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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
139-158، ص 1394اردیبهشت

بررسی توصیفی علل طالق عاطفی در بین زنان و مردان متأهل
مصاحبه از  مراجعه کنندگان به یکی از مراکز مشاوره در شهر رشت

1ته جامعه شناسی دانشجوي کارشناسی ارشد رش/ مجتبی عموزاد مهدیرجی

2دانشجوي کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی/ صدیف نوري

چکیده
و محـور  شده است پژوهش حاضر با هدف بررسی طالق عاطفی از دید زنان و مردان متأهل انجام

. روش پـژوهش  مطالعه بر فرایندي است که تجربه طالق عـاطفی زنـان و مـردان را شـکل داده اسـت     
باشد. جامعه آماري پژوهش حاضـر را  یافته میبزار مورداستفاده، مصاحبه ساختحاضر، کیفی است و ا

دهند کننده به یکی از مراکز مشاوره در شهر رشت بوده اند)، تشکیل میزنان و مردان متأهل (که مراجعه
اد باشد. تعـد گیري نظري و هدفمند میگیري از نوع نمونهکنند. نمونهکه در حال حاضر باهم زندگی می

گرفته است. بر اساس تحلیل صورت گرفته در دالیل طالق نمونه از طریق رسیدن به اشباع نظري انجام
احترامـی،  مقوله شامل: خیانت به همسر، عدم تفاهم، بـداخالقی و بـی  7عاطفی ازنظر افراد موردمطالعه، 

اقتصادي، احساس توجهی و مشکالت برآورده نشدن انتظارات، مشکالت جنسی و تأثیرات فناوري، بی
آمده است. در بین  افراد موردمطالعه، عدم مشارکت در دستدار نشدن همسر بهاعتیاد و بچه،برتر بینی

تعامـل بـا یکـدیگر و    فرصت نداشتن براي گفتگو وهمچنین حل مشکالت زندگی، تأثیرات فنّاوري و 
آمـده در  دسـت بر اساس نتایج بهساز براي طالق عاطفی است. ترین عامل زمینههاي شغلی مهمدرگیري

توان گفت که بیشتر پاسخگویان معتقدند طالق عاطفی یا همان سردي روابط بـین زن و  این تحقیق، می
اند. همچنـین نتـایج   هاي اول زندگی تجربه کردهمدت و بیشتر در سالصورت کوتاهشوهر را هرچند به

اي جوان نیازمند مدیریت و ترمیم روابـط در  هخصوص زوجها، بهدهد خانوادهپژوهش حاضر نشان می
میان خودشان هستند که سردي روابط میان زوجین بیشتر به دلیل  مشکالت اقتصادي و برآورده نشـدن  

باشد.ها میانتظارات در بین زوج
طالق عاطفی ،مشکالت اقتصادي، برآورده نشدن انتظارات.: کلید واژه ها

1. amouzadm@gmail.com
2 .Nouri.sodeif@yahoo.com
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مقدمه
. اسـت اجتمـاعی نهـاد اصـلیترین عنوانبهبشري،جوامعتمامیردتاریخابتدايازخانواده

شـده جامعـه یعنـی انسـانی بـزرگ خـانواده اصالحسببهموارهمقدسبناياینبهپرداختن
هـر انـدازه  وگیردمیشکلخانوادهدرمناسبروابطاساسبرجامعهدرمناسبروابط. است

بیشـتري اسـتحکام وثبـات ازآن جامعـه تبعبهوخانوادهباشد،ترمناسبخانوادهدرونروابط
). 12اعزازي،. (استبرخوردار

ازیکهیچوکندسالمتیادعايتواندنمیسالمخانوادهداشتنبدونايجامعههیچدرواقع
تـرین مهـم ازیکـی ). 11سـاروخانی، . (انـد نیامدهپدیدخانوادهازتأثیربیاجتماعیهايآسیب
و. باشـد مـی زناشـویی زنـدگی درهمسرانناکامیباعثکهاستطالقگی،خانوادهايآسیب
عمیـد، . (استزناشوییازرهاییونکاحقیدازشدنرهامرد،اززنشدنجدالغتدرطالق
894 .(

نظـام ازچـه هـر کـه اسـت ایـن نشـانگر جوامـع، درطـالق پدیدهتاریخیروندبررسی
افـزایش طـالق فراوانـی وامکانشویم،مینزدیکداريیهسرماوصنعتیجامعهبهداريزمین

درطـالق . باشـیم مـی جهانمناطقاکثردرطالقآمارافزایششاهدامروزهکهجاییتایابدمی
گـذارد، میجايبرشومآثارجامعهبرکهطورهمانواستاجتماعیپدیدهترینانگیزغمزمره

وشـود میخانوادهگرمکانونشدنپاشیدهازهمباعثطالق. سازدمیناپایدارراهاانسانتعادل
طـالق «همـان یـا و1»خـاموش طـالق ). «237سـتوده، . (گسلدمیرامردوزنبینهمبستگی

امـروز مـدرن زنـدگی درکهاستايواژهوباشدمیمدرنفنّاوريپیامدهايازیکی2»عاطفی
کـه درحـالی کننـد مـی زنـدگی سقفیکزیرنهمسراعاطفی،طالقدرآیدمیچشمبهبسیار

بـین ايعاطفـه ومهـر هیچوهستندرضایتومیلبدونیاشدهقطعکامالًهاآنبینارتباطات
). 11محمدي،(نیستحاکمهاآن

کارکردهاينامناسب،اثراتاینگذارند،مینامناسباثرخانوادهساختاربرمتعدديعوامل
دروشـده ناسـازگاري دچـار خـانواده شـرایطی، چنـین در. کننـد میمختلراخانوادهمناسب
بـوده اثرگذاراجتماعیکارکردرويبرها،کشمکشادامه. آیدمیوجودبهتعارضآنانزندگی

1 .Off divorce
2 .Emotional Divorce
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رويبـر فرهنگـی واجتمـاعی اقتصادي،ساختارهايدردگرگونی. دهدمیرخطالقپدیدهو

. ریزدمیهمبرراخانوادهتعادلرگونیدگاینوبودهاثرگذارخانوادهکارکرد
زنـدگی درهمسـران ناکـامی میـزان دهنـده نشـان کامـل طوربهطالقرسمیآماردرواقع،

اختصاصعاطفیهايطالقبهنشدهکشفاماتربزرگآماريآنکناردرزیرانیست،زناشویی
یعنـی دهیماختصاصعاطفیهايطالقبهبتوانیمراقانونیهايطالقآماربرابردرشایددارد

