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ازدواج مهم ترين پيوندي اس��ت که بين دو فرد روي مي   دهد و س��رآغاز 

ش��کل  گيري يک کانون حمايتي- عاطفي است که در کيفيت زندگي افراد و 

تربيت نسل هاي بعدي نقش حياتي دارد. کيفيت رابطه واحد دوتائي زناشوئي، 

زيربنائي را ش��کل مي   دهد که کارکرد آتي کل خانواده و سالمت جسماني- 

روان��ي اعضاء بر روي آن بنا مي  ش��ود. ازدواج در همه جوامع يک نهاد مهم 

ش��مرده مي  شود و داش��تن زندگي زناشوئي موفق تقريبًا براي هر کسي يک 

هدف عمده و آرماني به شمار مي   رود )ميرز، ماداتيل، و تينگل1،  2005(، به طوري 

که در پژوهش وايت و گالگر2 )2000( نش��ان داده ش��د که 93 درصد افراد 

مورد مطالعه، داش��تن ازدواج شاد را يکي از اصلي  ترين اولويت  هاي زندگي 

خويش مي  دانستند و بر اين باور بودند که ازدواج يک تعهد مادام العمر است 

که ج��ز در حالت  هاي اضطراري نبايد به آن پايان داد. اش��اره   اي مختصر به 

پژوهش  هاي برکمن )برکمن و سايمه3، 1979؛ برکمن و برسلو4، 1983( اهميت اين 

موضوع را آشکارتر مي  سازد. اين مطالعات همه  گير شناختي 9 ساله که درباره 

عوامل پيش بين مردن يا زنده ماندن بودند، نشان دادند که ثبات ازدواج حتي 

با کنترل عواملي نظير سالمت اوليه و عادات مراقبت از سالمت، بهترين پيش 

1- Myers, J. E. Madathil, J. & Tingle, L. R.
2- Waite, L. J. & Gallagher, M.
3- Berkman, L. F. & Syme, S. L.
4- Berkman, L. F. & Breslow, L.
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بين اين دو پديده اس��ت. در همين راستا، روس و ميروسکي1 )1999( اشاره 

مي  کنند افرادي که در روابط حمايتي درگير مي   شوند، عمر طوالني  تري دارند، 

چرا که احس��اس مراقبت ش��دگي، توانايي مقابله با بيماري  ها و بحران  هاي 

سالمت را افزايش مي   دهد.

زناشويي  واحد  براي  جدي  تهديدهايي  طالق،  و  زناشويي  تعارضات 

هستند كه ثبات و كيفيت ازدواج را به چالش كشيده و باعث بروز پيامدهاي 

منفي رواني، جسماني، اجتماعي و اقتصادي مي   شوند. تأثير منفي بر سالمت 

جسماني، افسردگي و بهره  وري پايين در کار )مارکمن، استنلي، و بلمبرگ1994،2( 

از جمله اين پيامدها براي بزرگساالن به شمار مي   رود. عالوه بر آن، تعارضات 

زناشويي براي فرزندان نيز عواقب منفي شديدي دارند. احتمال باالي بروز 

اختالالت منش، اضطراب، افسردگي، و بزهکاري نوجواني )استنلي3، 2001(، 

بروز مشکالت مدرسه  اي زياد )تحصيلي و رفتاري( براي نوجوانان )استورکسن، 

رويسامب، هولمن و تامبز4، 2006(، ازدواج ناموفق و تکرار الگوهاي ياد گرفته 

شده از زندگي والدين )بروکس5، 2008( مثال هايي از اين پيامدها هستند. 

ب��ا توجه به پيامدهاي ناگواري که فروپاش��ي ازدواج براي افراد مطلقه و 

1- Ross, C. E. & Mirowsky, J.
2- Markman, H. J.; Stanley, S. & Blumberg, S. L.
3- Stenley, S.
4- Storksen, I.; Roysamb, E.; Holmen, T. L. & Tambs, K.
5- Brooks, J. L.
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فرزندان آنها در پي دارد )آماتو1، 2003، 2010(، در چند دهه اخير، پژوهش  هاي 

فراواني در پي پاس��خ به اين س��ؤال بوده  اند که چرا بسياري از ازدواج  ها به 

طالق مي   انجامند. يک ش��يوه براي يافتن پاس��خ اين س��ؤال بررس��ي داليل 

فروپاش��ي ازدواج از ديدگاه افراد مطلقه يا متقاضي طالق بوده اس��ت. نکته 

قاب��ل توجه درباره يافته هاي پژوهش  هاي فوق اين اس��ت که افراد متعلق به 

بافت  هاي نژادي- فرهنگي مختلف، داليل متفاوتي را براي فروپاشي ازدواج 

گزارش مي  کنند. به  طور مثال، موره و شوبل2 )1993( دريافتند که داليل طالق 

گزارش ش��ده توسط سفيدها به مش��کالت فرزندپروري و ارتباطي مربوط 

مي  شود، در حالي که آمريکايي  هاي آفريقايي تبار روابط فرا زناشوئي و سوء 

اس��تفاده جس��ماني را به عنوان داليل طالق گ��زارش مي  کنند. همچنين، در 

پژوهش چانگ3 )2003( داليل گزارش ش��ده توس��ط زنان مهاجر کره  اي با 

آمريکايي  ها متفاوت بود. زنان کره  اي مشکالت ملموس نظير رفتارهاي سوء 

اس��تفاده  گرانه و منفي همسر و مش��کالت مالي را دليل طالق عنوان کردند، 

در حالي که زنان آمريکايي بيش��تر به داليل انتزاعي و عاطفي اش��اره داشتند. 

ايده هاس��تون4 )2000( نيز در همين راستاس��ت. او اشاره مي   کند که روابط 

زناش��وئي در خأل ش��کل نمي   گيرند، بلکه در يک بافت اجتماعي � فرهنگي 

1- Amato,P. R.
2- Moore, V. L. & Schwebel, A. I.
3- Chang, J.
4- Huston, T L.
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روي مي   دهن��د که بر فرآيندها و پيامدهاي ازدواج تأثيرگذار هس��تند. هدف 

پژوهش حاضر بررس��ي اين مطلب اس��ت که در بافت فرهنگي- اجتماعي 

ايران )مش��خصًا شهر کرمانش��اه( چه عواملي از منظر متقاضيان طالق باعث 

فروپاشي ازدواج  ها مي   گردند؟

مرور پیشینه تحقیق

شايد اولين پژوهش در داليل طالق از ديدگاه افراد مطلقه توسط گوده 

)1948( انجام گرفته است. زنان شرکت کننده در پژوهش وي غير حمايتي 

بودن همسر، اعتياد به الکل، و کم توجهي را داليل اصلي طالق عنوان کردند. 

