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 طالق، بحران یا پایان زندگی مشترک ؟

ًؿطیي نطافبى 

 وبضقٌبؾی اضقس ضٍاًكٌبؾی 

 مقدمه *

گطچِ ثًٗی اٍلبت ایي تهَض ٍخَز زاضز وِ َالق یه پسیسُ آهطیىبیی اؾت اهب زض ٍالٕ َالق حمیمتی 

 . ای ًیع هتساٍل قسُ اؾتاؾت وِ تمطیجبً زض ّوِ وكَضّبی خْبى ٍخَز زاضز ٍ حتی زض اوثط خَاهٕ لجیلِ

. خبیگبُ َالق زض وكَضّب ثؿتِ ثِ ثبٍضّبی ضایح هصّجی ٍ ؾٌي اختوبٖی هتفبٍت اؾت

 

 ساز طالقعوامل زمینه*

 : ثبقسؾبظ َالق هكتول ثط هَاضز ظیط هیَٖاهل ظهیٌِ

 فزهنگی -عوامل اجتماعی: 

اهل تبضیری ٍ اختوبٖی َٖ. ّب ؾبل تغییطات اختوبٖی اؾتَالق هحهَل زُ ٍ فٗلی اظزٍاجضًٍس

 . ّبی اهطٍظی زض اظزٍاج ٍ َالق تأثیط زاضًسهتٗسزی زض زیسگبُ

 تغییز در نقص خانواده: 

غطثی ضٍی زازُ ؾبذتبض ٍ وبضوطزّبی اظزٍاج ٍ  توسىتغییطات اختوبٖی وِ زض ََل لطى گصقتِ زض 

 . ذبًَازُ ضا تغییط قىل زازُ اؾت

 تغییز در ضزایط اقتصادی:  

ّبی ثسؾت آهسُ اظ یه تحمیك ََلی ضٍی ثیف اظ ٍ ؾَظاى ثی آًچی ثب اؾتفبزُ اظ زازُلیبًب ؾبیط 

زاضی قطوت وطزُ ثَزًس، پی ثطزًس وِ ذَز اؾتمالل ظًی وِ زض تحمیك هلی ذبًَازُ ٍ ذبًِ 3000

-قَز ثلىِ ضيبیت اظزٍاخی ٍ تْٗس ثْتط اظ هیعاى اؾتمالل التهبزی هیالتهبزی ثِ َالق هٌدط ًوی

تحمیمبت ثٗسی ًیع اثجبت ًوَز وِ اؾتمالل التهبزی . ثیٌی وٌساحتوبل فطٍپبقی ذبًَازُ ضا پیف تَاًس

 . گطززظًبى ثِ تٌْبیی ثبٖث َالق ًوی

 افشایص کار و نیاسهای خانواده:  

ذَاؾتٌس ثساًٌس وِ آیب زضگیط قسى ذبًوْب ثب اقتغبل ٍ هحممبى اؾتبؾی ضاخطظ ٍ پبٍل آهبتَ هی

آًْب زٍ ًؿل . ٍاًس هَخجبت اًدبم ووتط ٍْبیف هٌعل ٍ ثطٍظ احتوبلی َالق گطزیسُ ثبقستزضآهسظایی هی
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ّبی هتأّل ضا هَضز همبیؿِ لطاض زازًس تب ثجیٌٌس آیب همتًیبت وبض ٍ ذبًَازُ ضٍی ویفیت ذبًَازُ اظ ظٍج

نلِ ؾبلْبی ظٍج ثَز وِ زض فب 1100گطٍُ اٍل قبهل (. 1997ضاخطظ ٍ آهبتَ، )گصاضز یب ذیط تأثیط هی

تب  1981ّبی قَّط ثَز وِ ثیي ؾبل ظى ٍ 300گطٍُ خَاًتط قبهل . اظزٍاج وطزُ ثَزًس 1980 – 1964

زازًس ٍ آى ثِ گطٍُ خَاًتط ثیف اظ گطٍُ هؿي ًبؾبظگبضی ظًبقَیی ًكبى هی. هتأّل قسُ ثَزًس 1997

ّبیی وِ هرهَنبً ظٍج. ززلیل تٗبضيبت هطثٌَ ثِ هتٗبزل وطزى همتًیبت ًبقی اظ وبض ٍ ذبًَازُ ثَ

-زاضی ثَُض ًبٖبزالًِ تَظیٕ قسُ چَى قَّطاى  زض ٍْبیف هٌعل ّوىبضی ًویوطزًس وبضذبًِفىط هی

 . زازًسوطزًس، ًبؾبظگبضی اظزٍاخی ثیكتطی ضا گعاضـ هی

 موگزافیکعوامل د:  

