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 ** یتبسم هاشم، *رساردویطاهره م
ات اثرپاسخ به این سؤال است که طوالنی شدن فرایند طالق چه ، هدف از این مطالعهمقدمه: 
اجتماعی بر زنان درگیر با آن دارد؟ چهار فرضیه با استفاده از نظریه آنومی اجتماعی  -اقتصادی

 تعداد متغیرهای،  ها دورکیم و مرتن و کارکردگرایی ساختاری پارسونز مطرح شد. در این فرضیه
 غیرمشروع ی کانالها از استفاده، اجتماعی انزوای، زندگی استاندارد، القط فرایند در درگیری ی اساله

 قرار گرفتند.  سنجش مورد، مادری ی نقشها ایفای و
 استفاده مصاحبه و نامه های، پرسشابزار از استفاده با پیمایش روش از مطالعه این در: روش

 ساده تصادفی روش به که بود جریان در ی ها پرونده با طالق متقاضی زن 184 شامل نمونه. شد
 . شدند انتخاب
 بخشیدن سرعت برای غیرمشروع ی هااز کانال استفاده و طالق فرایند شدن طوالنی بین:  ها یافته

 همبستگی مادری ی نقشها ایفای و آنها زندگی استانداردهای، زنان اجتماعی انزوای، طالق به
 .دارد وجود
 به بخشیدن سرعت برای غیرمشروع ارتباطات از استفاده به زنان تمایل از حاکی  ها یافتهبحث: 
کاهش  ةدهند نشان  ها نظریة آنومی مرتن است. یافته ةکنند تأیید که، است طالق فرایند

 ةنظری ةکنندتأیید که است مادری ی استانداردهای زندگی زنان و نقصان در ایفای نقشها
معنی رابطة وجود از حاکی همچنین  ها یافته. است خانواده در تفکیک نقشها ردپارسونز در مو

 با یافته این. است طالق با درگیر زنان اجتماعی انزوای و طالق فرایند شدن طوالنی بین دار
 .است هماهنگ دورکیم آنومی نظریة

 یمادر نقش، نامشروع یهاکانال ،طالقی، اجتماع یانزوای، استاندارد زندگ : ها هکلید واژ
  4/6/31تاریخ پذیرش:          32/3/31دریافت:تاریخ 
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 مقدمه

، ا هار دو یا ن یاز زوجا  یکا یشاود کاه   یشروع ما  یمعمول از زمان طور بهند طالق یفرا

 یازدواج و لغو قانون یانحالل قانون، گر داشته باشند. طالقیکدینسبت به  یگانگیاحساس ب

طاالق در جهاان    یبار آمارهاا   ین است. باا مارور  ین طرفیازدواج ب یتهایف و مسئولیوظا

 یقابال تاوجه   طاور  ، بهافتهیتوسعه  یاز کشورها یاریشود که نرخ طالق در بسیمشاهده م

کاا در ساال   یش جامعة آمریمایحاصل از پ یآمارها افته است.یش یستم افزایدر طول قرن ب

در  1/11دهد که نرخ ازدواج ینشان م 1کایاالت متحدة آمریا یتوسط ادارة سرشمار، 1441

 3/1ماردان و   یدر هزار برا 1/1و نرخ طالق ، زنان یدر هزار برا 5/13مردان و  یبراهزار 

 طاور  باه  نهاا ن تیبا والاد  های هسهم خانواد، در کانادا زنان گزارش شده است. یدر هزار برا

ها (. تعداد طالق1411، 1آمار کانادا یافته است )دفتر ملیش یافزا 1154ثابت از اواسط دهة 

ش اسات. نارخ   یافزا درحالنفر  1444طالق در هر  1.8ة اروپا با متوسط یاددر سراسر اتح

 ین نارخ بارا  یا ا کاه  درحاالی نفر اسات   1444طالق در هر  8/1ا و فنالند یتانیطالق در بر

کاه در   ی(. تعاداد کساان  1440، 7در هزار است )براور و همکااران  5/4لوگزامبورگ برابر با 

طالق در ساال  ، و در سنگاپور به شدت باالست، دطالق گرفتن 1411و  1414ن در سال یچ

سازمان ثبت احاوال   ی(. بر اساس آمارها1411، 0تسونیش داشته است )کی% افزا5/7، 1414

 1786در ساال   که طوری بهداشته است؛  یطالق روند صعود، 1781تا  1786از سال ، رانیا

ن نارخ  یا ا 1781در سال  که ، درحالیمورد گزارش شده است 71هزار و  10ها تعداد طالق

 (.www.sabteahval.irمورد ثبت شده است ) 144هزار و  173برابر 

 جملاه  از ریدرگ افراد بر یبد اریبس اتاثر، رشیپذ قابلغیر و مذموم یامر عنوان بهطالق 

 یناد طاالق باا کناد    یشود که فرایمضاعف م یات وقتاثرن یو فرزندان دارد. ا شوهر و زن

                                                           
1. U.S. Census Bureau      2. Office of National Statistics Canada 

3. Braver               4. Kitson 
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ل باه طاالق نداشاته    یا تما، که مارد  درصورتیند طالق یفرا، رانیجامعة ارد. در یصورت گ

هام  ، ن دورهیا ا یانجامد. در طا یبه طول م سالها است که گاه یطوالن یندیفرا، خود، باشد

شاوند.  یما  فراوانای و مشاکالت   آسایبها متحمل   ها هن خانوادیزن و شوهر و هم کودکان ا

% 37زناان  مادت،   طوالنیند یاد که در طالق با فرا( نشان د1186) 1تزمنیق ویتحق های هافتی

ش در ی% افازا 01ماردان از   کاه  ، درحاالی کنناد یرا تحمال ما   یکاهش در اساتاندارد زنادگ  

بر سالمت  شتر احتمال دارد کهیند طالق بیشدن فرا یبرند. طوالن می لذت یاستاندارد زندگ

و  یجسامان  یهاا یماریدر ب یساک بااالتر  ین افاراد از ر یا گذار باشد. ااثرزنان  یختشنا روان

ر برخوردارناد )جوناگ و   یا قتل و مارگ و م ، سمیالکلی، حوادث رانندگی، خودکشی، روان

اضاطراب و  ی، از افساردگ  یسطوح بااالتر ، ن طالقیوالد، نیعالوه بر ا (.1113، 1همکاران

، (. در اکثار ماوارد  1111، 7مون و مارکوسان یکنند )سا یرا تحمل م یت از زندگیعدم رضا

کااهش  ، تداوم کشمکش با همسر ساابق مدت،  طوالنیند طالق یزن و شوهر در فرا ییجدا

 (. 1444، 0را با خود دارد )آماتو ییخاص همچون خوداتکا یختشنا روانمنابع 

ناد  یمحققاان بار فرا  نادرت،   باه دهاد کاه   ینشاان ما   یو خاارج  یمرور مطالعات داخل

ع یند. نکته برجسته و بدا تهر پرداخیزنان درگ یآن بر زندگ یات منفاثرشدن طالق و  یطوالن

باشد. با توجه یمدت م یند طالق طوالنیتمرکز بر مسائل و مشکالت زنان در فرا، ن مقالهیا

ناد  یشادن فرا  یطوالن یو اجتماع یات اقتصاداثرن است که یا یسؤال اصل، به مطالب فوق

