بررسي ادبيات پژوهش علل طالق و
از آنجا که در ايران پژوهش کـيفي در خصوص عوامل مرتـبط با طالق توافقي به چشم
نميخورد و از آنجا که آمار طالق توافقي در سالهاي اخير افزايش داشته است اين پژوهش
بهدنبال پاسخ به اين سوال است که چه عواملي با طالق توافقي زوجين مرتبط است؟

اين پژوهش در پارادايم تفسيرگرايي و بهشيوه کيفي صورت گرفته است .تحقيق کيفي يک
روش بين رشتهاي ،فرا رشتهاي و گاه ضدرشتهاي است که انسانگرايي را با علوم طبيعي و
انساني مرتبط ميسازد (دنزين و لينچين .)2212 ،3در پژوهشهاي کيفي محقق بهدنبال
کشف اليههاي عميقي از معنا ،آنطور که توسط افراد مورد مطالعه تجربه و تفسر ميشود،
دست به کنکاش و بررسي ميزند .شيوه جمعآوري دادهها در پژوهش حاضر از نوع مصاحبه
نيمهساخت يافته است که با استفاده از «راهنماي مصاحبه» صورت ميگيرد .يعني فهرست
از سواالت و موضوعات مکتوب که بايد در يک توالي خاص دنبال شوند اما در صورت طرح
مضامين جالب در خالل مصاحبه نيز دست محقق براي پرسيدن سواالت پيشبيني نشده باز
است.
1- Apostolou
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جامعه آماري اين پژوهش زوجين در آستانه طالق توافقي شهر اصفهان که در سال 1311
اقدام به درخواست طالق نمودهاند ،تشکيل شده است .روش نمونهگيري در اين تحقيق از
نوع نمونهگيري هدفمند با حداکثر تنوع يا ناهمگوني است .در اين راهبرد ،محقق با شناسايي
افـرادي که داراي اطالعات مرتبط با موضوع تـحقيق هستند و اصطالحاً مطلعين نامـيده
ميشوند آغاز ميکند و سپس طيف وسيعي از افراد مشابه به طور هدفمند انتخاب مي شوند،
به شيوهاي که همه انواع افراد در امتداد يا بر حسب يک يا چند بعد در تحقيق وارد شوند.
يکي ازداليل استفاده از اين روش آن است که کسي مدعي نشود محقق انواع خاصي از
موارد را در نظر نگرفته است .فرايند نمونهگيري در تحقيقات کيفي معموالً تا زماني ادامه
مييابد که مصاحبههاي جديد ،اطالعات بيشتري به موارد قبلي اضافه نکنند و محقق شاهد
تکرار الگوهاي دادهاي باشد .در پژوهش حاضر زوجين در آستانه طالق بهعنوان نمونه وارد
پژوهش شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند .فرايند نمونهگيري تا  32مورد ادامه يافت و پس
از آن محققان شاهد اشباع نظري دادهها بودند .مالک هاي ورود پژوهش شامل :سپري
شدن حداقل يکسال از عقد ،درخواست براي طالق توافقي و تمايل افراد به شرکت در
پژوهش بود .همچنين مالک هاي خروج شامل زوجيني بود که کمتر از يک سال از زمان
عقد گذشته است و يا نوع طالق آنها غير از طالق توافقي بود را شامل ميشد.
 -1چه تجربهاي در شما اين اطمينان را ايجاد کرد که طالق و جدايي بهترين راهحل است؟
 -2در چه زماني احساستان نسبت به همسر شروع به فروکش کردن کرد؟
 -3چه رفتارهايي از طرف همسرتان باعث فروکش کردن احساستان شد؟
 -4چه تجربيات مشترکي با همسرتان باعث شد ايجاد آسيب و جراحت به رابطهتان شد؟ به
طوري که بخشيدن آن دشوار بود.
 -1مشکل شما و همسرتان در رابطه تان چه بود که منجر به تصميم جدايي شده است؟
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 -1فکر ميکنيد اگر چه تجربهاي اتفاق ميافتاد زندگي شما به اين مسير نميآمد؟ (تجربه
خود و همسر).
 -0شما و همسرتان کجاي کار را اشتباه کردهايد؟ اگر به زمان آشناييتان برگرديد کدام کار
را انجام نميدهيد؟

با توجه به جامعه آماري پژوهش حاضر مکان انجام مصاحبهها همگي در کلينيکهاي
سالمت روان بهزيستي معرفي شده از طرف دادگستري انجام شد .در انجام مصاحبه سعي
شد از اتاق جدا و بدون عوامل مخدوشکننده استفاده شود .زمان انجام مصاحبهها  41دقيقه
تا نهايتاً يک ساعت انجام شد.

