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 چکیده
در ســال های اخیر افزایش طالق و وقوع بیشترین آمار طالق در پنج سال اول زندگی پدیده ای 
تأمل برانگیز است. این پژوهش با هدف بررسی زمینه ها و پیامدهای طالق در پنج سال اول زندگی 
زناشویی با روش کیفی و تحلیل تماتیک از طریق مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و نمونه گیری هدفمند 
انجام شــده است. افراد مطلقه ساکن در شــهر تهران که در پنج سال اول زندگی طالق گرفته اند، 
جامعه ی مورد مطالعه ی این پژوهش است. یافته های پژوهش نشان داد، از منظر پاسخ گویان زمینه ها 
و بسترهای اقدام به طالق در پنج سال اول زندگی نقصان های فردی، نقصان های تعاملی و نقص 
ارتباطی با خانواده اســت. نقصان های فردی شامل مسئولیت گریزی، بدبینی، پنهان کاری و فریب، 
عزت نفس پایین و پرخاشگری، نقصان های تعاملی زوجین نظیر صمیمیت زناشویی، توقعات باال، 
بی تعهدی در قبال همســر، نارضایتی جنسی، قهر و متارکه ی مکرر، تداوم سبک زندگی مجردی، 
جابه جایی نقش ها، نداشــتن انعطاف پذیری، بی اعتمادی متقابل، مستقل نبودن از خانواده ی اصلی 
و در نهایت نقص ارتباطی با خانواده ی مبدأ و الگوگیری نامناســب است. همچنین نتایج پژوهش 
حاضر نشــان داد، کاهش عزت نفس، نگرش منفی بــه جنس مخالف و زندگی متأهلی و ازدواج، 
تمایــل به روابط کوتاه مدت، بدبینی متقابل در خانــواده، افزایش تنش بین اعضا، تضعیف جایگاه 
بین اقوام و آشــنایان، افزایش مزاحمت ها، کاهش مسئولیت اجتماعی و اقدام به زندگی مستقل از 

پیامدهای طالق در سال های اول زندگی است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
متخصصان حوزه ی ازدواج و خانواده تأکید دارند، سنگ بنای سالمت خانواده، موفقیت رابطه ی 
خدادادی  )Amato & Keith, 2008:43-45; Sharma, 2012: 299-306؛  است  شوهری  و  زن 
سنگده و همکاران، 1398(. پایداری ازدواج بخش بسیار مهمی از حیات فردی و اجتماعی هر فرد را 

دربرمی گیرد و هدف از شکل دهی آن متناسب با بافت فرهنگ اسالمی رسیدن به آرامش، مودت 
و رحمت برای زن و مرد است )روم، 21(، اما در عمل گاه این پیوند به آشفتگی، تعارض ، قهر، 

خشونت و در نهایت طالق می انجامد )اسماعیلی و دهدست، 1393( .
طی قرن اخیر، به واسطه فرایندهایی همچون صنعتی شدن، شهرنشینی، جهانی شدن، پیشرفت 
فناوری و غیره نهاد خانواده تغییرات گسترده و ژرفی را ایجاد کرده و شیوه ی زیست و زندگی 
زوجی و خانوادگی با تغییرات فراگیر جدی مواجه شده است. به تعبیر گیدنز1 این تغییرات و 
تحوالت هیچ جا مشهودتر از خانواده نیست )حسنی، هدایتی و محمد زاده، 1397: 151-126(. به 
عبارتی تحوالت خانواده همچون دیگر پدیده های اجتماعی از حیث ساختار و کارکرد و مسائل و 
چالش های پیش رو بیشتر متأثر از تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بسترهای مکانی و 

زمانی است )مالمیر و ابراهیمی، 8:1399(.
است  و خانواده  ازدواج  تبلور آسیب عمیق  و  آشفتگی زوجین  طالق مهم ترین شاخصه ی 
)Amato & Cheadla, 2005:191-206( که به عنوان یک آسیب اجتماعی می تواند زمینه ی بروز 

بسیاری از مسائل و پیامد های متفاوت شده و تأثیرات مخربی روی بهزیستی افراد و دیگر سطوح 
فردی و اجتماعی داشته باشد )Waite , Luo , Lewin,2009(. هلمیس، سالیوان، کورونا و تیلور 
بیان می کنند، اگر چه سال های نخست ازدواج تجربیات رشدی زیادی مثل صمیمیت، مصاحبت، 
همراهی و حمایت های عاطفی را می تواند به همراه داشته باشد، بیشتر زوجین به خاطر شرایط این 
 .)Helms, Sullivan, Corona & Taylor, 2013( دوران در معرض بی ثباتی بیشتری قرار می گیرند
بر این اساس، میان زوجینی که در اوایل ازدواج درگیر تعارضات منفی هستند، احتمال بیشتری 
می رود که ازدواجشان زودتر به طالق منتج شود. آنها تأکید دارند حساس ترین دوره برای فروپاشی 

 .)Long & Young, 2007(  ازدواج در چرخه ی زندگی خانوادگی پنج سال اول زندگی است
نهاد ازدواج و خانواده در ایران نیز همسو با وضعیت جهانی متأثر از تحوالت فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی تغییرات گسترده ای را تجربه می کند که این وضعیت در حال گذار ثبات رابطه ی 

1- Giddens
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زناشویی را تهدید می کند. تأخیر در ازدواج، اشتغال زنان و مشارکت بیشتر آنها در امور اجتماعی، 
گسترش خانواده ی هسته ای، کاهش نقش والدین در انتخاب همسر، کاهش نرخ فرزندآوری و 

افزایش نرخ طالق از جمله دگرگونی های اخیر نهاد خانواده است )خدادادی سنگده، 1393(. 
براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور تعداد طالق ها طی سال های گذشته تاکنون رو به 
افزایش بوده و روند صعودی داشته است؛ در این دوره ی زمانی تعداد طالق ها از 9۴ هزار و 39 
مورد در سال 85 به1۴2 هزار و 8۴1 مورد در سال 9۰ و 163 هزار و 765 مورد طالق در سال 
9۴ رسیده است. در سال 98 استان  تهران بیشترین آمار طالق را با 31 هزار و 733 مورد داشته 
است )سازمان ثبت احوال کشور: https://www.sabteahval.ir(. بنا بر آمارهای منتشر شده ی سازمان 
ثبت احوال کشور، افزایش آمار طالق در حالی است که میزان ازدواج در هر سال نسبت به سال 

