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 ؟طالق و از هم پاشیدن زندگی ها چیستعوامل 

 

 ندرتبه طالق و داشت تریطوالنی دوام افراد مشترک زندگی دور چندان نه هایگذشته در

 انی،رو هایبیماری به ابتال افزایش اقتصادی، ثباتیبی عصر در امروزه اما. افتادمی اتفاق

 و شودنمی تلقی غیرعادی امری دیگر طالق … و اجتماعی هایرسانه سوی از وارده فشار

 سازگاری عدم و توجه قابل مالی هاینگرانی با مدام شوهر و زن که هاییخانواده در ویژهبه

 و عهدمت بسیار که همسرانی حتی. است ناپذیراجتناب تقریبا امر این اند،مواجه دیگریک با

 .دشون طالق از ناگزیر مختلف دالیل به است ممکن نیز هستند پایبند اخالقی اصول به

 

 رکمشت زندگی شکست سبب عواملی چه که شود ایجاد سؤال این ما از بسیاری برای شاید

 خواهیم اشاره دهندمی افزایش را طالق آمار که عواملی از مورد ۶۱ به مطلب این در. شودمی

 هب اما باشند، داشته خود زندگی در را عوامل این از مورد چند یا یک افراد برخی شاید. کرد

 شناسیدب را طالق عوامل است بهتر حال این با. باشد نشده وارد آسیبی شانزندگی به دالیلی

 .کنید زندگی آگاهانه و

 

 زودهنگام ازدواج .۱

. گیرندمی قرار طالق معرض در دیگران از بیش کنند،می ازدواج جوانی اوایل در که افرادی

 اما برسد، نظر به رؤیایی است ممکن مدرسه دوران همکالسی با ازدواج که است درست

 دوام و پایداری از باال، به سالگی چند و بیست سنین در ازدواج معموال که است این واقعیت

 سالگی ۵۲ تا را ازدواج که افرادی شده،انجام مطالعات به توجه با. است برخوردار بیشتری

 .هستند روروبه طالق خطر با کمتر درصد ۵۲ تا اندازند،می تأخیر به
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 قبلی هایازدواج .۲

 بنابراین. یابدمی افزایش حدی تا ازدواج هربار با طالق خطر شدهانجام مطالعات اساس بر

 از پس بالفاصله افراد از بسیاری. هستند طالق معرض در بیشتر سوم و دوم هایازدواج

 اردو باشند یافته بهبود آن از ناشی شکست و اول ازدواج از کامل طوربه اینکه بدون طالق،

 یخانواده یک فقدان دلیل به دوم ازدواج حفظ دیگر برخی برای. شوندمی دیگری یرابطه

 .است دشوارتر منسجم

 

 مذهبی باورهای فقدان .۳

 این در متعددی مطالعات. کندمی ایفا طالق از گیریشپی در مهمی نقش ایمان رسدمی نظر به

 دو هر که شوهرهایی و زن میان در طالق آمار دهدمی نشان که است شده انجام زمینه

 این، بر عالوه. است مذهبی غیر افراد از کمتر مراتب به هستند دیندار و مذهبی افرادی

 تمتفاو مذهبی عقاید که هاییزوج به نسبت دارند یکسانی دینی اشتراکات که همسرانی

 .مانندمی هم کنار در بیشتر دارند،

 

 مالی مسائل .۴

 ار طالق خطر دیگری دلیل هر از بیشتر که است هاییشاخص از یکی فقر مطالعات، اساس بر

 به شانازدواج آورندمی باال سنگین هایبدهی زندگی در که هاییزوج. دهدمی افزایش

 و نز. دارد وجود مستقیم یرابطه شادی و مادیات بین طورکلیبه. شودمی ترنزدیک شکست

 چیزهایی چه خرید برای و بخرند چیز چه که دارند تمرکز موضوع این روی مدام که شوهرهایی

 ادیش احساس کمتر ندارند چندانی مالی مشکالت که کسانی به نسبت کنند، صبر باید

 مانند) هستند روروبه توجهی قابل مالی فشار با که افرادی برای متأسفانه. کنندمی

 که منابعی و مشاوره برای کافی امکانات( دارند زیاد هایبدهی و کم درآمد که هاییخانواده

  تحقیقات اساس بر. ندارد وجود بدهند، نجات را شانمشترک زندگی بتوانند آنها طریق از
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 ۰۳ کنندمی دعوا هم با مالی مشکالت سر بر باریک ایهفته که همسرانی در طالق احتمال

 .هاستزوج سایر از بیشتر درصد

 

 (چندقلو فرزندان ویژهبه) زیاد فرزندان داشتن .۵

 یا دو فرزندان داشتن با که هاییخانواده اما هستند، زندگی موهبت زیباترین فرزندان

 کلمش با شانمشترک زندگی که بدانند باید هستند شدن داربچه فکر به هم باز چندقلو

 این از بسیاری. دارند نیاز بیشتری پول و انرژی زمان، به چندقلوها. شد خواهد روروبه

 راحتیبه را طالق احتمال موضوع این و شوندمی مشکل دچار مالی نظر از آینده در هاخانواده