از آن زمان تا به امروز پژوهش  هاي زيادي در اين حوزه انجام گرفته است که 

يافته هاي برخي از اين پژوهش  ها در جدول)1( خالصه شده  اند.
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جدول )1(: چکیده یافته های پژوهش  های مربوط به دالیل طالق

یافته هاپژوهش

ی
رج

خا

فقدان ارتباط، تعارضات نقشي، ارزش  هاي سبک زندگي، رابطه جنسي گرنولد، پدلر و شلي1)1979(
فرازناشوئي، مشکالت جنسي

منفي، رفتارهاي مشکل آفرين خاص، فلچر2)1983( مشکالت شخصيتي، نگرش  هاي 
رابطه جنسي فرازناشوئي

سوء استفاده جسماني، سوء مصرف الکل و مواد مخدربلوم، نايلز، و تاچر3)1985(

سوء مصرف الکل، سوء استفاده جسماني و عاطفي، خيانتکليک و پيرسون4)1985(

کينستون5)1992(
تعهد افراطي به کار، مشکل با خانواده همسر، رابطه جنسي فرا زناشوئي، 
مشکالت جنسي، فقدان حمايت اقتصادي، بي اعتمادي، ناپختگي، فقدان 

ارتباط

سوء مصرف الکل و مواد  مخدر ناسازگاري،  خيانت، رشد ناموزونآماتو و پرويتي6)2003(

ساوايا و کوهن7)2003(
سوء استفاده جسماني، کالمي و جنسي، فقدان تعهد به ازدواج و خانواده، 
اعتياد به الکل، بيماري رواني، دخالت خانواده ها، فقدان ارتباط، تعارض 

بر سر سبک زندگي

خيانت، فقدان عشق، مشکالت عاطفيچلن و مصطفي8)2008(
ی

خل
دا

عوامل اخالقي، مذهبي، اقتصاديريحاني و عجم)1381(

مشکالت ارتباطي، اعتياد، دخالت  هاي خانواده ها، اختالالت روان شناختيزرگر و نشاط دوست)1386(

رياحي، عليوردي نيا و بهرامي 
کاکاوند)1386(

برآورده نشدن انتظارات همسران،دخالت ديگران، تفاوت هاي تحصيلي 
و سني و تفاوت در عقايد زوجين

برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري، خشونت همسر، عدم صداقت غياثي، معين، و روستا)1389(
و تفاوت هاي تحصيلي و سني

1- Granvold, D. K.; Pedler, L. M. & Schellie, S. G. 
2- Fletcher, G. J. O.
3- Bloom, B. L.; Niles, R. L. &Tatcher, A. M.
4- Cleek, M. G. & Pearson, T. A.
5- Kitson, G. C.
6- Amato,P. R. & Previti, D.
7- Savaya, R. & Cohen, O.
8- Chelen, S. C. H. & Mostaffa, S. M.
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چانگ1 )2003( با مرور ادبيات مربوطه اشاره مي کند که در طي چندين 

دهه اخير تغييراتي در داليل گزارش شده طالق پديد آمده است. وي اشاره 

مي   کند که در پژوهش  هاي آغازين اين حوزه، رفتارهاي منفي ملموس نظير 

مصرف الکل يا غير حمايتي بودن همسر، داليل اصلي طالق گزارش مي  شدند 

اما در دو دهه اخير، داليل عاطفي و انتزاعي  نظير سبک زندگي ناهماهنگ 

يا طلب آزادي بيشتر نيز به داليل فوق اضافه شده اند. چانگ  يکي از داليل 

اين امر را تغييرات نگرش  هاي فرهنگي نسبت به طالق مي داند. به عالوه، 

اين ايده مطرح شده است که بعد فرهنگي جمع  گرايي در مقابل فردگرايي 

عامل مهمي است که تعيين  کننده بخشي از عوامل فروپاشي ازدواج  هاست. 

در جوامع جمع  گرا عوامل ابزاري برجسته هستند، يعني مشکالت ملموس 

زناشوئي )نظير مشکالت مالي( نقش بيشتري در فروپاشي ازدواج دارند، اما 

در جوامع فردگرا نيازهاي روان شناختي سطح باالتر نظير عشق و صميميت 

و خودشکوفائي نيز اهميت ويژه  اي دارند. به هرحال، موضوع فرهنگ بيان گر 

ضرورت انجام پژوهش  هاي جداگانه در بافت هاي فرهنگي- اجتماعي مختلف 

است و سؤال »چه عواملي در بافت فرهنگي- اجتماعي ايران باعث فروپاشي 

ازدواج مي   شوند؟« مستلزم تالش  هاي پژوهشي جداگانه  اي است. البته برخي 

تالش  هاي پژوهشي در جهت يافتن پاسخ سؤال فوق انجام گرفته اند )نظير 

خجسته مهر و تکريمي، 2009؛ زرگر و نشاط دوست، 1386و ريحاني و عجم، 1381( 

1- Chang, J.
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که اواًل تعداد آنها بسيار اندک است، ثانيًا از رويکرد کّمي استفاده کرده  اند 

ازدواج  فروپاشي  مستقيم  علت  که  زناشوئي  نارضايتي  عوامل  بين  ثالثًا  و 

نيستند و پيشايندهاي فروپاشي که يکي از همسران را وادار به اقدام عملي 

براي پايان دادن به رابطه زناشوئي مي  کنند تمايز قائل نشده  اند. به طور مثال، 

بي  نظمي همسر )زرگر و نشاط دوست، 1386( مي  تواند يکي از عوامل نارضايتي 

و زمينه ساز عوامل ديگري باشد که باعث فروپاشي ازدواج مي  شوند اما به 

خودي خود نمي  تواند عامل فروپاشي واقع شود. اما خشونت زناشوئي را 

مي   توان عامل مستقيم فروپاشي ازدواج به حساب آورد. به هر حال، تمايز 

بين اين دو دسته از متغيرها در پژوهش  هاي قبلي مورد توجه چنداني قرار 

نگرفته است و مي   توان آن را به عنوان يکي از اشکاالت روش شناختي اين 

پژوهش  ها تلقي کرد.

با توجه به محدوديت  هاي فوق، هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل 

فروپاشي ازدواج با رويکرد کيفي بوده است تا ضمن لحاظ کردن ديدگاه هاي 

شرکت  کنندگان درباره داليل فروپاشي ازدواج دو دسته از عوامل فروپاشي 

يعني عوامل زمينه ساز و پيشايندهاي آني را نيز به طور جدا از هم شناسايي 

کند. 

روش شناسی

اين پژوهش با رويکرد کيفي و روش نظريه مبنايي انجام گرفته است. 

روش نظريه مبنايي بر کشف مقوله هاي مربوطه و نيز توصيف روابط موجود 
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در بين اين مقوله ها به منظور ايجاد نظريه تأکيد دارد )استراس و کوربين1، 1990(. 

اگر چه ايجاد يک نظريه از داده ها هدف اصلي پژوهش حاضر نيست، اين 

موضوعاتي  کشف  پژوهش،  هدف  که  گرديد  انتخاب  دليل  اين  به  روش 

درباره داليل شکست ازدواج  هاي سنتي در بافت منحصر به فرد فرهنگي- 

اجتماعي مورد مطالعه بود.

شرکت کنندگان

طريق  از  کرمانشاه  شهرستان  دادگستري  در  طالق  متقاضي  زوج   28

نمونه گيري هدفمند، در طي خرداد ماه سال 1389 انتخاب و مورد مصاحبه 

داردکه  اشاره  آزمودني  هايي  انتخاب  به  هدفمند  نمونه  گيري  گرفتند.  قرار 

حداکثر اطالعات ممکن درباره پاسخ سؤاالت پژوهش به دست آيد )کرسول2، 

2007(. پژوهش گر از قبل مالک  هايي تعيين کرده بود که فقط زوج  هاي واجد 

آنها مي  توانستند در پژوهش شرکت کنند. مالک  ها شامل موارد زير بودند:

1.حداقل 2 سال از زمان ازدواج شان گذشته باشد.

2.زوجين تعارض شديد و بلند مدتي را تجربه کرده باشند.