ولـی کنندمیزندگیهمکناردرسرديبهمردوزنکههاییخانوادهوخاموشهايزندگیبه
). 64بخارایی،(کنندنمیقانونیطالقتقاضايگاههیچ

شدهتبدیلجدياجتماعیمسائلازیکیبهایرانی،جامعهدرپدیدهاینکیفیوکمیرشد
انتخـاب یـک عنـوان بـه راآنافرادونداردراگذشتهقبحطالقدیگرامروزهکهطوريبهاست
افـزایش حـال درگذشـته سـال چنددرطالقکهدهندمینشانهاآمارگیرندمینظردرفردي
کـه اسـت ذکـر بهالزم. باشدمیخانوادهساختاردرعمدهتغییراتنشانگروضعیتاین. است

زوجین،میاندرعاطفیطالقمورددرولیدهندمینشانرامیرسطالقفقطآمارهایموجود
. استنشدهاعالم معتبريرسمیآمارتاکنون

خـاطر بـه آنپنهـان بعـد بررسـی است وتأثیرگذاررسمیطالقبرمستقیماًعاطفیطالق
باعـث عـواملی چـه کـرد مطـرح راسـؤال اینتوانمی. استالزامیداردپیدرکهپیامدهایی

عـاطفی طـالق مثـل مشـکالتی بـا ونکـرده طـی راخودطبیعیسیرزناشوییزندگیشودیم
در(طـالق عـاطفی بعدبررسیبهتااستاینبرتالشحاضرتحقیقدرشود؟گریبانبهدست

شود؟پرداختهآنبرمؤثرعواملو) متأهلمردانوزنانبین

تحقیقپیشینه
شـده توجـه کمخیلیعاطفیطالقموضوعبهسیشناجامعهبخصوصعلمیتحقیقاتدر
مـورد درتحقیقـات گونهاینخألواندکردهبررسیراطالقرسمیبعدتحقیقاتاکثرواست
در. اسـت شـده انجـام مـورد ایـن دراندکیمطالعهوخوردمیچشمبهشدتبهعاطفیطالق

مـروري متأهل،مردانوانزنبیندرعاطفیطالقبررسیمناسباتشرحضمنحاضر،نوشتار
. پرداختخواهیمپردازندمیعاطفیطالقبررسیبهنوعیبهکههاییپژوهشبرگذرا

طـالق دچـار زنـان کیفیتبرتحلیلیعنوانباتحقیقی) 1391(سالدرهمکارانویزدانی
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بعـد شـش وعـاطفی طـالق بـین : دهدمینشانهاآنتحقیقهايیافتهوانددادهانجامعاطفی
شـرایط ازرضـایت سـالمت، کیفیـت خـانوادگی، روابـط فردي،احساس(زنانزندگیکیفیت

زنـدگی کیفیـت نهایتدروداردوجودمعناداريرابطه) اقتصاديشرایطازرضایتومحیطی
یزدانـی (استباالییدرصدعاديزنانزندگیکیفیتوپاییندرصدعاطفی،طالقدچارزنان

).160وهمکاران،
پیامـدهاي کشفوطالقپنهانیعللپیرامونتحقیقی،)1391(سالدرهمکارانوشیخی

نـاهمخوانی تبیینی،ناهمخوانیمانندعواملیکهدهدمینشانهایافتهکهانددادهانجامآنمثبت
هـاي جنبهترینمهمومؤثرندطالقپدیدهآمدنوجودبهدرشدن،روزبهناهمخوانیومعنایی

گسـترش ونـاجور حیـات قیـد ازرهاییاستقالل،بازیابی: شاملپژوهشایناساسبرقطال
). 64وهمکاران،شیخی(استموردنظرجامعهدرمثبتفردگرایی
بـر مـؤثر شـناختی جامعـه عوامـل عنـوان باتحقیقیدر) 1390(سالدرهمکارانوپروین

کـه دهـد مـی نشـان تحقیـق هايیافتهکه. دانپرداختهتهرانیهايخانوادهبیندرعاطفیطالق
خـانواده دروناجتمـاعی سـرمایه وخـانواده قـدرت سـاختار خـانواده، دروننظـم متغیرهاي
تحـت خـانواده، سـاختار تعـادل هرگاهو. رادارندعاطفیطالقمیزانبامعناداررابطهبیشترین

سـرمایه ماننـد آنتأثیرگذاردهدهنقوامکارکردهايبخورد،برهمبیرونیودرونیشرایطتأثیر
کـه شـود مـی مواجـه چـالش بـا قـدرت، ساختارخانواده،دروننظمخانواده،دروناجتماعی

)  119وهمکاران،پروین(باشدعاطفیطالقساززمینهتواندمی
بـر »زناشـویی زنـدگی ثبـات عـدم وزناشـتغال «عنوانباتحقیقی) 1992(فولروادوارد

مـؤثر زناشوییزندگیبرزناناشتغالکهگرفتندنتیجهوانددادهانجامتایلندزااينمونهاساس
ایـن هـاي تحلیل. دهدمیافزایشراطالقحتیوزناشوییزندگیثباتعدمکهطوريبهاست

هـم بـه مسـتقیماً کـار ساعاتتعدادوخودخوديبهزناناشتغالتأثیراتکهدادنشانمحققین
ادوارد،وفـولر (هسـتند مـؤثر زناشـویی متفـاوت فراینـدهاي رويبـر مسائلاینواندمرتبط
1992 .(
دارايمشـترك زنـدگی قیدازراخودکهاشخاصیکهاستمعتقددرتحقیقی) 2009(تررا
نوعآنکهدارندکسانیبهنسبتکمتريافسردگیمیزاناندکردهرهازناشویینامساعدشرایط
).  2009تر،را(نندکمیتحملرازندگی
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هرکـدام پـژوهش پیشـینه بـه مربـوط مباحـث کـه گفـت تـوان میکلیبنديجمعیکدر
بعضـی ازمباحـث این. انددادهاختصاصخودبهپژوهشمسئلهمورددررامختلفیهايبحث

صـورت تحقیقـات توجـه بـا حاضر،پژوهشدرو. هستندمهمیومثبتنکاتدارايجهات
مشـاوره مراکـز ازدریکـی عـاطفی طالقشناختیجامعهبررسیبهاستشدهسعیشده،گرفته

