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  شناختي ميزان گرايش به طالقتحليل جامعه

  )مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه( 
  ***كاكاوند سياوش بهرامي، **نيا اكبر عليوردي ،*محمداسماعيل رياحي

  
شناختي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به و تبيين جامعه  توصيفهدف از انجام اين پژوهش، : چكيده

و شبكه  هاي همسان همسري، مبادلهستفاده از مفاهيم موجود در نظريهطالق در شهرستان كرمانشاه با ا
  . بوده است

پرسشنامه همراه با «آوري اطالعات،  از روش پيمايش انجام شد و براي جمع  تحقيق حاضر، با استفاده
در طول اند كه  و زنان متأهلي بوده  مردان  نفر از 6410ي آماري،  جامعه. كار گرفته شده است به» مصاحبه

با استفاده از . و دادخواست طالق داده بودند  ي شهر كرمانشاه مراجعه كرده به دادگاه خانواده 1385سال 
مردان و زنان   سهم(از زوجين  نفر 364ي برابر با  گيري تصادفي سيستماتيك، حجم نمونه ي نمونه شيوه
، ميزان  ي تحقيق  متغير وابسته. يدندگرد  تحقيق انتخاب  عنوان پاسخگويان به) نفر182  طور مساوي به

نظير دخالت ديگران در زندگي (متغيرهاي مستقل برخي از  گرايش به طالق بوده كه سعي شد اثرات
بر ) و ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق نشدن انتظارات همسران  از يكديگرزوجين، ميزان برآورده 

  . قرار گيرد  آن مورد سنجش
كه اند در حاليكه نيمي از پاسخگويان گرايش متوسطي به طالق داشته دهدمي نتايج تحقيق نشان

ها حاكي از آن تحليل رگرسيوني داده. اندآنها داراي گرايش قوي به طالق بوده درصد از 9نزديك به 
، ميزان تصور )به شكل مستقيم(متغيرهاي ميزان برآورده نشدن انتظارات همسران  از يكديگراست كه 

تغيرهاي ، و م)به شكل مستقيم و غيرمستقيم(زندگي زوجين از پيامدهاي طالق و دخالت ديگران در مثبت
ثير بر ميزان أمستقيم از طريق تبه شكل غير(تفاوت عقايد همسران  و تفاوت سني، تفاوت تحصيلي

از اين ميان، اند كه ثير داشتهأبر ميزان گرايش به طالق ت) برآورده نشدن انتظارات همسران  از يكديگر
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متغيرهاي دخالت ديگران در زندگي زوجين و ميزان برآورده نشدن انتظارات همسران از يكديگر داراي 
  . اندبر ميزان گرايش به طالق بوده ثيرأبيشترين ت

، انتظارات همسران، تصور مثبت از پيامدهاي طالق ، تفاوت سني  گرايش به طالق: كليدي هايهواژ
  .لي زوجين، تفاوت عقايد زوجينزوجين، تفاوت تحصي

  
  مقدمه 

مين و تضمين أخانواده، يك نهاد اجتماعي اوليه و حياتي است كه هم سالمت فرد و هم بقاي جامعه را ت
. اي، بدون داشتن نظامي براي جايگزيني اعضاي خـويش قـادر بـه ادامـه حيـات نيسـت      هيچ جامعه. كند مي

فرد، نه تنهـا از نظـر جسـمي و    . طريق آن اين جايگزيني تحقق يابد سازد كه از خانواده، امكاني را فراهم مي
ـ  -تر از آن به لحاظ عاطفي زيستي، بلكه مهم چـرا كـه   ثير خـانواده قـرار دارد،   أرواني و شخصيتي نيز تحت ت

اش هاي اجتمـاعي تواند با تكميل شخصيت خويش، براي بر عهده گرفتن نقش خانواده جايگاهي است كه فرد مي
هايي است كـه پـس از عمـل اجتمـاعي     ، از جمله نقش)زن يا شوهر بودن(نقش همسري  .عه آماده گردددر جام

ي عمل اجتماعي ازدواج و تشكيل خانواده، انتخاب وگزينش همسـر  مقدمه. شود عهده افراد گذاشته ميازدواج به 
عنوان پيش شرط تشـكيل   گرچه ازدواج به. گيردهاي گوناگون با اشكال مختلف صورت ميكه در فرهنگاست 