( 1 ی عبارتناد از؛ اهاداف اصال  ، لن ساؤا یر در آن کدامند؟ با توجه به ایبر زنان درگ، طالق

( 1، ر در طاالق یا زناان درگ  یاجتمااع  یند طالق بر انازوا یشدن فرا یات طوالناثرشناخت 

 یلهاا ر از کانایا ل باه اساتفاده زناان درگ   یا ند طالق بر تمایشدن فرا یات طوالناثرشناخت 

ند یشدن فرا یات طوالناثر( شناخت 7، دن به طالقیل و سرعت بخشیتسه یرمشروع برایغ

                                                           
1. Weitzman           2. Joung 

3. Simon and Marcussen    4. Amato 
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 یات طاوالن اثار ( شاناخت  0و ، ر در طالقیزنان درگ یزندگ یطالق بر کاهش استانداردها

 ر در طالق.یتوسط زنان درگ یمادر شهاینق یفایند طالق بر ایشدن فرا

 یچارچوب نظر

م و مارتن و  یدورکا  یهنجاار یة بیق از نظریپاسخ به سؤاالت تحق یبرا، قین تحقیدر ا

ن یا دن ایا ب دیآسا  یامادها یپارسونز در ماورد خاانواده و پ   یی ساختاریِه کارکردگراینظر

ر استفاده شده است. مارتن باا   یزنان درگ یند طالق برایشدن فرا یط طوالنیساختار در شرا

 یداند که بعضا یجامعه م یجه فشارهایرا نت یانحراف یرفتارهای، ة فشار ساختاریطرح نظر

 ین اساتدالل کارد کاه رفتارهاا    یو چنا (. ا1785، کناد )ساتوده  یم یمردم را وادار به کجرو

ف یا اهاداف تعر ، قرار داد. اول یمورد بررس یر اصلیتوان در رابطه با دو متغیرا م یانحراف

یان  تواند باه ا یفرد م نهاکه به کمک آ یانه شدهیدنها یابزارها، جامعه و دوم یشده فرهنگ

فرهناگ جامعاه    وسایله  باه کاه   هاایی  همنظورها و عالقا  یعنی یدا کند. اهدافها دست پهدف

 ییهاصاورت هادف   باه از آن  شاهایی ا بخیا جامعه  یهمة اعضا ین شده و براییف و تعیتعر

رفتاار هساتند کاه ارزش     یچارچوب مرجاع آرماان  ، اهداف، مشروع درآمده است. در واقع

دن یرس یرفتنیپذ ی ها هویاند که ش یز عنصر دوم ساختار فرهنگیل نیتالش کردن دارند. وسا

زان یا (. باه اعتقااد او م  1785کنناد )کاوثری،   یم و نظاارت مای  تنظا ، نییاهداف را تع نیبه ا

مردم را  یکه رفتارها ییهنجارها یزیریت جامعه در پیو قابل ییبا توانا یانحرافات اجتماع

اناه و  یفردگرا یاهین مسائلة انحاراف بار اسااس فرضا     یای ارتبااط دارد. او تب ، کندیکنترل م

 هاای  هویاز شا  یتناوع ی، را مردود اعالم کرد و معتقد بود که ساخت اجتمااع  یشناخت روان

 یباشد کاه علات اصال   یم اریط ساختین شرایدهد و ایار اشخاص قرار میکنش را در اخت

مشروع  شهایو رو  ههاداشت که اگر را تأکید(. او 1784نحرافات اجتماعی است )صارمی، ا

رمجاز و نامشاروع را  یغ ههایرا یاز افراد به زود یگروه، ا نباشدیدن به هدف مهیرس یبرا

(. در مطالعاة حاضار باا    1786کنناد )شاامبیاتی،   انتخاب مای خود  یهایدن به هدفرس یبرا
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طاالق نتوانناد در    یکاه زناان متقاضا    یه مطرح شد که زمانین فرضیه این نظریاستفاده از ا

ند طاالق احتماال دارد   یشدن فرا یبا طوالن، رندیمند و متعارف طالق بگ قاعده یند زمانیفرا

 ند.یند طالق استفاده نمایدن به فرایبخش سرعت ینامشروع برا یلهااز کانا

 -ر فتارعد اقودر آن ست که ای اجامعه، نومیک(هنجااار )آ جامعااة باای کیم از نظاار دور

-دادهست د را از دخوی مدرآکا، سریعرات از تغییاا ای ل دورهطودر یا ه شکسته شد -هارهنجا

ود محدد را خوی اعضاای  هااف و آرزوهداتا کناد  ش مای (. هر جامعه تال1118، 1)سیگلاند 

ل کنترل عماد اخومعاة  جای هاو آرزو اساتها خو ر با ند اتونمید، شومی نودچار آگر اولی ، کند

د گیرمیرت صواری شودنین با اقواز طاعت و اند ارندن پایااد فرت امطالبا، ین جامعهدر اکند 

ن(. ست )همااناپذیر  بجتنااف، انحرم و امانند جراد، فرابین در جایگزین ی هارفتاوز ربرو 

 اثار یا نابسامانی اجتماعی، بحاران اجتمااعی در    هنجاری بیدورکیم معتقد است که در شرایط 

و جامعه در خطر از هام پاشایدگی و    افتدسستی و یا ناکارآمدی هنجارهای مشترک اتفاق می

گیرد. ایان  ماعی بر محور ارزشها و هنجارهای مشترک قرار میضعف پیوندهای گروهی و اجت

نابسامانی اجتماعی فراگیر از نظر دورکیم موجب بریده شدن فرد از جامعه، انزوای اجتمااعی،  

شاوند و  شود. به عالوه در چنین شرایطی، تعهدات متقابل نادیده گرفته میامیدی میأس و نای

ین دعنصر بنیام دو نسجا، اکیمدورمطابق نظر کنناد.   نمای  افراد از هیچ قاعده و قاانونی تبعیات  

هم افررا ماعی جتی اپیوند، جتماعیاجتماعی. حمایت ل اکنترو جتماعی احمایت دارد: 

به ط بط مربورواند. زپیوند میع جتماک امشتراف هدابه اد را فرآن، اواساااطة  باااهکه آورد  می

حمایت عناوان   ده، بهممکن کراد، فرابین را ت حساسااوم افکار و امددلة مبا، جتماعیاحمایت 

(. با توجه به این نظریاه در مطالعاة حاضار، زناان     1714)آرون، کند طرفه عمل میدوخالقیِ ا

اند که از دید جامعه، خانواده و دوستان مطلوب نیست و انحاراف از   درگیر طالق در وضعیتی

                                                           
1. Siegel 
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ای را بارای ایان   جتمااعی شود. این وضعیت، شارایط ا هنجارهای معمول جامعه محسوب می

جتماعی ذ انفو هاش کااده، جتماعی خانواحمایت دادن  ستازدمنجر به آورد که زنان فراهم می

بنابراین، این فرضیه مطارح   .شودآنان می جتماعیا ییتها و فرصتهاتضعیف موقع هیحتی گاو 

درگیر طالق  شود که با طوالنی شدن فرایند طالق، احتمال کاهش پیوندهای اجتماعی زنانمی

با خانواده، خویشاوندان، دوستان و همکاران افزایش یافته و آنهاا احسااس انازوای اجتمااعی     