جهت سنجش پايايي مصاحبه از روش پايايي بين دو کدگذار استفاده شد .در اين روش از
يک دانشجوي مقطع دکتري مشاوره در خواست شد تا براي همکاري در پژوهش مشارکت
کند ،آموزش ها و تکنيک هاي الزم جهت کدگذاري مصاحبهها براي ايشان تشريح گشت.
سپس محقق به همراه همکار پژوهشگر ،تعداد سه مصاحبه را کدگذاري کرده و درصد
توافق درون موضوعي که به عنوان شاخص پايايي تحليل به کار ميرود با استفاده از فرمول
زير محاسبه شد.
توافقات
تعداد کل کدها

درصد توافق

با توجه به فرمول ذکر شده درصد توافقات بين ارزياب ها براي سه مصاحبه بهترتيب
 %01 ،%02و  %01به دست آمد و براي سه مصاحبه به طور کلي  %01با توجه به اينکه اين
مقدار از  %12بيشتر است بنابراين از پايايي قابل قبولي برخوردار است.
جهت بررسي روايي مصاحبه ميبايست در هر يک از مراحل انجام تحقيق از دقت و
طبقهبندي يکسان اطالعات استفاده کرد .همچنين در اين پژوهش جهت بررسي روايي
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محتواي مصاحبه از نظر سه تن از اساتيد رشته مشاوره جهت اعتبار داشتن سواالت مصاحبه
استفاده شد .که نتايج حاکي از روال و محتواي منطقي سواالت مصاحبه بود .همچنين يکي
از مسائل ارزيابي روايي تحقيق کيفي اين است که چگونه ميتوان روابط مورد مطالعه را به
روايت محقق از آنها پيوند داد .به عبارت ديگر اين روابط چه شکلي ميداشتند اگر در آن
لحظه موضوع تحقيق تجربي قرار نميگرفتند .و آيا تفسير محقق مبتني بر روايتهاي
موجود در زندگينامه مصاحبه شوندگان و نتيجه مبتني بر موضوع تحقيق است يا خير
(فليک .)1312 ،در اين تحقيق برساختههاي حاصل از فرايند تجزيه و تحليل دادهها با
برساخته هاي اعضاي جامعه مورد مطالعه ،مورد مقايسه قرار گرفت و کدهاي مستخرج از
تحليل دوباره به افراد مصاحبه شونده ارائه شد تا آنها نيز کدها را مورد ارزيابي قرار دهند و
در صورت ابهام يا مخالفت با کدها ،موارد مورد بحث قرار گيرد.

روش تجزيه و تحليل دادهها در اين پژوهش با استفاده از تحليل مضمون صورت گرفت.
يعني تحليلي مبتني بر استقراي تحليلي که در آن محقق از طريق طبقهبندي دادهها و
الگويابي درون دادهاي و برون دادهاي به يک سنخ شناسي تحليلي دست مييابد (محمد پور،
 )1312در اين پژوهش نوعي از تحليل مضمون بکار برده شده است که در آن کدگذاري
دادههاي گـردآوري شـده بر حسب سه مرحله کدگذاري باز ،محوري و گزينشي صـورت
ميپذيرد .براي تشريح فرايند تجزيه و تحليل دادهها بايد گفت که پس از پيادهسازي
مصاحبهها روي کاغذ و توليد داده متني ،اقدام به بررسي و طبقهبندي دادهها با ارجاع به
سواالت تحقيق شد .در مرحله اول يا کدگذاري باز ،به بررسي متن براي يافتن مفاهيم
مکنون در اطالعات پرداخته شد و با استفاده از رهيافت مبتني بر مقايسه ثابت ،تالش شد
مفاهيم را اشباع شود .به عبارت ديگر محقق به دنبال اين بود که مفاهيم را بازنمايي کند و
تا زماني که اطالعات جديدي پيدا نشد به اين کار ادامه داده شد .در اين مرحله ،تمام
اطالعات کدبندي شد و براي هر کد اوليه يک توضيح مختصر نوشته شد که از آن در
ساخت مقولههاي انتزاعي بعدي استفاده گرديد .زماني که مجموعهاي از مفاهيم اوليه
استخراج شد ،مفاهيم مشترک بر اساس مقايسههاي ثابت بين شباهتها و تفاوتها در قالب
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مقولههاي عمدهاي دستهبندي شد .اين همان فرايند کدگذاري باز متمرکز است .سپس
مقولههاي عمده بر اساس ابعاد دستهبندي شده در يک خط داستان به يکديگر مرتبط شدند
و به نگارش در آمدند .خط داستان بايد مقولههاي عمده را بهصورت منطقي و تحليلي به
دنبال هم فهرستوار توضيح دهد و هر دام را در ارتباط با ديگري و سپس در ارتباط با کل
تعريف کند .به اين مرحله کدبندي محوري گفته ميشود .کدبندي محوري به تنظيم تحليلي
و منطقي دادهها کمک ميکند و زمينه را براي کدگذاري گزينشي و استخراج مقوله هستهاي
فراهم ميسازد .بعد از اتمام خط داستان ،مقولهاي تحت عنوان مقوله هستهاي استخراج
ميشود.

نمونه آماري اين پژوهش را  32زوج متقاضي طالق توافقي ارجاعي از دادگستري شهر
اصفهان که حاضر به همکاري شدند ،در سال  11تتشکيل ميدهند .ميانگين سني براي
مردان  31/0و براي زنان  21/13ميباشد و ميانگين سالهاي زندگي مشترک  1/20بود و
ميانگين تعداد فرزندان براي نمونه مورد بررسي  2/11بوده است که در اين ميان  1زوج
داراي فرزند و  21زوج فاقد فرزند بودند.
در مرحله کدگذاري اوليه باز 43 ،مضمون اوليه بهدست آمد که پس از ادغام آنها و
مقايسه کدهاي مشترک در مرحله دوم که همان کدگذاري محوري است ،کدهاي زير
استخراج شد:
 -1عدم آمادگي براي ازدواج
 -2سالمت روان
 -3روابط زناشويي نامطلوب
 -4آسيبهاي اجتماعي
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در مرحله آخر نيز طبق فرايند کدگذاري گزينشي ،دو عوامل دروني و عوامل بيروني
استخراج شدند .در ادامه به تشريح نتايج پژوهش در قالب سطوح سه گانه کدگذاري پرداخته
مي شود.