موجب تثبيت و انتقـال فرهنـگ جامعـه از     هاي متوالي فراهم آورده وي پيوند و اتصال نسلاخانواده، زمينه را بر
هـاي متقابـل اجتمـاعي    كـنش  تـا  نيستند ها همواره قادراين حال خانواده ، باشودنسل گذشته به نسل جديد مي

 در .حفظ نمايند انسجام گروهي خانواده را ي خاص هدايت نموده وبه صورت پيوسته به سمت هدف اعضايشان را
ي تواند به گسست پيوند اجتماعي ازدواج و وقوع طالق منجر شده و زمينـه اين وضعيت، اختالفات خانوادگي مي

توانـد  گرايش زوجين به طالق مـي  بر بررسي علمي عوامل مؤثر رو،اين از .فراهم آورد را هافاصله وگسست نسل
     .وقوع طالق وكاهش آن درجامعه محسوب گردد پيشگيري از ريزي به منظورمبنايي براي برنامه

  
  طرح مسئله

زندگي زناشويي و ميزان سازگاري و سعادت زوجـين   يتواند برآيندهگزيني ميقلمرو، شيوه و نحوه همسر
موجـب  .... هنگـي، مـذهبي و  هـاي مكـاني، خويشـاوندي، اجتمـاعي، فر    باشد به نحوي كه قرابـت  گذار ثيرأت
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اي  تـوان شـيوه  طالق را مي. گردد سازگاري بيشتر زوجين و كاهش امكان اختالف، جدايي و نهايتاً طالق مي
عبـارت   بـه . هاي اجتماعي، در راه پايان دادن به پيونـد زناشـويي دانسـت   تحت نظارت سازمان نهادي شده و

آن زن  ايط خاص قانوني، شرعي و عرفي است كه پس ازدادن به پيوند زناشويي تحت شرديگر، طالق خاتمه
  . وشوهرنسبت به يكديگرحقوق و تكاليفي ندارند

پيـران،  (ترك خانـه و كاشـانه اسـت     ويليام گود معتقد است كه خود ازدواج، علت اصلي طالق، جدايي و
ازدواج بوده باشد، اما كه طالق به عنوان يك پديده اجتماعي همزاد با  توان تصور نمودگرچه مي). 34: 1369

اولين اشكال قانوني و شـناخته  . طالق به عنوان يك پديده اجتماعي مصوب و قانونمند، قدمتي طوالني ندارد
مشاهده كـرد كـه زن جـزو     مسيح سال قبل از ميالد 2300توان در قوانين حمورابي، حدود شده طالق را مي
دليلـي زن را طـالق    وانست به دلخواه خود، بدون هـيچ تهاي مرد محسوب شده و شوهر ميامالك و دارايي

بـر اسـاس نخسـتين    . گرديدي جنس مذكر محسوب ميدر ميان يهوديان نيز، طالق حق مسلم و ويژه. دهد
حق داشت تا رابطه زناشويي را گسيخته و از تعهدات خانوادگي شـانه خـالي كنـد،     قوانين رومي، شوهر كامالً
پس ازظهور مسيحيت، قوانين رومي راجع بـه طـالق بـه    . شداين راه مواجه مي رد هاگرچه با برخي محدوديت

پـذير  امكـان    تا نيمه دوم قرن چهارم ميالدي، طـالق بـا توافـق طـرفين     اي تعديل گرديد وقابل مالحظه طور
، اما وقوع ودشميدر دين اسالم نيز،گرچه طالق يك امر ناپسند و مذموم شمرده ). 7- 26: 1996، 1پوتهن(گرديد 

       .استامكان پذير ...) و نظير ناتواني جنسي، جنون، ندادن نفقه، عدم تمكين،(آن در برخي از شرايط 
عليرغم سابقه تاريخي مذكور، تنها از قرن بيستم است كه طالق به عنوان يك آسيب و مسئله اجتمـاعي  

صر، نشانگر آن است كه هرچـه از نظـام   بررسي روند تاريخي پديده طالق درجوامع معا. شودجدي مطرح مي
محـو  . يابـد  شويم، امكان و فراواني طالق افزايش مـي  داري نزديك مي زمينداري به جامعه صنعتي و سرمايه