ّبی التهبزی ٍ وبضی ٍ َٖاهل فطٌّگی زض وبضوطزّبی ذبًَازُ، ًمف -ٖالٍُ ثط َٖاهل اختوبٖی

اًس وِ ذهَنیبت زهَگطافیه ًٓیط هحممبى پی ثطزُ. زاضًس تأثیطزهَگطافیه ًیع ثط احتوبل َالق 

اظزٍاج زض ؾي پبییي ثِ  ًِ تٌْب. ؾي، ًػاز ٍ هصّت زض پبیساضی اظزٍاج یب خسایی ظٍخیي تأثیط زاضز

ذُط َالق ثطای . وٌٌسیكتط السام ثِ َالق هیافعایف َالق ضثٍ زاضز ثلىِ افطاز ٍلتی خَاًتط ّؿتٌس ة

 19تب  15ؾبل اؾت ٍ ایي ضلن زض هَضز ظًبى  24تب  20هطزاى ٍلتی ثبالتطیي حس ضا زاضز وِ ؾي آًْب ثیي 

 . ؾبل گعاضـ قسُ اؾت

تط زض هَضز ًمف قغل ٍ زضآهس ثبیس گفت ّط چٌس هطزاى ثیكتط تحت فكبض التهبزی لطاض گیطًس، ذكي

ایي هؿئلِ ثبٖث ًبضيبیتی ظٍخِ گطزیسُ ٍ . گط ًیؿتٌسًؿجت ثِ ّوؿطقبى گطم ٍ حوبیت گطزًس ٍ هی

 . زّساحتوبل َالق ضا افعایف هی

زض هَضز ًمف ًػاز ٍ لَهیت ثط َالق ثبیس گفت الگَّبی اظزٍاج ٍ َالق ثطاؾبؼ ًػاز ٍ لَهیت فَق 

اهطٍظُ  . قبى ثیكتط اؾتاحتوبل َالقتجبض اظ اظزٍاخكبى ووتط ضايیٌس ٍ آهطیىبئیْبی آفطیمبیی. زاضز

-تجبض ثیكتط احتوبل زاضز َالق ثگیطًس ٍ ایي وبض ضا ظٍزتط اظ ظًبى ؾبیط گطٍُظًبى آهطیىبیی آفطیمبیی

ًیوی اظ ظًبى آهطیىبیی آفطیمبیی تجبض تب لجل اظ خكي زّویي ؾبلگطز . زٌّسّبی لَهی اًدبم هی

ضلن ثطای ظًبى آهطیىبیی اضٍپبیی تجبض ٍ التیي یه ؾَم ٍ  زض حبلیىِ ایي. اًساظزٍاخكبى َالق گطفتِ

ّبی ّن ّبی ثیي ًػازی ّن ثیكتط اظ اظزٍاجاظزٍاج. ثطای ظًبى آهطیىبیی آؾیبیی تجبض یه پٌدن اؾت

ّبی ّن ًػازی زضنس ثیكتط اظ اظزٍاج 10ّبی ثیي ًػازی ًػازی احتوبل فؿد قسى زاضًس ٍ اظزٍاج

 . اٍل ضا زاضًسؾبل  10احتوبل ًبوبهی زض 
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 خصوصیات اجتماعی:  

زض اختوبٖبت . زّسّبی هثجت ضا وبّف هیآهیع ضا تمَیت وطزُ ٍ فطنتفمط اختوبٖی َٖاهل هربَطُ

 . فمیط اظزٍاج ظٍز ٌّگبم ضایح اؾت وِ هوىي اؾت ثبٖث افعایف ًطخ َالق گطزز

 عوامل فزدی و ارتباطی:  

ظای ذبل ٍ ؾَء ههطف هَاز زض احتوبل اؾتطؼ ٍخَز ظهیٌِ اذتالل ٍ هكىالت قرهیتی، َٖاهل

.  ثطٍظ َالق تأثیط زاضًس

 

 طالق، فزآیند بحزان و سوگ*

گیطز، ضیَا ٍیؿوي ضٍی اثٗبز ّبی هرتلف ظًسگی ضا زض ثط هیثطٖىؽ زیسگبُ ثَّبًَى وِ حیُِ

ُ ثحطاى ٍ یبثس ٍ زیسگبّف ضا ًؿجت ثِ َالق ثطاؾبؼ ًٓطیضٍاًكٌبذتی ٍ ٖبَفی زضًٍی َالق توطوع هی