ازدواج زود هنگام
نداشتن مهارت هاي زندگي
وابستگي به خانواده اصلي
تفاوت هاي بنيادين
عدم تعهد
طوالني شدن عقد
عدم رشديافتگي زوجين
احساس هم کفو نبودن
عدم انجام تحقيقات کافي
مدل آشنايي اشتباه
ازدواج اجباري
دروغگويي
بدبيني
شخصيت ضداجتماعي
انتقام و لجاجت
اختالالت روانشناختي
کنترل خشم
بد اخالقي و دعوا
ضريب هوشي پايين
خساست
مشکالت اخالقي
عدم مهر و محبت
عدم همراهي من
خيانت زوجين به يکديگر
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عدم آمادگي براي
ازدواج

عوامل دروني
سالمت روان

جدايي و طالق عاطفي
مشکالت جنسي زوجين
تعدد زوجين
کتک کاري
دخالت فرزندان
تمرکز زياد روي شغل
زندان
شبکه هاي اجتماعي
رها نکردن دوستان دوران مجردي
فضاي مجازي
الگوگيري از زنان مطلقه توافقي فاميل
ناباروري
بيماري صعب العالج
پنهان کردن ازدواج قبلي
پايبند نبودن به رسم و رسوم
عدم اعتقاد به مباني و تربيت ديني
دغدغه مالي
هزينه باالي درمان بيماري
اعتياد

روابط زناشويي
نامطلوب

آسيبهاي
اجتماعي

عوامل بيروني

در پايان ميتوان نمودار مرتبط با عوامل کيفي طالق توافقي را در نمودار ( )1مالحظه
نمود.
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ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺟﺑﺎﺭﻱ

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻭﺩ ﻫﻧﮕﺎﻡ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ
ﺯﻧﺩﮔﻲ
ﻭﺍﺑﺳﺗﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ
ﺍﺻﻠﻲ

ﻋﺩﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺭﺍﻱ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

�ﺎﺩﻳﻥ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﺑﻧ

ﻋﺩﻡ ﺗﻌﻬﺩ
ﻁﻭﻻﻧﻲ ﺷﺩﻥ ﻋﻘﺩ ﻭ
....
ﺳﻼﻣﺕ ﺭﻭﺍﻥ

ﺑﺩﺑﻳﻧﻲ
ﺷﺧﺻﻳﺕ ﺿﺩ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺩﺭﻭﻧﻲ
ﺳﻼﻣﺕ ﺭﻭﺍﻥ

ﺍﻧﺗﻘﺎﻡ ﻭ ﻟﺟﺎﺟﺕ
ﺍﺧﺗﻼﻻﺕ
ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻲ ﻭ ....
ﻋﺩﻡ ﻣﻬﺭ ﻭ ﻣﺣﺑﺕ
ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺟﻧﺳﻲ
ﺯﻭﺟﻳﻥ

ﻋﻭﺍﻣﻝ ﮐﻳﻔﻲ ﻁﻼﻕ
ﺗﻭﺍﻓﻘﻲ
ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺯﻧﺎﺷﻭﻳﻲ
ﻧﺎﻣﻁﻠﻭﺏ

ﺗﻌﺩﺩ ﺯﻭﺟﻳﻥ

ﮐﺗﮏ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ...

ﺯﻧﺩﺍﻥ

ﺷﺑﮑﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺁﺳﻳﺏ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺑﻳﺭﻭﻧﻲ

ﻓﺿﺎﻱ ﻣﺟﺎﺯﻱ ﻭ ...

