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چکیده
مقدمه :با توجه به پیامدهای فرهنگی ،اجتماعی وسیعی که طالق در بافت سنتی
شهرستان بانه برای زنان به همراه دارد ،این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه زنان مطلقه
پیرامون عوامل موثر بر طالق در شهرستان بانه انجام شد.
روش :این مطالعه کیفی پدیدارشناسی بر روی  15زن ساکن شهرستان بانه که دارای
تجربه طالق بودند ،انجام شد .به منظور گردآوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و
مطالعه اسناد و مدارک استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل درونمایهای انجام
شد.
نتایج :نتایج حاصل از این مطالعه دربردارنده عوامل موثر بر طالق از دیدگاه زنان مطلقه
است .درونمایههای اصلی شناسایی شده شامل عوامل فردی ،عوامل بینفردی ،عوامل
خانوادگی و عوامل فرهنگی اجتماعی و درونمایههای فرعی شامل ازدواج با انگیزه
نامناسب ،مسائل روانی و شخصیتی همسر ،عدم مهارتهای ارتباطی موثر ،تقابل سنت
و تجدد در نظام خانواده ،همزیستی فرهنگ بومی در کنار فرهنگ نوین و ارتکاب جرم
هستند.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به افزایش طالق وگسیختگی نظام خانواده ،انجام
مداخالت حرفهای توسط مددکاران اجتماعی ،پیش از ازدواج ،حین ازدواج و بعد از
ازدواج الزم و ضروری مینماید .با عنایت به بافت فرهنگی شهرستان بانه ،آگاهسازی
و فرهنگسازی در زمینه کاهش دخالتهای خانوادگی در زندگی مشترک زوجین
توصیه میگردد .در خصوص کاهش میزان طالق و پیامدهای ناشی از آن الزم است
سیاستگذاران و برنامهریزان اجتماعی از طریق افزایش سرمایهگذاری و لزوم تقویت
زیرساختهای اقتصادی ،اجتماعی در مناطق مرزنشین اقدامات مؤثری انجام دهند.
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Perpective of Divorced Women About the Factors Contributing to a Divorce
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Abstract
Introduction: Since the broad cultural and social consequences of
divorce for women of Baneh city, this study aimed to explore the perpective of divorced women about the factors contributing to a divorce in
their city.
Methodology: Fifteen women who had experienced divorce and living
in Baneh were participating in this phenomenological qualitative study.
Semi-structured interview and reviewing documentation were used to
collect date. Data analysis was conducted by qualitative content analysis.
Results: The results of this study include factors contributing to divorce
from the point of view of the divorced women. The main themes consist
of individual factors, interpersonal factors, family factors and sociocultural factors and sub themes are inappropriate motives of mariage,
psychological and personality problems of spouse, lack of effective
communication skills, conflict between tradition and modernity in family, coexistence of local culture and modern culture and finally committing crimes.
Conclusions: Given the nowadays increasing divorce rate, professional
intervention of social workers before and during and marriage and also
after divorce seems to be necessary. According to traditional context
of Baneh, it’s recommanded to educate and inform families in order
to reduce their ineffective interference in couples’s lives. Also policymakers and social planners should improve and strenghten economic
and social structure of frontier areas to reduce the rate of divorce and its
consequences.
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مقدمه
طالق یکی از آسیبهای اجتماعی است که در جوامع امروزی به شدت رواج یافته است ،میزان این پدیده در دهههای
 1960و  1970به ســرعت افزایش یافت (باتریکا واســمیت .)11 :2012 ،نرخ طالق در کشــورهای صنعتی به طور قابل
مالحظهای در حال افزایش اســت .مطابق با آمار ســازمان ثبت احوال کشــور آمار طالق از ســال  1385تا سال ،1392
بیــش از  16درصد افزایش یافته اســت (زارع ،وفایی و احمــدی .)396 :1393 ،تحوالت اجتماعــی دهههای اخیر در
ســطح جهانی ،نظام خانواده را با تغییرات ،چالشها ،مســائل و نیازهای جدید رو به رو ساخته و آن را در معرض تهدید
قرار داده اســت .زمانی که کارکردهای خانواده از قبیل کارکردهای زیستی ،اجتماعی ،شناختی و عاطفی یکی پس از
دیگری آسیب ببیند ،اعضای آن به تدریج احساس رضایتمندی خود را از دست میدهند .کاهش تدریجی رضایتمندی
اعضای خانواده ،ابتدا موجب گسســتگی روانی و ســپس گسستگی اجتماعی و در نهایت واقعه حقوقی میشود که این
گسستگی طالق نامیده میشود .طالق که مهمترین تهدید علیه بنیان خانواده به شمار میآید (قطبی و همکاران:1383 ،
 ،)274-273رویدادی پیچیده است که از جنبههای مختلف روانی ،اجتماعی و فرهنگی به آن نگریسته میشود (آماتو و
پرویتی )2003 ،و وقوع آن برای افراد ،بهویژه برای زنان که طالق را به عنوان یک مشکل اساسی در روابط بعدی خود
مییابند ،بســیار دشوار مینماید (برایان .713 :2000 ،ســکلکوک .)90 :2005 ،برخالف کشورهای غربی که در بیشتر
مواقع طالق با توافق طرفین و در فضایی مســالمتآمیز اتفاق میافتد ،در ایران با ایجاد تنش و اســترس در خانوادهها به
وقوع میپیوندد .دالیل متعددی این موضوع را تبیین میکند که یکی از این دالیل پدیده «انگزنی» اســت و زنان بیش
از مردان از این انگ دچار عارضه میشوند (زارعی و همکاران.)235 :1390 ،
مطالعات بســیاری در پی پاســخ به این سوال بودهاند که عوامل موثر بر طالق کدامند؟ عوامل مختلفی با توجه به بافت
فرهنگــی -اجتماعی برای وقوع پدیده طالق ذکر شــده اســت .به طور مثال ســابینی ( )1995و آماتوو راجرز ()1997
خیانت همســران نســبت به یکدیگر را یکی از عوامل طالق ذکر کردهاند .سابینی با مطالعه تطبیقی  66کشور نشان داد
که هر چه زنان در جامعه بیشتر با مردان مرتبط داشتند ،میزان طالق باالتر خواهد بود .گافل ( )2010عوامل فردی (سن،
تحصیالت ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی) ،ارتباطی (کارکردهای روانی و عاطفی پیشــین و یا میزان دلبســتگی به همسر
سابق) و روانی (میزان عزت نفس ،مهارتهای مقابله فردی ،نگرشها و باورهای فردی) را از جمله عوامل موثر در پایان
دادن به ازدواج و وقوع آن ذکر کرد .این در حالی است که محسنزاده و همکاران ( )1390با توجه به بافت فرهنگی-
اجتماعی ایران ،عوامل قبل از ازدواج مانند ازدواج با انگیزه نامناســب و ازدواج اجباری و عوامل بعد از ازدواج شــامل
تعارض با خانواده همسر ،حضور اندک شوهر در منزل و تداوم معاشرتهای مجردی ،تعارض بر سر نگرشهای نقش
جنسیتی ،خشونت زناشویی ،خیانت ،بدگمانی و مشکالت مالی در بروز طالق را موثر می داند .از دیدگاه زنان و مردانی
که تجربه طالق دارند ،عوامل متفاوتی زمینهســاز بروز طالق اســت ،چنانچه مطالعه باریکانی و محمدی ( )2012نشان
داد که مهمترین دالیل مردان برای جدایی و طالق دخالتهای خانوادگی و در میان زنان مهمترین دلیل طالق ،انتخاب
نادرســت همسر میباشــد .بررسی پیشینه تجربی اشــاره بر این نکته دارد که عوامل موثر بر طالق از جامعهای به جامعه
دیگر کامال متفاوت است و این امر بر این نکته صحه میگذارد که برای پیشگیری و کاهش طالق به عنوان یک آسیب
اجتماعی الزم است بافت فرهنگی -اجتماعی مورد نظر قرار گیرد.
طی ســالهای اخیر با گسترش آسیبهای اجتماعی ،طالق در بسیاری از استانهای کشورمان رشد چشمگیری داشته
است .یکی از این استانها ،استان کردستان است .آمار باالي طالق در این استان به يکي از دغدغههاي اصلي مسووالن
فرهنگــي و اجتماعي تبديل شــده اســت .به گونهاي که کمتر برنامــه ،همايش يا طرح اجتماعي بــدون در نظر گرفتن
تأثيرات پديده اجتماعي طالق در اســتان اجرايي شــده است .بنابر گزارش پایگاه تحلیل خبری خانواده و زنان ()1393
از هر  8/5ازدواج در ســال  1383در کردســتان یک مورد به منجر به طالق شــده است .این در حالی است که در سال
 1392این رقم از  4/6ازدواج به یک مورد طالق تغییر یافته اســت .در میان شــهرهای استان کردستان ،بانه طی دهههای
اخیر با وضعیت کامال متفاوتی مواجه بوده اســت .طبق گزارش ارائه شــده از سوی پایگاه خبری تحلیل آربابا ()1393
شــاهد افزایش دو برابری آمار طالق در این شهرستان در مقایســه با وضعیت مشابه  9ماهه سال گذشته ( )1392هستیم.