 کنند.  می

انجاام   نهاآ یاز سو، ک شدة افرادیف تفکید وظایدر خانواده همواره با، از نظر پارسونز

د و در آن ینمایخانواده تصور م یاعضا یز برایرا ن یو بحران ییط استثنایشود. البته او شرا

مار ارائاه  یکه او از نقش ب ینییدارد. تب نهاآ یف از سویمتفاوت به انجام وظا ینگاه، طیشرا

دگاه یط خاص است. در دیف در شراین نگاه پارسونز به انجام وظایبر هم یمصداق، دهدیم

 یهام قابال بررسا    یبلکه از نظر اجتماع، ستین یست شناختیک مسئلة زیفقط  یماریب، او

ا بنگااه  یا مؤسساه  ، جهات  همین بهامکان حضور در محل کار خود را ندارد و ، ماریاست. ب

 یکیژة ینقش و یفاینجاست که پارسونز به عدم ایدچار مشکل خواهد شد. در ا یو یکار

ن شاخص  یا (. پارسونز معتقد است که ا1441، 1کند )بارانسون می خانواده اشاره یاز اعضا

ش یف خاو یبرگشته و وظاا  یط عادید تا دوباره به شراینما بهبود تالش یموظف است برا

گار  یر افاراد خاانواده و د  یساا ، ر بهباود یدر مسا  یعنا ، ین راهیرد. در ایرا مجدداً بر عهده گ

انحاراف   یناوع  یماار یب که اینپارسونز بر  تأکیدند. ید به او کمک نمایجامعه هم با یاعضا

ک فارد در  یا عادم حضاور   ی، آن است که از نظار و  دهندة نشان، د حل شودیپس با، است

ساازد.  یاز آن را نامتعاادل و نامناساب ما    یدست کم عملکرد بخش، نقش خود در نظام کل

کاه از او   یتیالزم اسات فارد باا اقادامات حماا     ، ن عملکردیح مجدد ایتصح منظور بهپس 

                                                           
1. Bjarnason 
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ن یا د. بار ا دوبارة نقاش خاود باازگرد    یتصد، جهیو در نت یبه وضع عاد، ردیگیصورت م

طاالق   ویاژه  باه ند طاالق  یفرا یرند و در طیگ یم ییم به جدایزن و مرد تصم یوقت، اساس

دچار  نهاا هر دو آی یکیتوسط  شهانق یفایا، کنندیم یاناً جدا از هم زندگیاح، مدت یطوالن

آور خاناه و موظاف باه    نان، مرد، ز طبق قانونیران نیشود. از آنجا که در جامعة ا یاختالل م

ف توساط  یا ن تکلیای فرزندان است )تا زماان تع  یپرداخت نفقه به همسر و سرپرست قانون

و  یمجاازا توسااط و یانتخاااب زناادگ، طااالق توسااط زن یتقاضااا ، درصااورتدادگاااه(

شادن   یاحتمااالً باا طاوالن   ، شوند که اوالًیات مطرح مین فرضیند طالق ایشدن فرا یطوالن

 یتوسط همسر مواجه شاده و اساتاندارد زنادگ    یت مالین زنان با قطع حمایند طالق ایفرا

نکنند باا عادم    یزندگ نهاا فرزندان آنان با آیکه فرزند  درصورتیاً یابد و ثانییکاهش م نهاآ

 مواجه خواهند شد.  ینقش مادر یفایامکان ا

  روش

 قیت و روش تحقیماه -1

از  یمطالعاات نة یشا یو پ ینظار  یاست. در مباان  یهمبستگ -یفین مطالعه از نوع توصیا

ق از روش یا تحق یبه اطالعات مرباوط باه ساؤال اساسا     یابیدست یو برا ای نهروش کتابخا

سااخته   محقاق  ناماه  ، پرسشاطالعات یآورش استفاده شد. ابزار مورد استفاده در جمعیمایپ

 و به شکل مصاحبه اجرا شد.  یحضور صورت بهبود که 

 یریگ وة نمونهیحجم نمونه و شی، جامعه آمار -2

ش از دو سال به دادگااه خاانوادة   یبود که ب یزنان یق شامل تمامین تحقیا یجامعة آمار

اما هنوز موفق به طاالق نشاده   ، طالق کرده یمراجعه کرده و اقدام به تقاضا ید محالتیشه

 011ن زناان برابار   یان مربوط به ایدر جر های هبود(. تعداد پروند 1711بودند )سال مطالعه 

 نفر برآورد شاد و  185نمونة مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران برابر با مورد بود که 
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نمونة ماورد  ، ر مستقل و وابسته بودیمربوط به متغ یهانامه که فاقد پاسخ پرسش 5با حذف 

 نفر شد.  184مطالعه 

ار محقاق  یا ه در اختیین زنان که با مجوز قوة قضایبا توجه به در دسترس بودن پروندة ا

 یساده و با استفاده از جدول اعداد تصاادف  یتصادف یریگنمونه با روش نمونه، ر گرفتقرا

زماان مالقاات   ، ن زناان یا باا ا  یتلفنا  یاطالعات باا همااهنگ   یآورجمع یانتخاب شد. برا

 یدانیا اطالعات م یآورل شد )دورة جمعیتکم نامه ی، پرسشمشخص و با مصاحبة حضور

ک از یا ل هار  یا ا عادم تما یا عدم حضاور   درصورتبود(.  1711تا خرداد  1714ماه یاز د

 شد. ین میگزیجا فهرستاز  یگریفرد د، نمونه یاعضا

  ها هسنج -3

ق باود کاه باا    یا ن تحقیا ر مساتقل ا یا متغ پرونده طالق در دادگاه: یریطول دورة درگ

در طاالق ککمتار از    یریرگد سالهای و با سؤال در مورد تعداد یااس فاصلهیاستفاده از مق

({ 0سال )نمرة  5و بیش از ( 7سال )نمرة  5تا  0، (1سال )نمرة  0دو تا ، (1دو سال )نمرة 

 شد.  یریگ اندازه

وسوساه باه پاساخ باه      هاای  یاه شاامل گو  نـد طـالق:  یل فرایرمشروع تسهیغ ههایرا

وسوساه باه   ی، مشروع قاضتهای غیروسوسه به پاسخ به خواس، رمشروع وکالیغتهای خواس

مشروع کارکنان مرتبط با پرونده در دادگاه و وسوساه باه پاساخ باه     تهای غیرپاسخ به خواس

پرونده باود کاه باا اساتفاده از      های هنیهز تأمینرمشروع افراد نامحرم جهت یغ هایدنهاشیپ

اد یز، (6اد )نمرة یار زیبس، بیبه ترت  ها یهشد. نمرة گو یریگکرت اندازهیل یف پنج قسمتیط

 (.   =35/4( بود )1کم )نمرة  یلی( و خ1کم )نمرة ، (7متوسط )نمرة ، (0نمرة )

( پدر و ماادرم  1ده شد: یسنج یهگو 6ر با ین متغیا ر طالق:یزنان درگ ياجتماع یانزوا

م در تمام دورة ی( خواهر و برادرها1من با طالق با من همراه بودند.  یریدر تمام دورة درگ
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من با طالق با مان   یری( بستگانم در تمام دورة درگ7من با طالق مرا رها نکردند.  یریدرگ

( 6من با طالق با من در ارتباط بودناد.   یری( دوستانم در تمام دورة درگ0در تماس بودند. 