مضمون ،عدم آمادگي براي ازدواج مضمونهاي فرعي نداشتن مهارتهاي زندگي ،وابستگي
به خانواده اصلي ،تفاوتهاي بنيادين ،عدم تعهد ،طوالني شدن عقد ،ازدواج زود هنگام ،عدم
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رشديافتگي زوجين ،احساس هم کفو نبودن ،عدم انجام تحقيقات کافي ،مدل آشنايي اشتباه
و ازدواج اجباري را شامل ميشود.
نداشتن مهارتهاي زندگي :آقا  21ساله :دو سال است عقد بوديم .سر کوچکترين
مسئلهاي با هم بحث ميکرديم و نميتوانستيم آن را مسالمتآميز حل کنيم .انگار هر دوي
ما چيز از مهارتهاي زندگي و حل مسئله نياموخته بوديم .پس از چند دقيقه گفتگوي
معمولي ما به مشاجره و درگيري لفظي منجر ميشد.
هم کفو نبودن:
آقا  31ساله :خانمم حرف زدن بلد نيست .تا  22سالگي از خونه شون بيرون نيامده بود.
فکر ميکنم بيش از حد بهش آزادي دادم.
وابستگي به خانواده اصلي:
خانم  24ساله :هر تصميمگيري دو نفره را با مادرش در ميان ميگذاشت .مادرش در
تمامي امور ما دخالت ميکرد .مادرش نميگذاشت ما با هم زندگي کنيم.
ازدواج زود هنگام:
خانم  11ساله 14 :سالهام بود اومد خواستگاريم .سنم واقعاً کم بود و شناختي از ازدواج و
خواستگارم نداشتم .سر هر چيز کوچکي با هم ديگه مشکل داريم .ديگه از مشکالتم تو عقد
خسته شدهام .اگر زود ازدواج نکرده بودم و ميگذاشتم سنم باالتر برود ،حتماً عاقالنهتر
تصميم گرفته بودم و حاال نميخواستيم توافقي از همديگه جدا شويم.
مدل آشنايي اشتباه:
خانم  22ساله :اگر طبق روال مرسوم و معمول با هم آشنا شده بوديم ،شايد مشکالتمون
کمتر از االن بود .از طريق دوستي ،تو دانشگاه با شوهرم آشنا شدم و فکر ميکردم واقعاً
مردي با اسب سفيد آمده و مرا خوشبخت خواهد کرد .اما اي دل غافل .مشکالت بودند که
يکييکي سر بر ميآوردند و ما در حل آنها ناتوان بوديم .حاال که داريم توافقي جدا ميشويم
فکرميکنم اگر طبق عرف و رسوم خودم جلو ميرفتم کار به اينجا نميرسيد.
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عدم انجام تحقيقات کافي:
خانم  10ساله :يک سال و نيم هست که عقد هستيم .اما االن فهميدم اون يه بار ديگه
هم عقد کرده بوده و به من و خانوادهام نگفته بود .حاال که بهش ميگم چرا نگفتي؟ ميگه
خوب شما که نپرسيديد .البته تحقيقات درست حسابي هم خانوادهام نکردهاند .يه جورايي
کلي رفتهاند و پرسيدهاند فالني چه جور آدميه .راجع به گذشتهاش اصالً سوالي نپرسيدهاند و
مردم هم چيزي نگفتهاند .درسته که شوهرم مخفي کرده و يه جورايي مقصره ولي اين چيز
کوچـکي نبوده که بشه پـنهان کرد .اگر تحقيقات درستي انجام داده بودم ،کارم به اينجا
نميرسيد و توافقي جدا نميشديم.
اين مضمون ،مضمونهاي فرعي دروغ گويي ،بدبيني ،شخصيت ضداجتماعي ،انتقام و
لجاجت ،اختالالت روانشناختي ،کنترل خشم ،بداخالقي و دعوا ،ضريب هوشي پايين،
خساست و مشکالت اخالقي را شامل ميشود.
بدبيني:
خانم  31ساله 12 :سال از زندگي مشترکمان ميگذرد .شوهرم بسيار بدبين است .رنگ
زندگيام شده مشکي .با هيچکس حق رفت و آمد ندارم.
خانم  42ساله :به من بدبين بود .هميشه درب خانه را قفل ميکرد .با هيچکس معاشرت
و رفت و آمد نميکرد .الفاظ و فحشهاي بسيار رکيک به من و خانوادهام ميدهد .يکبار
تيمارستان بسترياش کرديم.
خانم  11ساله :ميگفت وقتي دامادتون نيست برو خونه خواهرت .مخفيانه با نصب
برنامهاي ،پيامهاي من را رصد ميکرد .بيرون خونه نرو ،مردم نبايد ببيننت.
شخصيت ضد اجتماعي:
خانم  31ساله :بهم خيانت ميکرد .دايم با بقيه دعوا مـيکرد .دست بزن دارد .وقتي
ميرويم پارک دايم چشمش دنبال زنهاي ديگر بود .مادر و پدرش را نيز کتک زده است.
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خانم  34ساله :دست بزن داشت ،دزدي ميکرد .به جرم آدم ربايي به زندان افتاد.
اختالالت روانشناختي:
آقا  30ساله :همسرم رفتارهاي تکانشي داشت .يکبار مي خواست خودش را از خودرو به
بيرون پرتاب کند .دو بار هم ميخواست با خوردن قرص خودکشي کند .هميشه با من قهر
بود .برادرش همسرش را به قتل رسانده بود.
کنترل خشم:
خانم  32ساله :شوهرم نوه عمويم است .خيلي پرخاشگره .با همه دعوا ميکنه .رو
خودش کنترلي نداره .هر موقع دعوا و بحث مون ميشد بايد کوتاه ميومدم و گر نه ،چنان
کتکي ازش ميخوردم که اون سرش ناپيدا بود .با آدمي که رو اعصابش مسلط نيست و
کنترلي رو خودش نداره نميشه زندگي کرد .آدم امنيت جاني نداره .ادامه اين مشکالت باعث
شد که بهصورت توافقي بياييم و طالق بگيريم.
اين مضمون ،مضمونهاي عدم مهر و محبت ،عدم همراهي من ،خيانت زوجين به يکديگر،
جدايي و طالق عاطفي ،مشکالت جنسي زوجين ،تعدد زوجين ،کتککاري ،دخالت فرزندان
و تمرکز زياد روي شغل را شامل ميشود.
خيانت زوجين به يکديگر:
آقا  43ساله :خيانت همسرم براي من محرز شده است .اگر تا قبل از اين فقط يکسري
فکر بود ،االن يقين دارم که خيانت ايشون قطعيه .من بيچاره راننده بيابان بودم و در نبود
من با گروههاي مختلف ارتباط برقرار ميکرد .به باغها و مهمانيهاي مختلف ميرفت.
آقا  21ساله :خانمم تو دوران عقد با چند نفر ديگه هم رابطه داشت .همون موقع فهميدم
بکارت ندارد .ميخواست آزادي بي حد و حصر داشته باشه و من مخالف اين قضيه بودم.
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مشکالت جنسي زوجين:
خانم  42ساله :شوهرم در برقراي رابطه زناشويي مشکل داشت .او هميشه زود انزالي
داشت و هيچ توجهي به نيازهاي من نداشت .اين مسائل باعث ميشد هيچگاه لذت کافي را
نبرم و در جستجوي لذتهاي متفاوت باشم و اين باعث خيانت من به شوهرم شد که در
نتيجه به طالق توافقي ما منجر شد.
خانم  21ساله :هيچگاه رابطه جنسي خوب و با کيفيتي نداشتيم .شوهرم هميشه مشکل
نعوذ داشت و اين مرا خيلي رنج ميداد.
خانم  21ساله 4 :سال است ازدواج کردهايم .اما هنوز يکبار هم رابطه نداشتهايم (ازدواج
به وصال نرسيده).
بد اخالقي و دعوا:
خانم  31ساله :شوهرم بد اخالق بود .خيلي گير ميداد .دائم بدون دليل مرا کتک ميزد.
چرت و پرت زياد ميگفت .شوخيهاي رکيک و جنسي زياد با همه ميکرد.
عدم همراهي من و اجتماعي نبودن:
خانم  43ساله :حدود  22سال است ازدواج کردهايم .هيچگاه مرا در مهمانيها و مراسمهاي
خانوادگي و حتي مسافرتها همراهي نکرد .هميشه تنها ميرفتم .حتي مسافرت نيز به
تنهايي با خانوادهام ميرفتم .شوهرم فقط و فقط به کارش اهميت ميداد ،حتي روزهاي
تعطيل.
دخالت فرزندان:
خانم  12ساله :ازدواج دوم من و شوهرم است 1 .سال است پس از مرگ همسرانمان با
يکديگر ازدواج کرديم .هر کدام از ما از زندگيهاي قبليمان  4فرزند داريم .دخالت
فرزندانمان در زندگي ما باعث شد يکسري مشکالت و ناسازگاريها شروع شود و ادامه اين
روند طالق توافقيمان را رقم زد.