کبری واعظی
براســاس این آمار به ازای هر  5/4ازدواج در
این شهرستان یک مورد طالق به ثبت رسیده
است و این در حالی اســت که در  9ماه سال
 1392به ازای هــر  7ازدواج یک طالق ثبت
شده است .داشتن مرز مشترک با کشور عراق،
رواج مبادالت مــرزی وورود فراوان اجناس
خارجی واســتفاده از تکنولوژیهای ارتباطی
مدرن موجب شده اســت تا افراد در معرض
تغییر «سبک زندگی» قرارگیرند .با تغییر سبک
زندگی و آسیبپذیری بیش از پیش مرزهای

خانوادگی ،خانواده با چالشهای فزایندهای مواجه شده است (قادرزاده،
قادرزاده و حسین پناه ،)104-103 :1390 ،به طوری که در گذشته طالق
برای بســیاری از خانوادهها به ویژه زنان یک «ننگ اجتماعی» محسوب
میشــد و تحت هر شــرایطی به زندگی زناشــویی ادامــه میدادند ،اما
امروزه زنان حاضر به تحمل شرایط ناخوشایند زندگی زناشویی نیستند،
و همین امر باعث شــده اســت که در بســیاری از موارد زنان آن هم در
ماههای ابتدایی زندگی و حتی در دوران عقد ،علیرغم پیامدهای روانی،
ی طالق ،اقدام به درخواست طالق کنند .از این رو این
اجتماعی ،فرهنگ 
مطالعه با هدف تبیین دیدگاه زنان مطلقه پیرامون عوامل موثر بر طالق در
شهرستان بانه صورت گرفته است.
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روش
با توجه به ماهیت اکتشــافی این مطالعه ،اســتفاده از روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی برای انجام این پژوهش در نظر
گرفته شــده است .پدیدارشناسی جنبشی است که توسط هوسرل در ســال ( )1859 -1838به عنوان یک شیوه جدید در
فلســفه به کار رفت (کافل .181 :2011 ،اســپرس .)2 :2009 ،هدف این روش پژوهشــی تمرکز بر ادراک افراد از جهانی
یکنند که
است که در آن زیست میکنند (فید .648 :2004 ،کافل .)182 :2011 ،پژوهشگران زمانی از این روش استفاده م 
سعی در توصیف تجارب زیستی افراد ،نگرشها و عقاید ،احساسات و عواطف افراد دارند (گرین والد .)5 :2004 ،در این
مطالعه با توجه به هدف پژوهش از روشهای مطالعه اسنادی برای بررسی تحقیقات پیشین و مصاحبه نیمهساختاری استفاده
شــد .افراد مورد مطالعه در این پژوهش زنان  20الی  37ســاله
جدول( )1ویژگیهای دموگرافیک شرکت کنندگان
مدت زمان دوام زندگی زناشویی
شغل
تحصیالت
سن
نام
دارای تجربه طالق بودند که در شهرستان بانه سکونت داشتند.
 6ماه
خانهدار
دیپلم
72
ساناز
معیارهای ورود به این مطالعه داشــتن تجربه طالق (در دوران
 1ماه
 66فوق لیسانس مدرس دانشگاه
صبا
عقــد و یا بعد از آن) ،ارائه درخواســت طــاق از طرف زن،
 76ماه
آرایشگر
دیپلم
72
شیوا
 7سال
خانهدار
دیپلم
62
نادیا
عدم وجود بیماری روانی تأیید شــده و عالقمندی و رضایت
 7سال
دبیر
لیسانس
63
شراره
آگاهانه برای شرکت در مصاحبه بود .جدول ( )1ویژگیهای
 5سال
دبیر
لیسانس
62
فرشته
دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش را نشان میدهد.
 6سال
آرایشگر
سیکل
72
شهناز
 1سال و  9ماه
کارمند
 67فوق لیسانس
لیال
بر اســاس نمونهگیری هدفمند و با توجه بــه معیارهای ورود
 1سال
مدیر مدرسه
 65فوق لیسانس
مینا
به پژوهش و رســیدن به اشــباع نظری با  15نفــر از زنانی که
 6سال
حسابدار
فوق دیپلم
شیرین 66
تجرب ه طالق داشــتند ،مصاحبه شد .در رویکرد پدیدارشناسی
 7سال و  5ماه
خانهدار
دیپلم
62
مریم
 1سال و  7ماه
خانهدار
دانشجو
71
زری
انــدازه نمونههای مورد مطالعه بین  6تا 10نفر یا بیشــتر تخمین
 8ماه
آرایشگر
دیپلم
73
الله
زده شــده است (محمدپور .)50 :1392 ،در این مطالعه پس از
 11ماه
حسابدار
فوق دیپلم
77
شهین
 8ماه
خانهدار
دیپلم
76
آیدا
 15مصاحبه اشباع نظری حاصل شد .اشباع نظری زمانی اتفاق
میافتد که محقق به داده جدیدی دست پیدا نکند (برینت و شارمز .281 :2007 ،کولب .)84 :2012 ،در  3مصاحبه آخر
داده جدیدی کسب نگردید.مصاحبه با یک سوال کلی آغاز شد (اوقات فراغت را چطور میگذرانید؟) و به تدریج جهت
جدول( )2درونمایههای اصلی و فرعی
روشنتر شدن مفهوم و عمیقتر شدن روند مصاحبه بر اساس دادههای ارائه شده توسط شرکتکنندگان ،سواالت پیگیری
طبقات اولیه
کننده و اکتشافی (چی شد که از همسرتون جدا شدید؟) مطرح شد .دسترسی به نمونهها از طریق مراجعه به «انجمن زنان
شکستتعیین
کنندگان
بانه» و «انجمن خیریه هدیه» در شهرســتان بانه صورت گرفت .مکان و زمان انجام مصاحبه توســط شرک
تحصیلی ،ازدواج به خاطر شکست
تبه خاطر
ازدواج
گرفت.نامساعد خانواده ،ازدواج راه
صورتفرار از شرایط
ازدواج راهی برای
شــد ،بهطوری که تعدادی از مصاحبهها در منزل شــرکتکنندگان و تعدادی نیــز در انجمن خیریه هدیه
زندگی در خارج از کشور ،ازدواج احساسی و بدون شناخت
تشویق شــرکتکنندگان به بیان تجربیات خود ،فعاالنه گوش دادن پژوهشگر ،کســب اجازه از شرکتکنندگان بهمنظور
افسردگی ،سوء ظن شدید ،حساست شدید ،فریب و ظاهر
استقالل فکری و وابستگی به
نوســان عدم
مسئولیت پذیری،
ضبــط مصاحبههــا از موارد مورد توجه در رونــد مصاحبه بود .طول مدت مصاحبهها بین  30الی 90فقدان
بود.
دقیقه در