ن یک از ایشدند. هر یت من مطلع میمن با طالق از وضع یریهمکارانم در تمام دورة درگ

، بیا باه ترت   هاا  یاه شد. نمارة گو  یریگکرت اندازهیل یف پنج قسمتیه از طبا استفاد  ها یهگو

ار ی( و بسا 1مخالفم )نمارة  ، (7ندارم )نمرة  ینظر، (0موافقم )نمرة ، (6ار موافقم )نمرة یبس

 (.   =38/4( بود )1مخالفم )نمرة 

ی، استاندارد بهداشات  شاخصهایر از ین متغیار طالق: یزنان درگ يزندگ یاستانداردها

 (.   =80/4ل شده بود )یه و استاندارد اوقات فراغت تشکیاستاندارد تغذ، استاندارد مسکن

 ییتوانا، ون فرزندیناسینه واکسیپرداخت هز ییشامل توانا ياستاندارد بهداشت های یهگو

ناة  یپرداخات هز  ییتواناا ی، ماار ینة مراجعه به پزشک متخصاص در هنگاام ب  یپرداخت هز

پرداخات   ییتوانا، مارستانینة بیپرداخت هز ییتوانا، دارو یرداخت بهاپ ییتوانا، شگاهیآزما

نة یپرداخت هز یینک و توانایو ع ینة چشم پزشکیپرداخت هز ییتوانای، نة دندانپزشکیهز

شادند.   یریا گکرت انادازه یل یف پنج قسمتیبر اساس ط  ها یهن گویآپ ساالنه است. اچک

( 1ن )نمرة ییپا، (7متوسط )نمرة ، (0باال )نمرة ، (6)نمرة ار باال یبس، بیبه ترت  ها یهنمرة گو

 ( بود. 1ن )نمرة ییار پایو بس

دادم و باه   یر محلاة مساکون  ییا ( تغ1ر بود: یشامل موارد ز استاندارد مسکن های یهگو

فرزندانم ندارد.  من و فرزند/ یبرا یکاف ی( منزل ما فضا1نقل مکان کردم.  یترمحله ارزان

ة مسکن مساتقل نداشاتم   ی( توان ته0ست. یمنزل ما مناسب ن ییو سرما ییرما( امکانات گ7

 یریا گ کرت انادازه یل یف پنج قسمتیبر اساس ط  ها یهن گویکنم. ایم یام زندگو با خانواده

ندارم )نمارة   ینظر، (0موافقم )نمرة ، (6ار موافقم )نمرة یبس، بیبه ترت  ها یهشدند. نمرة گو

   ( بود.1ار مخالفم )نمرة یو بس( 1مخالفم )نمرة ، (7
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 ینا یة ماواد پروتئ یا ته یبارا  ی( پاول کااف  1شامل بودناد از:   هیاستاندارد تغذ های یهگو

کره ...( ، ریپن، ماست، ری)ش یة مواد لبنیته یبرا ی( پول کاف1...( دارم.  یماه، مرغ، )گوشت

( 6جات دارم. یة سابز یا ته یبارا  ی( پول کاف0جات دارم. وهیة میته یبرا ی( پول کاف7دارم. 

بارنج و  ، مثال ناان  ای  تهو نشاسا  یماواد قناد  ، شتری( ب5ة حبوبات دارم. یته یبرا یپول کاف

 یریا گکارت انادازه  یل یف پنج قسامت یبر اساس ط  ها یهن گویم. ایکنیمصرف م ینیزمبیس

م )نمارة  ندار ینظر، (0موافقم )نمرة ، (6ار موافقم )نمرة یبس، بیبه ترت  ها یهشدند. نمرة گو

   ( بود.1ار مخالفم )نمرة ی( و بس1مخالفم )نمرة ، (7

گذران اوقاات فراغات در    ی( برا1شامل بودند از:  استاندارد اوقات فراغت های یهگو

ا یا دن خانواده یگذران اوقات فراغت به د ی( برا1م. یکنیون تماشا میزیم و تلویمانیخانه م

گاذران   ی( برا0م. یروینما میا سیگذران اوقات فراغت به پارک  ی( برا7م. یرویدوستان م

 یهاا گذران اوقات فراغت به کلوپ ی( برا6م. یرویا میا کافه تریاوقات فراغت به رستوان 

 ی( بارا 3م. یا رویما  یقیگذران اوقات فراغت باه کاالس موسا    ی( برا5م. یرویم یورزش

کارت  یل یف پنج قسمتیبر اساس ط  ها یهون گیم. ایرویگذران اوقات فراغت به مسافرت م

 ینظار ، (0موافقم )نمرة ، (6ار موافقم )نمرة یبس، بیبه ترت  ها یهشدند. نمرة گو یریگاندازه

   ( بود.1ار مخالفم )نمرة ی( و بس1مخالفم )نمرة ، (7ندارم )نمرة 

( مراقاب ساالمت   1ر سانجش شاد:   یا ز هاای  یهر با گوین متغیا :یمادر شهاینق یفایا

( در انجاام  7کانم.  ی( رفت و آمد فرزناد/ فرزنادانم را کنتارل ما    1فرزند/ فرزندانم هستم. 

( با مدرسه فرزناد/ فرزنادانم مرتاب تمااس     0رسانم. یم یاریفرزند/ فرزندانم را ، فیتکال

را باا   ام ناه از وقات روزا  ی( بخشا 5گاذارم.  ینما  نها( فرزند/ فرزندانم را در خانه ت6دارم. 

بار    هاا  یاه ن گویا دن فرزند/ فرزندانم محروم هساتم. ا ی( از د3گذرانم. ینم مفرزند/ فرزندا

ار ماوافقم  یبسا ، بیبه ترت  ها یهشدند و نمرة گو یریگکرت اندازهیل یف پنج قسمتیاساس ط



 اجتماعی طوالنی شدن فرایند طالق بر زندگی زنان  -اثرات اقتصادی 

 

 

111 

ار مخالفم )نمرة ی( و بس1مخالفم )نمرة ، (7ندارم )نمرة  ینظر، (0موافقم )نمرة ، ؟(6)نمرة 

    (. =38/4باشد )ی( م1

تعاداد  ، مشاترک  یزندگ سالهای تعداد، سن یرهایمتغ، قین تحقیدر ا :ای زمینه یرهایمتغ

 اند. در نظر گرفته شدهای  ینهزم یرهایمتغ عنوان بهشغل و درآمد ، التیتحص، فرزندان

  ها هل دادیتحل -4

و  یبعاد  کیا شاامل جاداول    یفیاز آمار توصا  یفیتوص های هافتی یبرا، ن مطالعهیدر ا

ل یا رمن استفاده شد. دلیاسپ یب همبستگیاز آزمون ضر یاستنباط های هافتی یو برا یدوبعد

 یبا یاس ترتیا ر مساتقل و مق یا متغ یا اس فاصاله یا مق، رمنیاسپ یب همبستگیاستفاده از ضر

 وابسته بود.  یرهایمتغ

    ها هافتی

 ف نمونهیتوص -1

دهد که اکثر زناان ماورد   ی( نشان م1حاصل از مطالعه در جدول شماره ) یفیتوص های هداد

کار و یب نهاش از سه پنجم آیب، اندسال واقع شده 74تا  14 یعنیجوان  یمطالعه در گروه سن