3. دليل درخواست طالق مشکالت جسماني- رواني حاد يا ناتواني  هاي 

خاصي نباشد که ادامه زندگي را دشوار مي  سازد.

گستره سني زنان 42- 18 با ميانگين28/9سال، گستره سني مردان 45-

1- Strauss, A. & Corbin, J.
2- Creswell, J. W.
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23 با ميانگين33/4 سال، سن ازدواج براي زنان 35-16 سال باميانگين 22/2، 

سن ازدواج براي مردان 35-20 با ميانگين 27/6 سال و مدت ازدواج 2-18 

تمامي  نفر،  دو  استثناي  به  زوج  بين 28  از  بود.  سال  ميانگين6/1  با  سال 

متقاضيان طالق، زنان بودند.

شیوه جمع آوری داده ها

داده هاي اين پژوهش از طريق مصاحبه عميق با زوج  هايي که يکي از 

طرفين، متقاضي طالق بود، جمع  آوري گرديد. با توجه به اينکه محل انجام 

مصاحبه اتاق مشاوره مستقر در ساختمان دادگستري شهرستان کرمانشاه بود 

شرکت کنندگان دغدغه اين را داشتند که ممکن است اطالعات فاش شده 

به عنوان مدرک قضايي مورد استناد قرار گيرد، لذا، اولين گام اطمينان دادن 

به زوج  ها بود که اطالعات مصاحبه تنها براي اهداف پژوهش مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت و در روند قضايي پرونده آنها اثرگذار نخواهد بود. بعد 

توسط شرکت کنندگان  آگاهانه  رضايت  فرم  دغدغه  اين  کردن  برطرف  از 

اين بود که »چه  تکميل گرديد و سپس مصاحبه آغاز شد. سؤال آغازين 

عواملي باعث شدند تا تصميم به طالق بگيريد؟« اين سؤال با توضيح اضافي 

نيز همراه بود. از زوج ها خواسته شد تا حد ممکن به عقب برگردند و نحوه 

پيدايش مشکالت تجربه شده در رابطه زناشوئي را نيز توضيح دهند و تنها به 

اتفاقات اخير قبل از تقاضاي طالق بسنده نکنند. اغلب زوج  ها داستان زندگي 

زناشوئي و مشکالت تجربه شده را از آغاز زندگي مشترک توصيف کردند. 
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البته زوج  هايي نيز وجود داشتند که در آغاز ازدواج، زندگي رضايت آميزي 

را تجربه کرده و بعدًا دچار مشکل شده بودند. مصاحبه با هر زوج در دو 

داستان  اول  انجام گرفت. در جلسه  دقيقه  اي  پنج  جلسه حدودًا  چهل و 

شکست ازدواج از آغاز تا حال مورد کاوش قرار مي   گرفت، در بين دو جلسه 

مصاحبه ها تحليل و کدگذاري مي   شدند و حوزه هاي مبهم يا نيازمند کاوش 

بيشتر مشخص و شناسايي مي   شدند. در جلسه دوم، اين حوزه ها مورد کاوش 

ميان  در  زوجين  با  شده  استخراج  موضوعات  و  مقوله ها  مي  گرفتند،  قرار 

گذاشته مي  شد تا از صحت برداشت پژوهش گر از گفته هاي شرکت کنندگان 

اطمينان حاصل شود و در نهايت، اين سؤال پرسيده مي  شد »که فقدان کدام 

مشکل مي  توانست متقاضي طالق را از اقدام به طالق منصرف کند«. پاسخ 

باعث  از هم جدا مي   کرد. عواملي که  از عوامل را  اين سؤال دو دسته  به 

نارضايتي و تعارض زناشوئي مي   شوند، اما متقاضي طالق ترجيح مي   دهد با 

آنها کنار بيايد و وضعيت موجود را تحمل کند و عواملي که براي او غيرقابل 

تحمل هستند و او را به اقدام براي پايان دادن به رابطه زناشويي واداشته  اند.

شیوه تحلیل داده ها

روش غال��ب تحليل داده ها در اين روش پژوهش��ي، تحليل مقايس��ه  اي 

پيوس��ته1 اس��ت. در اين ش��يوه تحليل که ذهنيت بر عينيت غالب است، از 

س��ه مرحله اصلي کدگذاري که توسط استراس و کوربين )1998( توصيف 

1- constant comparative analysis
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شده است استفاده مي  شود. در مرحله اول، کد گذاري باز، مفاهيم يا کدهاي 

موج��ود در داده ها اس��تخراج مي   گردن��د، در مرحله دوم ک��ه به کد گذاري 

محوري معروف اس��ت، کدهاي اس��تخراج ش��ده تحت مقوله ها يا عناوين 

فراگيرتري دس��ته  بندي مي   شوند و در مرحله سوم که کد گذاري انتخابي نام 

دارد، روابط بين مقوله هاي کشف شده، به منظور ايجاد يک نظريه يا توجيه 

منطقي مقوله ها مورد بررسي قرار مي   گيرند. اين مراحل صرفًا به منظور درک 

بهتر فرآيند تحليل در نظر گرفته ش��ده  اند و الزامًا براساس يک توالي زماني 

تغيير ناپذير انجام نمي   گيرند. در نوشتار حاضر فقط از دو نوع اول کدگذاري 

استفاده شده است.

یافته ها

تحليل و مقوله  بندي توصيفات شرکت کنندگان درباره عوامل وقوع طالق 

به شناسايي عواملي منجر شد که در جدول)2( نشان داده شده  اند. برخي از 

اين عوامل به کّرات در پژوهش  هاي ديگر نيز گزارش شده  اند اما برخي از 

آنها در پژوهش  هاي پيشين توجه چنداني دريافت نکرده  اند و به نظر مي  رسد 

بيشتر موضوعات نشات گرفته از بافت فرهنگي شرکت کنندگان هستند.
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جدول )2(:  عوامل  شناسائی شده نارضایتی زناشوئی و طالق

    عوامل بعد از ازدواجعوامل قبل از ازدواج

ازدواج با انگیزه نامناسب:
- براي گريز از فشارهاي اجتماعي

- براي گريز از فضاي ناخوشايند خانه پدري
ازدواج اجباری

تعارض با خانواده همسر
ت��داوم  و  من��زل  در  ش��وهر  ان��دک  حض��ور 

معاشرت هاي مجردي
جدا نشدن از خانواده اصلي

تعارض بر سر نگرش هاي نقش جنسيتي
خشونت

خيانت
بدگماني

مشکالت مالي
اعتياد

عوامل قبل از ازدواج

ازدواج با انگيزه نامناسب: يکي از داليل گزارش شده  ي شکست ازدواج 

در نمونه  ي مورد مطالعه، شکل  گيري ازدواج بر مبناي اهداف و انگيزه هاي 

نامناسب بود. برخي از متقاضيان طالق )به ويژه زنان( گزارش کردند که 

ازدواجشان به اين دليل به شکست انجاميده که از همان آغاز به دليل عشق 

در  موضوع  دو  نکرده  اند.  ازدواج  درست  اساس مالک  هاي  بر  يا  و عالقه 

اين رابطه قابل اشاره است: اول، برخي از زنان به دليل گريز از فشارهاي 

اجتماعي مجرد ماندن اقدام به ازدواج کرده بودند، در بافت فرهنگي نمونه 

تلقي  نامطلوب  وضعيت  يک  مجرد  دختران  سن  رفتن  باال  مطالعه،  مورد 

مي  شود و به اين دليل، در مواردي ازدواج نامناسب به مجرد ماندن ترجيح 

داده مي  شود. بنابراين، ازدواج  هايي شکل مي   گيرند که از همان آغاز محکوم 

به شکست هستند.
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از روزي که نامزد شديم فهميدم ما به درد هم نمي خوريم، چند بار سعي کردم 

به هم بزنم ... اما خانواده ام فضايي درست کردند که وادار شدم تن به ازدواج بدم ... 