عدم ابراز عالقه و تأمین نشدن نیازهای عاطفی ،فقدان هم
پرخاشگری به مثابه ابزار ارتباطی ،ناتوانی شوهر در رابطه ج
بیمیلی جنسی شوهر

55

ازدواج تحمیلی به جای انتخاب شخصی ،اتکای خانواده به
اطرافیان به جای تحقیق پیش از ازدواج ،زندگی با خانواده
عدم پذیرش از سوی خانواده شوهر ،دخالت اطرافیان ،مردس
خانواده ،مخالفت با ادامه تحصیل زنان

بهار  ،1394دوره  ،4شماره  ،1پیاپی 11

تعدد زوجین ،فرهنگ پذیری از رسانههای بیگانه ،روابط عا

دیدگاه زنان مطلقه پیرامون عوامل موثر بر طالق (مطالعه موردی :زنان مطلقه شهرستان بانه)
بیشــتر انجام شــد ،کدهای اولیــه به صورت
طبقــات و درونمایههای اولیــه طبقهبندی و
نامگذاری گردید .سپس درونمایههای اولیه
مــورد بازنگری قرار گرفت و پس از اصالح،
درونمایههــای اصلــی مشــخص و تعریف
شــد .درونمایههــای فرعی هر یــک از آنان
نیز بازبینی ،تعریف و شــمارهگذاری شد .در
نهایت دادهها در قالب چهار درونمایه اصلی
وشــش درونمایه فرعی تلخیــص و تعریف
شــد .جهت اطمینان از صحت و دقت دادهها
از معیارهای گوبا و لینکلن استفاده شد .برای
این امر پژوهشگر با درگیری طوالنی و تعامل
نزدیک با شرکتکنندگان و تلفیق روشهای
جمــعآوری دادههــا به درک بهتری دســت
یافت .در ضمن کلیه مراحل انجام پژوهش به
طور دقیق ثبت و ضبط گردید.

رضایت آگاهانه شرکتکنندگان ،اختیار و آزادی در خروج از مطالعه
در هر مرحله از تحقیق ،محرمانه ماندن فایل مصاحبهها و اطمینان دادن
به شرکتکنندگان در راســتای استفاده علمی از اطالعات کسب شده
کنندگان
شرکت
دموگرافیک
جدول()1
همچنین برای
بود.
پژوهش
هایاین
ویژگیدر
توجــه
از مالحظــات اخالقی مورد
مدت زمان دوام زندگی زناشویی
شغل
تحصیالت
سن
نام
شرکتکنندگان در مطالعه ،تمامی اسامی به کار
هویت
ناشناس ماندن
 6ماه
خانهدار
دیپلم
72
ساناز
انتخاب شده
 1ماه
لیسانساند.مدرس دانشگاه
مستعار  66فوق
رفته به صورت صبا
آرایشگرنها نیز انجام  76ماه
آوری دادهدیپلم
شیواع 72
شــد .تحلیل
ها ،تحلیــل آ
همزمــان با جمــ
 7سال
خانهدار
دیپلم
62
نادیا
برای تحلیل
دبیر در شش مرحله
کالرک ()2006
براون و
روش
درونمایهای با
 7سال
لیسانس
63
شراره
سالها ،تولید
این مراحلدبیرشامل آشنایی با 5داده
فرشتهقرار62گرفت.
دادهها مورد استفاده
لیسانس
سال
6
آرایشگر
سیکل
72
شهناز
کدهای اولیه ،جســتجوی درونمایهها ،بازنگری درونمایهها ،تعریف و
 1سال و 9
کارمند
 67فوق لیسانس
لیال
کالرک،ماه:2006
مدرسه (براونو
بــود
گزارش
مینامایهها و تدوین
نامگــذاری درون
 1سال
مدیر
 65فوق لیسانس
سالغوطهور
محقق با
خوانده شد و
مصاحبه
متن هر
 .)23 -16در ابتدا
6
چند بار حسابدار
دیپلم
فوق
66
شیرین
سپس 5ماه
یادداشــت نمود 7.سال و
خود را خانهدار
های کلیدیپلم
ایده 62
شــدن در دادههامریم
کدهای
 1سال و  7ماه
خانهدار
دانشجو
71
زری
کلیدی و نکات
ها ،عبارات
صورت که واژه
بدین
گردید.
اولیه استخراج
 8ماه
آرایشگر
دیپلم
73
الله
مشخص و
واحدهای معنایی
دیپلمدر قالب
گان
تکنند
 11ماه
حسابدار
فوق
شــرک 77
برجسته سخنان شهین
 8ماه
خانهدار
دیپلم
76
برچســبگذاریآیداشد .در مرحله بعد که تحلیل در سطح باالتر و با انتزاع

یافته ها
دیــدگاه زنان مطلقــه پیرامون عوامــل موثر بر
درون مایههای
درون مایههای
طــاق در قالــب چهار درونمایه اصلی شــامل
طبقات اولیه
اصلی
فرعی
«عوامل فــردی»« ،عوامل بین فــردی»« ،عوامل
ازدواج به خاطر شکست تحصیلی ،ازدواج به خاطر شکست عاطفی،
ازدواج زنان با
خانوادگــی» و «عوامــل فرهنگــی -اجتماعی»
ازدواج راهی برای فرار از شرایط نامساعد خانواده ،ازدواج راهی برای
انگیزه نامناسب
زندگی در خارج از کشور ،ازدواج احساسی و بدون شناخت کافی
عوامل فردی
وشش درونمایه فرعی طبقهبندی شد .جدول 2
مسائل روانی و
افسردگی ،سوء ظن شدید ،حساست شدید ،فریب و ظاهرسازی،
دستهبندی درونمایههای اصلی ،فرعی و طبقات
شخصیتی شوهر
فقدان مسئولیت پذیری ،عدم استقالل فکری و وابستگی به دیگران
اولیه را به اختصار نشانداده شده است.
عدم ابراز عالقه و تأمین نشدن نیازهای عاطفی ،فقدان همدلی،
عوامل بین
فقدان مهارتهای
پرخاشگری به مثابه ابزار ارتباطی ،ناتوانی شوهر در رابطه جنسی،
ازدواج زنان با انگیزه نامناسب :انتخاب
فردی
ارتباطی موثر
بیمیلی جنسی شوهر
همســر که یکی از مهمتریــن انتخابهای افراد
ازدواج تحمیلی به جای انتخاب شخصی ،اتکای خانواده به شناخت
تقابل سنت و
اطرافیان به جای تحقیق پیش از ازدواج ،زندگی با خانواده شوهر،
عوامل
در طــول زندگــی تلقــی میشــود ،گاه تحت
تجدد در نظام
عدم پذیرش از سوی خانواده شوهر ،دخالت اطرافیان ،مردساالری در
خانوادگی
خانواده
تأثیرنگرشهای آرمانی و انگیزههای نامناســب
خانواده ،مخالفت با ادامه تحصیل زنان
قــرار گرفته و باعث میشــود افراد در مهمترین
همزیستی فرهنگ
تعدد زوجین ،فرهنگ پذیری از رسانههای بیگانه ،روابط عاطفی و
بومی در کنار ظهور
عوامل
انتخاب زندگــی خود ،از روی احســاس ،جبر
جنسی فرازناشویی
فرهنگ نوین
فرهنگی-
محیطــی و ناآگاهی دســت به اقــدام و انتخاب
اجتماعی
استعمال مشروبات الکلی ،اعتیاد به مواد مخدر ،سرقت و
ارتکاب جرم
کالهبرداری ،خشونت جسمی و جنسی
بزنند .به عنوان مثال ســاناز که در  22سالگی و
بعد از چندین بار شکســت در آزمون ورودی دانشــگاهها تصمیم میگیرد با مردی که دارای مدرک فوق لیسانس و دو
بــار تجربه طالق بوده ،ازدواج کند آن هم فقط به خاطر داشــتن مدرک تحصیلی بــاال .او چنین میگوید« :آرزوی من
کنکور بود .اما بعد از چند بار شــرکت در آزمون ،تصمیم گرفتم با مردی که فوق لیســانس و دو بار تجربه
قبولــی در 4
طالق داره ،ازدواج کنم .با اینکه میدونستم اصال به دردم نمیخوره .اما به خاطر مدرک دانشگاهی باال ،شیفته ازدواج
با اون شدم» .یا صبا از انگیزه ازدواجش به خاطر زندگی در خارج از کشور میگوید :با توجه به اینکه سنم باال رفته بود،
با مردی که  10سال بزرگتر از خودم بود و از سن  15سالگی به همراه خانوادهاش به استرالیا مهاجرت کرده بود ،ازدواج
جدول( )2درونمایههای اصلی و فرعی و طبقات اولیه استخراج شده
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کردم .مردی که هیچ شناختی ازش نداشتم
و افکارو عقاید و کال شیوه زندگیش با من
متفاوت بــود ،اما چون زندگــی در خارج
همیشــه رویــای من بــود باعث شــد بهش
جــواب مثبت بدم .یــک ازدواج ناآگاهانه!
ازدواجــی که از همون دوران عقد به طالق
ختم شــد» .شــیوا از رابطه کامال احساســی
و عاشــقانه و بــه دور از هــر نوع شــناخت
و آگاهــی میگویــد« :خانوادهام به شــدت
مخالف ازدواجم بودن .پدرم میگفت :پسر
مســتقلی نیست و به خانوادهاش تکیه داره و
نمیتونه یک زندگی رو اداره کنه اما عشق
و عالقه بچهگانه همه وجودم رو پر کرده بود
وبه حرف کســی اهمیت ندادم .میخواستم
به هر قیمتی که شــده باهــاش ازدواج کنم.
خانــوادهام هــم وقتی اصرار مــن رو دیدن
دســت از مخالفت کشــیدن .بعدها متوجه
شــدم که حق با پدرم بــود و اگه به حرفش
گوش میدادم شــاید امــروز مهر طالق رو
شناســنامهام نبود»« .پدرم همیشــه عصبانی
بود و با مادرم مدام ســر ناسازگاری داشت.
مرتب دعوا مرافعه داشــتن .دلم میخواست
از اون خونــه برم و همین باعث شــد که به
اولین خواســتگارم بدون هیچ فکری پاسخ
مثبت بــدم .میخواســتم با رفتــن از خونه
پدرم روی خوشــبختی رو ببینم اما بدبخت
شــدم» .این را آیــدا در خصوص شــرایط
نامطلــوب خانه پدری میگوید .اما شــراره
از رابطــه ناتمام خود با دوســت پســرش و
ازدواج بــا اولین خواســتگارش بــه خاطر
شکست عاطفی ســخن میگوید :با دوست
پسرم حدود  2سال رابطه داشتم .مدام بهش
میگفتم کــه برای خواســتگاری اقدام کنه
اما هر بــار بهونه میآورد .میگفت موقعیت
ندارم ،شغل حسابی ندارم و از این حرفها.
تا اینکه متوجه شــدم که اصال قصد ازدواج
بــا من رو نــداره و اصال نمیخــواد زیر بار
مسئولیت بره .منم به خاطر اینکه احساساتم
جریحهدار شده بود ،به یکی از خواستگارام