گذشته ی خود روند کاهشی داشته است.
 همچنین آمارها نشان می دهند که تعداد طالق های ثبت شده در نخستین سال های زندگی 
به ویژه تا 5 سال نخست زندگی مشترک نسبت به سال های دیگر بیشتر است. آنچنان که بیش 
از 5۰ درصد طالق ها در سال 85  برای 5 سال نخست زندگی مشترک بوده است. در سال 9۰ 
نیز 5۰/18 درصد طالق ها در5 سال اول زندگی بوده است. به همین ترتیب  شاهد این روند در 
سال 9۴ نیز هستیم، اما مقداری کمتر از دو سال یاد شده است. در این سال ۴7/27 درصد طالق 

.)https://www.irna.ir: ها مربوط به 5 سال اول زندگی است )خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران
با وجود افزایش طالق و آسیب های خانواده ادبیات نظری و پژوهشی وسیعی درباره ی مسائل 
متفاوت  خانواده از جمله علل و اثرات طالق در کشور وجود دارد که عمدتاً با رویکرد اثباتی 
انجام شده اند. از آنجاکه طالق گذشته از پیامدهای خاص خود در حوزه ی خانواده به تشدید 
پیامدهای اجتماعی در نهادهای دیگر نیز می انجامد، این مطالعه بر این باور است که مسئله یا به 
عبارت دیگر تجربه ی طالق و ابعاد آن باید از نقطه نظر شخصی و از منظر زنان و مردان درگیر با 
رویکرد درون نگر و همدالنه انجام شود. چنین مطالعاتی می تواند درک واقع بینانه تری از بسترها 
و پیامدهای موضوع بررسی شده آشکار کند. از این رو، مطالعه ی حاضر در نظر دارد با توجه به 
اهمیت مبنایی سال های اولیه ی زندگی زناشویی و نرخ باالی طالق در سال های نخست زندگی و 
باالبودن میزان طالق در شهر تهران با استفاده از روش کیفی و بنا بر اهمیت تجربه ی زیست زنان 
و مردان مطلقه از منظر و دیدگاه آنها بسترها و زمینه های شکل گیری طالق و پیامدهای ناشی از 

آن در شهر تهران را واکاوی کند.

https://www.sabteahval.ir
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2- پیشینه ی پژوهش
بین پژوهش های داخلی، سعادت آثار و پیامدهای طالق را بررسی کرده است. یافته های این 
پژوهش نشان داد، طالق نه  تنها می تواند باعث صدمه به سرمایه ی انسانی و اقتصادی جامعه 
شود، در تحلیلی حساس به جنسیت می تواند مانع نقش آفرینی زنان در فرایند توسعه و درنتیجه 

به حاشیه راندن و استثمار زنان شود )سعادت، 1393(.
یافته ها  و  نتایج  بررسی کرده است.  را  پیامدهای طالق در خانواده و جامعه  و  آثار  نظری 
ازدواج در زمینه ی آگاهی دادن به جوانان سرمایه گذاری شود  از  حاکی است، هرچقدر پیش 
و ازدواج ها عاقالنه انجام شود، سالمت، بقا و پایداری خانواده افزایش می یابد. درنتیجه با وجود 
خانواده هایی باثبات جامعه ای پویا، رو به رشد، سالم و فعال خواهیم داشت. درغیراین صورت صدمات 

جبران ناپذیری به خانواده و جامعه وارد می شود )نظری، 139۴(.
بشیری و همکاران پیامدهای اجتماعی طالق بر زنان مطلقه در فرهنگسراهای منطقه 3 
شهر تهران در سال 1393 را بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، طالق نه تنها 
می تواند صدماتی را به ارکان خانواده و همچنین جامعه وارد کند، باعث کم رنگ شدن نقش 
زنان در عرصه های اجتماعی و کاهش میزان حمایت های اجتماعی دریافتی از سوی زنان مورد 
مطالعه می شود. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که زنان بعد از طالق با کاهش میزان 
احساس رضایت از زندگی روبه رو شده و انزوای اجتماعی آنها را در پی خواهد داشت )بشیری و 

همکاران، 1393(.

در بین پژوهش های خارجی، آماتو و راجرز در پژوهشی با عنوان »مطالعه طولی در مورد 
طالق و پیامدهای ناشی از آن در آمریکا« نشان دادند که مشکالت زناشویی مثل خیانت جنسی، 
حسادت، نوشیدن الکل، ولخرجی در پول، بداخالقی، ارتباط نداشتن و عصبانی بودن میزان طالق 
را افزایش می دهند. در این میان رابطه ی جنسی نامشروع پیش بینی کننده ی قوی برای طالق بود 

 . )Amato & Rogers, 1997:612-624(

گاتمن و لوینسون در پژوهشی با موضوع طالق به دو دوره ی بحرانی در ابقاء ازدواج اشاره 
کردند: هفت سال اول ازدواج؛ دورانی که نیمی از طالق های ثبت شده طی آن دوره ی زمانی به 
وقوع پیوسته و دورانی که اولین فرزند به سن چهارده سالگی می رسد؛ این دوره به عنوان پایین ترین 
نقاط رضایت مندی زناشویی در مسیر زندگی لحاظ شده اند. طبق نتایج این تحقیق، زوجینی که 
در اوایل ازدواج درگیر تعارضات منفی بوده اند احتمال بیشتری می رود که ازدواجشان زودتر به 

 .)Gottman & Lewinson, 2015( طالق منتج شود
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مرور برخی از مطالعات تجربی مرتبط با پدیده ی طالق نشان می دهد، بیشتر این مطالعات با 
روش پیمایشی و عموماً بدون توجه به روند افزایشی و صعودی طالق در پنج سال اول زندگی را 
بررسی کرده اند.  در تحقیقات کیفی نیز تنها تمرکز بر طالق بدون توجه به مدت زمان گذشته از 
ازدواج بوده است. از سوی دیگر، پژوهش های پیشین بیشتر بر پیامدهای طالق متمرکز بوده اند؛ 
بنابراین وجه تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین در این است که محقق با روش کیفی 
و تحلیل تماتیک و تمرکز بر طالق های انجام شده  در پنج سال اول زندگی درصدد کشف ابعاد 

این پدیده برآمده و در نهایت یک مدل فرایندگونه ارائه کرده است.