 55

اين مضمون ،مضمون هاي شامل موارد شبکههاي اجتماعي ،رها نکردن دوستان دوران
مجردي ،فضاي مجازي ،الگوگيري از زنان مطلقه توافقي فاميل ،ناباروري ،بيماري صعب
العالج ،پنهان کردن ازدواج قبلي ،پايبند نبودن به رسم و رسوم ،عدم اعتقاد به مباني و
تربيت ديني ،دغدغه مالي ،هزينه باالي درمان بيماري و اعتياد ميشود.
فضاي مجازي:
خانم  31ساله 22 :سالي مي شود ازدواج کردهايم .مشکالتي داشتيم ولي خوب زياد
نبودند .از اون روزي که پاي اينترنت ،گوشي اندرويد و شبکههاي پيامرسان به زندگيمان باز
شد مشکالتمان نيز شروع شدند .چتهاي بيحد و حصر شوهرم با دختر خالهام شروع شد.
دل ميدادند و قلوه گرفتند .کمکم رابطهاش با من سرد شد و صميميت بينمان فروکش
کرد .با اينکه دختر  11و پسر  11ساله داشتيم ،او عاشق دخترخالهام شده بود و ميخواست با
او نيز رابطه داشته باشد .به شوهرم گفتم برو صيغه کن ،اما با زن شوهردار رابطه نداشته
باش .اگر تلگرام در زندگي ما نيامده بود امروز نميخواستيم توافقي جدا شويم.
زندان:
خانم  23ساله :هميشه دنبال کارهاي خالف بود .از اين طريق امرار معاش ميکرد .دفعه
آخر با  12گرم هرويين دستگير شد و به زندان افتاد .چون االن زندانه گفتيم توافق از
همديگر جدا شويم.
شبکههاي اجتماعي:
خانم  32ساله :زندگيمان قبل از اينکه شوهرم داخل شبکههاي اجتماعي ورود کنه بد
نبود .از زماني که پاي شبکههاي اجتماعي ،بخصوص تلگرام به زندگي ما باز شد همه چيز
بـهم ريخت .دايم آنالين بـود .تا  4صبح تو فضاي مـجازي ميچرخيد .چتهاي متعدد
مـيکرد .از کار و زندگياش بريده بود و فقط تو دنـياي مجازي بود .ديـگر سر کار هم