جــواب مثبت دادم به این امید که اون پا پیش بذاره ،اما اقدام نکرد و
منم ازدواج کردم».
مســائل روانی و فقدان ثبات شــخصیتی :از دیــدگاه زنان
شــرکت کننده در پژوهش ،مســائل روانی و فقدان ثبات شخصیتی
یکی از عوامل موثر بر طالق گزارش شــد .داشتن مشکالت روانی و
شــخصیتی شوهر در اغلب موارد ادامه زندگی را با تنش و کشمکش
زوجین همراه ساخته تا جایی که تحمل عرصه بر زنان تنگ میگردد
و طالق را بر ادامه زندگی مشترک ترجیح میدهند .برای مثال فرشته
در خصوص عدم اســتقالل فکری و وابستگی شــوهرش به دیگران
میگوید« :خیلی به خونوادهاش وابسته و متکی بود .هرگز نمیتونست
در هیچ کاری خــودش تصمیم بگیره .بدون نظــر خونوادهاش حتی
کوچکتریــن و پیشپا افتادهترین مســألهای رو هم نمیتونســت حل
کنه و این مســأله روز به روز من رو بیشــتر عصبی میکرد» .شهناز در
خصوص افســردگی شوهرش میگوید« :شــوهرم افسرده بود .خیلی
منزوی و گوشــهگیر بود .اهــل رفت و آمد و معاشــرت نبود .گاهی
خــودم تنهایی مهمونی میرفتم .خیلی کم حرف بود .نســبت به همه
چیز بیاهمیت و بیتوجه بود .داروی افسردگی هم مصرف میکرد اما
مثل اینکه تأثیر خوبی نداشت .کال کسل بود و حال و حوصله خودش
رو هم نداشــت چه برسه به من .کمکم احساس کردم که بود و نبود
من توی اون خونه هیچ اهمیتی نداره .منم داشــتم افســرده میشــدم.
وقتی بهش پیشــنهاد میدادم یه تغییــری در زندگیمون ایجاد کنیم با
بیتفاوتیش مواجه میشــدم .به خاطر همین تصمیم گرفتم که هر چه
زودتر از این زندگی برم بیرون» .لیال از ســوء ظن شــدید همســرش
میگوید« :خیلی شــکاک بود .مرتب گوشیم رو چک میکرد .حتی
نسبت به تماس تلفنی همکارانم هم حساس بود .به اشتباه فکر میکرد
من با مرد دیگهای در رابطه هستم .حساسیتش روز به روز بیشتر میشد
تا اینکه هر روز صبح خودش منو تا اداره میرســوند و ظهر میاومد
دنبالم .بارها ســر همین مســأله با هم جر و بحث داشتیم اما اون دست
از شکاکیتش برنمیداشــت .من رو متهم به کاری میکرد که هرگز
حتــی فکرش هم به ذهنــم خطور نکرده بود!» .اما آیدا از خساســت
بیحد و حصر شوهرش میگوید :طی اون  8ماهی که باهاش زندگی
کــردم حتی یه هدیه خیلی کوچیک ازش نگرفتم .خساســتش حد و
اندازه نداشــت .همــه خریدهامو چک میکرد و بــه خاطر خرید یه
وســیله حتی نسبتا ارزون هم باهام جر و بحث میکرد» .آیدا همچنین
از ظاهرســازیهای شــوهرش میگویــد« :در دوران عقدخودش رو
پیــش خونوادهام طــوری جلوه داد که همه بهــش افتخار میکردن و
به من غبطه میخوردن که چه شــوهر خوبی گیــرم اومده با اخالق،
مومــن ،اهل آداب و معاشــرت و ...اما شــخصیت واقعی خودش رو
فقط در زندگی نشــون داد» .مینا از بیمســئولیتی شــوهرش نسبت به
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زندگی میگوید« :با اینکه مسئولیتهای اجتماعی زیادی رو بر عهده
داشــت ،اما نســبت به زندگیمون ،نســبت به آینده بچههامون خیلی
بیتفاوت بود .هیچ وقت به درس و مشق بچهها رسیدگی نمیکرد .به
مدرسهشون اصال سر نمیزد .بچهها که مریض میشدن خودم تنهایی
میبردمشون دکتر .همه مسئولیتهای این زندگی رو دوش من بودو
در هیچ کدوم از مشکالت زندگیمون حضورش رو احساس نکردم.
فقط ســر کار میرفت و وقتی هم میاومد انتظار داشت همه چیز رو
به راه باشه».
فقدان مهارتهای ارتباطــی مؤثر :ارتباط کالمی و عاطفی
برای زنان در زندگی زناشــویی از جایگاه ویژهای برخوردار اســت،
فقدان ایــن مهارت در زوجیــن عامل ایجاد فاصلــه و جدایی عمیق
عاطفی در همســران میگردد ،به طوری که میتواند عامل جدایی و
طالق باشــد .منظور از مهارتهای ارتباط بین فــردی در این مطالعه
ارتباط عاطفی ،ارتباط کالمی و ارتباط جنســی اســت .به عنوان مثال
شــراره در ارتباط با عدم ابراز عالقه و توجه شوهرش میگوید :هرگز
بهم ابراز عالقه نمیکرد .نســبت بهم خیلــی بیتوجه بود .بود و نبودم
براش اهمیتی نداشــت .تو اون خونه احســاس پوچی بهم دست داده
بود .اصوال از نظر اون ابراز عالقه و توجه نشــون دادن یه کار بچهگانه
و مســخره میاومد .هر بار کــه بهش اعتراض میکردم ،با ریشــخند
میگفت :مگه بچه شــدی ،توجه ،توجه!» .شــیرین از فقدان همدلی
میگوید« :زن و شــوهری که نتونن در مشکالت از همدیگه حمایت
کنن و سنگ صبور هم باشن ،همون بهتر که از هم جدا بشن .شوهرم
هیچ وقت در مشــکالت کنارم نبود و حمایتم نکرد .مادرم که فوت
کرد اصال درک نمیکرد که مرگ مادر یعنی چی؟! مرتب بهم طعنه
میزد کــه :چه خبرته آبقــوره گرفتی ،مرد که مــرد ،خدا رحمتش
کنه! در همه مســائل اینطور بــود .همدلم و همزبونم نبود .اما ســاناز
از پرخاشگریهای شــوهرش میگوید« :اصال نمیشد باهاش حرف
زد .تــا یه چیزی میگفتــم بهم پرخاش میکرد ،عصبانی میشــد .به
هیچوجه نمیتونســتیم با همدیگه دو تا آدم معقول بشییم و در مورد
مســألهای صحبت کنیم ،اون همیشــه عصبی و بدخلــق بود .انگاری
تا من میخواســتم حرف بزنم ،عصبی و پرخاشــگر میشد ،چون با
اطرافیان و خانوادهاش اینطور نبود» .ناتوانی جنســی شوهر ،برای لیال
به مشکلی بزرگ تبدیل شده بود« :ناتوانی جنسی داشت .به اصرار من
چندین بار به پزشک مراجعه کرد اما نتیجهای نداشت .از نظر پزشکان
ناتوانیش منشــأ روانی داشت نه جسمی .باید تحت روان درمانی قرار
میگرفــت .اما حاضر به ایــن کار نبود» .زری هم از بیمیلی جنســی
شــوهرش میگوید« :هیچ تمایلی به رابطه جنســی نداشت .همه راهها
رو برای ایجاد میل و عالقه درش امتحان کرده بودم اما بینتیجه بود.
کتابهای زیــادی رو در این مورد مطالعه کردم و از یه روانشــناس