3. چارچوب مفهومی
انسان همواره در زندگی شخصی و اجتماعی خود از ارزش ها و هنجارهای ثابتی پیروی نمی کند، 
بلکه این امر نیز مانند بسیاری امور دیگر در معرض تغییر و تحول است. گذشت زمان و یا حتی 
تغییر مکان و شرایط خاص اجتماعی از جمله عوامل تغییر ارزش ها و نگرش هاست. در ابتدای 
زندگی، چیزهایی ارزش به شمار می رود که شاید بعدها جاذبه ی خود را از دست بدهد. بنابراین 
می توان گفت، از جمله عمده ترین علل طالق، پیدایش بحران در ارزش ها و هنجارهاست )یوسفي، 
1383: 29(. مهم ترین عامل بافتي که فرایندها و پیامدهاي زناشویي را متأثر مي کند و پژوهشگران 

نیز به آن توجه ویژه اي داشته اند، آثار فرهنگي است. ارزش ها، باورها  و هنجارهاي فرهنگي عالوه 
براینکه دیدگاه افراد نسبت به خودشان را شکل مي دهند بر دیدگاه آنها به عشق و صمیمیت و 

 .)Dion, & Dion,1993(  شکل دهي روابط نزدیک نیز جهت مي دهند
بر اساس نظریه ی مبادله ، افراد هنگامی وارد رابطه می شوند که بتوانند ضمن به حداقل رساندن 
هزینه ها، منافع خود را به حداکثر برسانند. افراد در ارتباط هایی شرکت می کنند که امید به پاداش و 
منافعی داشته باشند و از تعامالتی که احتمال بروز درد و رنج داشته باشد، دوری می کنند. حداقل 
انتظار افراد از یک رابطه این است که میزان رنج آوری و منافع حاصل از آن مساوی باشد. شواهدی 
وجود دارد که پایداری یک رابطه با سطح کلی پاداش های موجود مرتبط است. این نظریه اشاره به این 
مطلب دارد که هرکس منابع شخصی مانند پول، دانش، استعداد، عاطفه و .... دارد، برای پاداش مناسب 
دیگران از این منابع استفاده می کند. چنین منابعی می توانند منابع قدرت در تصمیم گیری زوجین باشد. 
نظریه ی مبادله ی اجتماعی می تواند برای کمک به زوجین در موقعیت های متعارض، بسیار استفاده 
شود. همچنین بیشتر درمانگرهای موفق زناشویی به حداکثرسازی جنبه های پاداش دهنده ی روابط و 

به حداقل رساندن موانع تأکید می کنند )دانش، 1385 به نقل از السول و السول، 2۰۰۰(.
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طرفدارن نظریه ی همسان همسری1 بر این باورند که افراد مایل اند همسری برگزینند که با 
آنها بیشتر همسان باشد تا ناهمسان. همسانی میان دو نفر نه تنها آنها را به سوی یکدیگر جذب 
می کند، پیوند و وصلت بین آنها را مستحکم تر و استوارتر نیز می کند و شاید بتوان اذعان کرد 
که ناهمسانی بین دو همسر سرچشمه ی کشمکش های خانوادگی است. در جوامع نوین قواعد و 
مقرراتی برای انتخاب همسر در درون یا بیرون از گروه وجود ندارد، اما فشارهایی از نظر اجتماعی 
بر فرد وارد می آید تا همسرش را از میان نژاد، دین و اعضای طبقه ی خودش برگزیند )فاطمی 

امین و همکاران، 1393(.

مطابق نظریه ی شبکه نزدیکان و اقوام زوجین شبکه های مرتبط و تأثیرگذاری هستند که 
می توانند در رابطه ی زن و شوهر تأثیر بگذارند )Amato, 2000(. هر خانواده قسمتی از یک شبکه ی 
بزرگ خویشاوندی محسوب می شود که در تعامل با سایر افراد خانواده قرار دارد، اما این تعامل 
تغییر ماهیت داده، جایگزین آن مداخله ی نابجا می شود. زمانی که زن و شوهر عالوه بر کانون 
زندگی خود، عضو شبکه ای از خانواده هایی با درجه و میزان درهم تنیدگی باالیی از روابط باشند، 
به نوعی در آن حل و هضم می شوند، در این شرایط تسلط شبکه بر ایشان نهادینه شده و زوجین 
خود نمی توانند تصمیمات الزم را اتخاذ کنند؛ چراکه باید بر اساس شرایط و روابط شبکه عمل 
کرده و دخالت دیگران را در زندگی خود قبول کنند. این مسئله می تواند زمینه ساز بروز اختالفات 
در خانواده و دخالت دیگران و درنتیجه انحالل خانواده شود. درنهایت، براساس نظریه ی شبکه 
قوی بودن شبکه ی خویشاوندی و دخالت دیگران در زندگی زوجین می تواند از طریق سلب قدرت 
تصمیم گیری از زوجین، سبب بروز اختالفات خانوادگی شده و درنهایت احتمال جدایی و طالق 

را افزایش دهد )قادری نیا، 1392(.
نظریه ی کنش متقابل نمادین2 براین نکته اشاره می کند که هر فرد از رهگذر ارتباط با خانواده، 
دوستان و فرهنگ بزرگ تر، معنایی شخصی در خصوص زناشویی کسب می کند. معنایی که یک 
فرد در خصوص ازدواج و روابط زناشویی می پروراند، در فهم کنش های او در موقعیت های مربوط 
به زناشویی بسیار بااهمیت است. این نظریه خانواده و زناشویی را به مثابه  نوعی فراگرد مبادله 
درنظر می گیرد و توضیح می دهد که زن و مرد بر اساس نیازهای اجتماعی و درونی درمی یابند 
که تشکیل خانواده می تواند برای آنها پاداش هایی را به همراه آورد که در هیچ گروه دیگری وجود 
ندارد. بنابراین اختالف زناشویی تا حد زیادی وابسته به میزان تقویت و یا تنبیه اعمال شده از 

1- Homogamy theory 
2- The theory of symbolic interaction
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طرف زوجین نسبت به هم و هرگونه رابطه ی تقویت و تنبیهی است که هر زوج از خود نشان 
.)Barcker,2015( می دهد

ویتاکر مدعی است که می توان اختالل خانواده هم از بعد ساختاری و هم از بعد فرایندی را 
بررسی کرد. از لحاظ ساختاری ممکن است که مرزهای خانوادگی از هم گسسته و یا نفوذناپذیر 
باشد و موجب عملکرد ناکارآمد خرده نظام ها، تعادل مخرب و انعطاف ناپذیری نقش ها و جدایی 
نسل ها شود. مشکالت مربوط به فرایند می تواند باعث عدم مذاکره و توافق اعضا برای حل تعارض 
شوند و همچنین ممکن است صمیمیت، دلبستگی یا اعتماد از بین برود. به طور کلی ویتاکر 
معتقد است که نشانه های اختالل هنگامی بروز می کند که فرایندها و ساخت های مختل در زمانی 
طوالن تداوم یابند و مانع از توان اعضاء در انجام تکالیف زندگی شود )حقیقی و همکاران، 1391 به 