. شودپرداختهرشتشهرستانمتأهلمردانوزنانبیندرخانواده

تحقیقنظريمبانی
پیچیدهانسانیرفتارزیرانگریستمسئلهبهبعدیکازنبایدطالقشناختیجامعهتبییندر

بتوانـد تنهـایی بـه نظريدیدگاهیکرسدمینظربهیرممکنغواستمتعددهايجنبهدارايو
طـالق چـون . داشتتلفیقیدیديبایددلیلهمینبه. برگیرددرراطالقپدیدههايجنبههمه

بـدین . هستنیزاجتماعیآسیببلکهباشدمربوطفردیازوجیکبهتنهاکهنیستموضوعی
هـاي نظریـه وخـانواده شناسـی جامعهزنظریاتاطالقپدیدهشناختیجامعهتبیینجهتلحاظ
وچرایـی تـا اسـت شـده استفاده) کالنوخردهاينظریه(اجتماعیانحرافاتیاشناسیآسیب

دویـا یـک بایـد نشـود سردرگمیدچارمحققاینکهبراياما. گرددتبیینمسئلهاینچگونگی
.  برودخودصحیحراهبهتحقیقهدایتتاباشداوکاردرويراهنمايبایدنظریه

امـروزه کـه اسـت اجتمـاعی مسـائل ازیکیخانوادگیزندگیفروپاشیآنتبعبهوطالق
متـداخل مرحلـه شـش »بوهـانون پل. «استپیداکردهايپیچیدهابعادویافتهايفزایندهاهمیت
ـ هاآنباناچارندشوندمیجدایکدیگرازکهزوجیکهسازدمیمتمایزراطالق . شـوند روروب
فرزندانشـان، شوهر،وزنکهپدیدآورند،هاییتنشوهادشوارياستممکنمراحلاینهمه

. گذارداثردوستانشانوخویشاوندانشان
میـان فزاینـده تـنش -رودمیزوالروبهکهاستزناشوییرابطهبیانگرکهعاطفیطالق) 1

. انجامدمیجداییبهمعموالًکهشوهر،وزن
.  شودمیدادهپایانازدواجبههاآنپایۀبرکهدالیلیوهازمینهمتضمن،1قانونیقطال) 2
.  شودمیمربوطداراییوثروتتقسیمبهکه،2اقتصاديطالق) 3

1. Divorce Law
2 .Divorce economic
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دررامالقـات حـق وکـودك نگهـداري مسـائل کـه 3والـدین، میـان همـاهنگی طالق) 4
.  گیردبرمی
کهشودمیمربوطاجتماعیروابطسایروهادوستیدرتغییراتبهکه4اجتماعی،طالق) 5

. داردسروکارهاآنباگرفتهطالقفرد
کنـد قطعراعاطفیوابستگیپیوندهايبایدسرانجامفردآنطریقازکه5روانی،طالق) 6

).  442-443گیدنز،. (شودمیرودرروزیستنتنهاالزاماتباو
استداشتهتصاعديرشدطالقوضعیتایران،درسمیرآماراساسبراخیرهايسالدر
.  است90تا85سالازطالقرشدوضعیتگویايزیرنمودار

)  85-90سالاز(کشوردرطالقرشدوضعیت) 1(نمودار

آمارسازمانسایت: منبع

3 .Coordination between parental divorce
4. Social divorce
5. Mental divorce
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خانوادهشناسیجامعهنظریات

مبادلهنظریه-1
بـر وداردتوجهنفردوبینمبادلهبهبیشترکهاستهومنزنظریهاینپردازاناز نظریهیکی

واقتصـادي نیازهـاي ازترکیبـی وشخصیمنفعتبراجتماعیمبادلهاساسکهاستباوراین
اوسـازد اسـتوار روانـی مبـانی بـر راخـود قضایايکهاستکردهسعیواستاستوارروانی

قضـایا ایـن کـه شـود مـی شـامل رااومبادلـه نظریهاساسکهکندمیبیانرامتفاوتیقضایاي
-محرومیـت قضـیه چهـار محرك،قضیهسهارزش،قضیهدوموفقیت،قضیهیک: ازاندعبارت
) 427ریتزر،. (تاییدپرخاشگريقضیهششعقالنیت،قضیهپنجسیري،
ابتـداي ازکـه شودمیمحسوبمبادلهیکنیزشوهروزنبینروابطنظریه،ایندیدگاهاز

کنـیم، تلقّیهزینهوپاداشعنوانبهراهاآنمتقابلحقوقدیدگاهازاگر. شودمیشروعزندگی
پـاداش وهزینـه برابـري عـدم دیگرطرفاز. یابدمیجریانمتقابلمبادلهبرمدارهاآنزندگی

بـه منجـر نهایـت دروگـردد میمبادلهدرنابرابريوعدالتیبیاحساسبهمنجرزوجین،براي
یـک هايهزینهزوجینازیکهرکهزمانیمثال،براي. گرددمیزوجینمتقابلروابطگسست

درواقـع . دادخواهـد خاتمـه مـذکور رابطهبهشخصایننمایند،ارزیابیآنازبیشتررارابطه
پیـدا اهمیتآوردمیدستبهخودزناشوییزندگیجریاندرکهزیانییاسودازفردپنداشت

).  44-45جلیلیان،ازنقلبهزادهقادر. (کندمی
ايشبکهنظریه-2

هـر یعنـی دارد؛شـبکه حالـت جامعـه بـا خـانواده اجتماعیروابطبات،الیزابتنظرطبق
متّصـل هـا خـانواده ازبعضـی روابـط شـبکه . استتماسدرجامعهافرادازتعداديباخانواده
شـبکه امـا اسـت، خـانوادگی معاشرتیدارند،معاشرتهاآنابخانوادهکهافراديیعنیاست؛
هـاي نقـش تقسـیم چگـونگی لـذا اسـت منفصـل یـا پراکنـده شبکههاخانوادهازدیگربعضی

کـه هـایی خـانواده ). 123اعـزازي، . (شـود میمرتبطخانوادهاجتماعیشبکهنوعبهخانوادگی
وآشـنایان دوسـتان، یعنـی . اسـت صـل متهـا آنروابـط شـبکه است،سنّتیهاآننقشتقسیم

امـا کننـد؛ مـی کمکخانگیاموردرهاآنبهوشناسندمیرایکدیگرهاخانوادهاینهمسایگان
پراکنـده اجتمـاعی شبکهدارايکنند،میزندگییکدیگربامشارکتیصورتبهکهوشوهريزن