خانــواده هــم کمــک گرفتم .بایــد هر دو
تحت مشــاوره قرار میگرفتیم اما شــوهرم
راضــی به این کار نبود .میگفت من همینم
که هستم اگه خسته شــدی میتونی از این
زندگی بیری بیرون .نسبت به هم خیلی سرد
و بیعاطفه شــده بودیم و دیگه دلیلی برای
ادامه زندگی باهاش نمیدیدم».
تقابل سنت و تجدد در نظام خانواده:
با توجه بــه چالشهای وســیعی که امروزه
خانــواده بــا آن رو بــه روســت ،الگوها و
ارزشهای ســنتی کارکرد موثرخود را در
حد بســیار زیــادی از دســت دادهاند و در
معــرض تغییر و دگرگونی قــرار گرفتهاند.
در بافــت فرهنگی نمونههــای مورد مطالعه
هنــوز کارکرد ایــن الگوهــا و ارزشهای
سنتی در حد نســبی پابرجاست اما دیگر از
سوی جوانان پذیرفتنی نیست .به عنوان مثال
نادیا از ازدواج تحمیلیاش سخن میگوید:
«بعد از طالق اولم به اصرار و اجبار خانواده
مجــددا ازدواج کــردم .با اینکــه کمترین
عالقهای به شوهرم نداشتم اما حق مخالفت
هم نداشتم ،مخصوصا اینکه ازدواج اولم به
میل و عالقه خودم بود .پدرم نظرش این بود
کــه اگه همون بار اول خودش برام شــوهر
انتخــاب میکرد حاال من مطلقه نمیشــدم.
امــا انتخاب پدرم هم به طالق منتهی شــد».
اللــه از عــدم تحقیــق و شــناخت قبــل از
ازدواج میگوید« :خانواده شــوهرم یکی از
خانوادههای سرشناس و پولدار شهر بودند.
بــه اعتبار شــهرت و ثروتشــون خانــوادهام
نیازی به تحقیق ندیدن» .ســاناز از زندگی با
خانواده شوهرش میگوید« :قبل از عروسی
قــرار بــر این بود کــه  3-2ماه بــا خونواده
شوهرم زندگی کنیم و بعد یه خونه بگیریم.
امــا  6ماه از ازدواجمون گذشــت و خبری
از خونــه گرفتــن نبود .همه مســئولیتهای
خونه ،آشــپزی ،نظافت ،پرســتاری از مادر
شوهرم که ســرطان داشــت ،همه به عهده
مــن بود .مثل کلفت کار میکردم و کســی
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قدرمو نمیدونســت و اصــرار من هم برای
زندگی مســتقل بی نتیجه بود» .آیدا ازعدم
پذیرش از ســوی خانواده شــوهر میگوید:
والدینــش با ازدواج ما مخالف بودن .منو به
عنوان عروسشــون قبول نداشتن و مدام بهم
ســرکوفت میزدن» .شــهین از دخالتهای
خانوادگــی میگویــد« :کارمون بــه جایی
رسیده بود که حتی عمو و عمههای شوهرم
در زندگیمــون دخالت میکــردن و برامون
تعیین تکلیف میکردن .حتی در کوچکترین
مســائل مون مثل خرید لوازم خونه دخالت
میکــردن» .شــراره از زندگــی در خانواده
مرد ســاالر میگوید« :زندگی در یه خانواده
مردســاالر عین اســارته .هیــچ اختیاری از
خودم نداشــتم .حتی اجازه رفتــن به خونه
پدرم رو هم نداشــتم .با اینکه ما طبقه پایین
خونه پدر شــوهرم بودیم ،امــا مرتب رفت
و آمدمو کنترل میکــردن و تذکر میدادن
که خوب نیســت زن اینقد بیاد و بره» .مریم
در خصوص تشــویق خانــوادهاش به طالق
میگویــد« :بعــد از چندین بــار اختالف و
کشمکشــی کــه بین مــن و شــوهرم پیش
اومد ،مادرم اصرار داشت که طالق بگیرم.
میگفت :اون دیگه برای تو شــوهر نمیشه،
با ایــن دعــوا مرافعههاتون ،هر چــه زودتر
جدا بشــی برات بهتره» .اما زری از مخالفت
شــوهر با ادامه تحصیلش ســخن میگوید:
«با خونواده شــوهرم همسایه بودیم و تقریبا
رفت و آمد داشتیم .موقع آشنایی هر دومون
دیپلم بودیم تا اینکه من در دانشــگاه تبریز
قبول شــدم و همون دوره بود که شــوهرم
اومد خواســتگاری .اولین شرطش این بود
که انتقالی بگیرم و بیام شهر خودمون درس
بخونم .منم چون دوسش داشتم قبول کردم.
بعد از یک ســال که از زندگیمون گذشت،
مخالفتها شــروع شــد .گفــت باید درس
خوندن رو رها کنــی و به خونه و زندگیت
برسی .من زن تحصیل کرده نمیخوام .این
اختالفات مدتی ادامه داشت اما به هیچ وجه