 55

نميرفت و مشکالت ما روز به روز بيشتر ميشد .من هم که ديدم اينطوريه و تالشهايم به
جايي نميرسه با گذشتن از مهريهام درخواست طالق توافقي دادم.
بيماري صعبالعالج:
آقا  33ساله 1 :سال پيش ازدواج کرديم 2 .سال بعدش خانمم تصادف وحشتناکي کرد.
کامالً قطع نخاع شد .قدرت تکلماش را از دست داد .ميليونها تومان هزينه درمانش کردم
ولي هيچ نتيجهاي نداد .عمالً با يک تکه گوشت زندگي ميکردم .به خانوادهاش گفتم
همسري ديگر ميگيرم و ايشان نيز باشند .قبول نکردند و گفتند توافقي از هم جدا شويد.
اعتياد:
خانم  11ساله :شوهرم به هروئين اعتياد داشت .زندگي ما تبديل به جهنم شده بود .االن
هم متادون مصرف ميکند.
ناباروري:
آقا  34ساله 12 :سال است ازدواج کرده ايم .چون بچه دار نشديم خانمم ميگه توافقي
جدا شويم .هر چند بهم ديگه عالقه هم داريم ،اما بچه دار نشدن در زندگي ما خيلي مهم
است.
آقا  32ساله :بعد از عقد بيضههام مشکل داشتند با هم رفتيم پيش متخصص .پس از
آزمايشهاي الزم به من گفت آزو اسپرم هستي .خانمم وقتي اين حرف را شنيد و حدس زد
احتمال دارد بچه دار نشويم پايش را داخل يک کفش کرد و گفت توافقي جدا شويم.
دغدغه مالي:
آقا  31ساله 14 :ساله با همديگه داريم زندگي ميکنيم .سعي کردم تو تمام مسائل
همراهياش کنم و کوتاه بيايم .اما گير اصلياش به شغلم بود .ميگفت چرا نانوا هستي؟ تو
نـميتوني توقعات مالي مرا برآورده کني .من هم بقدري درآمد داشتم که فقط بتوانم
حداقلهاي زندگي را تهيه کنم .اما خانمم پر توقع بود .اگر از نظر اقتصادي وضع بهتري
داشتم هيچگاه زندگي ماه به جدايي نميکشيد.
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نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد چهار عامل زمينهساز براي طالق شامل عدم آمادگي
براي ازدواج ،نداشتن سالمت روان و مهارتهاي مديريت هيجانات ،روابط زناشويي
نامطلوب و آسيبهاي اجتماعي ميباشد .اين عوامل خود طبق کدبندي گزياينشي به دو
دسته عوامل دروني و بيروني تقسيمبندي ميشود .اين نتايج همسو با يافتههاي پژوهشهاي
3
هاوکينز 1و همکاران ( )2212و آماتو 2و همکاران ( )2212و ريجاوک کلوبکار و سيمونيک
( )2211ميباشد .در ادامه به بررسي يک يک اي بهدست آمده بهعنوان عوامل مرتبط با
طالق پرداخته خواهد شد.
در خصوص بعد آمادگي ازدواج بايد گفت شايد مهمترين مضمون در شکست ازدواجها و
طالقهاي توافقي مضمون عدم آمادگي براي ازدواج باشد .پژوهشهاي قبلي نيز مضمون
عدم آمادگي براي ازدواج را بيان کرده اند .در ازدواجهاي ناموفق افراد از همان نقطه شروع
به بيراهه رفتهاند .تصميمگيري مبتني بر احساس و اصرار براي ازدواج با فرد مورد نظر بدون
شناخت حاصل از منطق ،ميتواند فرد را به سوي انتخابي نادرست سوق دهد (اخوي ثمرين
و همکاران .)1311 ،در مطالعه صدراالشراقي و همکاران ( )1311نتايج نشان داد عوامل
فردي و نداشتن آمادگي براي ازدواج منجر به اختالفات بيشتر در زندگي زناشويي از جمله
دخالت ديگران ميشود .فردي که به پختگي الزم نرسيده است ،نميتواند مالکهاي
درستي براي ازدواج داشته باشد و نگاهي که به ازدواج دارد ،نميتواند نگاهي مبتني بر
واقعيت باشد .همين امر موجب ميشود بسياري از مسائل را هنگام ازدواج ناديده بگيرد و يا
انتظارات غيرمعقولي از ازدواج و همسر خود داشته باشد همچنين ،ممکن است نسبت به
جنس مخالف و رابطه زوجي ،آگاهيهاي الزم را نداشته باشد و همين امر موجبات تنش و
بيثباتي رابطه را فراهم آورد (اخوي ثمرين و همکاران .)1311 ،در تحقيقات جديد که درباره
ميزان رضايت زناشـويي زوجين انجام شده است ويـژگيهاي پيش از ازدواج مانند

1- Hawkins
2- Amato
3- Rijavec Klobučar
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مسئوليتپذيري براي زنان و مردم آميزي براي مردان بهعنوان پيشبينيکنندگان رضايت
زناشويي بعد از ازدواج تعيين شدند (بويس ،وود و فرگوسن.)2211 ،1
دخالت يا اعمال نفوذ خانوادههاي اصلي ،که غالبا بهصورت پنهان و در پوششهاي
مختلف عرضه ميشود ،ميتواند يکي از زيربناهاي جدي تعارضات زناشويي از شروع تا پايان
هر ازدواجي باشد (اخوي ثمرين و همکاران .)1311 ،اين دخالت ميتواند ناشي از عدم
پختگي زن و مرد در هنگام ازدواج باشد .زوجيني که با دخالت خانوادهها روبرو بودهاند،
عمدتاً زوجيني بودهاند که سن پايين داشتهاند .زوجين که در سنين پايين ازدواج ميکنند در
احساساتي گير کرده بودند که نسبت به گذشته خود احساس پشيماني و تقصير داشتند
(کريمي و همکاران .)1311 ،در اين راستا پژوهش پارک 2و همکاران ( )2211نشان داده
است که ميزان خود کارآمدي زوجين با رضايت زناشويي رابطه مستقيم دارد و مانع از تبديل
ارتباط زناشويي به جدايي ميشود .همچنين ميزان خودکارآمدي زوجين با شبکه حمايت
اجتماعي آن زوجين مرتبط است .اين پژوهشگران بحث ميکنند ميزان خودکارآمدي زوجين
نشاندهنده پختگي و بلوغ شخصيتي زوجين است و ميتوانند به عنوان عامل محافظت
کننده در روابط زناشويي عمل کند.
همچنين يکي ديگر از عوامل مرتبط با عدم آمادگي براي ازدواج ازدواج اجباري است.
زوجيني که ازدواج اجباري را متحمل شدهاند ،معموالً عالقهاي به همديگر ندارند و بهخاطر
رضايت ديگران (پدر و مادر) با هم زندگي مي کنند .بنابراين زماني که بدون وجود والدين،
معموالً اختالفات آنان شروع شده و اين امر بهتدريج منجر به جدايي آنان ميشود (قاسمي
و ساروخاني .)1312 ،آمار طالق در بين دختراني که در سنين  10-14سالگي ازدواج ميکنند،
دو برابر بيشتر از دختراني است که در سنين  11-11سالگي ازدواج ميکنند و نيز کساني که
در سنين  11-11سالگي ازدواج ميکنند 41 ،درصد بيشتر از کساني است که در سنين 22
سالگي پيمان زناشويي ميبندند و بيشتر به دادگاههاي طالق قدم ميگذارند ،اين آمار نشان