اون ها نگران اين بودند که ديگه اين خواستگار آخرمه و بايد تا آخر عمرم مجرد بمونم. 

چون سنم هم باال بود خيلي به من فشار آوردند تا اينکه خودم هم احساس کردم براي 

رضايت اون ها هم که شده ازدواج کنم 

)زن 36 ساله که در 28 سالگي ازدواج کرده بود(.

دوم، انگيزه شکل  گيري برخي ديگر از ازدواج  ها دوري گرفتن از فضاي 

نامطلوب خانواده پدري بود. خانواده هاي پرتنش، فرزندان خود را به سمتي 

سوق مي   دهند که ازدواج نامناسب را به حضور در خانه پدري ترجيح دهند. 

در  بيشتر  پسران فرصت حضور  مطالعه،  مورد  نمونه  ي  فرهنگي  بافت  در 

محيط برون خانگي و تعديل فشارهاي فضاي نامناسب خانواده را دارند، اما 

دختران تحمل اين وضعيت را دشوار مي   يابند و براي فرار از خانه، ازدواج 

را راه حل مناسبي مي   بينند.

من به خاطر عشق و عالقه ازدواج نکردم، فقط مي  خواستم از خانواده  ام دور باشم 

... مي خواستم از دعواها و فحش  هايي که بود و هر روز هم تکرار مي  شد خالص شوم، 

تو خونه ما همه با هم دشمني داشتند، پدرم با مادرم، پدرم با برادرم ... مثل ميدان جنگ 

بود، اين قدر فضاي خونه بد بود که بيشتر وقت  ها به خودکشي يا فرار از خانه فکر 

مي   کردم و زماني که با شوهرم آشنا شدم احساس کردم بهترين راه فرار را پيدا کرده  ام.

)زن، 23 ساله، ديپلم، که به خاطر خشونت  هاي مکرر شوهر بيکارش تقاضاي طالق 
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کرده بود(. 

ازدواج اجباري: برخي از ازدواج  ها نه بر اساس انتخاب خود افراد، بلکه 

با اجبار خانواده انجام گرفته بودند. در بافت فرهنگي نمونه مورد مطالعه 

در مواردي تصميم  گيري درباره ازدواج فرزندان و به ويژه دختران، توسط 

والدين انجام مي   گيرد. در بين مصاحبه شوندگان کساني بودند که علي رغم 

ميل خودشان و تنها با اصرار و اجبار والدين تن به ازدواج داده بودند. حتي 

در مواردي، زماني که خود فرد در مقابل اجبار مقاومت کرده بود با تهديد و 

ارعاب و واکنش  هاي غيرمنتظره  اي مواجه شده بود که فرار از خانه به واسطه 

ازدواج را بر ماندن در فضاي خانواده ترجيح داده بود.

ازدواج من يه ازدواج اجباري بود، انتخاب خودم نبود، پدر و مادرم اجازه ندادند 

خودم تصميم بگيرم. اونا تشخيص دادند که مناسبه اما من مخالف بودم... درمقابل 

خواست اونا هم نمي  تونستم مقاومت کنم چون مي   دونستم اگه رو حرفشون حرف بزنم 

خونه رو برام جهنم مي کنن...بعد از ازدواج هم هيچ وقت ازش خوشم نيومد، زورکي 

تحملش کردم. آخه اون از هر نظر با ايده آل  هاي من خيلي فاصله داشت.

)زن، 28 ساله، فوق ديپلم، که به خاطر خيانت زناشوئي شوهرش تقاضاي طالق کرده 

بود(.

عوامل بعد از ازدواج

با خانواده  از طرفين  بين هر يک  اختالفات  با خانواده همسر:  تعارض 

اصلي همسر، به ويژه اختالف بين زن و خانواده شوهر يکي از عوامل ايجاد 



22

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
90

یز 
پای

 / 
53

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

تعارض زناشويي بود. دو نکته مهم درباره اين موضوع قابل اشاره است: 

اواًل نگرش برخي از خانواده ها به عروس، يک نگرش کنيزگونه است. آنها 

بايد در مقابل اعضاي  عروس را همانند کنيزي مي  دانند که در همه حال 

خانواده شوهر با احترام، تواضع و ازخودگذشتگي رفتار کند. علي  رغم اينکه 

عروس در مکاني ديگر زندگي مي   کند، براي خود زندگي مستقلي دارد و 

هيچ دغدغه مشترکي هم با اعضاي خانواده شوهر ندارد اما تارهاي نامرئي 

انتظارات نشأت گرفته از نگرش مذکور، کماکان سرجاي خود باقي هستند و 

در روابط اين افراد با همديگر مشکالت زيادي ايجاد مي  کنند. ثانيًا، زماني که 

اين اختالفات بروز مي  کنند که غالبًا  بر سر مسائل جزئي و بي  اهميت هستند، 

شوهران به جانبداري از اعضاي خانواده خويش مي   پردازند و تعارض را در 

هر دو سطح زناشويي و بين نسلي شدت مي  بخشند. 

زماني که ازدواج کرديم مشکل خاصي نداشتيم، تا اينکه رفت و آمد زياد خانواده 

ايشون خانه ما رو به يه جهنم واقعي تبديل کرد ... يه بار که پدر و مادر ايشون از 

شهرستان اومدن و چند روز خونه ما بودند، علي  رغم اينکه صبح تا شب سر کار بودم 

از احترام چيزي کم نذاشتم، ... ولي وقتي برگشتم با شوهرم تماس گرفته و گفته بودن 

زنت با ما خيلي گرم نمي   گيره ... به خاطر همين تماس کتک مفصلي خوردم، ديگه 

نمي  تونستم وقتي ميان خونه ما، مثل هميشه باشم، بارها به خاطر اون ها کتک خوردم 

و االن حتي اسمشونو مي شنوم نفرت همه وجودمو مي گيره ... اونا هر چي بگن قبول 

مي   کنه، هميشه اونا رو به من ترجيح مي ده، بارها گفته بود اگه در مقابل خانواده  ام 
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وايستي حذف مي  شي، و من نمي   تونم به خاطر تو اونارو رها کنم... 

)زن، 22 ساله، ليسانس، که به خاطر اختالف با خانواده همسر، در معرض خشونت 

فيزيکي همسرش قرار گرفته بود(.

اختصاص  اندک شوهر در منزل و تداوم معاشرت  هاي مجردي:  حضور 

بيش از حد زمان به معاشرت  هاي مجردي که غالبا از طرف شوهران انجام 

گرفته بود و با بهانه تراشي و دروغگويي براي توجيه عدم حضور در کنار 

ايجاد  زناشويي  رابطه  در  تعارضاتي جدي  و  نارضايتي  بود،  همسر همراه 

کرده بود، اين موضوع در برخي موارد به پيامدهايي منجر شده بود که زمينه 

مناسب تري براي فروپاشي ازدواج مهيا شده بود )بدبيني، خشونت، قهر و 

جدايي مقطعي(.