 .)Whitaker, 2003 نقل از

4- روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به مسئله ی پژوهش و فرایندی بودن مقوله ی مورد بررسی با روش 
کیفی و تحلیل تماتیک انجام  شده است. برای گردآوری اطالعات از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته 
استفاده شد. افراد مطلقه ی ساکن در شهر تهران که در پنج سال اول زندگی طالق گرفته اند، 
جامعه ی مورد مطالعه ی این پژوهش است. برای انجام پژوهش با بهره گیری از نمونه گیري هدفمند 
و با بیشترین تنوع مشارکت کنندگان با 19 نفر مصاحبه شد. به نظر ماکسول نمونه گیري هدفمند 
نوعي از نمونه گیري است که در آن محیط، اشخاص و وقایع خاصي براي اطالعات مهمي انتخاب 
شده اند به طوري که آنها مي توانند این اطالعات را فراهم کنند و سایر افراد نمي توانند )کرد زنگنه و 
اردهایی،129:1398 به نقل از Maxwell : 290 ,1996(. در انتخاب نمونه ها، سعی بر آن شد تا نمونه ها 

از بافت های متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انتخاب شوند. فرایند گزینش داده ها نیز تا زمانی 
ادامه پیدا کرد که در روند کسب اطالعات، پاسخ ها مشابه و تکراري  شده و به اشباع نظری رسید.
 پس از انجام مصاحبه، فایل مصاحبه ها به متن تبدیل و سپس تجزیه و تحلیل داده ها به روش 
تحلیل تماتیک انجام شد. در این پژوهش، برای دستیابی به اطالعات عمیق ابتدا از مصاحبه شوندگان 
سؤاالت کلی پرسیده شد. سپس در پی هر پاسخ آنها در صورت نیاز از پرسش های موشکافانه مانند 
»می شود در این مورد بیشتر توضیح دهید؟« و یا »می شود منظورتان را واضح تر بیان کنید؟« 
برای دسترسی به جزئیات دقیق تر و اطالعات غنی تر استفاده شد تا پژوهشگر به اهداف خود در 

پژوهش دست یابد.
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 برای صحت و اعتبار داده های پژوهش از چهار شاخص اعتبار گابا و لینکلن، استفاده شده 
است. برای تضمین قابلیت اعتبار داده ها پس از تحلیل هر مصاحبه، دوباره به شرکت کننده مراجعه 
شده و صحت وسقم مطالب تایید و تغییرات الزم اعمال شده است. برای تضمین قابلیت تصدیق 
سعی بر آن بود که پژوهشگر پیش فرض های پیشین خود را تا حد امکان در فرایند جمع آوری 
اطالعات دخالت ندهد. همچنین برای تضمین قابلیت اطمینان و کفایت از نظارت و راهنمایی افراد 
متخصص در حوزه ی پژوهش و روش پژوهش استفاده شد. بررسی کدها و دسته بندی مقوله ها 
نیز با صالح دید و نظارت متخصصین حوزه ی پژوهش و بازخوردهای دریافت شده از سوی آنها در 

.)Guba & Lincoln, 1989( فرایند مطالعه ی پژوهش اعمال شد
در جدول شماره ی )1( ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شونده ها نشان داده شده است. 
چنان که مشاهده می شود بازه ی سنی مشارکت  کننده گان در پژوهش 19 تا 37 سال با میانگین 
27 سال است. همچنین بازه های مدت ازدواج آنها از 1 تا 5 سال با میانگین 3 سال و مدت زمان 

طالق بین 1 تا 5 سال بوده است. 
جدول1:ویژگیهایجمعیتشناختیمشارکتکنندگان

مدت طالق )سال(تحصیالت همسر سابقطول ازدواج )سال(تحصیالتجنسسنردیف

1لیسانس3دیپلممرد124

3دیپلم2دیپلمزن226

3ارشد2لیسانسزن324

4لیسانس5ارشدمرد430

2کاردانی1دیپلمزن519

1دیپلم3لیسانسزن633

3لیسانس3فوق دیپلمزن722

3ارشد2لیسانسمرد828

2لیسانس1دیپلممرد924

3ارشد4ارشدزن1022

2لیسانس3دیپلمزن1129

4لیسانس3کاردانیمرد1234

6دیپلم4لیسانسزن1333
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مدت طالق )سال(تحصیالت همسر سابقطول ازدواج )سال(تحصیالتجنسسنردیف

4سیکل5دیپلمزن1431

1دیپلم2لیسانسزن1528

2ارشد2دیپلممرد1625

4لیسانس3دکتریمرد1737

3کاردانی2ارشدزن1826

2دیپلم3لیسانسزن1927

5- یافته های پژوهش
بر اساس یافته ها و مقوالت به دست آمده از پژوهش، زمینه ها، بسترها و پیامدهای طالق از 

منظر مشارکت کنندگان در جدول شماره ی )2( آمده است. 
جدول2:.خردهمقوالتومقوالتاصلیمستخرجازیافتههایپژوهش

کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری 
انتخابی

مسئولیت گریزی، بدبینی، پنهان کاری، اعتماد به نفس پایین، پرخاشگری، بچگانه 
رفتار کردن، توهین و بددهنی، تحقیر کردن، اعتیاد، فقدان استقالل شخصی مشکالت رفتاری و شخصیتی نقصان 

فردی
بیماری جسمی، اختالل روانی، افسردگی، اختالل دوقطبی بیماری های جسمانی و روانی

فقدان صمیمیت زناشویی، نارضایتی جنسی، قهر و متارکه ی مکرر نارضایتی در روابط عاطفی
نقصان 
تعاملی 
زوجین

عدم توافق بر سر مسائل اساسی، تداوم سبک زندگی مجردی، جابه جایی 
نقش ها، نداشتن انعطاف پذیری، مشکالت شدید مالی عدم تفاهم در تصمیم گیری

تعهد نداشتن در روابط، خیانت زناشویی، بی اعتمادی متقابل بی اعتمادی در روابط

دخالت های نابجای خانواده ی اصلی و اطرافیان، تفاوت و اصرار فاحش در 
تبعیت از آداب ورسوم غلط خانواده ها، وابستگی مالی مرد به خانواده ی خود، 

حمایت های بی جای خانواده از همسر، دعوای فیزیکی با خانواده ی همسر
مشکل با خانواده همسر الگوگیری 

نامناسب و
نقص 

ارتباطی با 
فقدان انسجام در خانواده ی همسر، سابقه ی طالق در خانواده، نارضایتی خانواده خانواده 

از ازدواج، راهنمایی غلط خانواده و دریافت نکردن خدمات مشاوره ای 
استفاده از تجارب خانواده ی 

ناموفق
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5-1- زمینه ها و بسترها
بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش ، مشارکت کنندگان زمینه ها و بسترهایی  را 
تجربه کرده اند که از منظر آنها در نهایت منجر به طالق در پنج سال اول زندگی شده است، که 

در ادامه به تفصیل آمده است. 