1- Boyce, Wood & Ferguson
2- Park
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ميدهد که فشار ناشي از اضطراب و هيجانهاي دوران نوجواني با مشکالت زندگي مشترک
در هم ميآميزد و خيلي زود زن و شوهر را به پاي ميز طالق ميکشاند (جنوبي.)1311 ،
مضمون دوم سالمت روان ميباشد .اين مضمون نيز از عوامل اصلي طالقهاي توافقي
ميباشد .شاخص خطرآفرين براي آشفتگي رابطه و طالق ،اختالل رواني شخص در گذشته
و حال است .قسمت اعظم مشکالت ارتباطي و طالق در ميان افراد مبتال به اختالل رواني
شديد ،افسردگي و برخي اختالالت اضطرابي گزارش شده است .بهطوري که ميتوان گفت
تعارضات زناشويي و اختالالت روانشناختي بهطور متقابل بر روي يکديگر تأثير دارند
(هالفورد ،1ترجمه تبريزي .)1310 ،مسائل رواني و فقدان ثبات شخصيتي يکي از عوامل
موثر بر طالق گزارش شده است .داشتن مشکالت رواني و شخصيتي شوهر در اغلب موارد
ادامه زندگي را با تنش و کشمکش زوجين همراه ساخته تا جايي که تحمل عرصه بر زنان
تنگ ميگردد و طالق را بر ادامه زندگي مشترک ترجيح ميدهند (واعظي.)1314 ،
آماتو و پرويتي )2223( 2دريافتند که مشکالت شخصيتي پنجمين عامل ذکر شده براي
طالق مي باشد ،که توسط  12درصد افراد ذکر شده است (رودريگز 3و همکاران.)2220 ،
مشکالت شخصيتي و اختالالت شخصيتي باعث افزايش نرخ طالق ميشود (مرادي،
 .)1311در تحقيقات جديدي که اثر اختالالت شخصيتي را با سازگاري اجتماعي افراد
سنجيدهاند نتايج نشان داده است که ميزان مشکالت شخصيتي با طالق در  31سالگي
ارتباط دارد (موران 4و همکاران .)2211 ،اين نتايج همچنين نشان داده که مشکالت
شخصيتي در نوجواني در ادامه منجر به افسردگي و اضطراب و ساير اختالالت روحي و
رواني خواهد شد.
يکي از اختالالتي که در بين زوجين مراجعهکننده به دادگاه ها مشاهده ميشود و عامل
بسيار مهمي در بروز طالق ميباشد اختالل شخصيت پارانوييد ميباشد .اين اختالل که
هسته مرکزي آن را عدم اعتماد به ديگران و بددلي تشکيل ميدهد از عوامل مشکلساز
1- Halford
2- Amato & Previti
3- Rodrigues
4- Moran
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جدي در روابط با ديگران و روابط زناشويي است (يونسي .)1311 ،بنابراين در پژوهش فعلي
نيز عوامل مرتبط با سالمت روان مانند ويژگيهاي شخصيتي پارانوييد ،ضد اجتماعي ،مرزي
و  ...بهعنوان عوامل مرتبط با طالق توافقي تعيين شدند.
همچنين روابط زناشويي نامطلوب سومين مضمون در تحليل علل طالقهاي توافقي
ميباشد .خيانتهاي زناشويي از ديدگاه زوجين طالق ،گناه نابخشودني تلقي ميشود،
خيانتهاي زناشويي بهعنوان دليل طالق با بستر ضعف مهارتهاي زناشويي در تعامل
است ،قدرت خيانت زناشويي بهعنوان بستر طالق در توليد هيجانات منفي شديد بعد ازآن
است (کريمي و همکاران .)1311 ،خيانت عمدهترين دليلي است که زوجها را براي طالق به
کلينيکهاي مشاوره ميکشاند (آپن هيمر ،2220 ،1به نقل از قرهگوزلو و همکاران.)1310 ،
شبکه تعامالت فرد و نوع الگوي زندگي بر طالق تأثيرگذار است .به اين معني که
چنانکه الگوي ارائه شده و موجود در شبکهها در برگيرنده فرد ،زندگي همراه با خانواده و
ازدواج به صورت قانوني را الگو قرار دهد و مطرح نمايد فرد در پي همرنگي با شبکه ،زندگي
به تنها دور از مسئوليت خانواده را الگو قرار داده ،ميزان گرايش به طالق و زندگي بدون
ازدواج را در پي دارد و اين مساوي با افزايش نرخ طالق خواهد بود (بلوس فلد و هوم،2
.)2224
به گفته فروتن و ميالني ( )1310نارضايتي جنسي زوجين از يکديگر به ميزان زيادي در
طالق موثر است .ناتوانيهاي جسمي و جنسي يکي از زوجها با عوامل احساسي و ذهنيت
منفي يکي از زوجها ،پرخاشگري و خشونت زوجها و آرمانگرايي زوجها و ناسازگاري زن و
شوهر در خانواده عامل مهم در گسستگي ازدواج است (بهاري و همکاران .)1312 ،در