 (1975ٍیؿوي، )ضاؼ زض هَضز فطآیٌس ؾَي ثٌیبى گصاقت  -تَنیف الیعاثت وَثلط

 : ٍیؿوي پٌح هطحلِ ضا ثطای َالق پیكٌْبز ًوَز

گیطی هدسز ثطای ؾجه ظًسگی ٍ َّیت ٍ ٍ تطزیس، خْتوبض، فمساى ٍ افؿطزگی، ذكن ىهطحلِ ا

 (. 1975ٍیؿوي، )پصیطـ ٍ یىپبضچگی 

 کاران: 

زّس وِ ی هكىالت اظزٍاخی اؾت ٍ ٌّگبهی ضٍی هیهطحلِ لجل اظ پصیطـ آگبّبًِایي هطحلِ، 

ّب اظزٍاج ثطذی. قَزهَيَٖبت تٗبضو ثطاًگیع ًبزیسُ گطفتِ قسُ یب ثِ َٖاهل ثیطًٍی ًؿجت زازُ هی

قَز ٍ ثِ ّط حبل زیط یب ظٍز، تٗبزل وبشة قىؿتِ هی. هبًٌسوبض ثبلی هیچٌسیي ؾبل زض هطحلِ اى

 . ضًٍسی ثحطاى فطٍ هیزض هطحلِظٍخیي 

  فقدان و افسزدگی: 

زّس ٍ ّوؿطاى هدجَضًس ثپصیطًس وِ ایي هطحلِ هتٗبلت ظهبًی اؾت وِ یه ثحطاى ضٍی هی

الَلَٔ ّب یب تٌْبیی لطیتّبی ايُطاة ٍ گٌبُ ثَؾیلِ فمساىٍاوٌف. اظزٍاخكبى هكىالت خسی زاضز

 . قَزثطاًگیرتِ هی

  خطم و تزدید: 
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هطحلِ تٗبهالت هیبى ّوؿطاى زض ثًٗی هَالٕ حبلت اًتمبم خَیبًِ، تٌجیِ گطایبًِ ٍ حتی ذكًَت زض ایي 

زض ٖیي حبل ّوؿطاى هوىي اؾت زض هَضز آیٌسُ زچبض احؿبؼ تطؼ گطزًس ٍ ثیي . گطززآهیع هی

ی ذؿبضت ایي هطحلِ یه زٍضُ. گطزًسحفّ اظزٍاج ٍ لطاض گطفتي زض یه ٍيٗیت ًبهٗلَم هطزز هی

 . ضؾسفی اؾت وِ اؾبؾبً زض ٌّگبم تهوین ثِ خسایی ثِ اٍج ذَز هیٖبٌ

  و هویتگیزی مجدد بزای سبک سندگی جهت: 

گیطز وِ چگًَِ فطز زض ایي هطحلِ تهوین هی. ایي هطحلِ، ظهبى ضٍیبضٍیی ثب ٍالٗیت َالق اؾت

پصیط فطز ضا آؾیتهبّیت اًتمبلی ایي هطحلِ . وٌسظًسگی وٌس ٍ زض هَضز ضٍاثٍ آیٌسُ ذَز فىط هی

 ّبیؾبظز ٍ ثطای هجبضظُ ثب تٌْبیی ٍ ايُطاة، هوىي اؾت یىؿطُ ٍاضز ضٍاثٍ خٌؿی ثب قطیههی

ثحطاى َّیت زض ایي هطحلِ . گصاضی ٖبَفی زاقتِ ثبقسخسیس گطزز ثسٍى آًىِ ّیچگًَِ ؾطهبیِ

-فطاّن هیؾبظز ٍ حطوت ثِ ؾوت ضقس قرهی فطنتی ثطای ثبظقٌبؾی ؾبظًسُ ذَز ضا فطاّن هی

 .گطزز

  پذیزش و یکپارچگی: 

ایي هطحلِ ظهبًی اؾت وِ قرهی هُلمِ ذَز ضا ثسٍى ًیبظ ثِ اؾتسالل یب زفبٔ وطزى ثپصیطز ٍ پصیطـ 

 . گطززذَز، گصقتِ ٍ زیگطاى خبیگعیي ذكن هی

هُلمِ زاًس هب ضا ثِ هؿبئل انلی قرم ًٓطیِ ٍیؿوي وِ َالق ضا  ثِ ٌَٖاى فطایٌسی اظ ثحطاى ٍ ؾَي هی

-ایي ًٓطیِ ًكبى هی. زّسّب ٍ تغییط َٖاَفی ضا وِ ّوطاُ َالق اؾت تَيیح هیًوبیس ٍ ٖمسًُعزیه هی

.  یبثسزّس وِ فطآیٌس َالق ٖویمبً ثِ حَظُ ضٍاى گؿتطـ هی

 