سـبب امرهمینوندارندراهآنانشخصیزندگیبهآشنایانودوستانکهمعنیاینبههستند،
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درشـود میسببهمسربهصرفاتکااینلذا. باشندداشتهاتکایکدیگربهصرفاًهاآنشودمی
خویشـاوندي، روابـط کـه آنگـاه امـا . شودفراهمطالقبهگرایشبرايزمینهنارضایتیصورت

نیـز خویشاوندانبهدتواننمیهمسربرعالوهزوجینچونکندمیایجادرامتصلروابطشبکه
گفـت تـوان میجنبهایناز. شودمیفراهمطالقبهگرایشبرايزمینهکمترباشند،داشتهاتکا

. باشدمطرحطالق،بهگرایشباربطدرمتغیریکعنوانبهتواندمیخویشاونديهايمراوده
آنومیتئوري-3
انتظـارات اجتماعی،اهدافمورددرعاجمافقدانمفهومبهآنومیشناسان،جامعهدیدگاهاز
.  استجامعهاعضابرايرفتارالگويوجمعی
کنترلجامعهوشودمیاخالقیضابطهوآتوریتهتدریجیغیبتومحوبهمنجرحالتاین

بسـیاري اسـت، دگرگونیوگذارحالدرجامعهکههنگامی. دهدمیدستازراخوداجتماعی
واهمیـت بـی هـا آنبـراي جامعـه، هايارزشوقواعدوشوندمیانیسرگرددچارهاانساناز

جـا جامعـه درهنـوز نیز،شرایطبامنطبقوجدیدهايارزشدیگرسوياز. شودمیارزشکم
ازبرخـی وکهـن سـاخت ازبرخـی اینجامعـه در. داردساختدوجامعهدرواقع. استنیفتاده

).  128ساروخانی،(کنندمیتبعیتنوینساخت
ایجادحدوحصربیآرزوهايکهکندمیایجادراوضعیتیآنومی،وهاهنجارپاشیدگیازهم

وضـعیت درنتیجـه شـوند، ارضـا تواننـد نمـی حـد بـی آرزوهـاي اینطبعاًازآنجاکهوشودمی
وخودکشـی طالق،نظیراجتماعیمنفیاقداماتجریاندرکهآیدمیپدیداجتماعینارضایتی

). 18پور،رفیع. (استسنجشقابلآماريازنظرکهشود،میظاهرغیره
انتظار-نیازتئوري-4

بـا شـوهر وزنازهرکـدام . باشـد مـی هـا خواسـته بـین تعـادل عدمانتظارات،تحققعدم
انتظـارات بـا راوزنـدگی کننـد مـی ازدواجبـه اقدامزناشوییزندگیبارةدرخاصیتصورات
ایـن اگـر . نماینـد مـی آغـاز کرد،خواهدرفتاراوباچگونهرشانهمساینکهمورددرمشخصی
احسـاس کـه اسـت معتقـد کمـپ از. شـد خواهندپشیمانوناراضینشود،برآوردهانتظارات
کـه درحـالی شود،میتعیینفردهايپیشرفتباانتظاراتوهاامیدکاملانطباقنحوهبارضایت

).  260کمپ،از. (استتظاراتانبهدررسیدنناکامیمعلولنارضایتی
بهتـرین درزناشـویی پیوندازبعدوداردازدواجازرمانتیکدركجوانجوامع،برخیدر
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اکثردر. یابدمی6روانیرنجیراآنشرایطترینبددرویکنواختوکنندهخستهراآنصورت
داشـته همسـري وظایفمانجاواحترامانتظارفقطخودهمسرازکهآموزندمیجوانانجوامع
).  253گود،. (خوشبختیالزاماًنهباشند
7بینیمیانخودتئوري-5

نماینـد، خودارزیـابی هـاي ارزشوخودبارادیگرانیادیگريهایی،انسانیاانسانهرگاه
بـر حالـت ایـن . اسـت 8گراییخودازاییجلوهوضعیتایناند،گردیدهبینیمیانخوددچار
دراجتماعیانزوايامنیت،عدمارتباط،سستیبهوگذاردمیمنفیتأثیردیگرانباانانسروابط
بسـط ازسـخن امـروزه کهروستهمیناز. شودمیمنجراجتماعیوخانوادگیزندگیسطح
).  157ساروخانی،. (شودمیهمدلیتقویتودوستیدیگرونوینگراییانسان

زنـدگی درمقابـل فـرد نیازهـاي وهـا خواستهبهجهتوعدموگراییخوداخالقگسترش
قـرار اصـالت بـا امـروزه . گـردد خـانواده کانوندرستیزهواختالفموجبتواندمیزناشویی

.  استفزونیروبهطالقارقام»خود«گرفتن

تحقیقسؤاالت
شود؟عاطفیطالقبهمنجرتواندمیزوجینازیکیخیانتآیا-1
شود؟عاطفیطالقباعثتواندمیدیگرانيجابیدخالتآیا-2
شودمیعاطفیطالقایجادباعثزوجینبیندراحترامیبییابداخالقیآیا-3
) زوج(فـراوان مـالی امکانـات یـا خـانواده معـاش تـأمین برايکافیمالیتواناییعدم-4

کند؟ایجادراعاطفیطالقتواندمی
بـین جنسیروابطمشکالتوکاهشباعثاینترنت،مثلپیشرفتههايفناوريورودآیا-5

شود؟عاطفیطالقبهمنجرتواندمیمدتودربلندشودمیزوجین
شود؟میعاطفیطالقموجبیکدیگرسوياززوجینعاطفیتأمینعدمآیا-6

شناسیروش
گیرينمونهروشنمونه،جامعه،-1

6. Perceptual ache
7 .Anthropomor phism theory
8. Egocentrism
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افـراد (متأهلمردانوزناناضرحپژوهشآماريجامعه. استکیفیحاضرپژوهشروش
. کننـد میزندگیباهمحاضرحالدرکه،)رشتشهردرمشاورهمراکزازیکیبهکنندهمراجعه
رونـد بـه بسـتگی ونیستشدهتعیینپیشازکمیهايروشمانندنمونهحجمکیفیدرروش
گیـري نمونـه نـوع ودازتـوان میکیفیهايبررسیدر. داردتکوینحالدرمقوالتوتحقیق