تحقيقات جديد همچنين نشان داده شده است ميزان کيفيت روابط جنسي با کميت آن و
رضايت زناشويي رابطه دارد (تگگن 3و همکاران .)2211 ،در تبيين اين يافته بايد اذعان
داشت که از اصليترين انگيزههاي تشکيل خانواده آميزش و تأمين نياز جنسي است .از نظر
1- oppenheimer
2- Blosfeld
3- Tegegne
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روانشناسي ،تمايالت جنسي هر شخص به سه عامل وابسته به هم مربوط است .اين سه
عامل عبارت هستند از جنسيت و شخص ،رفتار و گرايش جنسي ،شخص و هويت جنسي.
اين عوامل که در رشد و پيشرفت شخصيت تأثير ميگذارند .بررسي رابطۀ بين طالق و
ارتباط آن با مشکالت جنسي از مباحث مهم جامعه است .روابط جنسي شکلدهندة بخشي
از ادراکات زوجين از همديگر است و ادراکات جنسي در بين زوجين ارتباط مثبتي با
رفتارهايي دارد که نگهدارنده و تداومبخش ازدواج است .صميميت جنسي با صميميت
عاطفي در ارتباط است (عابدينيا ،بوالهري و نقيزاده.)1314 ،
آسيبهاي اجتماعي چهارمين مضمون در علل طالق هاي توافقي ميباشد .کاهش
شغل با افـزايش آمار طـالق همراه بوده است (صبرا وکان .)2211 ،1يـکي از عواملي که
ميتواند در طالق گرفتن زوجين نقش داشته باشد اين است که درآمد مورد انتظار زوجين
محقق نشود (بيليدو 2و همکاران .)2211 ،از فقر و مشکالت اقتصادي به عنوان يکي از
عوامل مستعدکننده طالق ياد شده است (لين 3و همکاران.)2210 ،
پژوهش گليک )2211( 4با عنوان زنان مجرد و هرگز ازدواج نکرده که بر روي زنان
مجرد  31-12ساله و بهصورت کيفي انجام گرفته است ،يکي از داليل اصلي مجرد ماندن را
وقوع طالقهاي زياد در جامعه ميداند .اين مسئله ميتواند بهعنوان يک منبع آگاهي
اجتماعي مانع از تصميم براي ازدواج در زنان شود.
شبکههاي اجتماعي نيز ميتوانند در افزايش آمار طالق نقش داشته باشند (صالح و
ليوپيسيني .)2210 ،1پژهش والنزوال 1و همکاران ( )2214نشان ميدهد استفاده از فيس
بوک باعث افزايش آمار طالق گرديده است .افزايش شهرنشيني و توليد ناخالص داخلي بر
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گسترش ميزان طالق تأثير داشته است (کارلز و والک .)2210 ،1هر چه قدر توسعه و شرايط
اقتصادي بهتر باشد به همان ميزان آمار طالق نيز کاهش مييابد (بتز و اسنايدر.)2210 ،2
جي ،1111( 3به نقل از مظاهري و همکاران )1311 ،گزارش داده است که مناطقي که
ارزشهاي ديني حاکم است و نقطه آغاز بيشتر ازدواجها عاشقانه نبوده ،حدود  11درصد از
آنها موفق گزارش شده است .در حالي که در جوامع کمتر ديني ،ميزان طالق حدود 12
درصد گزارش شده است .اين عامل ميتواند به نشاندهنده سرمايههاي اجتماعي در توفيق
زندگي زناشويي باشد .دين بهعنوان يکي از اين سرمايهها عاملي محافظتکننده در برابر
طالق است.
بهطور کلي براي کار بر روي طالقهاي توافقي و کاهش آمار اينگونه از طالقها بايد
بر روي اين چهار مضمون عدم آمادگي براي ازدواج ،سالمت روان ،روابط زناشويي نامطلوب
و آسيبهاي اجتماعي در پيش ،حين و بعد از ازدواج کار کنيم تا بتوانيم شاهد کاهش آمار
طالقهاي توافقي در کشور باشيم.

بهعنوان يک محدوديت کلي ،بايد اذعان داشت که نتايج مطالعات کيفي را نميتوان به
راحتي تعميم داد .بنابراين شايد يافتههاي حاصل از اين پژوهش در مورد ساير زوجين و حتي
زمانهاي مختلف متفاوت بهدست آيد .چه بسا اگر همين موضوع در زمان ديگري يا توسط
محققان ديگري دنبال شود به نتايج متفاوتي برسد .به همين نسبت در مورد تعميم دادن
نظرات حاصل از مصاحبه با چند نفر به کل زوجين بايد احتياط کرد چه اينکه اين پژوهش
در اصفهان انجام گرفته و در تعميم آن به ساير نقاط کشور بايد از تعميمهاي نادرست
اجتناب کرد.
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