اين که مي  گم هفته اول ازدواجمون بود، قرار بود عصر زودتر بيايد بريم خونه 

پدرم، ديگه داشتم آماده مي  شدم که زنگ زد، هول هولکي گفت بي چاره شدم با يه 

پيرزن تصادف کردم توي بيمارستانه، بايد پيشش بمونم تا ببينم چطور مي  شه. از ترس 

و نگراني داشتم مي  مردم با بيمارستاني که گفته بود تماس گرفتم گفتن اصال چنين 

چيزي نيست و چنين کسي اينجا نيومده. چند بار با موبايلش تماس گرفتم جواب نداد، 

مغزم داشت مي   ترکيد با موبايل يکي از همکاراش تماس گرفتم تا ببينم ازش خبر داره 

يا نه که گفت اونجاست، صداي موسيقي و بزن و بکوب مي   اومد. مطمئنم اونجا بود 

کار زشتي کردن. اين فقط يه مورد از دروغ  ها و حقه هاي ايشونه، تازه زير بار هيچي 

هم نمي  رفت تا يه چيزي مي  گفتم زشت  ترين فحش  ها رو مي  داد آخرش هم يا با کتک 
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از خونه بيرونم مي   کرد يا مي  گفت من همينم اگه دوست نداري بابات منتظرته.

)زن، 42 ساله، ليسانس، که به خاطر خيانت زناشوئي شوهر تقاضاي طالق کرده بود(. 

جدا نش��دن از خانواده اصلي: از مهم ترين عوامل نارضايتي و تعارضات 

زناش��ويي ک��ه به شکس��ت ازدواج کم��ک کرده ب��ود و به کرات توس��ط 

ش��رکت کنندگان گزارش شد، جدانشدن همس��ر از خانواده اصلي بود. اين 

موضوع دو جنبه داشت: فقدان استقالل در تصميم  گيري و تداوم مسئوليت  هاي 

دوره مجردي در خانواده اصلي. 

فقدان اس��تقالل در تصميم  گي��ري زماني نم��ود مي   ياب��د که يک يا هر 

دوي طرفي��ن ت��الش مي  کنند تا به جاي اعتماد ب��ه قابليت  هاي همديگر در 

تصميم گيري  ه��ا، خانواده اصلي خود را طرف مش��ورت ق��رار داده و بر به 

کرسي نشاندن نظرات آنها پافشاري کنند. نتيجه اين امر، بروز نارضايتي  ها و 

تعارضات جدي در رابطه زناشويي است که زمينه را براي فروپاشي ازدواج 

آماده مي   کند. جنبه ديگر جدا نش��دن از خانواده اصلي، ادامه مسئوليت هايي 

اس��ت که ف��رد در زمان مجردي در خانواده اصلي بر عهده داش��ته اس��ت. 

مهم ترين موضوع در اين رابطه وابستگي مالي خانواده اصلي به فرزند متأهل 

است. به ويژه زماني که نيازهاي مالي واحد دوتايي با نيازهاي خانواده اصلي 

تداخل پيدا مي   کند تنش زناشويي باال مي   گيرد. در بين زوج  هاي مطالعه شده 

فقط مردان با اين مشکل درگير بودند. تعارض زماني آغاز مي  گردد که زنان 

به دليل عدم تأمين نيازهاي شخصي يا ادراک غير منصفانه بودن کمک مالي به 
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خانواده اصلي به طور مستقيم يا غير مستقيم شکوه مي  کنند. اين شکوه ها غالبًا 

توسط مردان به عنوان بي  احترامي، تحقير و حسادت به خانواده اصلي تعبير 

ش��ده و واکنش  هايي را برمي   انگيزد که تداوم چرخه تعامل منفي زناشويي را 

سبب مي   شوند. 

تو اين زندگي من و بچه  ام قرباني خانواده ايشون شديم، درآمد ما اينقدر نيست 

که هزينه خانواده ايشون رو هم بديم. من مي  گم اگه نمي   تونستي خرجتو از خانواده  ات 

جدا کني واسه چي ازدواج کردي، يا حداقل اون اول مي  گفتي تا من تکليف  خودم رو 

مي دونستم، من هم مي  خوام زندگي خودمو داشته باشم و اوضاع زندگيم بهتر از اين 

شه ... مشکل فقط کمک مالي هم نيست، اگه مادرش مريض شد هيچکدوم از برادراش 

نمي رن سراغش، اين ميره ميبره دکتر، حتي واسه خريد خونه، مادرشون ايشونو صدا 

مي کنه ... پس تکليف ما چي مي شه؟

)زن، 29 ساله، ديپلم، که به دليل کمک مالي شوهر به خانواده  اش تعارضات شديدي 

را تجربه کرده بود(. 

تعارض بر سر نگرش به نقش جنسيتي: شايع  ترين عامل ايجاد نارضايتي و 

تعارض که تقريبًا توسط همه زوج  هاي شرکت کننده در پژوهش گزارش شد 

تضاد نگرش به نقش  هاي جنسيتي در بين زن و شوهر بود. شوهران طرفدار 

نگرش جنسيتي سنتي بودند و رفتارها، باورها و نگرش  هايي را از زنان انتظار 

داشتند که زنان آنها را غير منطقي و ناعادالنه مي   دانستند. نگرش جنسيتي 

سنتي که اساس رفتارهاي زناشويي مردان را شکل مي   دهد براين باور مبتني 
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است که مردان در مقايسه با زنان در جايگاه باالتري قرار دارند، قدرت و 

حق تصميم  گيري متعلق به آنهاست و زنان بايد تابع خواسته ها و انتظارات 

آنان باشند. در مقابل، زنان طرفدار نگرش برابرنگر بودند و اين  اعتقاد را 

داشتند که شوهران بايد آنها را نيز در تصميم  گيري ها دخيل کنند و از ناديده 

گرفتن آنها بپرهيزند. 

من نمي دونم ايشون چرا بايد اين قدر امر و نهي کنند و اصال هدف شون از اين 

همه دستورات چيه، چرا بايد از وقتي که مي رن سرکار تا برگردن خونه من حق ندارم 

پامو از خونه بذارم بيرون، چرا بايد فقط با فاميل  هاي ايشون رفت و آمد داشته باشيم ... 

حتي به من اجازه نمي  ده جشن تولد بچه خواهرم برم، در حالي که نه با اونا اختالفي 

داريم نه در حق ما بدي کردن. وقتي هم دليلش رو مي پرسم مي  گه خوشم نمي   ياد. 

به نظر شما کي مي  تونه اين رفتارهاي ايشون رو تحمل کنه؟ فقط مي  خواهد حرف 

خودشو هر چقدر هم غير منطقي باشه به کرسي بشونه. من هم تحملم حدي داره، کنيز 

ايشون که نيستم، فکر کنم با کنيز هم اين طوري رفتار نمي  کنن ... 

)زن، 27 ساله، فوق ديپلم(.

از طرف ديگر شوهران نيز نافرماني و عدم اطاعت زنان را از عوامل اصلي 

نارضايتي و تعارضات زناشويي مي  دانستند.

اولين چيزي که به ايشون گفتم اين بود که من دوست ندارم زنم باهام کل کل 

کنه و بايد حرف آخررو هميشه من بزنم. اما ايشون از همون اول ناسازگاري کرد ... 