 گانه طالقنظزیه بوهانون در مورد مزاحل ضص*

 : وٌٌسهی هَاظی ضا ؾپطی هطحلِ 6گَیس وِ افطاز ثطای تىویل فطآیٌس َالق اٍل ثَّبًَى هیح

 طالق عاطفی:  

گیطی اظ اضتجبٌ ٖبَفی زض ایي هطحلِ پیًَسّب ٍ ضٍاثٍ ٖبَفی، ثب ضفتبضّبی ثیگبًِ قسى ٍ وٌبضُ

هٌسی ذَز ضا قَز ظیطا یىی اظ ّوؿطاى ٖاللِایي هؿئلِ ثِ وبّف تٗبضو هٌدط هی. قَزخبیگعیي هی

 . وٌسذَز ضا زض َطاحی یه ضاّجطز ذطٍخی نطف هیزّس ٍ ًیطٍی ًؿجت ثِ حل هؿبئل اظ زؾت هی

 طالق قانونی:  
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هبلی،  ّبیّبی لبًًَی، تؿَیِ حؿبةّبی لبًًَی ثطای ضؾیسى ثِ َالق، ایدبز تَافكایي هطحلِ، گبم

چٌبًچِ ٍالسیي ضٍی ّوِ هَاضز . گطززغیطُ ضا قبهل هیگیطی زض هَضز حًبًت فطظًساى ٍ تهوین

ثِ ّط حبل ّط ٖسم تَافمی . ، فطآیٌس َالق اگط ضاحت ًجبقس، وبهالً نطیح اؾتاتفبق ًٓط زاقتِ ثبقٌس

 . ّبی ٖبَفی ٍ هبلی آى ضا افعایف زّسهوىي اؾت ایي فطآیٌس ضا ََالًی ٍ پیچیسُ ًوبیس ٍ ّعیٌِ

 طالق اقتصادی: 

ا ّبی ٖولی اؾت وِ اظ َطیك آى ّوؿطاى، ٍاحس التهبزی هَخَزقبى ضا هدعایي هطحلِ قبهل گبم

 . وٌٌسوطزُ ٍ زٍ ٍاحس التهبزی ایدبز هی

  والدینیطالق:  

ایي هطحلِ قبهل تسٍیي یه َطح هفهل ثطای حًبًت فطظًساى، هكرم وطزى ًَٔ حًبًت ٍ 

زض ایي زٍضُ ایدبز یه ضاثُِ . ضٍقي وطزى خعئیبت اضتجبٌ وَزن ثب ّط یه اظ ٍالسیي اؾت

ّب ثَزى ٍ ذَاٌّس فطنت ذَز ضا ثطای ثچِلسیي هیٖولیبتی ثب ّط زٍ ٍالس ثؿیبض حؿبؼ اؾت، ظیطا ٍا

 .یب ضّبیی اظ آًْب ثِ حساوثط ثطؾبًٌس

  اجتماعی طالق:  

َالق ضٍی ضٍاثٍ اختوبٖی ّوؿطاى ٍ پبیگبُ اختوبٖی ثیطٍى اظ ذبًَازُ ثِ ّوبى اًساظُ خسا اثطات 

ضا اظ قجىِ اختوبٖی فكبضّبی ضٍاًی ًبقی اظ َالق هوىي اؾت تمبيبّبی ثیكتطی . قسى ذبًَازُ اؾت

وٌٌس َطفساضی یب ٖسم گیطی وٌٌس، ظیطا احؿبؼ هیزٍؾتبى هوىي اؾت وٌبضُ. ّوؿطاى َلت وٌس

. وٌٌسپصیطـ ایي تغییطات ظقت اؾت یب اظ ًبحیِ زٍؾتبى هدطز خسیسقبى، احؿبؼ تْسیس هی

ّبی ًس زٍؾتیگطزّبی خسیس هیقبى ضا تطن وطزُ ٍ ٍاضز قجىِّبی آقٌبییّوچٌبًىِ افطاز قجىِ

 . خسیس ًیع ثبیس ثطلطاض گطزز

  روانیطالق: 

َالق ضٍاًی اقبضُ زاضز ثِ وؿت هدسز ذَزهرتبضی ضٍاًكٌبذتی اظ َطیك خسایی ٖبَفی اظ ّوؿط 

ایي هطحلِ قبهل ایدبز ثهیطت ًؿجت ثِ ؾْن ذَز قرم زض قىؿت اظزٍاج ٍ فطاّن ؾبذتي . لجلی

 . ای ثطای ضقس قرهی اؾتپبیِ
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 :طالقپیامدهای *