5-1-1-نقصانفردی

یافته های پژوهش حاضر نشان داد که افراد  مطلقه تجارب و مشکالت عدیده ای را در حوزه ی 
فردی تجربه کرده اند. با وجود آنکه همه ی افراد و زوجین نقص ها و مشکالت بارز رفتاری دارند -  که 
در بسیاری از موارد با مدیریت و با تفاهم بین آنها از بین رفته و یا تا حدودی حل می شود-  در 
برخی موارد شدت مشکالت رفتاری و شخصیتی و کاستی های ناشی از آن و یا اثرگذاری منفی وجود 
برخی  بیماری های جسمانی و روانی به قدری است که در نهایت به تصمیم برای جدایی و ناامیدی 
از حل مشکالت منجر می شود. مسئولیت گریزی، بدبینی، پنهان کاری و فریب، اعتماد به نفس پایین، 
پرخاشگری، بچگانه رفتار کردن، توهین و بددهنی، تحقیر کردن، اعتیاد، فقدان استقالل شخصی، 
بیماری جسمی، اختالل روانی، افسردگی و اختالل دو قطبی از بارزترین و شایع ترین نقصان هایی 

است که می توان بر اساس تجربه ی زیست مشارکت کنندگان در پژوهش به آنها اشاره کرد.
از منظر مشارکت کنندگان پژوهش این مسائل مانع تداوم مذاکره ی زناشویی شده و باعث 
تلنبار شدن احساسات خشم، درماندگی و در نتیجه تشدید تدریجی تعارضات بین فردی، از بین 
رفتن اعتماد و سست شدن رابطه ی زناشویی می شود. مریم 26 ساله در خصوص پرخاشگری 

همسرش می گوید:
همسر من بسیار آدم زودجوش و عصبانی بود، سر موضوعات کوچک یهو بهم می ریخت 
و دادوبیداد می کرد، براشم فرق نمی کرد کجا باشه، حتی توی خیابون ...این خیلی اذیتم 

می کرد و حسابی از خودم بدم میومد... 

زهرا 29 ساله در خصوص بدبینی می گوید: 
ایشون خیلی بدبین بودن و توی خونه کلی حرف زشت و تهمت می زد، مثاًل یه سری 
رفته بودم جایی و یادم رفته بود بهش بگم. زنگ زدم که بگم، جواب نداد و گوشی مونده 
بود خونه و چندبار زنگ زده بود، وقتی اومد خونه پرسید که کجا بودم و... منتظر نشد من 
جواب بدم..گوشی رو چنان کوبید به دیوار .... و کلی بدوبیراه و دعواو ... این مسائل زیاد 

بود توی زندگیمون....
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میثم 3۴ ساله در خصوص دروغ و فریبکاری می گوید:
همسرم توی رابطمون روراست و صادق نبود، خیلی چیزارو نمی گفت و من بعداً از بقیه 
می شنیدم، حتی قبل از ازدواج هم یه بیماری جسمی داشت که اصاًل حرفی نزده بود... 
پول برمی داشت و نمی گفت، باکسی صحبت می کرد الکی می گفت مثاًل مادرم بود ولی 

متوجه می شدم همکارش بوده...راست و دروغش اصاًل معلوم نبود.

اعتیاد، اعتماد به نفس پایین و فقدان استقالل و مشکالت روانی از جمله عوامل دیگر زمینه ای 
بسترساز طالق از منظر زنان و مردان مطلقه محسوب می شود. از منظر مشارکت کنندگان پژوهش 
این مسائل به قدری مهم و اثرگذار است که ازدواج  و مسیر زندگی مشترک را با بن بست مواجه 
می کند، یعنی حتی با تمایل زوجین و تالش آنها برای ادامه ی زندگی مشترک این امر در عمل 
امکان پذیر نیست. هزینه ی خیلی زیاد مواد مخدر و ناتوانی مرد در تأمین مالی خانواده و حتی در 
برخی موارد وابستگی مالی مرد به درآمد زن ثبات زندگی زناشویی را به شدت تهدید و در درازمدت 

به فروپاشی خانواده منجر می شود. مژگان 33 ساله در خصوص زندگی با فرد معتاد می گوید:
از همون دوره ی عقد که متوجه اعتیادش شدم، زیرپای من نشست که حتماً میزارمش کنار 
نه تنها نشد بلکه بدتر شد، هر که ظاهرشو می دید تابلو بود، هر روز از من پول می گرفت... 
همه ی پولش رو برای مواد مصرف می کرد و من واقعاً نمی دونستم چی کار کنم و از یک 
طرف دلم به حالش می سوخت و از طرف دیگه نمی تونستم کنارش باشم..هیچ چیزش 

قابل تحمل نبود دیگه...

پارسا 3۰ ساله در خصوص مشکالت روانی می گوید: 
همیشه افسرده بود و انگیزه ی هیچ کاری رو نداشت، برای شروع یک کاری بایست کلی 
تالش می کردم تا حرکت کنه ولی بعدش زود رهاش می کرد، گوشه گیر بود و همش توی 
فکر، قرص مصرف می کرد و شور و شوقی نداشت، همه جا توی مهمونی و مراسم ها بایست 
تنها می رفتم. ارزشی برای من و زندگیمون نشون نمی داد و چندتا دکتر هم رفتیم و می گفتن 
چون داروهاشو ول می کنه دوره درمانش طی نمیشه، منم دیگه از پرستاری کردن خسته 

شدم چون دیگه هیچ جوره زندگی زناشویی نداشتیم...

5-1-2-نقصانتعاملیزوجین

تجربه ی زوج های مطلقه نشان می دهد که مشکالت اساسی در تعامل و روابط دوسویه بین 
زوجین از بسترهای مهم و زمینه ساز طالق است. نارضایتی در روابط عاطفی، تفاهم نداشتن در 
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تصمیم گیری و بی اعتمادی در روابط از دالیل اقدام به طالق ذکر شده است. رابطه ی زوجیت و 
زناشویی قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و 
نهاد خانواده را پایه گذاری می کنند و چگونه عمل کردن و شکل دهی این رابطه به عملکرد و تعهد 

همه جانبه ی زوجین به یکدیگر بستگی دارد. 
از نگاه زنان و مردان مطلقه ناتوانی در برقراری روابط و تعهد زوجین نسبت به یکدیگر در 
سال های اول ازدواج - که به دلیل شوق و اشتیاق ابتدایی زندگی توقع بیشتری نسبت به آن 
می رود - از بسترهای مهم ناامیدی از اصالح روابط طرفین در بلندمدت است. فقدان صمیمیت 
در روابط یکی از عوامل مهم زمینه ساز جدایی است. در پی سرد شدن روابط بین زوجین و عادی 
شدن قهر، بی تعهدی در روابط شکل می گیرد که موجب به هم ریختن بنای رابطه ی زوجیت است 

.زهره 29 ساله می گوید:
 چیزی که زندگی ما رو ازهم جدا کرد این بود که هیچ صمیمتی با هم نداشتیم من براش 
مهم نبودم هرچی بهش می گفتم که توجه کن به من، نیاز دارم به محبتت، دوست داشتنت، 
نوازش کردن و باهم بودن ولی بی فایده بود. رسیده بودم جایی که التماسش می کردم ولی 
باز فقط دنبال کار و پول درآوردن بود، نمی فهمید چی میخوام و چی می گم، فقط حرص 

و جوش و گریه ازون رابطه یادمه...