اصاًل دنبال زندگي نبود، يه زن اگه واقعا به فکر زندگيش باشه بايد مطيع باشه، شرع 
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و قانون هم مي گن زن بايد مطيع مرد باشد، با درس خوندن ايشون موافق نبودم ولي 

برخالف ميل باطني ام اجازه دادم. همون اشتباه من باعث شد روش باز شه، فکر کرد 

اگه هر چي من گفتم مقاومت کرد ديگه کوتاه ميام ... اين کتک  هايي که مي  گه از من 

خورده هم به خاطر اين بوده راحت جلو روي من وا مي   ايسته، من نذاشتم بره سرکار 

چون نمي خوام جايي که مردها هستند کار کنه، دو سال اصرار کردم بچه دار بشيم به 

تالفي سرکار نرفتنش هميشه بهونه آورد.

 )مرد  36 ساله ، ليسانس، که مرتکب خشونت فيزيکي شده و با اقدام زنش به تقاضاي 

طالق مواجه شده بود(.

تحصيل، کار، روابط اجتماعي و روابط خويشاوندي موضوعاتي هستند 

که نقطه اوج تعارضات ناشي از نگرش جنسيتي زنان و شوهران در آنها 

نمود يافته بود. به طور خاص تعارضات زماني بروز مي   يابند که مرداني که 

تصميم  گيري و اعمال قدرت را حق مسلم خويش مي  پندارند، تالش براي 

مطيع سازي کامل را بدون انعطاف پذيري و توجيه منطقي داليل، خواسته ها 

و انتظارات انجام مي   دهند و اين تالش ها با مقاومت زنان مواجه مي   شوند.

خشونت: خشونت زناشويي يکي از عوامل اقدام به طالق و تصميم براي 

پايان دادن به ازدواج بود. خشونت فيزيکي معمول ترين پيامد تعارضات 

زناشويي در ازدواج هاي شکست خورده است که توسط مردان و بر عليه 

زنان اعمال مي  شود. از نظر زمان شناختي، در برخي ازدواج  هاي شکست 

خورده، خشونت از دوره نامزدي و قبل از آغاز زندگي مشترک شروع شده 
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بود، در مواردي به زودي، بعد از آغاز زندگي مشترک و در مواردي ديگر 

در نتيجه تعارضات مزمن، به طور تدريجي تشديد شده و روي داده بود. 

مشخصه هاي اصلي رفتار خشونت آميز در ازدواج هاي شکست خورده، تکرار 

و شدت زياد آن بود و مواردي نظير هل دادن و پرت کردن از باالي پله، 

شکستن استخوان سر، کندن موي سر و بستري شدن در بيمارستان به خاطر 

جراحت  ها و آسيب  هاي ناشي از خشونت فيزيکي، توسط زنان گزارش شد.

خيانت: برقراري رابطه جنسي فرا زناشويي از مهم ترين داليل گزارش 

رفتار  که  است  اين  خيانت  درباره  مهم  نکته  بود.  ازدواج  فروپاشي  شده 

خيانت آميز مبناي جنسي داشت و ميزان و داليل درگيري مردان و زنان در 

خيانت کاماًل متفاوت بود. از نظر ميزان درگيري در رفتار خيانت  آميز، مردان 

بسيار بيشتر از زنان مرتکب خيانت زناشويي شده بودند )14 نفر مرد در 

مقابل 3 نفر زن(. آنها به راحتي و در نتيجه نارضايتي  ها و تعارضات زناشويي 

نه چندان شديد، راه خيانت را در پيش گرفته بودند. اما زنان يا به قصد تالفي 

و انتقام جويي پاي در اين راه گذاشته بودند که يا براي انتقام از شوهر، بعد 

از وقوف بر خيانت وي بوده، يا براي انتقام از خانواده اصلي خود به دليل 

وادار کردن او به ازدواج اجباري. برخي از زنان بيان کردند که بعد از آشکار 

شدن خيانت شوهرشان عميقًا براي اقدام تالفي جويانه وسوسه شده  اند، اما 

بنا به داليلي نظير احساس گناه، ترس از پيامدها و تصميم قطعي به جدايي، 

از عملي سازي نيت خود اجتناب کرده  اند.
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بدگماني: بدگماني در رابطه با دو موضوع گزارش شد. 1( روابط قبل از 

ازدواج همسر، 2( روابط بعد از ازدواج همسر؛ از آنجا که رابطه بدون ازدواج 

مي  شود،  تلقي  ناپذيرفتني  دختران  براي  ويژه  به  نامحرم  مخالف  با جنس 

بسياري از مردان در صورت آگاهي از وجود چنين رابطه  اي، از ازدواج با 

نامزد منصرف مي   شوند. در بين افراد نمونه، کساني بودند که حتي درباره 

احتمال وجود رابطه دچار وسواس فکري شده بودند. اين موضوع به ويژه 

به يک  بودند  يافته  ناپدري رشد  در خانه  که همسرانشان  براي شوهراني 

مشکل جدي تبديل شده بود. از آنجايي که از نظر مذهبي، خويشاوندان مذکر 

ناپدري براي دختر نامحرم محسوب مي   شوند، رفت وآمدهاي خانوادگي با 

خويشاوندان مرد در زمان قبل از ازدواج و احتمال رابطه نامشروع دختر با 

خويشاوندان مذکر ناپدري به يک دغدغه آزار دهنده و نشخوار فکري براي 

شوهران تبديل شده بود. پيامد رفتاري اين امر در کنترل بيش از حد زن، 

اعمال محدوديت  هاي افراطي در رفت و آمد به خانه ناپدري و افکار بدبينانه 

درباره روابط فعلي، نمود يافته و با تشديد تعارضات زناشويي و تعارض با 

خانواده هاي اصلي زمينه را براي فروپاشي ازدواج آماده کرده بود. دغدغه 

يکي از شوهران درباره اين موضوع در پي مي  آيد.

يه موضوع هست که خيلي تو اين مدت منو زجر داده، هيچ جوري نمي تونم 

هضمش کنم ... مشکل اينه که اون تو خونه  اي بزرگ شده که همه مردايي که اونجا 

رفت وآمد داشتند براش نامحرم بودند، من چطور مي   تونم مطمئن شم که تو اين همه 
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مدت اونجا اتفاقي نيفتاده، چطور قبول کنم اونايي که اونجا مي   اومدند آدماي سالمي 

بودند ...يه بار حرفمون شد قهر کرد رفت خونه مادرش، بعدًا فهميدم مادرش اينا 

خونه نبودند و يه بعد از ظهر رو با برادر ناپدريش توي اون خونه سر کرده، مطمئنم يه 

چيزايي شده، يعني قباًل بوده، هنوز هم ادامه داره.

)مرد 25 ساله، فوق ديپلم، که به دليل سکونت در خانه پدري و اختالف شديد مادرش 

با زنش تعارضات شديد تجربه کرده بود(.

افراد در وفاداري  در زمان بعد از ازدواج نيز بدگماني به شکل ترديد 

همسر و به تبع آن تالش براي کنترل افراطي و اتهام خيانت زدن به همسر 

نمود يافته بود. 