گصاضز وِ ثِ تطتیت ًمف ٍ تأثیط آى ضا ثط ّط یه اظ َالق ثط زٍ گطٍُ ؾٌی ثعضگؿبالى ٍ فطظًساى تأثیط هی

 : زّینّبی ؾٌی هَضز ثطضؾی لطاض هیایي گطٍُ

 تأثیز بز بشرگساالن: 

 : تأثیط ثط ثعضگؿبالى هكتول اؾت ثط

o تغییز در ضبکه اجتماعی بشرگساالن:  

لجل اظ ّط هَضز فطز ّوؿط ذَز ضا اظ . وٌسفطز تأثیطات قگطفی ایدبز هی َالق، زض ظًسگی اختوبٖی

ٖالٍُ ثط آى اضتجبٌ ثب ذبًَازُ ّوؿط . یبثسّبی ظًبقَیی اٍ وبّف هیثٌبثطایي فٗبلیت. زّسزؾت هی

ٌ ثب ّوؿط ٍ ذبًَازُ اٍ، زض وٌبض اظ زؾت ضفتي اضتجب. گطززیبثس ٍ یب احتوبالً لُٕ هیّن وبّف هی

زٌّس ثرهَل اگط ضاثُِ ت هیؼیبثٌس وِ ثِ ّویي ًؿجت، زٍؾتبى ضا اظ زّب زض هیهُلمِاوثط 

افطاز هُلمِ . زٍؾتی زض ََل هست اظزٍاج قىل گطفتِ ثبقس ٍ یب زٍؾت هكتطن ثب ّوؿط ؾبثك ثبقس

  . وٌٌسگطزًس ٍ ثیكتط اظ هتأّلیي احؿبؼ تٌْبیی هیتط هیثؿیبض هٌعٍی ثٌبثط زالیل

o یت اقتصادیتغییز در وضع:  

-یبثس ٍ اؾبؾبً ووتط اظ  زضآهس ظًبى هتأّل هیزضآهس ؾطاًِ ذبًَازگی ظًبى ثٗس اظ َالق وبّف هی

ثِ ّط حبل اگط . یبثسزضآهس ؾطاًِ یب ؾُح ظًسگی زض هطزاى ثبلٗىؽ ثٗس اظ َالق افعایف هی .گطزز

ٍخَز ایي زضآهس  زّس ٍلی ثبچِ هوىي اؾت زضآهس ؾطاًِ هطزاى ًؿجت ثِ ظًبى افعایف ًكبى 

زٌّس ٍ ت هیؼتط اظ هطزاى هتأّل اؾت چطا وِ زضآهس ّوؿطقبى ضا اظ زذبًَازگی هطزاى َالق پبییي

وٌٌس ثبیس ثِ ّوبى هیعاى ثِ ّوؿط فطظًساى وِ ثب ّوؿط ظًسگی هیّب اظ غبلجبً ثِ ذبَط ثطذی حوبیت

  (.1996پبلَن ٍ اؾتطاح، )ثپطزاظًس 

o تغییز در نقص بشرگساالن : 

وٌس، ثرهَل اگط ظى ٍ قَّط زض ََل اظزٍاج اظ َالق، زض ًمف افطاز تغییطات ثٌیبزی ایدبز هی

-آٍض تجسیل هیزاض ضا ثِ ًمف ًبىَالق ًمف ظًبى ذبًِ. ّبی خٌؿیتی ؾٌتی پیطٍی وطزُ ثبقٌسًمف

زالل زض ح)اًس ذَزقبى ضا زض هطظ فطظًسپطٍضی ثَزُ« پكتیجبى»وٌس زض حبلی وِ هطزاًی وِ فمٍ ٍالس 

  80ثیف اظ . گطززثٗس اظ َالق احتوبل اؾترسام ظًبى زٍ ثطاثط هی. وٌٌساحؿبؼ هی( پبیبى ّفتِ

زضنس لجل اظ َالق ٍ ظًبًی وِ لجل  40وٌٌس زض همبیؿِ ثب هیعاى ووتط اظ زضنس هبزضاى هُلمِ وبض هی
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-اًجٌسی وبض پیسا هیثٗس اظ َالق حتی چٌس ؾبٖت افعایف ظم ،اًسوطزُاظ َالق توبم ٍلت وبض هی

 (. 1989؛ فبؾیگط، 1986گلیه، ٍ؛ ًَضتَى 1982ذیف،  -آًسضؾَى)وٌٌس 

. ّبی ظیبزی زاضًسّبی خسیس هكىالت ظیبز ٍ زضهَضز فطظًساى ًگطاًیظًبى هُلمِ زض پصیطـ ًمف