توافق  خانه،  در  کم رنگ  حضور  و  نقش  جابه جایی  رضایت بخش،  جنسی  رابطه ی  فقدان 
نداشتن بر سر مسائل اساسی، تداوم سبک زندگی مجردی، انعطاف ناپذیری و مشکالت شدید 
مالی شاخص هایی هستند که موجب از بین رفتن ثبات ازدواج و بروز رفتارهای مخرب در زندگی 

زناشویی محسوب می شوند. 
نیلوفر 2۴ ساله می گوید: 

ارتباط خوبی باهم نداشتیم و در رابطه ی جنسی هم مشکل زیاد داشتیم. ارتباطمون با 
هم خیلی کم بود و فرار می کرد از رابطه جنسی به بهونه های مختلف، جاشو جدا می کرد 
و می گفت این رابطه خیلی خسته اش می کنه، توی سرکار همش خسته و بی انرژی میشه 
و گاه می شد پنج شش ماه رابطه نداشتیم و من فقط باید سرکوبش می کردم، پیش دکتر 
متخصص هم نمی یومد و یک بارم که خودم رفتم کلی دعوا کرد که چرا راز زندگیمونو 

رفتی گفتی...
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رضا 28 ساله در خصوص تفاهم و درک متقابل و بی مسئولیتی در نقش همسری می گوید:
من توی خانوادم یاد گرفته بودم که زن و مرد کمک حال هم هستن ولی وقتی ازدواج کردم 
همه ی بار زندگی روی دوش من بود و براش مهم نبود که االن در چه وضعیتی هستیم، 
همش بدهکارش بودم و احساس می کردم من به جای شوهر بودن حمالشم و نوکر و فقط 
با پول من کار داشت، دنبال ولخرجی و کالس گذاشتن بود. در مورد این مشکالت انقدر 

جروبحث داشتیم که دیگه کارمون کشید به کتک کاری و رفتیم دنبال طالق.

5-1-3-الگوگیرینامناسبونقصارتباطیباخانواده

الگوگیری از رفتارهای ناکارآمد خانواده ی اصلی و مبدأ از جدی ترین تهدیدهای روابط زوجین 
و از عوامل مهم ایجاد نارضایتی و تعارض زناشویی محسوب می شود. همان گونه که می دانیم، بخش 
اعظمی از فرایند جامعه پذیری در محیط خانواده ی اصلی رخ می دهد، ازاین رو چنانچه زوجین در 
امتداد سبک  زندگی خود شیوه ی رفتاری نامناسب والدین خود را تکرار کنند و در زندگی مستقل 
خانوادگی بازنگری نداشته باشند، مسیر زندگی خود را به سمت متارکه هدایت می کنند. از سوی 
دیگر تجربه ی زندگی مشارکت کنندگان نشان داد که دخالت نابجا به قصد اصالح و هدایت فرزند 

برای ارتباط مؤثرتر با همسر خویش از بسترهای مهم تأثیرگذار در تصمیم به طالق است.
برخی از مشارکت کنندگان تأکید داشتند که هدف خانواده ی آنها جلوگیری از تکرار اشتباهات 
خودشان از سوی فرزندان و پیش گیری از شکل گیری مشکالت متعدد آنها بوده است، اما در 
عمل برخالف نیت خیرخواهانه ی والدین اوالً این امر از جانب همسر فرزندشان به عنوان دخالت 
بی جا و تهدید آمیز ادراک شده است و ثانیاً بسیاری از توصیه ها و راهبردهای ارائه شده نه تنها از 
مشکالت آنها نکاسته است، به افزایش مشکالت و تعارض های زوجین نیز منجر شده است. تاجایی 
که برخی از مشارکت کنندگان اذعان داشتند، درگیری فیزیکی با عروس یا داماد و راه ندادن به 
منزل به خاطر نارضایتی از آنها اقداماتی بودند که به مشکالت جدی تری در رابطه ی زناشویی منجر 

شده و فروپاشی ازدواج را تسریع کرده است. یلدا 2۴ ساله دراین باره می گوید:
خانواده اش همیشه پشت سر من بد می گفتن به شوهرم، و هروقت شوهرم می رفت اونجا تا 
چند روز تو خونه مون دعوا بود. بجایی که بریم یجای درست و پیش یک نفر سوم )مشاور( 
مشکالتمون رو حل کنیم، فقط طرف مشورتش خانواده اش بودن .... یک سری بحثمون 
باال گرفت زنگ زد مادرش اومد هرچی مادرش دلش خواست به من گفت و تا یه جواب 

دادم ریخت روی سرم و زد توی سروصورتم و کلی توهین کرد...
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زهره 33 ساله در خصوص دخالت خانواده می گوید:
بیرون  برای  از خودش هیچ اختیاری نداشت واسه هیچ کاری، حتی  همسر سابق من 
مادرش بایست اجازه می داد. با کی بریم و با کی نریم و پولمونو چکار کنیم رو خانواده اش 
تعیین می کردند و خودش هیچ فکری نداشت و می گفت خانواده اش باید تأیید کنند. 
وقتی می رفت اونجا نمی دونم چیا بهش می گفتن که تا چند روز با من مشکل داشت و ازم 
فاصله می گرفت...خیلی رابطه ی پدرومادر خودش با هم خوب بود اونا شده بودن الگوش..

)با پوزخند(.