ن زناان  یا ش از ساه پانجم ا  یپلم هستند. بیالت باالتر از دیتحص یدارا نهااز آ یمیش از نیب

ن دو تاا چهاار   یبا  نهاهستند و اکثر آشان  انا فرزندیفرزند  یاند که فاقد سرپرستاظهار کرده

 باشند. یر طالق میسال است که درگ
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 سالهای و يداشتن فرزند تحت سرپرست، التیتحص، برحسب سن  ها هداد فراوانيع ی( توز1جدول )

 انتظار طالق

 % f رهایمتغ

 سن )سال(

 6/11 71 14تا 

11-16 146 5/73 

15-74 14 0/71 

 6/18 67 شتریو ب 71

 100 210 کل

 وضع اشتغال

 3/70 13 شاغل

 7/56 187 کاریب

 100 210 کل

 التیتحص

 

 1/14 18 پلمیر دیز

 70 10 پلمید

 1/66 168 سانس و باالتریل

 100 210 کل

داشتن فرزند تحت 

 يسرپرست

 1/75 144 یبل

 8/57 184 ریخ

 100 210 کل

 یریدرگ ی سالها تعداد

 1/17 53 سال 1تا 

 5/71 111 سال 0تا  1

 5/18 84 سال 5تا  0

 1/3 11 سال 5شتر از یب

 100 210 کل
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 ر با طالقیبرحسب مشکالت زنان درگ  ها هداد فراوانيع ی( توز2جدول )

 متغیرها
خیلي 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلي 

 کم
 کل

کاهش ارتباطات 

 اجتماعي

34 

(10)% 

61 

(1/18)% 

51 

(8/10)% 

64 

(8/13)% 

04 

(10)% 

184 

(144)% 

د ارتباط نهاپیش

 نامشروع

54 

(3/11)% 

61 

(8/18)% 

50 

(1/17)% 

37 

(7/15)% 

18 

(14)% 

133 

(144)% 

فقدان پشتوانة 

 اقتصادی قوی

64 

(6/13)% 

15 

(5/77)% 

85 

(1/71)% 

04 

(10)% 

8 

(8/1)% 

184 

(144)% 

عدم امنیت اجتماعي 

 زنان

144 

(1/75)% 

11 

(7/77)% 

78 

(817)% 

70 

(0/11% 

11 

(7/0)% 

135 

(144)% 

محرومیت از دیدن 

 فرزند

61 

(8/18)% 

75 

(1/11)% 

11 

(1/70)% 

63 

(7/11)% 

75 

(1/11)% 

184 

(144)% 

 احساس بالتکلیفي
64 

(6/13)% 

74 

(6/14)% 

174 

(7/05)% 

75 

(1/11)% 

70 

(0/11)% 

184 

(144)% 

تنش با همسر 

 وخانوادة او
- 

31 

(0/16)% 

146 

(6/73)% 

37 

(7/15)% 

74 

(8/14)% 

184 

(144)% 

 

 رهایف متغیتوص -2

اند کاه ارتبااط   ان اظهار کردهیاست که اکثر پاسخگو ی( حاک1جدول شماره ) ی ها هافتی

اناد.  افت کردهید ارتباط ناشروع درنهاشی% پ04%( و حدود 1/01افته )یکاهش  نهاآ یاجتماع

 نهاا %( و اکثار آ 1/61مطمائن )  یان باه نداشاتن پشاتوانة اقتصااد    یاز پاسخگو یمیش از نیب
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% زناان از  3/71اناد.  ر طاالق اشااره کارده   یزنان درگ یبرا یت اجتماعی%( به عدم امن6/51)

ک یا % زناان مطارح شاده و    0/18توسط  یفیاحساس بالتکل، دن فرزندان خود محرومندید

 رو روباه  یباا همسار و خاانواده و    یریا از درگ یناشا  شاهای ز با تنی%( ن0/16) نهاچهارم آ

 اند. بوده

 رها ین متغیآزمون روابط ب -3

 یرمشروع برایغ راههایند طالق احتمال استفاده زنان از یشدن فرا ية اول: طوالنیفرض

 دهد.يش میل طالق را افزایتسه

 یدر طالق و تمام یریدرگ سالهای نیاز آن است که ب یرها حاکیمتغ یب همبستگیضر

ل طالق رابطه وجاود دارد.  یتسه یرمشروع برایغ راههایاحتمال استفاده زنان از  یرهایمتغ

( و r ،441/4>p=100/4ل پروناده ) یرمشروع با وکیزان رابطه با وسوسة ارتباط غین میشتریب

، r=174/4رمشروع باا کارکناان مارتبط باا پروناده )     ین آن مربوط به وسوسة ارتباط غیکمتر

440/4=pل باه ارتبااط  یا تما ة مرباوط باه  یا ن چهاار گو یانگیا م یوقتا ، باشد. در ضمن ی( م 

ره ماورد سانجش   یا متغیون دودر طالق با رگرس یریدرگ سالهای مشروع را محاسبه و باغیر

 یباشد که حااک یم 761/4ر برابر با یدو متغ یب همبستگیج نشان داد که ضرینتا، میقرار داد

در  یریا باا طاول دورة درگ   رمشاروع یل به ارتبااط غ یرات تمایی% از تغ8/14از آن است که 

شاود و  یرد ما  H0فارض  ، نیر عوامل است. بناابرا یاز سا متأثر، هیشود و بقین مییطالق تب

 رد.  یگیرش قرار میمورد پذ H1فرض 

احتماال  ، ناد طاالق  یشادن فرا  یر کرد که درصورت طاوالن یتفس گونه اینتوان یپس م

ه یفرضا ، اساس نیابد. بر اییش میر طالق به داشتن ارتباط نامشروع افزایوسوسة زنان درگ

 (. 0و  7است )جداول  تأییدفوق مورد 
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رمشروع یغ راههایل به استفاده زنان از یدر طالق و تما یریدرگ سالهای نی( آزمون رابطة ب3جدول )

 ل طالقیتسه یبرا

 

وسوسة ارتباط 

رمشروع با یغ

 ل پروندهیوک

 وسوسة ارتباط

رمشروع با یغ

 پرونده يقاض

وسوسة ارتباط 

رمشروع با یغ

کارکنان مرتبط 

 با پرونده

وسوسة ارتباط 

رمشروع با یغ

 افراد نامحرم

 سالهای تعداد

ــدرگ ــا  یری ب

 طالق

r 100/4 114/4 174/4 111/4 

p 441/4> 441/4> 440/4 447/4 

n 184 184 184 184 

 يونی( خالصة مدل رگرس4جدول )

 r R2 R2adj. SES F p مدل

1 761/4 111/4 148/4 678/4 741/5 441/4> 

 زنان گردد. ياجتماع یند طالق موجب انزوایشدن فرا ية دوم: طوالنیفرض

، خاواهر و بارادر  ، نیزنان از طرف والاد  یاجتماع یند طالق و انزوایشدن فرا ین طوالنیب

ن رابطااه مربااوط بااه یتاار یقااو یمنتهاا، دوسااتان و همکاااران رابطااه وجااود دارد، بسااتگان