ساالر كه نگاهدار اركـان خـانواده   جامعه فئودال، تضعيف خانواده پدرتدريجي و بعضاً ناگهاني نهادهاي خاص 
هـاي   هاي روز افزون اجتماعي، باعث فـرو ريخـتن سـنت    تضادها و تقابلسنتي بوده است و در كنار آن رشد 

گردد و مفاهيم سنتي و طرز كهن زندگي خصوصي  هاي اخالقي در اجتماعي تازه مي كهن و جايگزيني ارزش
طي قرن بيستم به دنبال افزايش ). 12-13: 1366والچاك؛ (خواند و خانوادگي را متحول كرده و به مبارزه مي

ويژه درجوامع صنعتي، نقاط جهان به بسياري از تغيير در نظام فرهنگي،  ارزشي و نظام هنجاري در جمعيت و
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به جوامع صـنعتي محـدود    ي افزايش ميزان طالق، صرفاًپديده. ميزان طالق روندي افزايشي به خود گرفت
  ). 106: 1380شيخي،(تفرهنگي جديد، به سايرجوامع نيزراه يافته اس -نشده و به عنوان يك ارزش اجتماعي

دهنده آثار و عوارض منفي جسمي، رواني، اخالقي، و اجتماعي طـالق بـراي   هاي متعددي نشانپژوهش
بين طالق با  يهاي انجام شده، از رابطهاكثر بررسي. باشدو اجتماع مي ردان و زنان مطلقه، فرزندان طالقم

تي، مسايل آموزشي وتربيتي، خودكشي و يـا جامعـه   پريشي، عدم تعادل شخصياعتياد، جرم و بزهكاري، روان
هـا  پـژوهش ). 35:1369 پيران،(آورند ها به شمار ميكنند و طالق را موجد آنآن حكايت مي نظاير ستيزي و
هل بوده أافراد مت بين افرد مجرد، بيوه، جداشده و طالق گرفته، بيش از دهند كه اختالالت رواني درنشان مي

بسـياري از  ).  2: 1382فـر،  خدايي الدين وظهير(يجاد افسردگي بيشتر از بيوه شدن است و خطرطالق براي ا
هـاي جسـمي و روحـي از    هل دچار اخـتالل أافراد مت دهد كه افراد طالق گرفته، بيشتر ازتحقيقات نشان مي

زنـدگي  شوند و رضايت خـاطر كمتـري از   جمله اعتياد به مشروبات الكلي، خودكشي و ضعف قواي ذهني مي
انـد كـه   ، شواهد مفصل و ارزشمندي ارايـه كـرده  )1991(دومينيان و ديگران). 283:1987،كاالن و نولر(دارند

هاي سالمتي در ارتباط است شاخص اي ازدهد از هم پاشيدگي زندگي مشترك، با مجموعه گستردهمينشان 
گذار از مراحل آن در تهران، به ايـن   در بررسي پيامدهاي طالق در) 1382(اخوان تفتي). 252:1384برناردز،(

همچنين، گرچـه مشـكالت   . بوده است پيامدهاي اجتماعي طالق بيشتر پذيري زنان ازكه آسيب نتيجه رسيد
ي اقتصادي خود در مورد فرزنـدان و  آينده ثير مشابهي بر زنان و مردان داشته، اما نگراني زنان ازأاقتصادي ت

  .  ده استي مردم، بيشتر از مردان بوگفته
زمينـه  «دي، نويسـنده كتـاب   ريچـارد اور .  ئله جهاني اسـت رغم اين پيامدها، امروزه طالق يك مسعلي

شود  هاي گوناگون در شناخت روابط خانوادگي مالحظه مي با كاربرد شيوه: نويسد ، چنين مي»اجتماعي ازدواج
شـود بـه طـالق، تـرك يـا       ار منعقد ميهايي كه براي اولين بدرصد ازدواج 25تا  20كه در حال حاضر حدود 

ميـزان طـالق در    1970و  1960هاي بين سال). 18-19: 1376ساروخاني؛ (شوند انحالل خانواده منتهي مي
گيـدنز؛  (دو برابـر شـد   1972درصد افزايش يافت و در طي آن دهه تـا سـال    9 بريتانيا به طور ثابت هر سال