ديگه برام مهم نبود، اون زماني هم که بهش وفادار بودم با من طوري رفتار مي   کرد 

که انگار از خيانت من مطمئن بود، هميشه تلفن خونه و موبايل منو چک مي   کرد، حتي 

خونه پدرم هم که مي رفتم بايد يک ساعت به ايشون توضيحات پس مي  دادم، کجا 

بودي؟ با کي رفتي، با کي اومدي، با کي حرف زدي، کي اونجا بود، چرا زود رفتي، 

دير اومدي، فقط اين مونده بود که داخل خونه دوربين نصب کنه. اون الکي مطمئن 

بود که من بهش خيانت مي   کنم و منو يه زن خراب مي   دونست که بايد از شرم خالص 

شه. اينقدر به من تهمت زد و از هم دور شديم که ديگه ... خب، خودتون بهتر مي دونيد 

يه زن وقتي هيچ محبتي از شوهرش نبينه هر کسي هم باشد باالخره احساس کمبود 

مي کنه. من هم ترجيح دادم نيازمو از يه جاي ديگه تأمين کنم. اين کاري نبود که خودم 

بخوام، مقصر اصلي خودشه که وادارم کرد وارد اين رابطه بشم.



31

مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طالق
13

90
یز 

پای
 / 

53
ره 

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

سا

)زن 36 ساله، فوق ديپلم(.

فقر مالي: مش��کالت مالي از جمله موضوعاتي بود که طي مکانيسم  هاي 

مختلفي به ايجاد نارضايتي و تعارضات زناش��وئي کمک کرده بود. مکانيسم 

اول، مقصر دانستن همسر به دليل ناتواني در تأمين مالي خانواده بود. در بافت 

فرهنگي نمونه مورد مطالعه، تأمين مالي خانواده از وظايف شوهر محسوب 

مي  ش��ود و برخي از مردان به دليل بيکاري يا ش��غل کم درآمد قادر به تأمين 

ضروريات اوليه زندگي نيستند، لذا فشارهاي ناشي از چنين وضعيتي باعث 

مقصر دانس��تن شوهر و رفتارهاي س��رزنش گرانه شده و به ايجاد يا تشديد 

تعارضات زناشوئي کمک کرده بود. مکانيسم دوم، تعارض بر سر نحوه هزينه 

کرد درآمد بود، بدين ترتيب که اولويت بندي نيازها از ديدگاه زن و ش��وهر 

متفاوت بود و نيازهاي متفاوتي را به عنوان نياز ارجح به ش��مار مي  آوردند. 

بيشتر تعارضات مالي، مربوط به اين موضوع بود که زنان گرايش بيشتري به 

اختصاص پول براي نيازهاي روان ش��ناختي نظير زيبايي و منزلت اجتماعي 

داش��تند، ولي ش��وهران اينگونه هزينه کردن را نشانه بي  توجهي، ناسپاسي و 

فقدان درک کافي همسرش��ان تلقي مي  کردند. مکانيسم سوم نقش فقر مالي 

در ايجاد و تشديد تعارضات زناشوئي، زمينه  سازي براي دخالت خانواده هاي 

اصل��ي بود. زوج  هايي ک��ه از خانواده هاي اصلي کم��ک مالي دريافت کرده 

بودند و به ويژه در خانه پدري يکي از طرفين ساکن شده بودند در معرض 

آسيب  پذيري بيشتري قرار گرفته بودند. مشکالت مالي در اين مکانيسم بيشتر 
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از طريق دامن زدن به رابطه نامناسب بين نسلي به ازدواج ضربه زده بود.

اعتياد: اعتياد يکي از عوامل اصلي گزارش شده فروپاشي ازدواج و به 

ويژه اقدام به طالق بود. از بين 28 زوج مطالعه شده، به استثناي پنج زوج، 

اعتياد در فروپاشي تمامي ازدواج  ها نقش داشت. نکته قابل تأمل اين است 

که اعتياد مبناي جنسي داشت و مشکل مختص مردان بود. از بين زوج  هايي 

که مورد مصاحبه قرار گرفتند هيچ کدام از زنان مشکل اعتياد نداشتند. به 

عالوه، در برخي موارد، تعارضات زناشويي شکل گرفته حول موضوع اعتياد 

به پيامدهايي منجر شده بود که فرآيند فروپاشي را تسريع کرده بودند، نظير 

خشونت زناشويي، و درگير شدن اعضاء خانواده هاي اصلي در تعارضات.

عامل تعارض یا عامل فروپاشی؟

سؤال اوليه از شرکت  کنندگان اين بود که »چرا ازدواج شما به شکست 

انجاميد؟« کاوش بيشتر در چرايي شکست ازدواج نيز بر مبناي پاسخ به اين 

سؤال انجام گرفت. اما در پايان مصاحبه سؤال ديگري نيز مطرح شد. بعد 

از ارايه فهرست مشکالت گزارش شده توسط شخص متقاضي طالق از 

وي پرسيده مي شد که کدام يک از مشکالت اگر اتفاق نمي  افتاد درخواست 

عوامل  تنها  که  بود  اين  از  حاکي  ارائه شده  پاسخ  هاي  نمي   کرديد؟  طالق 

چهارگانه زير باعث اقدام به تقاضاي طالق شده اند: 1( اعتياد، 2( خيانت 

زناشوئي،3(خشونت فيزيکي و 4( تعارض شديد با خانواده همسر )مشخصًا 

درگيري فيزيکي(. بنابراين، ساير عوامل را مي   توان به عنوان عوامل نارضايتي 
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فوق  چهارگانه  مشکالت  وقوع  براي  که  عواملي  عنوان  به  يا  تعارض  و 

مورد  نمونه  بين  در  ديگر،  عبارتي  به  نظر گرفت.  در  مي  کنند  زمينه سازي 

مطالعه، اگر چه عوامل متعددي به عنوان دليل شکست ازدواج معرفي شدند، 

اما تنها زماني يکي از طرفين براي پايان دادن به رابطه زناشوئي اقدام کرده بود 

که يک يا چند مورد از مشکالت چهارگانه فوق بروز يافته باشد.

بحث و نتیجه  گیری

هدف پژوهش حاضر بررسي داليل فروپاشي ازدواج از ديدگاه زوج هاي 

متقاضي طالق بود. اين پژوهش دو تفاوت عمده با پژوهش  هاي پيشين در 

زمينه داليل فروپاشي ازدواج داشت. اول، بر خالف پژوهش  هاي پيشين که 

عمدتًا بر اطالعات آماري مبتني بوده  اند اين پژوهش با نمونه کوچک تر و 

استفاده از روش کيفي و فن مصاحبه عميق انجام گرفت. دوم، پژوهش  هاي 

پيشين بين عوامل نارضايتي و عوامل اقدام به طالق تمايز قائل نشده  اند، اما 

در اين پژوهش اين دو طبقه از متغيرها از هم تفکيک شدند. يافته ها حاکي 

از اين است که در بافت فرهنگي نمونه مورد مطالعه تنها تعداد اندکي از 

عوامل وجود  دارند که زوج  ها را وادار به اقدام عملي براي پايان دادن به 

رابطه زناشوئي مي  کنند )اعتياد، خشونت فيزيکي، خيانت زناشوئي و تعارض 

شديد با خانواده اصلي همسر(. اگر چه عوامل زيادي وجود دارند که باعث 

افراد فقط در حالت  هاي غايي  اما  نارضايتي زناشوئي مي   شوند  تعارض و 

حاضر به ترک رابطه مي   شوند. در واقع، پايان دادن به يک ازدواج به خاطر 
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داليل انتزاعي يا نيازهاي روان شناختي سطح باالتر روي نمي  دهد، بلکه اقدام 