و9هدفمنـد گیـري نمونـه ازانـد عبارتگیرينمونهنوعدواین. کرداستفادههمزمانصورتبه
بـراي هدفمندگیرينمونهاز). 1386ایثاري،وفساییازنقلبهپورمحمد(10نظريگیرينمونه

محـل تعیـین افـراد، تعـداد تشـخیص براينظريگیرينمونهازومصاحبهموردافرادگزینش
مطالعـات درنمونـه حجـم سـویی از. شودمیاستفادهپژوهشمسیریافتنوموردنیازهايداده

کـه شـود مـی اطالقکیفیهايدادهازايمرحلهبهوداردبستگی11هادادهاشباعسطحبهکیفی
چراکه،رسندمینظربهکافیشدهانجامهايمصاحبهیاوتحقیقسؤاالتبهشدهدادههايپاسخ
). همان. (شوندمیتکراريمشابهمصاحبه،انجامطریقازشدهگردآوريهايداده

پژوهشابزار-2
وزنـان با) یافتهساختنیمهمصاحبه(عمیقمصاحبهطریقازاطالعاتحاضرپژوهشدر
.  استشدهتحلیلکدگذاريازاستفادهباوآوريجمعمردان

درتازهشکلیبهوسازيمفهومتجزیه،هايدادهآنطیکهاستعملیاتینظريکدگذاري
هـر ازبعـد حاضـر، پـژوهش درترتیـب ایـن به). 329فلیک،(شوندمیدادهقراریکدیگرکنار

. اسـت شدهکدگذاريبعدي،مصاحبهازقبلوشدهاستخراجمصاحبهمتنازمفاهیممصاحبه،
نیـز مشـاهدات ازحاصـل هـاي یادداشـت هـا، مصـاحبه رويتحلیلانجامباهمزمانهمچنین

رابطـه کیفیـت ازاطالعبدونعاطفی،طالقوضعیتتشخیصازآنجاکه. استشدهکدگذاري
مراکـز بـه مراجعـه مـوردنظر، هاينمونهیافتنبرايراهبهتریناست،غیرممکنافرادهمسري
پرونـده ورشـت شـهر مشاورهمراکزازیکیبهمراجعهبامنظوراینبهاست؛خانوادهمشاوره

حاضـر حـال درکهمتأهلیمردانوزنانازنفربیستنظري،اشباعگرفتننظردربامراجعین،
روشازهـا دادهتحلیـل درواندشدهانتخابمرکزاینبهمراجعینبینازکنندمیزندگیباهم

.  استشدهاستفاده نظريگیرينمونه

9. Purposive Sampling
10. Theoretical Sampling
11. Data Saturation

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


149
تحقیقهايیافته

سخگویانپاجمعیتیمشخصات
مراکزازیکیبهوداشتهمشتركزندگیباهمکهمتأهلیمردانوزنانبیندرپژوهشاین
سـال 21-50بـین سـنی هـاي گـروه ازعموماًواندکردهمراجعهرشتشهردرخانوادهمشاوره

درصدبیشترینموردمطالعهافرادتحصیالتبررسیدر. استشدهاستفادهتحقیقنمونهعنوانبه
افـراد ایـن بیشـتر وباشـد مـی ارشـد شناسیکارمقطعدردرصدکمترینودیپلمزیرمقطعدر

. هستندفرزندوشغلداراي
پاسخگویانجمعیتیمشخصات: 1شمارهجدول

جنستعداد پاسخگویاناياي زمینهمتغیره

مردزن

هاي سنیگروه

30-21321

40-311035

50-41734

تحصیالت

532زیر دیپلم

1046دیپلم

202پلمیدفوق

413کارشناسی

101ارشد

000دکترا

اشتغال
18108شاغل

202شاغلریغ

وضعیت فرزند
1688داراي فرزند

422بدون فرزند

201010جمع پاسخگویان
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ارزیابیوتحلیل
ترتیـب بـه کهآمددستبهزیرهايگزارهواظهاراتشوندگان،مصاحبهروایتبهتوجهبا
وهاانگیزهبازکدگذاريدرگرفتهصورتتحلیلاساسبر. گرددمیبنديمقولهوبنديمفهوم
وبـداخالقی تفـاهم، عـدم همسـر، بـه خیانـت : شـامل مقولـه 7طـالق آمـدن وجودبهدالیل

مشـارکت عـدم فنـاوري، تـأثیرات وجنسـی مشـکالت انتظـارات، نشدنبرآوردهاحترامی،بی
.  استآمدهدستبهحرفیکمومعاشرتعدمویکدیگرمشکالتحلدرزوجین

مورد مطالعهافراداز نظرعاطفیطالقدالیلوهاانگیزه
زوجینخیانت-1

یکـی خیانتاند،کردهمطرحخودهايمصاحبهدرمورد مطالعه،زوجینکهعواملیازجمله
. اسـت بـوده مؤثرعاطفیطالقایجاددرگوناگونهايشیوهبهکهاستکدیگریبههمسراناز
شـوندگان مصـاحبه ازبرخـی اسـاس ایـن بـر . استزوجینمیانفاصلهساززمینهآن،نتیجهو

: معتقدند
توشناسـنامه رفـت اسمشونکهقدرهمینفکرمیکننکهاینهزوجیناشتباهیکمننظربه«

چنـد ازبعـد . دارنعـاطفی مراقبتوحمایتبهنیازبیشترزوجینکهدرحالی. کافیههمدیگه
دوهـر . کـار سـرگرم هـم آقاوشهمیهابچهکردنخشکوترمشغولخانمزندگی،ازصباح

تـو بایـد زوجـین . شهمیسردزندگیآرامآرامکهوقتهاون). ببخشیدالبته(تراکتورمثلشنمی
خطاهـاي ازپوشـی چشـم وگذشـت احتـرام، قدرانی،آمیز،محبتکالمباروهمدیگرزندگی
).  ساله33زهرا،). (زوجینخیانتبهاشاره(»نکشه... وخیانتبهکارتاشارژکننجزئی
تونسـتن باشـه بـوده همدفعاتبهاگهحتیهمسربهخیانتازبعدمردهاییکهشدهدیده«

هازنگذشتوپذیريانعطافازشایدنایوباشنداشتهباهمسرشونخوبیزندگیوبرگردن
اعتمـاد رفـتن بـین ازباعـث کوچکخیلیخیانتحتیخانما،طرفازهاخیانتایناماباشه
زنـه مـی تحملیغیرقابلوناپذیرجبرانهايلطمههامردروحیاتبهمواردجوراینچونشهمی
37ناصر،(»کردشهنمیریشکادیگهمردهوزنجنسیتیهايتفاوتوخصوصیاتازهماین