نظرش عوض نشد .منم به خاطر همین مسأله درخواست طالق دادم»
ارتکاب جرم :شهرســتان مرزی بانه همانند بســیاری از شهرهای
دیگر ایران دستخوش تغییرات اجتماعی و فرهنگی وسیع گشته است.
در دهههــای اخیر افزایش اعتیاد ،جرم و فقر در این شهرســتان بیداد
میکنــد .به طوری که از دیدگاه زنان مــورد مطالعه در این پژوهش،
ارتکاب جرم ،اعتیاد به مواد مخدر و استعمال الکل از مهمترین عوامل
موثر بر وقوع طالق هســتند .این در حالی اســت که با شیوع جرم در
جامعه ،ارزشهای فرهنگی نیز دگرگون شــدهاند و ارزشهای نوینی
که خاستگاه غربی دارند ،در جامعه رایج شده است.
در ارتباط با استعمال الکل فرشته میگوید« :شوهرم همیشه مست بود.
مصرفش باال بــود .الکل مصرف میکرد .کمی بعــد از مصرف خون
جلوی چشاشــو میگرفت .با اینکــه ازش قول گرفته بــودم که ترک
یکرد .به خاطر بچههام
کنه اما یواشــکی میآورد تو خونه و مصرف م 
جدا شــدم .میترسیدم که اونام گرفتار بشــن» .الله که در دوران عقد
از همسرش جدا شــده بود ،میگوید« :در دوران عقد از طریق یکی از
فامیالی شــوهرم متوجه شدم که شوهرم سالهاست ،اعتیاد داره و این
مســأله رو از من و خانوادم پنهان کرده و حتی در نتیجه آزمایش هم به
کمک یکی از دوستانش که در آزمایشگاه کار میکرد ،تغییراتی داده
بود ،که مسأله اعتیاد مخفی بمونه» .مریم از سرقت و کالهبرداریهای
شــوهرش میگوید« :شــوهرم مجرم فراری بود .پروندههای زیادی در
کالنتری داشــت از ســرقتهای کوچیک گرفته تا فــروش مواد و...
هــر روز باید میرفت کالنتری و اعــام حضوری میداد .از این وضع
خسته شده بود .تا اینکه یه روز به دروغ گفت :وکیل گرفتم تا کارهام
رو بــه راه کنه و باید چنــد روزی برم تهران .اما دیگه هرگز ندیدمش.
آخرین باری که صداشو شنیدم از کشور عراق تماس میگرفت .برای
همیشه فرار کرد و اگه برمیگشت محکوم به حبس ابد میشد» .شهناز
هم در مورد خشــونتهای جنسی همسرش که ناشی از استعمال الکل
بود ،سخن میگوید« :بارها ازش خواسته بودم که این مشروب کوفتی
رو بذاره کنار ،اما مگه گوشــش بدهکار حرف من بود؟! مدتی ترک
کرد و ســرش به کار و زندگیش گرم شد اما همین که مشکلی براش
پیش میاومد شــروع به مصرف میکرد ،یه شب که مست کرده بود،
مثل دیوونهها بهم حملهور شــد ،چند بار سرم رو به دیوار کوبوند ،میل
جنســیش به شــدت زیاد شده بود .اونقدر بهم فشــار آورد تا جنین دو
ماههام سقط شد .همه تنم آثار کتکهاشه».
همزیســتی فرهنگ بومی در کنار حضور فرهنگ نوین :با
رواج شهرنشــینی و افزایش حاشیهنشــینی و نوع مشاغل برخواسته از
قاچاق کاال در بانه ارزشهای نوینی در حال شــکلگیری اســت که
مغایر با روح جمعی اســت و بنیان خانواده را به شدت تهدید میکند.
به عنوان مثال شــیوا از تعدد زوجین میگوید« :به بهانه کار و بردن جنس
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برای مشتریانش به شهرهای دور و نزدیک کمتر خونه بود .وقتیام خونه
بود ،اصال حرف نمیزد ،میگفت :راحتم بذار خستهام .تا اینکه از طریق
یکی از فامیالی نزدیکمون فهمیدم که یه شــهر دیگه خونه و زندگی
تشکیل داده بدون اینکه من بفهمم» .نادیا از تأثیر شبکههای ماهوارهای
بر انتظارات شوهرش میگوید« :پای ماهواره مینشست و به کانالهای
فارسی نگاه میکرد و مرتب بهم طعنه میزد که زن باید خوشگل باشه،
خوش تیپ باشه و ...ازم میخواست مثل اونا لباس بپوشم و باشگاه برم
که اندامم خوش فرم بشه .انتظاراتش روز به روز بیشتر میشد و منم به
خاطر کارهای خونه و رســیدگی به بچهها نمیتونستم اونقدر که اون
میخواســت به خودم برسم وقتی هم مطابق خواستهاش عمل میکردم
راضی نمیشــد و حتما یه ایرادی ازم میگرفت .انتظار داشت من پا به
پــای مدلهای ماهــوارهای بیام و برم» .مینــا از خیانت و روابط عاطفی
خارج از چهارچوب ازدواج ســخن میگوید« :مرتب گوشــیش زنگ
میخورد و وقتی من پیشش بودم هیچوقت جواب نمیداد .تا اینکه یه
روز که حموم بود گوشــیش رو یواشــکی چک کردم .پر از پیامهای
عاشــقانه بود» .ساناز از خیانت جنســی سخن میگوید« :میدونستم که
رابطههای جنسی خارج از ازدواج داره .به رابطه زناشویمون اصال پایبند
نبود .گاهی برای مأموریت کاری میرفت ،شــیراز ،کاشان و ...و تا یه
ی هم برمیگشت کامال سرحال و قبراق بود .یه بار
هفته برنمیگشت وقت 

که دعوامون شــد و من برگشتم خونه پدرم،
بعد از یک ماه که اومــد برم گردونه خونه،
گفت :فکر نکن این مدت بهم سخت گذشته
و تو فشــار بودم .من خیلی راحت با زنهای
دیگه در رابطه هســتم و این مدت که نبودی
چندین بار تجربه سکس داشتم و به وجود تو
هیچ نیازی ندارم» .استفاده ازراههای ارتباطی
مــدرن نیز یکی از عوامل موثــر در طالق از
دیدگاه شــرکتکنندگان در این مطالعه بود.
لیال در این باره میگوید« :شــوهرم مرتب تو
فیسبــوک و چت و وایبر بــود .وقتی بهش
اعتراض میکردم ،میگفت :دنیا عوض شده
و عصر ،عصر ارتباطاته! تو خونه فقط حضور
فیزیکی داشت .همه مخاطبانش هم زن بودن
و تا نیمههای شــب مشغول چت و وایبر بود.
با بعضیهاشــونم به بهانه فعالیت کاری قرار
حضوری میگذاشت و بهانهاش این بود که به
راهنماییشون برای تکمیل پروژهام نیاز دارم».
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بحث و نتیجه گیری
هدف از مطالعه حاضر تبیین دیدگاه زنان مطلقه پیرامون عوامل موثر بر طالق در شهرســتان بانه بود .با توجه به مرزی
بودن شهرســتان بانه و رواج شهرنشینی طی دهههای اخیر نظام خانواده با تغییرات وسیعی روبه رو گشته است ،بهطوری
که بیش از پیش شــاهد افزایش آمار طالق در این شهرستان هســتیم .تصمیم به طالق نتیجه فشار درونی شدیدی است
که حداقل به یکی از همســران وارد میشــود .در این مطالعه که از دیدگاه زنان مطلقه صورت گرفت ،مهمترین عوامل
موثــر بر طالق عوامل فردی ،عوامل بین فردی ،عوامل خانوادگی و عوامل فرهنگی -اجتماعی گزارش شــد .ذکر این
نکته حائز اهمیت اســت که در بافت فرهنگی نمونههای مورد مطالعه ،علت وقوع طالق صرفا به خاطر یک عامل نبوده
است ،بلکه مجموعهای از عوامل همزمان دخیل بودهاند و همین امر ادامه زندگی را برای افراد دشوار میسازد .این نکته
حاکی از این اســت که عوامل متعددی بر بروز طالق به عنوان یک بیماری مزمن اجتماعی موثر هســتند و هر چه تعداد
این عوامل بیشتر باشد ،خطر بروز طالق بیشتر میگردد.
عامل فردی به عنوان یکی از عوامل موثر بر طالق ،اشــاره بر ازدواج با انگیزه نامناســب از ســوی زنان دارد .از دیدگاه
شرکتکنندگان ازدواجهای احساسی و بدون شناخت کافی ،ازدواج به خاطر رسیدن به آرزوها و آرمانها و انتخابهای
خودسرانه از همان دوان عقد و یا ماههای آغازین شروع زندگی زناشویی محکوم به شکست بودند .در مطالعه مشکی،
شاه قاسمی ،دلشاد نوقایی و مسلم ( 50 ،)1390درصد موارد طالق در دوان عقد اتفاق افتاده است .این دوان گذرگاهی
بین دوران مجردی و زندگی مشــترک و فرصتی برای تبادل نظر و شــناخت زوجین از یکدیگر است و تا حد زیادی با
خصوصیات یکدیگر آشنا شده و گاه به علت عدم تفاهم زمینههای ناسازگاری و از هم پاشیدن زندگی مشترک فراهم
میگردد.ازدواجهایی که با انگیزههایی که در آن افراد درصدد رسیدن به آرزوها و رویاهای دست نیافتنی خود هستند،
چنانچه یافتههای این مطالعه نشــان داد ،نهایتا منجر به طالق میگردد .جبران شکستهای اجتماعی(تحصیلی و عاطفی)
از طریق ازدواج ،زندگی در خارج از کشــور ،فرار و دور شــدن از شرایط نامساعد و آشفته خانه پدری همگی اهدافی