ن یوالد یریگ ن آن مربوط به فاصلهیتر فی( و ضعr ،441/4>p=101/4دوستان ) یریگ فاصله

(116/4=r ،443/4=pاست. در ضمن ) ، یر انازوا یا متغ یب همبساتگ یسانجش ضار   یبارا 

 یاجتمااع  یر انازوا ینمرات کل مربوط به متغ، ند طالقیشدن فرا یر طوالنیو متغ یاجتماع

 م. یند طالق در رابطه قرار دادیشدن فرا یر طوالنیزنان را با متغ
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 زنان ياجتماع یدر طالق و انزوا یریدرگ سالهای نی( آزمون رابطة ب5جدول )

 

 یریگفاصله

توسط پدر و 

 مادر

 یریگفاصله

توسط 

خواهر و 

 برادر

 یریگفاصله

توسط 

 بستگان

 یریگفاصله

توسط 

 دوستان

 یریگفاصله

توسط 

 همکاران

 سالهای تعداد

 با طالق یریدرگ

r 116/4 114/4 131/4 101/4 117/4 

p 443/4 445/4 440/4 441/4> 445/4 

n 184 184 184 184 184 

 يونی( خالصة مدل رگرس6جدول )

 r R2 R2adj. SES F p مدل

1 185/4 481/4 438/4 650/4 486/11 441/4> 

زن توسط همسـر   یت اقتصادیند طالق موجب قطع حمایشدن فرا يه سوم: طوالنیفرض

 او را کاهش دهد. يزندگ یشده و استانداردها

شادن دورة   یو طاوالن  یاستاندارد زنادگ  شاخصهای یج حاصل از آزمون همبستگینتا

وجاود   یند طاالق همبساتگ  یشدن فرا یو طوالن ین استاندارد بهداشتیطالق نشان داد که ب

شادن دورة طاالق باا تاوان      یطوالن یزان همبستگین میتریشبی، دارد. در استاندارد بهداشت

(. با توجاه باه   >r ،441/4p= -170/4باشد )ینة مراجعه به پزشک متخصص میپرداخت هز

، تر شاود یند طالق طوالنیر کرد که هر چه فرایتفس گونه اینتوان یمی، بودن همبستگ یمنف

 ابد.یینة مراجعه به پزشک متخصص کاهش میپرداخت هز یر در طالق برایتوان زنان درگ

ن ین ایب یمنف یاز وجود همبستگ یحاکی، مربوط به استاندارد بهداشت های هافت، یدر مجموع

 باشد. یند طالق میشدن فرا یر طوالنیر و متغیمتغ
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شادن دورة   یان استاندارد مساکن و طاوالن  یم یرمن در مورد همبستگیج آزمون اسپینتا

طاالق و کااهش اساتاندارد    ند یشدن فرا ین طوالنیب یقو یاز وجود همبستگ یطالق حاک

ة مسکن مناساب  یمربوط به عدم توان تهی، ب همبستگیزان ضرین میتریشباشد. بیمسکن م

تاوان  ، تر شودیطوالن، دهد هر چه دورة طالق ی( که نشان مr ،441/4>P=114/4باشد )یم

  ابد.ییة مسکن مستقل کاهش میته یر طالق برایزنان درگ

 یقاو  یاز وجود همبساتگ  یز حاکیه نیو استاندارد تغذ رمنیاسپ یج آزمون همبستگینتا

زناان   یباا سرپرسات   یه در خانوارهایشدن دورة طالق و کاهش استاندارد تغذ ین طوالنیب

 یمواد لبنا ی، نیمواد پروتئ یرهایمتغ یبودن همبستگ یر در طالق است. با توجه به منفیدرگ

، تر شودیند طالق طوالنیر قدر فراتوان اظهار داشت که هیم، ن مجموعهیجات در اوهیو م

ر یا زناان درگ  یبا سرپرست یجات در خانوارهاوهیو م یلبنی، نیاستاندارد مصرف مواد پروتئ

 یقاو  یاز وجود رابطة مثبت و همبساتگ  یحاکها،  هافت، ینیابد. همچنییدر طالق کاهش م

اسات   یاسات کاه حااک    یو قناد ای  تهند طالق و مصرف مواد نشاسیشدن فرا ین طوالنیب

ن خانوارهاا  یا در ا یو قناد ای  تهمصارف ماواد نشاسا   ، تر شاود یند طالق طوالنیهرچه فرا

 ابد. ییش میافزا

از وجاود   یز حااک یرمن و استاندارد گذران اوقات فراغت نیاسپ یج آزمون همبستگینتا

شادن دورة طاالق و کااهش اساتاندارد اوقاات فراغات در        ین طاوالن یبا  یقو یهمبستگ

 یباودن همبساتگ   یر در طالق است. باا توجاه باه منفا    یزنان درگ یبا سرپرست یوارهاخان

پارک و ، نمایو رفتن به سی، و هنر یورزش یهارفتن به کلوپ، رفتن به مسافرت یرهایمتغ

اساتاندارد  ، تر شودیند طالق طوالنیتوان گفت که هر قدر فرایم، ن مجموعهیرستوران در ا

ر در طاالق  یا زناان درگ  یبا سرپرست ین سه حوزه در خانوارهایگذران اوقات فراغت در ا

ن یبا  یقاو  یاز وجاود رابطاة مثبات و همبساتگ     یحااک ها،  هافت، یابد. در ضمنییکاهش م

 شان و دوستان است.یدن خویا رفتن به دیند طالق و ماندن در خانه و یشدن فرا یطوالن
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 زنان يزندگ یق و استانداردهاشدن دورة طال يطوالن ی سالها نی( آزمون رابطة ب7جدول )

 r p يزندگ یاستانداردها یرهایاسها و متغیمق خُرده

 ياستاندارد بهداشت

پرداخت  یي)توانا

 (يپزشک ی ها هنیهز

 461/4 -174/4 شگاهیآزما

 441/4 -170/4 مراجعه به پزشک متخصص

 441/4 -115/4 دارو

 436/4 111/4 مارستانینة بیهز

 443/4 -114/4 یو چشم پزشک یدندانپزشک

 117/4 145/4 آپ ساالنهچک

داشتن مسکن 

 استاندارد

 446/4 115/4 تربه منطقه ارزان یر محله مسکونییتغ

 <441/4 161/4 یمسکون ینبودن فضا یکاف

 413/4 164/4 نامناسب ییو سرما ییامکانات گرما

 <441/4 114/4 ة مسکن مستقلیعدم توان ته

 استاندارده یتغذ

 ه(ی)توان ته

 <441/4 -711/4 ینیمواد پروتئ

 446/4 -118/4 یمواد لبن

 <441/4 -156/4 جاتوهیم

 413/4 115/4 جاتیسبز

 178/4 110/4 حبوبات

 441/4 131/4 یو قندای  تهمصرف مواد نشاس

استاندارد اوقات 

 فراغت

 <441/4 161/4 ونیزیتلو یماندن در خانه و تماشا

 <441/4 151/4 شان و دوستانیدن خویرفتن به د

 441/4 -115/4 ا رستورانینما یس، رفتن به پارک

 <441/4 -101/4 یقیا موسی یورزش یهارفتن به کلوپ

 <441/4 -716/4 رفتن به مسافرت
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 يونی( خالصة مدل رگرس1جدول )

 r R2 R2adj. SES F p مدل

1 710/4 146/4 141/4 875/4 438/15 441/4> 

 