ّبی قغلی خسیس احؿبؼ ٖهجبًیت ٍ ًبوبهی زاقتِ اظ ایٌىِ ّوطاُ فطظًساى آًْب زض همبثل هؿئَلیت

پسضاًی وِ حًبًت . ای ًؿجت ثِ قغل ذَز زاضًسوٌٌس ٍ احؿبؼ زٍ گبًِیؿتٌس احؿبؼ گٌبُ هیى

گطزًس ٍ ثب فطظًس زچبض هحسٍزیت هی فطظًس ضا ثط ْٖسُ ًساضًس هٗوَالً ثٗس اظ َالق ثطای هاللبت

ًساضًس اًت ـازضاًی وِ حىـًٌس اهب مـناللبت هیـفتِ مـثبض زض ُا فطظًسقبى ضا یهـاضم آًِـیه چِ

-قبى ضا ثِ گًَِحًبًت زٍ ثطاثط ثیكتط ثب فطظًساى توبؼ زاضًس ٍ هَفمیت ظًسگیزضاى ثیـثت ثِ حـًؽ

 (. 1994ّتطیٌگتَى ٍخَل، )تط قَز ّبیكبى آؾبىزٌّس وِ هاللبت ثچِای تطتیت هی

o مطکالت روانطناختی بشرگساالن:  

وٌٌس احؿبؼ تٌْبیی ضا احؿبؼ هیاوثط هطزاى ٍ ظًبى هُلمِ ٖهجبًیت، ايُطاة ٍ افؿطزگی ٍ 

زض ( 2000اتَ،مآ)وٌس َالق آقفتگی ٖبَفی ٍ حتی ثیوبضی ضٍاًی ایدبز هی(. 2002ّتطیٌگتَى، )

اؾپبتیط ٍ )خْبى هیعاى ذَزوكی ٍ السام ثِ ذَزوكی زض هیبى هطزاى ٍ ظًبى هُلمِ ثبالتط اؾت  ؾطاؾط

 (. 1984تبهپؿَى، 

 (.1999ض، ٍپب)گطزًس وٌٌس ٍ ثیكتط هٗتبز هییافطاز هُلمِ الىل ثیكتطی ّن ههطف م

o مطکالت جسمانی بشرگساالن:  

هكىالت ؾالهت خؿوی افطاز هُلمِ زض همبیؿِ ثب افطاز هتأّل ثیكتط اؾت ٍ احتوبل زاضز ظٍزتط 

هٗسُ، زضزّبی ثسًی، افطاز هُلمِ زض یه تحمیك، وبّف ٍظى، ثْن ذَضزى (. 2000آهبتَ،  )ثویطًس 

زض (. 1983ثلَم، ّبگع، وبلسٍل، )لی، ؾطزضز ٍ هكىالت ذَاة ضا گعاضـ زازًس هیفطؾَزگی، ثی

ی پیًَسّبی فیعیَلَغیه هیبى َالق ٍ ؾیؿتن ایوٌی ًی ًكبًِاٍالٕ  ایي تفبٍتْب زض ؾالهت خؿن

 (. 1988، 1987ویىَلت، گالؾط ٍ ّوىبضاى، )اؾت 

ّبی ّب زاضًس ٍ ؾلَلتَهَضّب ٍ ثبوتطیّبی همبٍم ووتطی زض همبثل افطاز هُلمِ ٍ هتبضوِ وطزُ ؾلَل

آًْب ًؿجت ثِ ؾیؿتن ایوٌی افطاز هتأّل ؾیؿتن ایوٌی .  ثیكتطی زاضًس وِ هؿتٗس اثتال ثِ ٍیطٍؼ ّؿتٌس

ظًبى هُلمِ هیبى ؾبل ًؿجت ثِ ظًبًی وِ ضيبیت ظًبقَیی . هت هؤثط ًساضًسٍّب همبزض همبثل ثیوبضی
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وكٌس ٍ ووتط ٍضظـ تطٍل ٍ چبلی زاضًس، ثیكتط ؾیگبض هی، ًوَزاضّبی ثیكتطی زض هَضز ولؽزاضًس

 (2003گبلَ ٍ ّوىبضاى ، )وٌٌس هی

-زّس َالق ّوبىثَُض ذالنِ، هیبى َالق ٍ ؾالهت خؿوبًی پیًَسّبیی ٍخَز زاضز وِ ًكبى هی 

آهیع اؾت یه ٖبهل ذُطؾبظ ثطای يٗف خؿوبًی ًیع ثكوبض ََض وِ ثطای ؾالهت ضٍاًی هربَطُ

 . ضٍزهی

  بز فزسندانتأثیز طالق:  