 .دهدمی افزایش

 

 تحصیالت سطح .۶

 بر ماا نیست، کافی تنهاییبه مشترک زندگی دوام و پایداری برای تحصیالت که است درست

 حسط در آموزش و تحصیالت لحاظ از که هاییخانواده در طالق آمار شدهانجام تحقیقات اساس

 بکس بیشتری درآمد خود تحصیالت اساس بر که هاییزوج. است کمتر هستند، باالتری

 ذتل بیشتر خود ازدواج از کنند،می ایجاد خود زندگی در را باالتری استانداردهای و کنندمی

 ودخ شوهران دارند تمایل معموال کردهتحصیل زنان داد نشان مطالعه این همچنین. برندمی

 .باشند آنها از باالتر یا سطحهم تحصیالت نظر از که کنند انتخاب افرادی میان از را

 

 مناسب هایآموزش فقدان .۷

 مؤثر طالق آمار کاهش در توجهی قابل طوربه تواندمی ازدواج از قبل هایمشاوره در شرکت

 آموزدمی همسران به را اختالفات و مشکالت حل هایمهارت ازدواج از قبل یمشاوره. باشد

 دیلتب عیارتمام اختالفات به است ممکن زناشویی زندگی در بعدها که مسائلی حل برای و

 و کنندنمی شرکت مشاوره جلسات در هازوج از بسیاری متأسفانه اما. است ضروری شود،

 .نیست تأثیربی طالق آمار افزایش در موضوع این
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 والدین طالق .۸

 روروبه بیشتری مشکالت با شانازدواج در عادی کودکان به نسبت طالق کودکان معموال

 زندگی اینکه احتمال باشد، کرده رشد طالق یخانواده در ازدواج طرفین از یکی اگر. هستند

 هایپژوهش اساس بر. یابدمی افزایش درصد ۲۳ تا شود منجر جدایی به خودش مشترک

 بسیار اند،بوده طالق کودکان از هردو شوهر و زن که هاییخانواده در طالق احتمال شدهانجام

 .است زیاد

 

 زیاد سنی تفاوت .۹

 نفر دو ازدواج آیا که است بوده این ازدواج به مربوط هایدغدغه ترینمهم از یکی دیرباز از

 که دهدمی نشان شدهانجام هایبررسی. است منفی پاسخ است؟ عاقالنه متفاوت نسل دو از

. باشد تربزرگ همسرش از سال ۶۳ تا ۵ شوهر که است این ازدواج در سنی تفاوت بهترین

 یا سال ۶۳ از بیشتر سنی اختالف که است حالتی از کمتر مراتب به حالت این در طالق آمار

 .است شوهر از تربزرگ زن

 

 خیانت .۱۱

 و است متفاوت مختلف مطالعات در دارد، وجود ازدواج در خیانت مورد در که برآوردهایی

 وانتمی کلی بندیجمع یک با حال این با. داد نظر آن دقیق آمار مورد در تواننمی متأسفانه

 ینب در خیانت میزان طورکلیبه البته. است کنندهنگران آمار این که رسید نتیجه این به

. است ازدواج بدون مشترک هایزندگی یا مدتطوالنی هایرابطه از کمتر متأهل هایزوج

 مطالعات اساس بر. دارد بستگی نیز طرفین آموزش میزان و وسالسن به خیانت البته

 .پایبندند خود تعهدات به بیشتر تردیدهآموزش و ترمسن هایزوج طورکلیبه
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 هب قادر معموال خائن همسران چراکه شود،نمی طالق سبب تنهاییبه خیانت موارد اغلب در

 هب وقتی خیانت. اندازندمی تأخیر به را مسئله این مدتی و هستند دیگریک کردن متقاعد

 طرفین میان یرابطه هنگام این در. باشد رفته بین از کامال عتمادا که شودمی منجر طالق

 اساحس دلیل به است ممکن گرفته قرار خیانت مورد که کسی آن بر عالوه. شودمی دارخدشه

 هک شود متوسل آمیزخشونت رفتارهای به اشزندگی شریک سوی از شدن رها یا طردشدگی

 .شد خواهد رابطه شدن بدتر سبب خود ینوبه به نیز این

 

 جنسی ناسازگاری .۱۱

 القط سبب مستقیم غیر صورتبه گاهی و است طالق اصلی عامل خود گاهی جنسی ناسازگاری

 و کندمی خیانت هازوج از یکی جنسی ناسازگاری دلیل به ابتدا که صورتاین به شود؛می

 شوند،یم خیانت مرتکب که افرادی از بسیاری. افتدمی اتفاق طالق خیانت این دلیل به سپس

 .کنندمی قلمداد خود خیانت دلیل را عامل همین

 