ـ زنـان درگ  یبـرا  یمـادر  شـهای نق یفایا، ند طالقیشدن فرا يه چهارم: طوالنیفرض ر ی

 ند طالق را کاهش دهد.یفرا

شادن   یر طاوالن یا متغ یب همبستگیه نشان داد که ضرین فرضیج حاصل از آزمون اینتا

، r=711/4را دارنااد ) ین همبسااتگیشااتریب، دن فرزناادیاات مااادر از دیااطااالق و محروم

441/4>pند طالق و مراقبت از فرزند برابر باا  یشدن فرا یطوالن یب همبستگیزان ضری(. م

ر کارد کاه هار    یتفس گونه اینتوان یم، بودن مقدار آن یباشد که با توجه به منفیم -106/4

تواناد در مراقبات از ساالمت فرزناد خاود      یمادر کمتر م، تر شودیند طالق طوالنیقدر فرا

ند طالق و کنترل رفت و آماد فرزناد   یشدن فرا یطوالن یهمبستگد. مقدار ینقش نما یفایا

(176/4- =r ،441/4> pن )ماادر  ، تار شاود  یند طالق طاوالن یاست که هر قدر فرا یز حاکی

ب یضار  مقادار د. یا نقاش نما  یفاا یتواند در نظارت بر رفت و آمد فرزناد خاود ا   یکمتر م

کاه   اسات  -146/4زند برابر باا  ند طالق و گذراندن وقت با فریشدن فرا یطوالن یهمبستگ

تواند در کنار فرزند خاود  یمادر کمتر م، تر شودیند طالق طوالنیتوان گفت هر قدر فرا یم

 باشد.  

ناد  یشادن فرا  یجه گرفت کاه باا طاوالن   ینت یب همبستگیضرا مقدارتوان از یدر کل م

د. یا فاا نما یرا ا یماادر  شاهای تواند فرزند خاود را مالقاات کناد و نق   یمادر کمتر م، طالق

ون دو یند طالق با آزماون رگرسا  یشدن فرا یرا با طوالن ینقش مادر یفاین نمرات ایانگیم

 م. یره مورد سنجش قرار دادیمتغ
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 ینقش مادر یفایند طالق و ایشدن فرا يطوالن ی سالها نی( آزمون رابطة ب3جدول )

 r p n یمادر شهاینق یفایا یرهایمتغ

 184 <441/4 -106/4 مراقبت از سالمت فرزند

 184 <441/4 -176/4 کنترل رفت و آمد فرزند

 184 447/4 -111/4 ف به فرزندیکمک در انجام تکال

 184 448/4 -131/4 تماس مرتب با مدرسة فرزند

 184 445/4 131/4 نگذاشتن فرزند در خانه نهات

 184 441/4 -146/4 از وقت روزانه با فرزند يگذراندن بخش

 184 <441/4 711/4 دن فرزندید محروم از

 يونی( خالصة مدل رگرس10جدول )

 r R2 R2adj. SES F p مدل

1 75/4 174/4 113/4 671/4 111/73 441/4> 

 شهاینق یفاین است ایا یایاست که گو 751/4ر برابر با ین دو متغیا یب همبستگیضر

ه یند طالق بوده و بقیشدن فرا یاز طوالن متأثر% 3/11زان یر در طالق به میزنان درگ یمادر

، ند طاالق یشدن فرا یتوان اظهار داشت که طوالن یم، نیباشد. بنابرایر عوامل میاز سا متأثر

ه یفرض، جین نتایسازد و با توجه ایم متأثرر طالق را یتوسط زنان درگ یمادر ی شهانق یفایا

 (. 14و  1)جداول شود یفوق اثبات م

 بحث 

به طالق و بالفاصله بعاد   یدورة منته، ند طالقین مرحله از فرایترپرفشارن و یدشوارتر

ل باه  یا که مرد تما درصورتیند طالق یفرا، رانین است. در جامعة ایوالد ییاز طالق و جدا
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 یامدهایانجامد و پیبه طول م سالها ست که گاهی اطوالن یندیخود فرا، طالق نداشته باشد

ی، تواناد اقتصااد  یطاالق ما   یعموم یامدهایبه همراه دارد. پن و فرزندان یزوج یبرا یمنف

باشاد.   نهاا ن آینقش و کشامکش با   یفاین در ایاز والد یکی یِکاستی، عاطفی، ختشنا روان

باالست کاه   قدر آننة طالق یشده و هز یار طوالنیبس، ند طالقیفرا گاهینه دارد و هز، طالق

زناان   یطاالق بارا   یاقتصااد  یامادها یپ ،ناد ین فرایقابل تحمل است. در ازوجها غیر یبرا

، بهداشت و درماان ، هیاز کاهش استاندارد تغذ یق حاضر حاکیمتفاوت از مردان است. تحق

ن کااهش در اساتاندارد   یا طالق اسات. ا  یند طوالنیر فرایاوقات فراغت و مسکن زنان درگ

یقاات نشاان   تحق یتماام  تقریبااً ر مقوالت مشهود باود.  یش از سایه و اوقات فراغت بیتغذ

ق یتحق های هافتیار بدتر از مردان است. یزنان بس یت اقتصادیوضع، اند که بعد از طالق داده

 ی% کاهش در استاندارد زندگ37زنان )و بچه ها( ، تزمن نشان داده است که بعد از طالقیو

برناد   یلاذت ما   یش در اساتاندارد زنادگ  ی% افازا 01مردان از  که درحالیکنند یرا تحمل م

زناان   یاز کاهش اساتاندارد زنادگ   یز حاکی( ن1781) ی(. مطالعة اخوان تفت1186، تزمنی)و

جاه باا   ین نتیخود است. ا یندة اقتصادیزنان از آ یسه با مردان و نگرانیر طالق در مقایدرگ

ز یا متزلازل ن  هاای  هن در خاانواد یزوجا  شاهای نق یفایدگاه پارسونز در مورد اختالل در اید

، (1448، 1باامن )لِاگ  ، (1446) 1(. مطالعة فوکاودا و همکااران  1781ی، همسو است )اعزاز

ر یزنان درگ ین زندگییت پایفیکنندة ک تأییدز ی( ن1783) یم شوشتری( و حک1785) یرینص

ن یا ج ایکننادة نتاا   تأییاد ز ین یق محبیتوسط آنان است. تحق یمال یطالق و تحمل فشارها

سه با زنان متأهال  یر طالق در مقایزنان درگ یشتر بودن مشکالت بهداشتیق در مورد بیتحق

   است.