).  ساله
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زوجینتفاهمعدم-2
شـود میزوجینبیندرعاطفیطالقیازناشوییروابطسرديبهمنجرکهعواملیازیکی

کـاهش وزوجـین میـان تـنش ومشاجرهبهآننتیجهکهاستزوجینمیانتفاهموجودعدم
. شودمیعاطفیطالقیازناشوییروابط
بجـاي ودرسـت حرفـاي ونکـنن دركهمدیگرومردوزنشهمیباعثمتفاهنداشتن«
کـامالً نظرشـان کـه کننـد میاحساسمردوزنمواقعبرخی. نشهواقعموردقبولمقابلطرف
وجـدل بحـث ولجبـازي بـه کارنباشهمقابلطرفموردقبولاگروشودپذیرفتهبایدودرسته

).  ساله،43ایمان(»کشدمی
احترامیبیویبداخالق-3

نقـش عاطفیطالقایجاددرشوندگانمصاحبهازنظرکههاییانگیزهوعواملازدیگریکی
ازرازوجـین شـدیداً اسـالم دینکهباشدمییکدیگربهزوجیناحترامیبیوبداخالقیدارد،
: معتقدندشوندگانمصاحبهازبرخیرابطهایندر. استکردهنهیعملاین

خـالی خانومـا سـر قلـدري ودادوبیـداد وصـدا وسـر باهاشونوعقدهمرداازسريیه«
کنـه مـی تکـراري کارهايوداريخونهوتنهاستخونهتوصبحازکهروزنیهااون. کننمی
رو آرامـش ایـن همسـرش محبتوتوجهکهدارهآرامشبهاحتیاجهمزن. کنننمیدركرو

). ساله35مهري،(»دهمیبهش
مـن ازنظرکهکنهمیرفتارمنباطوريدوستاشیاخودشيخانوادهحضوردرشوهرم«

همـه بـه خـوام مـی مـن گـه مـی کنممیاعتراضبهشمنوقتیوشهمیمحسوباحترامیبی
).  ساله36فاطمه(»نیستمذلیلزنکهبفهمونم

انتظاراتنشدنبرآورده-4
باشـد میازدواجازبعدانتظاراتشانشدنبرآوردهازدواج،ازقبلزوجینهايمالكازیکی

همـوار زناشوییزندگیمناقشاتبروزبرايراراهاستممکننشودبرطرفانتظاراتایناگر
رود،سـؤال زیـر داشـته، طـرفین روابـط اززوجـین ازیکـی کـه انتظارياگرکهطوريبه. کند
. روندمیجایگزینهاينهگزیسراغبهعاطفیخألهايکردنپربرايراحتیبه

ایـن . فـرده انتظـارات نشـدن بـرآورده مشتركزندگیتوهاوفاییبیازخیلیاصلیدلیل«
زمـانی چـون دیـده وفـایی بیکهاونی. کنندمیکاريکمطرفدوهر. نیستطرفهیکموضوع
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پـی هـا نیـاز ایـن کردنبرطرفلزومِبهیانگذاشتهمقابلشطرفانتظاراتکردنبرآوردهبراي
صـحبت شـفاف وواضحانتظاراتشوهانیازازوقتهیچچونکردهوفاییبیکهاونیونبرده

).  ساله34علی،(»بودهغرغریکحددرونکرده
بشـه شـاید طـالق افـزایش بـه توجهباباشیمبینواقعاگهولیچقدرگفتشهنمیدقیقاً«
حـدودي تـا وعـاطفی نیازهـاي ازقسـمتی مثالًشهمیبرطرفانتظاراتاینحدوديتاگفت

).  ساله28کبري،(»جنسیواقتصادينیازهاي
نداشتهکاملیدركخودهاينقشوظایفوحقوقازافراداگرگفتتوانمیموردایندر
دچـار یکدیگرانتظاراتبرآوردندرباشندنکردهپیداراالزمآمادگیهاآنانجامبرايیاباشند

. آمدخواهدپیشناسازگاريترتیباینبهوشوندمیمشکل
هايخواستهبهتوجهیبییاوطرفینموردتوافقاصولبهتوجهعدمدوطرفهرابطهیکدر
زنـدگی درزوجـین اگـر و. شـود میسالمزندگییکبرداشتنتركهايجرقهیکدیگربرحق

خواهـد هـا آناخـتالف موجبنتظاراتاتفاوتاینباشندداشتهیکدیگرازمتفاوتیانتظارات
. شد

فناوريتأثیراتوجنسیمشکالت-5
ایـن وباشـد توانـد میزوجینبیندرفاصلهدرافزایشمؤثرعللازجملهجنسیمشکالت

وزنـدگی سبکبهآنشدناضافهوجدیدهايفناوريورودازجمله،مختلفیدالیلمشکالت
اهمیـت عـدم : ماننـد شـود، مـی زوجینروابطدرختالالتیاباعثخانواده،مورداستفادهکاالي

زوجـین ازیکـی سرديباعثکهمجازيفضاهايدرشدنسرگرموکالمی،رابطهبهزوجین
ازبرخـی اسـاس بـراین . شـود مـی چهـره بهچهرهروابطدرزمینهزوجیناختالفورابطه،در

:  کهاعتقاددارندشوندگانمصاحبه
وایبـر همینتاگرفتهالکتریسیتهجریانازندازهمیفاصلهبینمونیلیخفنّاورياینگاهی«

ماتر،شماربیدریافتیوارسالیهايپیاموشماربیاجتماعیهايگروهشده،کشفهاتازگیکه
جوریهمثهتقریباً. دارهنیازهاییهمهمسرمونکهرهمییادمونوکنهمیغافلاطرافمونازرو

مـا هـاي زنـدگی تويبرنامهبدونوضعاینبهتکنولوژياگهمننظربه. بعضیابراشدهاعتیاد
).  ساله28راضیه،...» (باشیمداشتهتعاملباهمبیشترشدیممیمجبورهاماشد،نمیوارد
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زندگیمشکالتحلدرزوجینتوجهیبی-6
وکالتمشـ بـا مواجهـه مثـل دشـوار هـاي موقعیـت درزوجـین همدلیومشارکتعدم
میـان فاصـله افـزایش بـه منجربلندمدتدرکهاستبودهعواملیازجملهزندگیهايناراحتی
مشکلکهکنندوانمودتاداشتندسعیپاسخگویانبیشترموردایندرگرچهو. شودمیزوجین