کبری واعظی
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فردگرایانــه هســتند که زنان مــورد مطالعه
در این پژوهــش ،از طریق ازدواج درصدد
دستیابی به این اهداف بودند .محسنزاده و
همکاران ( )1390نیز در مطالعه خود یکی از
عوامل نارضایتی زناشویی و طالق را ازدواج
بــا انگیزههای نامناســب گــزارش کردند.
ازدواجهایی که از همان آغاز به دلیل عشق
و عالقه یا بر اســاس مالکهای نادرســت
صورت گرفته اســت .این یافتــه همچنین با
نتایج مطالعه مشــکی و همــکاران ()1390
ومطالعه شهولی ( )1390همخوانی دارد .در
این مطالعه مسائل روانی و شخصیتی همسر
از جملــه بدگمانی ،افســردگی ،خساســت
شدید ،دوگانگی شخصیت و از این قبیل از
عوامل موثر بر طالق گزارش شد .بدگمانی
و ســوءظن شــدید در مطالعه محسنزاده و
همکاران ( ،)1390غیاثی ،روســتا و برابری،
( ،)1390عــدم صداقــت شــوهر (غیاثی و
همــکاران ،)1389 ،بیماریهای جســمی یا
روانی همسر (مشــکی و همکاران)1390 ،
نیز گزارش شده است.
امــا عوامل بیــن فردی موثر بــر طالق که
در این مطالعه به عنــوان فقدان مهارتهای
ارتباطــی از آن یاد میشــود ،نقش بســیار
مهمی در وقــوع طــاق دارد .زوجینی که
فاقد مهارتهای ارتباطی ضروری برای حل
مشکالتشان هســتند ،حتی کوچکترین
مشکل نیز برایشــان حل نشدنی خواهد بود
(داودی ،اعتمــادی و بهرامی.)122 :1390 ،
مهرابیزاده هنرمند ،حسنپور و مهدیزاده
( )1389در مطالعه خود به این نتیجه دســت
یافتنــد که آمــوزش مهارتهــای ارتباطی
همچون همدلی و ارتباط موثر باعث ارتقای
سطح درک فرد از دیگران ،تحمل تفاوتها
و احتــرام به دیدگاههای مختلف میشــود.
غفاری و رضایی ( )1392نیز در مطالعه خود
به این نتیجه رســیدند کــه افزایش تبادالت
مثبت ،نیازهای عاطفی -روانی همســران را
ارضا کرده ،باعث ایجاد احساسات مثبت به

یکدیگر میگردد و در نتیجه صمیمیت و رضایت زناشویی را به همراه
خواهد داشــت و این از طریق آموزش مهارتهای ارتباطی به عنوان
یکــی از مهارتهای زندگی میســر میگردد .از دیــدگاه زنان مورد
مطالعه در این پژوهش اختالالت جنســی (بیمیلی جنســی و ناتوانی
جنســی) عاملی موثر در جدایی و طالق گزارش شــد .مسائل جنسی
در بسیاری از موارد میتواند نتیجه عدم اطالعات کافی ،نگرشهای
منفی نســبت به رابطه جنســی و انتظارات واهی درباره رابطه جنســی
باشــد (اوو .)712 :2012 ،نتایج مطالعه فروتن و میالنی ( )1387نشان
داد که رضایتمندی جنسی ،عامل مهمی در موفقیت زندگی زناشویی
اســت و عدم رضایــت از آن یکی از عواملی اســت که باعث از هم
گسیختگی خانواده میگردد (فروتن و میالنی.)43 :1387 ،
یافته دیگری که توجه خاصــی را میطلبد ،عوامل خانوادگی موثر
بر طالق اســت .نقش پررنگ خانوداهها در وقوع طالق انکار ناپذیر
است .در بافت فرهنگی نمونههای مورد مطالعه ،شکاف عظیمی میان
ســنت و تجدد در خانواده شکل گرفته است .بسیاری از والدین سعی
دارند بر اســاس اصول ســنتی و کهن ،زندگی فرزندانشــان را اداره
کنند ،در حالی که نســل امروزی با باورها و ارزشهای جدیدی که
کســب کرده است ،تمایل به اســتقالل هر چه بیشتر و ایجاد خانواده
هســتهای دارد .ایــن واقعیــت که خانواده به صورت ســنتی شــکل
میگیــرد امــا ارزشها و مفاهیــم جدید بنیان آن را تحــت تأثیر قرار
داده اســت ،غیر قابل انکار است .در جامعه ما خانواده به شکل سنتی
شــکل میگیرد اما طالقهای مــا دقیقا تحت تأثیــر ارزشهای نوین
اســت .از دیدگاه شــرکتکنندگان در این پژوهش ازدواج اجباری،
زندگی با خانواده شــوهر ،دخالتهای خانوادگی و مردســاالری در
خانــواده از عوامل موثر بر وقوع طالق عنوان شــد .دخالت اطرافیان
قویتریــن پیشبینیکننــده میــزان گرایش به طالق اســت و هر چه
دخالت اطرافیان در زندگی زناشــویی بیشــتر باشد ،گرایش زوجین
به طالق افزایش مییابد (فاتحــی دهاقانی و نظری.)48-46 :1390 ،
در واقع هر چه شــبکه خویشاوندی قویتر باشد ،دخالت اطرافیان در
روابط زوجین از طریق سلب قدرت تصمیمگیری از زوجین موجبات
بروز اختالفــات خانوادگی را فراهم نموده و احتمال جدایی افزایش
مییابد .یافتههــای مطالعهریاحــی ،علیوردینیــا و بهرامی کاکاوند
( ،)1386مشــکی و همکاران ( ،)1390محســنزاده ،محمد نظری و
عارفی ( ،)1390شــهولی ( )1390و قــادرزاده و همکاران ( )1391از
دخالتهای خانوادگی به عنوان یکی از عوامل موثر بر طالق حمایت
میکند .ازدواجهای سنتی معموال بر اساس مصلحت جمع و منطبق بر
ســنتها شــکل میگیرد (علی احمدی و پور رضا کریم سرا:1392 ،
 )17اما این نوع ازدواج در شــرایط کنونــی که جامعه دوره گذار از
ســنت به ســمت تجدد را در پیش دارد ،و این گذار بدون تنش و با

دیدگاه زنان مطلقه پیرامون عوامل موثر بر طالق (مطالعه موردی :زنان مطلقه شهرستان بانه)