، جین نتاا یبود. بر اساس ا یمادر شهاینق یفایدر ا یکاست، ق حاضریج تحقیگر نتایاز د

                                                           
1. Fukuda et al. 

2. Legge 
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یاا فرزنادان خاود    دن فرزناد  یا طاالق از د  یند طوالنیفرا یدر ط، ر طالقیاکثر مادران درگ

تماس پدران با فرزنادان  ، ند طالقیفرا یده که در طیجه رسین نتیزر به ااند. سلمحروم شده

ماادر باا    یریا ناد درگ یکند که در فرا یم تأییدپارسونز  که درحالی(. 1111، 1کم است )سِلزر

ن یابد و خانواده دچار سوء کارکرد در اییمادر کاهش م یو نقش عاطف ینقش مادر، طالق

؛ 1787، رانهمکاو صفهانی اف )نصر اا مختلت ااا (. مطالع1781ی، شاود )اعازاز  ینه ما یزم

ر یااأثتان ندزفرو لدین وامؤثر ط تبااربر ق طالانااد کااه ( نشااان داده1786ی، ساجدو حبیبی 

 د. بربین مین را از ناانوجون و ااکدکو یرگازساارد و گذیم

 یناد طاوالن  یفرا، رین دسات و پااگ  ین بود که وجود قاوان یق حاضر ایج تحقیاز نتا یکی

اثبات حقوق خود و تحقق طاالق موجاب    یبرا یقانونق زنان در مراجع یطالق و عدم توف

ل طاالق  یتسه یمشروع برای غیرلهال به استفاده از کانایتما، ن زنانیاز ا یشده بود که برخ

جامعه نتوانند با استفاده از ابزارها  یکه اعضا ی( معتقد است زمان1735داشته باشند. مرتن )

اساتفاده   یقاانون ی غیرلهااز کانا که اینتمال ابند احیبه اهداف خود دست  یقانون یلهاو کانا

ش یافازا  یاحتمال وقاوع اناواع انحرافاات اجتمااع    ی، ن حالتید و در چنیاییش میکنند افزا

کننادة   تأییاد ز یا ( ن1780، رانهمکاده و ستو؛ 1781، تفتیان خوگار )ا یقات دیابد. تحقی یم

ن زنااان یدر بااکشی دخوو لکلی ت اباوبه مشرد ااااعتیاجمله از  یع انحرافااات اجتماااعشیو

 طالق است.  یند طوالنیر در فرایدرگ

ناد  یر فرایر طالق بود. زنان درگیزنان درگ یاجتماع یانزوا، ق حاضریج تحقیگر نتایاز د

ک از یا شااوندان نزد ین و خویت توساط والاد  یا از حما ین برخورداریطالق در ع یطوالن

قات انجاام شاده   یبردند. تحقیرنج من طالق یدر ح نهادوستان و همکاران از آ یریگفاصله

 یوازاا ناز ا یز حااک یا ( ن1788و همکااران )  ی( و رساتم 1781و همکااران )  یتوسط قطبا 

                                                           
1. Seltzer 
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سیب و آنها آجتماعی ابط رواشبکة ن تر شدکوچک، جامعه یسواز مطلقه زناان  اعی اجتما

 است.  جتماعی امنیت م اعدس حساالیل ده ابن اانآاعی اجتماط ابن روایدد

 یناد طاوالن  یات فرااثار کاهش  یر را برایز یتوان راهکارهایج مطالعه میه نتابا توجه ب

 گرفت:کار  بهر با آن ین و فرزندان درگیطالق و انطباق زوج

، از جمله مسائل زنان درگیر در طالق باود. در ایاران  ، کاهش استانداردهای زندگی -

اما در اکثار  ، هزینة زندگی فرزندان را به عهدة پدر گذاشته است تأمینقانون به صراحت 

رود و ضامانت   های فرزندان طفره مای  شود که پدر از پرداخت هزینهمشاهده می، موارد

تاری بار   طاور جادی   به  ای در این رابطه وجود ندارد. بنابراین اگر دادگاههااجرایی قوی

-مجبور مای ، پدر، ای استفاده کنندرایی قویورزند و از ضمانتهای اج تأکیداجرای قانون 

فاقد درآمد اسات  ، نماید. در شرایطی که مادر تأمینهای مربوط به فرزندان را  شود هزینه

-سپردن سرپرستی فرزندان به پدر مای ، های زندگی را ندارد و توان مالی پرداخت هزینه

 تر باشد.  مناسب، تواند هم برای مادر و هم برای فرزندان

، قاات یق حاضار باود. بار اسااس تحق    یا ج تحقین از نتایوالد شهایف نقیتضع -

دچاار افات   ، شتر احتمال دارد که با همساالن مشکل داشته باشاند یفرزندان طالق ب

، 1یرناج ببرناد )اِمِار    یشتریت بیشوند و از عزت نفس کمتر و بحران هو یلیتحص

تماس خود را ، مادر یبا سرپرست های هخصوصاً پدر در خانواد، نی(. اگر والد1116

ت یمدرسه و معلمان فرزنادان قطاع نکنناد و مرتاب از وضاع     ، ا فرزندانیبا فرزند 

 که اینن ینکرده و در ع نهاییو ت یاحساس رهاشدگ نهاآ، ا شوندیفرزندان خود جو

 یاریز برخوردارناد. بسا  یگردند از ارتباط با پدر و مادر نیسازگار م، ند طالقیبا فرا

ن طالق و بعاد از طاالق   یدرک الزم را از مشکالت فرزندان در ح از پدر و مادرها

                                                           
1. Emery 
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 یاریا ناد  ین فرایرا در ا نهاآ، نین والدیتواند با آموزش ایدولت م، نیبنابرا، ندارند

اد داد کاه اختالفاات خاود را    یا  نهاا تاوان باه آ  یم، ن طالقیرساند. با آموزش والد

ت حفاظ رواباط مثبات و    یو اهم ن اختالفات نکنندیرا وارد ا  ها هبچ، ت کردهیریمد

 ند. ینما یادآوری نهامطلوب را به آ

تواناد موجاب   یشدن طالق م یند طوالنیج نشان داد که فراینتا، قین تحقیدر ا -

سارعت   ینامشاروع بارا   یلهاا ل باه اساتفاده از کانا  یا تما، ر طاالق یگردد زنان درگ

ض یرفع تبع، نیوانح قاصالً ین مواردیند طالق داشته باشند. در چنیدن به فرایبخش

ند طالق و باروز  یشدن فرا یتواند مانع از طوالنین میق قوانیدق ین و اجرایدر قوان

 گردد.  یانحرافات اجتماع

 یطین شرایگر مسائل آنان بود. در چنیاز د، ر طالقیزنان درگ یاجتماع یانزوا -

و  توساط خاانوده  ، ت زنان و فرزندان طاالق یو حما یخانوادگ یوندهایت پیبا تقو

  هاا  هن خانوادیکاست. در ا، ن گسست و انزوایات سوء ااثرتوان از یم، شاوندانیخو

ت یا حما ینیگزیگسسته خواهد شد و با جا، قبل از طالق یدوست یوندهایاحتماالً پ

 ن نقصان را جبران کرد.یتوان ایم یخانوادگ

طاالق از جملاه   ط دوران طاالق و بعاد از   یا فرزندان باا شارا  ین، فرزند، یانطباق زوج

اساتفاده از تجاارب   ، نهین زمیبا آن مواجه هستند. در ا، ریدرگ های هاست که خانواد یمسائل
ند طالق و بعد از طاالق از جملاه   ین و فرزندان طالق در انطباق در فراید والدیمثبت و مف

تک سرپرست کماک کناد تاا     های هن خانوادیتواند به فرزندان و والدیاست که م راههایی

ب یکنناد و کمتار آسا    یتار طا  راحت را ین زندگیبعد از طالق و انطباق با ا یند زندگیافر
و  یا شرکت در جلسات گروهی یونیزیتلو های هق برنامیتواند از طریم  ها هن تجربینند. ایبب

  گران منتقل شود.  ین رابطه به دیدر ا یآموزش گاههایکار یبرگزار
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