5-2- پیامدهای طالق 
هرگاه با انجام دادن یا انجام ندادن عمل، در پاسخ به امر یا مسئله ای یا به منظور اداره یا حفظ 
موقعیتی از سوی فرد یا افرادی تعامل معینی انتخاب شود، پیامدهایی پدید می آید. برخی از این 
پیامدها خواسته و برخی ناخواسته اند. از منظر مشارکت کنندگان در پژوهش، طالق در سال های 
اول زندگی پیامدهای متعددی را دربردارد و این تصمیم  زودهنگام درباره ی خصوص فروپاشی 

زندگی تنش های زیادی را برای زوجین به همراه دارد. 
مشارکت کنندگان در این پژوهش اظهار داشتند که بعد از طالق با مشکالت متعددی در 
ابعاد مختلف مواجه شد ه اند. در بعد فردی مشکالتی همچون کاهش اعتماد به نفس، اُفت بازدهی 
تحصیلی و شغلی، کاهش سالمت جسمی، نگرش منفی به جنس مخالف و زندگی متأهلی و 
ازدواج، افسردگی، اضطراب، احساس شرم، ناامیدی، تحریک پذیری و حساسیت بین فردی، خشم 
به جنس مخالف، تمایل به روابط کوتاه مدت، بی اعتمادی، روابط بین فردی محدود، سرزنش خود، 

احساس شکست و استفاده از مواد مخدر نام برده شده است.
در بعد خانوادگی، طالق پیامدهایی نظیر فشارهای عاطفی بر خانواده، بدبینی متقابل در خانواده، 
تجربه ی بحران در خانواده، افزایش تنش بین اعضا، ماجراجویی های اقوام، بدبینی تعمیم یافته به 
ازدواج در سایر اعضای خانواده، فشارهای مالی مرتبط با طالق، کم شدن روابط با اقوام و جابه جایی 

و نقل مکان اجباری را به همراه داشته است.
فشارهای مستقیم و غیرمستقیم از سمت والدین و دیگر اعضای خانواده روی افراد مطلقه از 
نکات  مهمی است که به آن اشاره کردند. انزوا و پنهان شدن از مهمانی ها و مراسم ها، کنترل گری 

والدین بر رفت وآمدها و کارهای فردی از آن جمله است.
در بعد اجتماعی به دالیل مختلف، امنیت و حضور اجتماعی به ویژه برای زنان با خطرات 



157

عبداللهی و همکاران، تجربه ی طالق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران

بیشتری مواجه است. از منظر مشارکت کنندگان، زن مطلقه برای زندگی در جامعه با مشکالت 
عدیده ای روبرو است؛ اگر بخواهند با خانواده زندگی کنند، خانواده برای حفظ آبروی خود زنان را 
محدود و رفت وآمدهایشان را کنترل می کنند و اگر هم بخواهند مستقل زندگی کنند پیدا کردن 
کار و خانه برای آنها بسیار دشوار است. و اگر سرکار بروند و همکاران یا صاحب کار متوجه بشود 
که او مطلقه است برای آنها آزار و اذیت روحی فراهم می کنند. گرایش به فرار از خانه، شهر و 
کشور در پوشش مهاجرت و کار و سست شدن باورداشت های مذهبی از دیگر آسیب های مرتبط 

با این پدیده بیان شده است. 
  

متعددي در ابعاد مختلف مشکالت با  طالق از بعد که داشتند اظهار پژوهش این درکنندگان ##مشارکت
 ،، اُفت بازدهی تحصیلی و شغلیاعتماد به نفسکاهش مشکالتی همچون اند. در بعد فردي ##ه##شدمواجه 

ازدواج، افسردگی، اضطراب، هلی و أکاهش سالمت جسمی، نگرش منفی به جنس مخالف و زندگی مت
پذیري و حساسیت بین فردي، خشم به جنس مخالف، تمایل به روابط ##احساس شرم، ناامیدي، تحریک

در مخ استفاده از موادو  اعتمادي، روابط بین فردي محدود، سرزنش خود، احساس شکستکوتاه مدت، بی
 است.نام برده شده 

ي ##بدبینی متقابل در خانواده، تجربهطالق پیامدهایی نظیر فشارهاي عاطفی بر خانواده،  ،در بعد خانوادگی
 یافته به ازدواج در سایرهاي اقوام، بدبینی تعمیمبحران در خانواده، افزایش تنش بین اعضا، ماجراجویی

 و نقل مکان اجباري جایی##و جابه اعضاي خانواده، فشارهاي مالی مرتبط با طالق، کم شدن روابط با اقوام
 را به همراه داشته است.

مستقیم از سمت والدین و دیگر اعضاي خانواده روي افراد مطلقه از نکات  مهمی فشارهاي مستقیم و غیر
گري والدین بر ##ها، کنترل##اسمها و مر##. انزوا و پنهان شدن از مهمانیکردنداست که به آن اشاره 

 ن جمله است.آمدها و کارهاي فردي از آو##رفت
 ريبیشت با خطرات براي زنان ویژه##هاجتماعی ب امنیت و حضور دالیل مختلف، تماعی بهجدر بعد ا

 روبرو اي##عدیده مشکالت با جامعه در زندگی براي مطلقه زن ،کنندگان##از منظر مشارکت. است مواجه
 انوآمدهایشرفت و محدود را زنان خود آبروي حفظ براي خانوادهند، کن زندگی خانواده با دنبخواه اگراست؛ 

 شوارد بسیار آنها براي خانه و کار کردن پیدا کنند زندگی مستقل بخواهند هم اگر و کنند##می کنترل ار
 یتاذ و آزارها آن براي است مطلقه او که بشود متوجه کار##صاحب یا همکاران و بروند اگر سرکار و است.
از خانه، شهر و کشور در پوشش مهاجرت و کار و سست شدن  کنند. گرایش به فرار##فراهم می روحی

 هاي مرتبط با این پدیده بیان شده است. ##هاي مذهبی از دیگر آسیب##باورداشت
   

   

 

 

 

 

 

 مفهومی پژوهشمدل :  1شکل 

 به طالقهاي اقدام  بسترها و زمینه
 نقصان فردي  
 مشکالت رفتاري و شخصیتی - 

 بیماري جسمانی و  مشکالت روانی  -
 نقصان تعاملی زوجین 

 نارضایتی در روابط عاطفی  -
 گیريعدم تفاهم در تصمیم -
 بی اعتمادي در روابط  - 

 ه نقص ارتباطی با خانواد الگوگیري نامناسب و
 مشکل با خانواده همسر

 ناموفق يتجارب خانوادهاستفاده از 
 

 

 اقدام به طالق 

 در پنج سال نخست

 

 ي طالقپیامدها
 پیامدهاي فردي

نگرش منفی به جنس مخالف، اعتماد به نفس، کاهش  -
 تمایل به روابط کوتاه مدت، هلی و ازدواجأمت  زندگی

 پیامدهاي خانوادگی
 ،در خانواده، افزایش تنش بین اعضابدبینی متقابل  -

 جایی و نقل مکان اجباري، جابههاي اقوامماجراجویی
 پیامدهاي اجتماعی

  ها،افزایش مزاحمت، تضعیف جایگاه بین اقوام و آشنایان -
 تک زیستی، کاهش مسئولیت اجتماعی
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شکل1:مدلمفهومیپژوهش