هـر  . رسيده اسـت  1993درهزار در سال  1/3به  1981درسال  درهزار8/2همچنين، اين ميزان از). 42: 1375
چند ميزان طالق در بريتانيا شباهت زيادي به اياالت متحده دارد، امـا تفـاوت چنـداني بـا سـاير كشـورهاي       

دانمارك ميزان طـالق باالسـت و آلمـان و فرانسـه درسـت پشـت سـر ايـن كشـور قـرار            در. اروپايي ندارد
هاي قبل در كشـورهاي غربـي    از رشد نرخ طالق طي دهه  در مجموع، آمارها حاكي ).44:1384برناردز،(دارند
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  شـدن، كـاهش تقبـيح    توان به صـنعتي  ي طالق در جوامع غربي مي  وجودآورنده عوامل به ترين  از مهم.  است
بـا ايـن حـال، برخـي پژوهشـگران نظيـر       . كـرد   اشـاره   1طالق، مصرف الكل و گرايش به زندگي هم بـاليني 

اي اي و حركت آن به سوي خـانواده پساهسـته  كه طالق نشانه دگرگوني خانواده هستهمعتقدند) 1991(سونابينر
رواج  اي كـه روزبـه روز  اسـت؛چرخه  مجـدد  ازدواج  و طـالق  اين مفهوم، ناظر به چرخـه معمـول ازدواج،  . است

  ). 249: همان(يابدبيشتري مي
هـاي اخيـر سيرصـعودي     طي سـال   رشد طالق  د كه نرخدهنگاهي به وضعيت طالق در ايران، نشان مي

، در ايـران در  )مركزآمـار ايـران  (هاي مربوطه  كه براساس آمارهاي منتشره از سوي سازمان داشته است؛ چنان
از  1380اين درحالي است كه در سـال  ). در هزار 5/1(اند نفر از يكديگر جدا شده 817و  هزار 38، 1375سال 

 98756بـه   1385و اين رقم در سـال   )درهزار 3/2(اند نفر طالق گرفته 559هزار و  60هل كشورأجمعيت مت
روزانه بـه ترتيـب   1385و 1380، 1375هاي به عبارت ديگر، طي سال). در هزار 1/3(فقره افزايش يافته است
هـاي تهـران،    اسـتان . فقره طالق در كشـور بـه ثبـت رسـيده اسـت      270و  165، 106به طور ميانگين تعداد

ترين نرخ طالق را بـه خـود   و سيستان و بلوچستان پايين هاي يزد ترتيب باالترين؛ و استانو قم به  هكرمانشا
هـاي مختلـف بـا    استان كرمانشاه، به عنوان يك استان مرزي با اقوام، مذاهب و زبان. انداختصاص داده بوده
يكاري و اعتياد، از جمله مناطقي است هاي مختلف از جمله جنگ تحميلي، ميزان باالي بتجربه كردن جريان

هاي اخير، كرمانشاه مقام دوم و گـاهي بـا يـك    درطي دهه. شود له طالق نيز در آن به وفور ديده ميئكه مس
رقـم ميـانگين سـاالنه     ). 90:1381سـليماني، (پله تغيير، مقام سوم طالق در كشور را از آن خـود كـرده اسـت   

نشان از فراواني طالق در شهرسـتان كرمانشـاه در مقايسـه بـا      ، 1365-1385هايدرصد طالق طي سال16
ايـن پـژوهش در پـي آنـيم تـا بـه        رو، در ايـن  از). )1(جـدول و نمـودار   (كشور و حتي استان كرمانشـاه دارد  

ـ  خانوادگي بپردازيم كه بر -دسته از عوامل اجتماعي آن) توصيف و تبيين(شناسايي ثير منفـي  أزندگي زوجين ت
درخواست طالق را بـه مراجـع   كه آنها   موجب گرديده ش آنها را به طالق افزايش داده، و نهايتاًگذاشته، گراي

  :دهد  لذا تحقيق حاضر سعي دارد تا به سؤاالت زير پاسخ. ندصالح ارائه كنذي
  تواند درگرايش آنها به طالق تأثيرگذار باشد؟ انتظارات همسران از يكديگر، مي  نشدن آيا برآورده - 1
  سوي طالق باشد؟ تواند موجب گرايش آنها به مي  آيا دخالت ديگران در زندگي زوجين -2