به طالق داليل ملموس دارد که ادامه زندگي مشترک را تقريبًا غير ممکن 

مي  سازند. شايد اين وضعيت ناشي از هنجارهاي فرهنگي حاکم بر جامعه 

ايراني باشد که بر حفظ نهاد خانواده ارزش زيادي قائل است و طالق جز 

در موقعيت  هاي حاد امري ناپذيرفتني محسوب مي  شود. به عالوه، در بافت 

فرهنگي ايران به ازدواج به عنوان يک تعهد مادام العمر نگريسته مي  شود و 

حتي پيش  گيرنده هاي اقتصادي- قانوني جدي نيز بر سر راه پايان دادن به 

رابطه زناشوئي وجود دارد. فهرست طوالني برخي از پژوهش  هاي قبلي که 

گاهي از بيش از 30 عامل طالق اسم برده  اند، از جمله: مشکالت شخصيتي، 

نگرش  هاي منفي، رفتارهاي مشکل آفرين خاص )گرنولد، پدلر و شلي 1979(، 

فقدان ارتباط، تعارضات نقشي، ارزش  هاي سبک زندگي، رابطه جنسي فرا 

زناشوئي، مشکالت جنسي )فلچر،1983(،  فقدان حمايت اقتصادي، بي  اعتمادي، 

ناپختگي، فقدان ارتباط، مشکالت جنسي)کينستون،1992(، مشکالت عاطفي 

)چلن و مصطفي، 2008(- يا به دليل عدم تمايز بين عوامل نارضايتي و عوامل 

طالق بوده است، يا به اين دليل که در بافت فرهنگي نمونه هاي مورد مطالعه، 

در اين پژوهش  ها مشکالت نه چندان حاد نيز مي  تواند باعث پايان دادن به 

ازدواج شود. البته الزم به ذکر است که تمايز بين اين دو دسته از عوامل بدين 

معنا نيست که عوامل نارضايتي در وقوع طالق بي  تأثيرند، بلکه تأثير آنها از 

طريق کمک به وقوع عوامل چهار گانه نمود مي   يابد. 
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برخي از عوامل فروپاش��ي ازدواج که در پژوهش حاضر يافت شدند در 

پژوهش  هاي متعدد ديگر نيز شناس��ايي شده  اند نظير خيانت )چلن و مصطفي، 

2008( اعتياد )زرگر و نشاط دوست، 1386(، خشونت )غياثي، معين، و روستا، 1389(، 

مش��کالت مالي )ريحاني و عجم،1381( و تعارض بر س��ر نقش  هاي جنسيتي 

)رياحي، عليوردي نيا، و بهرامي کاکاوند، 1386(. اما برخي از عوامل در پژوهش  هاي 

پيش��ين به ويژه پژوهش  هاي انجام گرفته در کشورهاي غربي توجه چنداني 

درياف��ت نکرده  اند. به طور مث��ال، ازدواج اجباري ي��ا ازدواج براي گريز از 

فش��ارهاي اجتماعي ناش��ي از مجرد ماندن به عنوان ي��ک موضوع اثرگذار 

بر پيامد ازدواج مورد اش��اره قرار نگرفته اس��ت. در فرهنگ غرب، عشق و 

حق انتخاب، پيش نياز ش��کل  گيري ازدواج به حس��اب مي   آيند. از اين رو، 

در ادبيات خانواده درماني غرب جايي براي مداخله در مش��کالت ناشي از 

ازدواج اجباري و ازدواج  هايي که با انگيزه هايي غير از عشق و جذابيت  هاي 

بين فردي شکل گرفته  اند، وجود ندارد.

يافته ديگري که توجه خاصي را مي  طلبد نقش پررنگ خانواده هاي اصلي 

در احتمال فروپاشي ازدواج فرزندان است. در بافت فرهنگي نمونه مورد 

زناشوئي  دوتايي  سازگاري  حاصل  اينکه  جاي  به  ازدواج  کيفيت  مطالعه، 

باشد در گروي سازگاري يک گروه بزرگ متشکل از دوتائي زناشوئي و 

خانواده هاي اصلي با همديگر قرار مي   گيرد. طبيعي است که در حالت دوم 

احتمال بروز تعارضات و اختالفات بين فردي باالست و واحد زناشوئي 
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در معرض تهديدات و خطرات جدي تري قرار مي   گيرد. اين موضوع نيز در 

ادبيات مشاوره خانواده و ازدواج توجه چنداني دريافت نکرده است. اغلب 

نظريه هاي زوج درماني مداخالت خود را بر دوتائي زناشوئي متمرکز کرده  اند 

و نظريه هايي هم که نقش خانواده هاي اصلي را مورد توجه قرار داده  اند )نظير 

فرامو1981،1 ؛ بوئن2، 1978( بر انتقال بين نسلي الگوهاي رفتاري- هيجاني- 

نگرشي متمرکز شده  اند و دخالت خانواده ها در امور زناشوئي فرزندان و 

نقش آنها در ايجاد و تداوم تعارضات زناشوئي و زمينه  سازي براي فروپاشي 

ازدواج آنها را ناديده گرفته  اند، موضوعي که شايد در فرهنگ  هاي جمع  گرا 

برجستگي بيشتري داشته باشد اما در فرهنگ  هاي فردگرا  مهم تلقي نشود.

در  مجموع، يافته هاي پژوهش حاضر حاکي از اين هستند که نظريه ها و 

پژوهش  هاي مشاوره خانواده و ازدواج که در بافت فرهنگ فردگراي غربي 

شکل گرفته  اند حداقل بخشي از تجارب زناشويي روي داده در بافت فرهنگي 

نمونه مورد مطالعه را توصيف نمي   کنند. بومي گرايي پژوهشي و نظري، و 

طراحي مداخالت مبتني بر دانش بافتي، پيشنهاد مهم اما چالش  انگيزي است 

که از يافته هاي پژوهش حاضر برمي   آيد. بر اساس يافته هاي پژوهش کنوني 

مي   توان در دو بعد عوامل پيش از ازدواج و بعد از ازدواج پيشنهاداتي را 

در  پيش گيرانه   نگاهي  در   ازدواج  از  پيش  عوامل  زمينه  در  نمود.  مطرح 

سطحي گسترده پيشنهاد مي  شود براي مباحثي همچون ضرورت مشاوره قبل 

1 -Framo, J.L.
2 - Bowen, M.
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از ازدواج، تأکيد بر آمادگي  ها و بلوغ روان شناختي- اجتماعي جوانان، توجه 

به دوره نامزدي، مسئله نقش تفاوت  ها و تشابهات در پايداري ازدواج  ها در 

رسانه هاي جمعي و کتب درسي مدرسه  اي و واحدهاي درسي دانشگاهي 

جايگاهي ويژه در نظر گرفته شود. در بخش بعد از ازدواج مي   طلبد ابتدا در 

سطح ملي مسئله ازدواج پايدار و ويژگي  هاي آن، نظام مراجعه به مشاوران 

خانواده )وارسي سالمت روان شناختي خانواده( فرهنگ سازي و تسهيل شود. 

وسعت بخشيدن به تحصيالت تکميلي گرايش  هاي رشته مشاوره و تسريع 

در نظام  مند نمودن خدمات مشاوره  اي توسط سازمان نظام روان شناسي و 

به  را  جامعه  مي   تواند  مشاوره  اي،  بيمه خدمات  قوانين  پي گيري  و  مشاوره 

سمتي سوق دهد که در کنار پزشک خانواده، مشاور خانواده را براي تمامي 

اقشار جامعه در نظر گرفت، کاري که تعلل در آن، افزايش آمار طالق و 

آسيب  پذيري خانواده را تسريع مي   بخشد.
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