مـورد ایـن درودانسـتند مـی عـادي شـوهر وزنرابـین رابطـه نوعآنونبودهحادزیادآنان
زوجینبیندرسردرابطهداشتنبهشدمیهاآنهايصحبتبهتوجهباولینداشتندتصراح

سـردي نـوع ایـن معمـولی هايوجدلبحثیاتنهاییزماندرکهکردندمیعنوانمثالً. بردپی
. اندکردهتجربهرارابطه
کـاري هركمشترزندگیتوهرکسیودونننمیروزندگیاولیهآدابهاخیلیمتأسفانه«

درکـه رهمـی یادشـون هسـتند روزمرگیدرگیرقدرآنزوجینوادمیحساببهوظیفهکنهمی
خـدمت درمـرد وزناینکـه بجـاي روزاایـن . کـنن همراهـی وهمـدیگر شخصیمشکالت
). ساله25زینب(»هستنکارشونخدمتدرباشخودشون
نـاراحتی ومشکلبامواجههمثلردشواهايموقعیتدرزنبامردهمدلیوهمراهیعدم
هـاي موقعیـت درهمسـر سويازحمایتدریافتعدمطریقازکهاستبودهعواملیازجمله

مـرد وزنمیـان فاصـله افزایشموجبکهزندرتنهاییاحساسایجاددرنتیجهوانتظارمورد
.  شودمی

معاشرتعدموحرفیکم-7
زوجـین معاشـرت کاهششودمیزوجینروابطشدنسردبهمنجرکههاییانگیزهازجمله

آدمبسیارشوهرم... دارمتجربشوخودممن!!! اسشوهروزنازخیلیمشکلاین. «استباهم
سـاله 5مـن ! حرفیهکمآدمکالوهمینطورههمجمعتوالبته.... ونیسشوخیاهل... حرفیهکم

هـاون درآبکردنشـون عـوض فکـر منبنظـر ... کـنم ایجـاد تغییـري نتونستموکردمازدواج
).  ساله35سیما) (کممعاشرتوآقایانحرفیکممشکلبهاشاره! (کوبیدنه
بـه اونکهدونممیمن. هیچیکهنهاگهزنهمیحرفوهستحرفیبزنمحرفمناگه«

اسـت عـالی چیزهمهنه،گهمیداره،وجودمشکلیپرسممیازشوقتهرده،میاهمیتمن
وعصـبانیت آزردگـی، احساسمن. گذاشتهتأثیرمارابطهبرشدتبهاونسکوتحقیقت،رد

).  ساله29مهدیه(»کنممیگیجی
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وصـمیمیت کـاهش باعـث گفتگـو بـراي وقـت اختصاصعدموزوجینبودنحرفکم
ویکـدیگر بـا تعامـل وگفتگـو بـراي نداشـتن فرصـت همچنـین؛ . شودمیزوجینبینفاصله

منفـی اثـر زوجـین بـین صـمیمی روابـط بـر مناسببسترایجاددرمانعیشغلیهايدرگیري
وعـاطفی صـحبتهاي نـه وزنـدگی وکـاري مشـکالت مـورد دریکـدیگر باهاآن. گذاردمی

.  کنندمیگفتگومهرورزانه،
نظـر بـه صـمیمی وخـوب اجتمـاعی محیطهـاي درهمسرانظاهراًگرچهرسدمینظربه

درحاضـر پـژوهش محـوري مقولـه . استدیگريگونهبهشانرابطهخلوتدرولیرسندمی
نشـدن بـرآورده وتوجـه عـدم بـا یعنـی باشـد میزوجینازیکیخیانتعاطفی،طالقدلیل

یکـدیگر بـا کهطوريآورندمیرويموجودرابطهازگریزبهزوجینطرفین،ازیکیانتظارت
جـایگزین راهکارهايبهآنانآوردنرويباعثهمینوآنادامهبهمیلبدونکنندمیزندگی

. شودمی»خیانت«جملهاز
ویکـدیگر ازهـا آنانـدك شـناخت ویکـدیگر بـا هـا زوجچهرهبهچهرهارتباطنداشتن

روزانـه هايگرفتاريوشغلیامنیتنداشتنیکدیگر،باکردنصحبتبرايکافیدقتنداشتن
باشندنداشتهمناسبیتعاملیکدیگرباهستندزلمندروقتیهازوجشودمیباعث
یکـدیگر ازدرکـی آنـان شودمیباعثغیرهوذهنیمشغلهگرفتا،ناراحتی،ترتیباینبهو
. برندنمیمفیدبهرهآنازکنندپیداوگوگفتبرايهمفرصتیاگروباشندنداشته

گیرينتیجه
نسـبت زوجینزندگیگوناگونابعادازنکنشگراتصورودركبررسیبهپژوهشایندر

توانـد نمیافرادازمحدودينمونهباکیفیمصاحبههرچند. شدپرداختهعاطفیطالقپدیدهبه
تحقیـق موضـوع وعمـق دلیـل بـه امـا باشد؛برداشتهدرآماريلحاظبهراتعمیمیقابلنتایج

.دهدنشانراآنماندهمغفولوپنهانهايالیهتواندمی
جـزء مـردان وزنـان داريخویشـتن علتبهعاطفیطالقآننتیجهوعاطفیفقرارزیابی

بیشـتر رسـمی طالقازعاطفیطالقمیزاناگرزدحدستوانمی. آیدمیحساببهمگواسرار
گذشـت طـی عـاطفی طالقمواقعازبسیاريدرعاطفیطالقمورددراما. نیستکمترنباشد
نسبتنظراینازکه12شود؛منجرنیزعاطفیسرمایهنوسازيیاعاطفیتیآشبهتواندمیزمان

12. http://heydari312.blogfa.com/post/303
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ولیاستیافتهپایانرابطهرسمیطالقدرطالقچونیابدمیبیشترياهمیترسمیطالقبه
ايچـاره رابطـه ایـن ترمیمبرايبایدپسکندمیپیداادامهمهريبا بیزندگیعاطفیطالقدر

.  شوداندیشیده
بعضیبکشاند،بستبنوناکامیبهراازدواجیککهکردذکرتوانمیراشماريیبدالیل

دلیـل ترینمهمکهکردمالحظهآمدهعملبههايمصاحبهخاللدرتوانمیراموردنظردالیلاز
تفـاهم، عـدم همسر،بهخیانتموردمطالعه،افرادازنظر. اندکردهعنوانخیانتراعاطفیطالق