پیشنهادات
از یافتههــای مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت که عوامل مؤثــر بر طالق از دیدگاه زنان مطلقه متنوع و پیچیده بوده
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روالی نرم اتفاق نمیافتد ،در بســیاری از مــوارد به طالق میانجامد،
چرا که افراد خواهان ازدواج بر اســاس مصلحت فردی و ارزشهای
فردی خود هســتند .همچنیــن نکته دیگری که جلــب توجه میکند
اقتدار پدرســاالرانه در ازدواجهای سنتی اســت .در جامعه ایستا که
ســلطه جامعه بر فرد همه جانبه و دایره اختیارات فردی بسیار محدود
است ،تضعیف نظام خویشاوندی ،تغییر جایگاه فرد تصمیمگیر اصلی
و میزان برابرخواهی جنســیتی بــه مثابه مولفههای غیر مرســوم تلقی
میشود .اما عناصر ســاختی و کارکردهای خانواده ،در حال گذار از
وضعیت ســنتی به مدرن اســت و با تضعیف شــدید نظارت جامعه و
خانــواده بر فرد ،تأمیــن نیازهای فردی به انتظــارات جامعه و مصالح
خانواده تفوق پیدا کرده اســت (علی احمدی و همکار-14 :1392 ،
 .)15در چنین شرایطی شاهد تضعیف اقتدار پدرساالری ،گرایش به
هستهای شــدن خانواده و عدم پذیرش دخالتهای خانوادگی هستیم
که در یافتههای این مطالعه نیز به آن اشاره شده است.
عوامــل اجتماعی -فرهنگی یکی دیگــر از عوامل موثر بر طالق از
دیدگاه شــرکتکنندگان در ایــن مطالعه بود .در منطقــه مرزی بانه،
به دلیل تجارت مرزی و رشــد اقتصادی ناپایدار ،توســعه شهرنشینی،
مهاجرپذیر شــدن این شهر از اســتانهای مجاور (آذربایجان شرقی،
آذربایجان غربی و ،)...تغییرات وسیع در شرایط اقتصادی ،در اختیار
داشــتن حجم انبوهی از ســرمایه اقتصادی در میان تعدادی از افراد،
تعامل اقتصادی و اجتماعی به هم خورده و متعاقب آن پســترفتگی
فرهنگی مشاهده میشــود .در چنین وضعیتی ساختار کلی جامعه که
خانواده هم جزئی از این ساختار است ،تغییر یافته و زندگی از حالت
سنتی خود خارج شده است و به سمت الگوها و شیوههای نوین پیش
رفته اســت و در گذر از این تغییر و تحــوالت ،عوامل بروز و ظهور
زمینههای بروز خشــونت ،اعتیاد ،ســرقت و کالهبرداری فراهم شده
اســت .اعتیاد به مواد مخدر صمیمت و روابــط مطلوب میان اعضای
خانواده را مختل میکند و همزیســتی خانوادگی در چنین شــرایطی
از میان مــیرود .نتایج مطالعه غیاثی و همکاران ( ،)1389مشــکی و
همکاران ( ،)1390محسنزاده و همکاران ( ،)1390شهولی (،)1390
توســلی و ندوشــن ( )1390از اعتیاد به عنوان یکی از عوامل موثر بر
فســخ قراردادهای زناشویی نام میبرند .اســتعمال بیرویه مشروبات
ت خطیر خود
الکلــی نیز باعث میگردد ،فرد نتواند پذیرای مســئولی 
در خانواده باشــد .چنانچه در این مطالعه نیز بدان اشاره شد ،استعمال
مشــروبات الکلی با اعمال خشــونتهای جســمی و جنسی از سوی
شــوهرهمراه بوده اســت .غیاثی ،معین و روســتا ( )1389از خشونت

همســر بــه عنوان یکــی از عوامــل موثر بر
طالق در بین زنــان مراجعهکننده به دادگاه
خانواده شــیراز گزارش کردند .مشــکی و
همکاران ( )1390نیز در مطالعه خود به این
نتیجه دســت یافتند کــه در  48/6درصد از
زنان مطلقه در شهرســتان گناباد مواردی از
ســوء رفتار جسمی و در  57درصد مواردی
از پرخاشــگری دیده شده اســت .همچنین
خشــونت جنســی در مطالعه دیک سردی،
مکنزی و شوارتز ( )2004به عنوان یکی از
دالیل طالق گزارش شده است.
با توجــه به شــرایط مذکــور ارزشهای
اجتماعــی و فرهنگی نیز در این شهرســتان
به چالش کشــیده شــده است .اســتفاده از
رســانههای بیگانه ،تعدد زوجیــن و روابط
عاطفی -جنســی فــرا زناشــویی از عوامل
فرهنگی موثر بر طالق گزارش شــده است.
جامعهشناسان از رسانههای جمعی به عنوان
یکی از علل از هم پاشــیدگی خانوادههای
جــوان نام میبرند که تخــت تأثیر فیلمهای
مخرب ویدویــی و ماهوارهای قــرار دارند
(حاجی حســینی شــاهرودی.)91 :1380 ،
استفاده از رســانههای بیگانه باعث افزایش
سطح توقع و انتظارات شوهران شده و زمینه
تنش و اختالف بین همسران را موجب شده
است .برآورده نشــدن انتظارات همسران از
یکدیگر در زمینه اموری مانند اظهار عالقه و
محبت ،مورد احترام قرار گرفتن و سازگاری
در روابط جنســی و در دیگر زمینهها ،عامل
ایجــاد اختالف در بین همســران میشــود.
نتایج مطالعه قطبی ( ،)1383حبیبپور گتابی
( )1390مطالعــه الم و همــکاران ( )2004و
مطالعه کالمــی جن و همــکاران ( )2000و
فرتادو ،مارسن و سویل سنز ( )2010از نقش
فرهنگ به عنــوان عاملی قوی و اثرگذار در
طالق نام بردند.

کبری واعظی
 آگاهی مددکاران اجتماعی از عوامل فوق. خانوادگی و فرهنگی اجتماعی است، بین فردی،و مربوط به سطوح فردی
 ارائه مشــاورههای تخصصی و لزوم برنامهریزی و سیاستگذاریهای اجتماعی در زمینه،و انجام مداخالت پیشــگیرانه
 از این رو،توجه به توسعه پایدار اقتصادی در مناطق مرزی کشور در کاهش وقوع پدیده طالق نقش بسیار مؤثری دارد
:پیشنهادات زیر ارائه میگردد
. حین ازدواج و پس از ازدواج با هدف آگاهسازی زوجین، آموزش مهارتهای زندگی پیش از ازدواج.1
. آموزش و فرهنگسازی در ارتباط با عدم دخالتهای خانوادگی.2
. حین ازدواج و پس از ازدواج، انجام مداخالت حرفهای توسط مددکاران اجتماعی در زمینه مشاورههای پیش از ازدواج.3
. ایجاد زمینههای الزم برای مداخالت حرفهای توسط مددکاران اجتماعی در دادگاههای خانواده.4
. وضع قوانین همراه با ضمانت اجرایی در خصوص ازدواجهای اجباری.5
 عاطفی، جنسی، وضع قوانین همراه با ضمانت اجرایی در خصوص هر نوع همسرآزاری و اعمال خشونت (جسمی.6
.و روانی) در محیط خانواده
. تقویت و توسعه طرحهای پیشگیری از همسرآزاری در محیط خانوادگی.7
 اســتعمال، کاهش و کنترل آســیبهای اجتماعی تهدیدکننده نهاد خانواده در مناطق مرزی کشــور به ویژه اعتیاد.8
. خشونت و مواردی از این قبیل که زمینهساز بروز طالق میگردند،مشروبات الکلی
 توجه به توسعه پایدار اقتصادی و ایجاد زیر ساختهای اقتصادی برای اشتغال پایدار در مناطق مرزی به جای تکیه.9
.بر اقتصاد بیثبات و آسیبزای مرزی
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