                                                           
1. Cohabitation  
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  1365-1385مقايسه آمار طالق استان كرمانشاه با ميانگين كل كشور)1(جدول 

  1365-1385: ناهاي آماري كشوري و استاني مركز آمار ايرسالنامه: منبع
  1365- 85هاي به ازدواج كشور، استان و شهرستان كرمانشاه، طي سال  طالق  نسبت )1(نمودار

0

2

4

6

شهر

  

  سال
  كل 
  كشور

استان 
  كرمانشاه

شهرستان 
  كرمانشاه

  سال
  كل

  كشور 
استان 
  كرمانشاه

شهرستان 
  كرمانشاه

1365 10/3 17/722/91376 8/112/9 17/4 
1366 9/6 16/819/21377 7/912/3 16/7 
1367 9/1 14/618/41378 8/30/13  16/9 
1368 7/3 12/413/61379 8/311/9 16/4 
1369 8/3 9/913/31380 9/411/9 17/4 
1370 8/7 9/912/31381 10/313/3 17/4 
1371 0/8  10/312/31382 10/612/7 17/1 
1372 6/3 9/113/41383 10/412/9 0/16  
1373 7/2 9/512/71384 10/614/7 19/4 
1374 7/5 10/513/31385 11/415/7 19/1 
8/8 ميانگين10/915/1 7/8 1375  5/12  2/16  
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  تواند گرايش زوجين به طالق را افزايش دهد؟ آيا داشتن تصور مثبت از پيامدهاي طالق، مي -3
  تواند موجب گرايش آنها به سوي طالق گردد؟ي عقايد، تحصيالت و سن ميآيا تفاوت زوجين در زمينه -4

  ي پژوهش پيشينه
هـا و  مسئله طالق پرداخته و به علل و ريشـه  پژوهشگران متعددي در داخل و خارج كشور، به بررسي   

تعداد قابل توجهي از اين تحقيقات، . اندو اجتماعي آن توجه كرده فردي، خانوادگيبه ويژه پيامدها و عوارض 
؛ 1356؛ داودي، 1350زاده، تقـي (به رابطه بين وقوع طالق و عواملي نظير دخالت ديگران در زندگي زوجـين 

؛ عدم تفاهم و توافق اخالقـي  )1383؛ قطبي،  1383؛ طباطبايي،1382؛ شعباني، 1379؛ رحيمي، 1369پيران، 
؛ )1383؛ قطبي،1379؛رحيمي،  1377؛ صالح صدق پور، 1367الهي، ؛ سيف1354پويان، مه(و عقيدتي زوجين

 ؛ دانـش و 1356؛ داودي، 1354پويـان،  ؛ مـه 1350زاده، تقـي (ميزان تحصيالت و تفـاوت تحصـيلي زوجـين    
؛ 1382زاده و ديگـران،  ؛ ميراحمـدي 1381؛ريحـاني،  1379؛رحيمي،  1377پور،؛ صالح صدق1370اران، همك

؛ )1383؛ شـيرزاد،  1381؛ ريحاني، 1354پويان، مه(؛ ازدواج در سنين پايين )1383؛ طباطبايي، 1383شيرزاد، 
؛ 1374پنـاه،  ؛  رحمان1372؛  گلشن،1358؛ كريمي تهراني،1356، ؛ داودي1354پويان، مه(تفاوت سني زوجين

تقـي  (مشـكالت مـالي و اقتصـادي    ؛ ) 1383؛ طباطبايي،1379؛ رحيمي، 1378؛ مددي، 1377پور، صالح صدق
؛ 1383؛ شـيرزاد،  1381؛ ريحـاني،  1379؛ رحيمـي،  1370؛ دانش و همكاران، 1367الهي، ؛ سيف1350زاده، 
؛ 1383؛ شـيرزاد،  1382؛ شـعباني،  1379مـي،  ؛ رحي1367الهـي،  ؛ سـيف 1356داودي، (؛ اعتياد )1383قطبي،
؛ 1378؛ مـددي،   1372؛ گلشـن،  1370دانـش و همكـاران،  (؛ بيكاري مردان )1383؛ طباطبايي،1383قطبي،