فنـاوري، تـأثیرات وجنسـی مشـکالت انتظـارات، نشـدن بـرآورده احترامـی، بـی وبداخالقی
افـراد خـود بـین درو. هسـت عـاطفی طـالق اصـلی دالیـل اقتصـادي مشکالتوتوجهیبی

نداشـتن فرصـت همچنـین، وفنّاوريتأثیراتزندگی،مشکالتدرهمراهیعدمموردمطالعه،
تـرین مهـم شغلیهايدرگیريویکدیگرباتعاملو) زوجینبودنشاغلدلیلبه(گفتگوبراي
. استعاطفیطالقبرايساززمینهعامل

اسـت زوجـین بـین ضـعیف ارتباطـات بـه مربـوط عاطفیطالقرسدمینظربههمچنین
راحتـی بـه رود،مـی سـؤال زیـر داشـته طرفینروابطاززوجینازیکیکهانتظاريکهطوريبه

هـاي گزینـه سـراغ بـه عـاطفی خالءهـاي کـردن پـر برايوآیدمیپدیدجایگزینیهايگزینه
13.روندمیجایگزین

وبهزیســتیعلــومدانشـگاه خــانوادهشناســیجامعـه گــروهتوســطشـده انجــامتحقیقـات 
اشـتغال وتـورم افـزایش ازناشـی اقتصـادي مشـکالت دلیـل بـه کهدهدمینشانبخشیتوان
. رسـد مـی دقیقه17ازکمتربهروزشبانهطولدرجینزومیانگفتگومیزانزوجین،ازحدبیش

مواجـه زیـادي مسائلباهاخانوادهموجود،اقتصاديمشکالتوهانیازدلیلبهحاضرحالدر
. کنندکاردوهرمردوزنکههستندمجبورخودنیازهايتأمینوزندگیگذرانبرايوبوده

ازدواجازبعدکافی،درآمدومسکننداشتنوموجودمشکالتدلیلبهمواردگونهایندر
خواهنـد مـی کهموارديجزبهبینندنمیرایکدیگرزوجینوشودمیخوابگاهبهتبدیلخانواده

گفتگـو مهرورزانـه، وعـاطفی هـاي صـحبت نهووزندگیکاريمشکالتمورددریکدیگربا
.  کنند

کـه هسـتند روابطیترمیمومدیریتمندنیازهاخانوادهدهدمینشانحاضرپژوهشنتایج
زندگیجدیدهايمهارتکسبنیازمنداینجامعهدرزندگیالزمه. گرایندمیسرديبهنوعیبه

13. http://www.khabaronline.ir/detail/170415
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مشکالتبروزباعثهمینودانندنمیراگوناگونمسائلبابرخوردنحوهزوجینمثالً. (است
ورفتـار ازنادرسـت برداشتباعثیکدیگرهايویژگیشناختعدم). شودمیهمازدوريو

رابطـه درمشـکل ایجـاد سـاز زمینـه متقابـل فهـم دراختاللایجادباوشودمییکدیگرگفتار
کـه زندرتنهـایی احسـاس ایجـاد باعثزنبامردهمدلیوهمراهیعدمهمچنین. شوندمی

.  شودمیمردوزنمیانفاصلهافزایشموجب
دالیـل درریشهایراندرهاطالقدرصد50کهاستشدهدادهنشانمختلفهايتحقیقدر
عـدم بـا روابـط، سـردي وهاجداییازبسیاريدلیلگفتبتوانشاید. دارندعاطفیوجنسی
سؤالبهپاسخدرحاضرتحقیقدراینکهبهتوجهبا. باشدداشتهارتباطجنسینیازهايارضاي

نیـاز آقایـان، بـین در(زوجـین بـین نیازترینمهمنعنوابهجنسینیازبهزوجین،نیازترینمهم
دلیـل گفـت تـوان مـی . اسـت شدهاشاره) جنسیهموعاطفینیازهمها،خانمبیندروجنسی

آنبـه پرداختنمافرهنگدرولی. استنیازاینارضايعدمزوجینبینهايطالقازبسیاري
مـورد درپرسـش متأسـفانه نیزتحقیقنایدروشودمیمحسوبتابووشودمیشمردهممنوع

نماینـد؛ اقنـاع راهمـدیگر جنسـی ازنظـر بتوانندوشوهريزناگر! نبودپذیرامکانآنجزئیات
ایـن عکـس حالـت دروشـد خواهدترزیادیکدیگربهنسبتآنانمحبتاحساسطورقطعبه

).  1377ازگُمی،فکري. (شوداختالفاتمنشأتواندمیقضیه
باعـث ) مجازيفضاهايمانند(فناوريرشددلیلبهامروزيزندگیدرتغییراتهمچنین،

هـا نیازبروزوروابطشدنترپیچیدهباعثمسئلهاینوشدهافکاروهاایدهها،نگرشدرتغییر
تعامـل وگفتگـو براينداشتنفرصتهمچنین،. استشدههاانسانمیاندرجدیدرفتارهايو
اثرزوجینبینصمیمیروابطبرمناسببسترایجاددرمانعیشغلیهايیريدرگویکدیگربا

دانـیم مـی همـه استخانوادهدرصمیمیتهمانزنانبرايهمسريمطلوبیت. گذاردمیمنفی
خودوظیفهمردانولی. داردهامؤلفهسایربهنسبتتريمهمجایگاهزنانبرايتوجهو»عشق«
بـین درهمسريرابطهنبودنموفقوتعارضباعثاینودانندمینوادهخاهزینهتأمینفقطرا

طـرفین کـه زمـانی دیگـر عبـارتی بهاست،یافتهافزایشافرادتوقعاتامروز. شودمیتلقیزنان
.  کندمیپیدانموداقتصاديمشکالتباشندداشتهازحدبیشتوقعاتیانکننددركرایکدیگر

آبـرو راآنخـود آنچهحفظیاخانوادهفشاریافرهنگیباورهايدلیلبهزوجینکهزمانی
قـانونی طـالق وکننـد حفـظ هـا آسـیب ازرافرزندانشـان وخـانواده کانونمجبورندنامندمی
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گـرفتن نادیـده ونداشـتن ارتبـاط طریـق ازمشـکل، کردنحلجايبهدرنتیجهنگیردصورت
.  کنندمیحفظراخودخانوادهکانونیکدیگر
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