 روروبه مشکل با است متفاوت هم با شانجنسی یرابطه فرکانس که هاییزوج متأسفانه

 کهحالی در دارد قرار فشار تحت که کندمی احساس طرفین از یکی حالت این در. شوندمی

 ایهازدواج دلیل به نیز گاهی. است گرفته قرار اعتناییبی مورد کندمی احساس دیگر طرف

 شانرابطه و زندگی کنندمی احساس طرفین انجامدمی طول به دهه چندین که زودهنگام

 هاسال از پس که هاییطالق از بسیاری. دارد باریکسالت حالت که است تکراری قدرآن

 .است دلیل همین به احتماال افتد،می اتفاق مشترک زندگی

 

 اعتیاد .۱۲

 نگرویرا عوارض اما نیست، سازمشکل مشترک زندگی برای تنهاییبه اعتیاد موارد اغلب در

( مخدر مواد خواه الکل خواه) معتاد فرد مثال عنوانبه. بپاشد هم از را زندگی تواندمی آن

 فتارهار این. باشد داشته مشکل قانون با بنابراین و کند دزدی یا باشد دروغگو است ممکن

 . شودمی افراد این همسران در روانی و عاطفی فشار سبب
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 نظر از و کنند زندگی خود معتاد همسر کنار در که دارند را توانایی این افراد گاهی البته

 طالق شده که هم خودشان روحی سالمت خاطر به افراد اغلب ولی کنند حمایت را او عاطفی

 نشان خوبیبه گرفت انجام ۵۳۶۲ سال در که ایمطالعه در اعتیاد ویرانگر تأثیر. گیرندمی

 آمار که بود درصد ۶۲،۲ الکل به معتاد افراد در طالق آمار مطالعه این اساس بر. شد داده

 .است توجهی قابل

 

 روانی و روحی مشکالت .۱۳

 دچار آنها دوی هر یا همسران از یکی که هاییخانواده در طالق آمار برآوردها، اساس بر

 مشکالت این. باالست بسیار هستند دیگر روانی و روحی مشکالت و اضطراب افسردگی،

. دباش دوقطبی اختالل مانند هاییبیماری دلیل به هم و اعتیاد دلیل به هم تواندمی روانی

 طرفین از یکی آنها در که هاییازدواج درصد ۰۳ است داده نشان کارشناسان تحقیقات

 این روانی هایبیماری سایر مورد در اینکه با. شودمی منجر طالق به دارد دوقطبی اختالل

 یک مشاهدات. باالست چشمگیری طوربه آنها در طالق آمار هم باز اما است، کمتر میزان

 همسران از یکی آنها در که هاییازدواج از درصد ۲۵ که است این از حاکی هند در مطالعه

 .شودمی منجر طالق به است شیزوفرنی دچار

 

 رفتارهای بلکه شوند،نمی طالق سبب خود خودی به نیز روانی هایبیماری اعتیاد، همانند

 لمثا برای. است طالق اصلی عامل برندمی رنج اختالالت این از که افرادی قبول غیرقابل

 آمیزونتخش اعمال و فیزیکی حمالت مرتکب سایرین از بیشتر دوقطبی اختالل به مبتال افراد

 به تریبیش احتمال با افسردگی به مبتالیان همچنین و افراد این ترتیب همین به. شوندمی

 .کنندمی خیانت خود همسر
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 فرزندان تربیت در نظر اختالف .۱۴

 عهده به را کودکان پرورش و تربیت باید کسی چه اینکه سر بر مادرها و پدر از بسیاری

 انآن به را انضباط و نظم باید چگونه یا بروند باید مدرسه کدام به اینکه ازجمله) بگیرد

 ینچن پیدایش از قبل مادرها و پدر موارد برخی در البته. کنندمی پیدا نظر اختالف( آموخت

 آنان پرورش و تربیت هایدغدغه و فرزندان از سادگیبه و گیرندمی طالق اختالفاتی

 رد شانانتظارات مورد در ازدواج از پیش افراد است بهتر بنابراین. کنندمی پوشیچشم

 یادز احتمال به صورتاین غیر در کنند؛ صحبت هم با کامل طوربه کودکان تربیت با رابطه

 .شد خواهد منجر طالق به شانمشترک زندگی

 

 اجتماعی هایرسانه .۱۵

 یفاا طالق در مهمی بسیار نقش اجتماعی هایرسانه سایر و اینستاگرام توییتر، بوک،فیس

 دلیل به نفر یک مورد، ۷ هر از که داد نشان شد انجام ۵۳۶۲ سال در ایمطالعه. کنندمی

 مورد که نفری ۲ هر از مطالعه این در. گیردمی طالق اجتماعی هایرسانه به همسرش اعتیاد

 یهاجروبحث باریک ایهفته تقریبا که دادمی پاسخ نفر یک حداقل گرفتند، قرار بررسی

 لیاص عوامل از ندرتبه دلیل این اگرچه. شودمی مربوط اجتماعی هایرسانه به شانخانوادگی

 ندتوامی اجتماعی هایرسانه سر بر پایانبی دعواهای و جنگ حال این با رود،می شماربه طالق

 .کند فراهم طالق برای را زمینه

 

 

 