حبوی اظ آى ثَز وِ ثَُض هتَؾٍ فطظًساى ٍالسیي هُلمِ ًؿجت  2001حبنل اظ هُبلٗبت ؾبل  ًتبیح

ّبی ؾبلن اظ لحبِ پیكطفت تحهیلی، اٖتوبز ثِ ًفؽ، ٍخِْ اختوبٖی، ثطلطاضی ثِ فطظًساى ذبًَازُ

 . ثطًسازی ضًح هیاضتجبٌ ثب زٍؾتبى، ثسضفتبضی، افؿطزگی ٍ ًگطاًی اظ هكىالت ظی

o واکنص کودکان پیص دبستانی به طالق: 

تَاًٌس ٖلت تطن پسض ٍ یب وَزوبى زضن زضؾتی اظ ولوِ َالق ٍ خسایی ًساضًس ٍ حتی ًوی ایي

ؾطاؾط ٍخَزقبى ضا  ؼوٌٌس تطزض ایي ؾي ٌّگبهیىِ اٍلیب آًْب ضا تطن هی. گطیِ هبزض ضا زضن وٌٌس

 . وٌٌسگصاقتِ قًَس ٍ یب اَطافیبى اظ آًْب زٍضی وٌٌس احؿبؼ ًگطاًی هیگیطز ٍ اظ ایٌىِ تٌْب فطا هی

o واکنص کودکان دبستانی به طالق:  

تط ٍ ّبی ؾبلن ًگطاىًؿجت ثِ فطظًساى ذبًَازُ( ؾبلِ 8تب  6)فطظًساى َالق ؾٌیي اٍایل زثؿتبى 

 ثِ قست تحت تأثیط ٍ ًؿجت ثِ اظ زؾت زازى پسضقبى(1990ّبیت ٍ ّوىبضاى، )ثبقٌس تط هیافؿطزُ

وٌٌس ظهبى ذَضًس ٍ آضظٍ هیوٌٌس ٍ زض هأل ٖبم غهِ هیگیطًس ٍ ًؿجت ثِ اٍ اثطاظ ٖاللِ هیلطاض هی

( ؾبلِ 11تب  9)وَزوبى (. 1981؛ ّیٌگؿت، 1984ٍالطقتبیي، )ثیكتطی ضا زض وٌبض پسض ؾپطی وٌٌس

ّیٌگؿت، . )وٌف آًْب ٖهجبًیت اؾتتطیي ٍاآٍضًس ٍ ضایحووتط اًسٍُ ٍ ًبضاحتی ذَز ضا ثِ ظثبى هی

 (.1983؛ ٍالطقتبیي، 1984

ّبی ذَاًسى، اهال ٍ یبزگیطی ضیبيی ضا ًؿجت ثِ ّبی َالق تؿتَی یه تحمیك، فطظًساى ذبًَازُ

آًْب اظ هیبى قبًعزُ تؿت ؾٌدف ضفتبض والؾی زض پبًعزُ هَضز آى . ّب ثستط اًدبم زازًسثمیِ ثچِ

حًَضقبى زض والؼ ًبهٌٓن ثَزُ ٍ اظ لحبِ اختوبٖی لبثلیت  .ثستطیي ًوطات ضا وؿت وطزًس

آلیؿَى )زاًؿتٌس تط هیهٗلوبى آًْب ضا ًؿجت ثِ ؾبیط وَزوبى پطذبقگطتط ٍ ؾطوف. چٌساًی ًساقتٌس

 (. 1989ٍ فَضؾتٌجطي، 
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o واکنص نوجوانان نسبت به طالق:  

ثِ هٌٗبی  قَز اهب ایي، لعٍهبً ثب فطاضؾیسى زٍضاى ثلَ٘، هیعاى آگبّی اظ هكىالت ٍالسیي ثیكتط هی

اٍایل زٍضاى ًَخَاًی، . ثبقسوبّف اًسٍُ، ًبضاحتی ٍ تطؼ آًْب اظ پبیبى پیًَس ظًبقَیی ٍالسیي ًوی

-ّبی َالق زض ایي زٍضُ اظ اٖتوبز ثِ ًفؽ، ذَزهرتبضی ٍ ثیثچِ. پصیطی ًَخَاًبى اؾتاٍج آؾیت

ٍاوٌكی قسیس ّوطاُ ثب ايُطاة ٍ ًگطاًی  ًكبىآًْب زض ثطذَضز ثب َالق ٍالسی. هٌسًسثجبتی ثْطُ