بحث و نتیجه گیری
تحلیل اطالعات به دست آمده نشان داد که نقایص فردی و تعاملی  زوجین و خانواده هایشان 
زمینه ساز و فراهم کننده ی بستر های اصلی طالق محسوب می شوند. یافته ی نخست پژوهش حاضر 
نشان داد که نقصان های فردی شامل مسئولیت گریزی، بدبینی، پنهان کاری و فریب، عزت نفس 
پایین، پرخاشگری، بچگانه رفتار کردن، توهین و بددهنی، اعمال محدودیت های بی منطق، تحقیر 
کردن، اعتیاد به الکل/مواد مخدر، فقدان استقالل شخصی، تفاوت نگرشی و فکری، بیماری جسمی 
و اختالل روانی دالیل فردی اقدام به طالق شناخته می شوند. مطالعات متعدد نقش معنی دار 
دالیل فردی بر چگونگی وضعیت زندگی زناشویی را نشان داده اند و معتقدند ویژگی های فردی در 
پیش بینی کیفیت و ثبات زندگی زناشویی و خانوادگی کارآمد هستند. این یافته با نتایج مطالعات 
آماتو و چیدل )2۰۰8(، اولسون، اولسون و الرسون )2۰۰8(، اینگرام )2۰1۰(، محسن زاده )1392(، 
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خدادادی سنگده )1393(، خدادادی سنگده، کالیی و گوهری )1398( همخوانی نشان می دهد.
بنابر یافته های این پژوهش، در ازدواج هایی که زوجین یا یکی از طرفین زوج از مسئولیت های 
زندگی زناشویی اجتناب می کنند، در روابط خود تکانشی و پرخاشگرانه عمل می کنند، بدبین 
ازدواج را رقم  اعتیاد می شوند و سالمت روانی و جسمانی ندارند، شکست در  هستند، درگیر 
می زنند. نقصان های اساسی ارتباطی بین زوجین شامل فقدان صمیمیت زناشویی، تعارض های 
فزاینده، خشونت زوجی، توقعات باال، بی تعهدی در قبال همسر، نارضایتی جنسی، قهر و متارکه ی 
زندگی مجردی، جابه جایی نقش ها،  تداوم سبک  اساسی،  بر سر مسائل  نداشتن  توافق  مکرر، 
انعطاف ناپذیری، مشارکت نکردن، بی اعتمادی متقابل، مستقل نبودن از خانواده ی اصلی و حضور 
کم در منزل از دالیل اقدام به طالق ذکر شده است. این یافته ها با نتایج مطالعات مختلف ازجمله 
اولسون )2۰۰9(،  و  اولسون، الرسون  نوتاریس )2۰۰2(،  و  لِونسون )2۰۰2(، گاتمن  و  گاتمن 
گنزالس )2۰۰9(، خدادادی سنگده، کالیی و گوهری )1399(، خدادادی سنگده و همکاران 
)1396(، محسن زاده )1392( همخوان است. همچنین براساس نظریه ی مبادله ی اجتماعی نای، 
روابط زوج های رضایتمند روابطی با پاداش های بیشتر و هزینه های کمتر است. ازاین رو آنها قادرند 
جنبه های توافقی و پاداش دهنده ی روابط خود را تا حد امکان ارتقا دهند و اختالف ها و موانع موجود 
در رابطه شان را نیز به حداقل ممکن کاهش دهند. این عامل موجب پایداری رابطه ی همسران و 
افزایش رضایتمندی آنها می شود. مطابق این نظریه، یافته ی پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های 
فتحی و همکاران )139۴( و حاتمی ورزنه و همکاران )1395( همسو است. بنابراین وقتی زوج ها 
در رابطه ی خود نقایص جدی همچون خشونت، خیانت و نارضایتی جنسی را تجربه می کنند، 
به تدریج میزان توافق و مشارکت بین آنها کاسته می شود و این امر موجب می شود با خانواده ی 

اصلی خود یا دوستان وقت بیشتری را سپری کنند و در نتیجه رابطه شان روبه زوال می گذارد.
کاهش عزت نفس، نگرش منفی به جنس مخالف، زندگی متأهلی و ازدواج، تمایل به روابط 
کوتاه مدت، بدبینی متقابل در خانواده، افزایش تنش بین اعضاء، تضعیف جایگاه بین اقوام و آشنایان، 
افزایش مزاحمت ها، کاهش مسئولیت اجتماعی و اقدام به زندگی مستقل از پیامدهای طالق در 
سال های اول زندگی است. این یافته ها با پژوهش آماتو )2۰1۴(، حیاتی و سلیمانی )1397( همسو 
است. همچنین نتایج تحقیقات نشان داد که افراد مطلقه نسبت به سایر افراد میزان بهزیستی 
پایین، نشانه های درماندگی و خودپنداری ضعیف تری دارند؛ به طوری که کلیه ی ابعاد کیفیت زندگی 
)سالمت فیزیکی، روان شناختی و روابط اجتماعی و محیطی( زنان مطلقه به صورت معناداری کمتر 

از زنان غیرمطلقه است )آقایی، 139۴؛ بخشوده و همکاران،1391(.
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در نهایت، از تحلیل یافته ها می توان به این نتیجه رسید که طالق در سال های نخست زندگی 
خانوادگی نتیجه ی نقصان های فردی و زوجی و در عین حال ضعف های خانوادگی و فرهنگی 
اجتماعی زوجین است؛ بنابراین طالق تنها به فرد مطلقه محدود نیست و خانواده ها و جامعه را هم 
درگیر می کند، الزم است برنامه های پیشگیرانه در حوزه ی سالمت جامعه بر آموزش، مهارت بخشی 
و کاهش نقصان های فردی و زوجی برای افراد در شرف ازدواج و زوج ها در سال های اولیه ی زندگی 
زناشویی متمرکز باشد. با توجه به یافته های این پژوهش برای کاهش پدیده ی طالق در سال های اول 
زندگی تا رسیدن به یک ثبات در رابطه ی زناشویی آموزش مهارت های زندگی و شیوه های صحیح 
رفتاری از طریق برگزاری دوره های آموزشی قبل از ازدواج، آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از مراکز 
مشاوره خانواده هنگام بروز اختالفات، آموزش و آشناسازی  والدین  نسبت  به  چگونگی رویارویی با 
مشکالت خانوادگی فرزندان و در پیش گرفتن راهکار مناسب و برخورد های بدون تعصب نسبت 
به فرزند، ایجاد مراکز مشاوره در خصوص درمان اختالالت روانی موجب طالق پیشنهاد می شود.  
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