ثیٌٌس ٍ احؿبؼ ًَخَاًی تٌْب ًیبظّبی ذَز ضا هی یآًْب زض زٍضاى ذَز هحَض. زٌّسًبهٗمَل ثطٍظ هی

ثِ ّویي زلیل ٍالسیي ضا ثِ ثبز ًبؾعا . ّبی خْبى زض حبل ًٓبضُ وطزى آًْبؾتوٌٌس توبهی چكنهی

زض ایي زٍضاى ٍالسیي ثِ آًْب وبض (. 1992زضووي ٍ ثیط، ؛1983اؾپطیٌگط ٍ ٍالطقتبیي، )گیطًس هی

ایي ًَخَاًبى ثسلیل ٖسم تَاًبیی . گطزًسوٌٌس ٍ آًْب زچبض احؿبؼ ثلَ٘ وبشة هیٍاگصاض هی ايبفِ

وٌٌس ٍ هدصٍة ضفتبضّبی ذُطًبن هبًٌس ضاثُِ زض وٌتطل ٍيٗیت هَخَز، احؿبؼ ٖهجبًیت هی

 (. 1983اؾپطیٌگط ٍ ٍالطقتبیي،) گطزًسخٌؿی، ههطف زاضٍ ٍ الىل هی

o واکنص جوانان نسبت به طالق: 

قبى ثِ ذهَل هبزضقبى آًْب تب چٌس ؾبل ثٗس اظ َالق ًبضاحت ّؿتٌس ٍ هسام ًگطاى ؾالهتی ٍالسیي

-آًْب ًیبظ ثِ ؾطپطؾتی ٍالسیٌكبى ضا ثٗس اظ َالق اظ خولِ َٖاهل ايُطاة (1989ثبًىَؾىی، ) ّؿتٌس

افطازی وِ زض ؾٌیي خَاًی ٍالسیٌكبى اظ یىسیگط خسا (. 1999پطیَض، ) زاًٌسهیآٍض ٍ ًبضاحت وٌٌسُ 

-ٍالسیٌكبى پیًَس ظًبقَیی ضا حفّ ًوَزُاًس احتوبل افؿطزگی زض آًْب ثیف اظ افطازی اؾت وِ قسُ

قبى خسا قسُ ٍ یب ذؿبضت ایي افطاز هوىي اؾت زض آیٌسُ اظ قطیه ظًسگی(. 1994ضاخطظ، )اًس 

فَضؾتٌجطي ٍ ویطًبى، )ا ٍاضز قَز ٍ زض هطزاى ایي گطٍُ احتوبل ثیىبضی ٍخَز زاضز هبلی ثِ آًِ

2001 .) 

 توان میسان طالق را کاهش داد؟چگونه می

 . تَاًس ذَز ثِ ذَز ذُط َالق ضا وبّف زّسّبیی خْت تمَیت اظزٍاج هیاتربش ؾیبؾت-

ثِ افطاز هتأّل اخبظُ زّس ثِ ًیبظّبی  تَاًسپصیطی زض وبض هیوبّف همتًیبت قغلی ٍ افعایف اًُٗبف-

ٍلت ثب هعایب ثِ ٍلت ٍ وبض ثب ؾبٖبت تغییطپصیط ثِ ذهَل وبض پبضُوبض پبضُ)قبى تَخِ ثیكتطی ًوبیٌس ذبًَازُ

 (.ّبیكبى ضا تٌٓین وٌٌس ٍ ثطای وبضّبی ذبًِ ٍلت آظاز زاقتِ ثبقٌسزّس ثطًبهِافطاز هتأّل اهىبى هی
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ذَاٌّس زض هٌعل ثوبًٌس ٍ اظ وَزوبى ذطزؾبل هطالجت هبلیبتی ثِ ٍالسیٌی وِ هی ٍخَز اهٌیت اختوبٖی ٍ-

 . وٌسوٌس ٍ اظ َالق خلَگیطی هیوٌٌس ووه هی

ّبی آؾیت زیسُ ّب ٍ وتبثْب ثِ تمَیت ذبًَازُّب، ؾرٌطاًیّبی ثیطًٍی ّوچَى وبضگبٍُخَز حوبیت -

 . زّسوٌس ٍ َالق ضا وبّف هیووه هی

گطزز ؾبظی افطاز ثطای اظزٍاج ذَز ثرَز هٌدط ثِ وبّف َالق هیّبی هطثٌَ ثِ آهبزُتؾیبؼ تمَیت -

 .(ّبی لجل اظ اظزٍاجآهَظـ)

 .گطززتمَیت ؾیبؾت وٌس وطزى ضًٍس اظزٍاج ٖدَالًِ هٌدط ثِ وبّف َالق زض هطاحل ثٗسی هی-