الهـي،  ؛ سـيف  1354پويـان، ؛ مـه  1350زاده،تقـي (؛ نداشتن فرزند و نازايي )1383؛ شيرزاد،  1383طباطبايي،
؛ اشـتغال زن بـه   )1381؛ ريحـاني،   1372گلشن،(؛ نوع شغل مردان )1383؛ شيرزاد،  1383؛ طباطبايي،1367

تقي (تعدد زوجات و چند همسري ؛ ) 1372؛ گلشن، 1358؛ كريمي تهراني،1354پويان، مه(كار بيرون از خانه 
زاده، ؛ فـاتحي 1383؛ طباطبـايي، 1381ريحـاني،  (؛ عدم پايبندي مـذهبي  )1370؛ دانش و همكاران؛  1350زاده،

پيـران،  (ظن؛ عدم اعتماد و سوء)1374؛ رحمان پناه،1369پيران،(هاي ناموجه و مرد ساالري سازيآليده؛ ا)1384
؛ عـدم توافـق در مسـايل جنسـي و     )1383؛ قطبـي،  1356داودي، (هـاي روانـي   ؛ بيماري)1378؛ مددي، 1369

همچنـين در   .انـد ه كـرده اشار) 1377صالح صدق پور، (؛ و وجود روابط نامشروع جنسي )1356داودي،(زناشويي 
هاي داخلي، رابطه معكوس و معناداري بين طالق و برخـي از عوامـل نظيـر مـدت و     برخي ديگر از پژوهش
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كريمـي  (؛ مدت زمان زندگي مشترك )1381؛ ملتفت،  1374پناه،رحمان(ميزان شناخت همسر قبل از ازدواج 
؛ ريحـاني،   1372گلشـن، (؛ تعـداد فرزنـدان   )1382زاده و ديگـران،  ؛ ميراحمدي1381؛ ملتفت،  1358تهراني،
؛ سـن  )1381ملتفـت،  (؛ رابطه خويشاوندي با همسـر )1382زاده و ديگران، احمدي؛ مير1381؛ ملتفت، 1381

مـادر،  مداخله بزرگان، وابستگي زن به شوهر، الگوپذيري دختـر از   ؛ اعتقادات مذهبي،)1358كريمي تهراني،(
  . مشاهده شده است) 1384زاده، فاتحي(حمايت اقتصادي والدين از زوجين و  عدم حمايت خانواده از طالق

ويـژه بـراي   به پيامـدهاي طـالق بـه    از سوي ديگر، مطالعات خارجي انجام شده در زمينه طالق عمدتاً  
دهنـده  ثر بر طـالق نشـان  ؤاند؛ گرچه برخي از مطالعات انجام شده در زمينه عوامل مكودكان و زنان پرداخته

؛ مصـرف  )1،2000بلـوس فلـد و هـوم   (طه مستقيم طالق با الگوي رايج زنـدگي در شـبكه تعـامالت فـرد    راب
؛ زندگي دركشـورهاي مختلـف يـا حتـي     )3،1997؛آماتو و راجرز 2،1994استاك و بنكووسكي(مشروبات الكلي

سـوث  (؛ رابطه جنسي نامشروع توسط يكي از زوجين)2006، 4كالميجن و يونك(نواحي مختلف در يك كشور
؛ تعداد ساعات كاري زنـان در خـارج از خانـه و ميـل آنـان بـه اسـتقالل        )1997؛ آماتو و راجرز،5،1995و ليود

ايروينـگ  (؛ استرس شديد)2006، 8؛ گرين استين و ديويس 7،2002؛ داگالس 1992، 6ادوارد و فولر(اقتصادي
؛ وجود برادران و خـواهران  )1997اجرز،آماتو و ر(؛ طالق والدين و پايين بودن سن ازدواج )2007، 9و بنجامين

از يك سو، و نيز رابطه معكوس طالق با ميزان هـوش  ) 2006، 10فارل(طالق گرفته در بين اعضاي خانواده 
ــران ( ــولي و ديگ ــذهبي    )2006، 11ه ــدي م ــا پايبن ــا ي ــداوم در كليس ــور م ــرز، (؛ حض ــاتو و راج ؛  1997آم

  . باشداز سوي ديگر مي)  13،2006والندا و براونب(پايبندي به سنت و فرهنگ بومي و ؛)12،1998كريشنان

                                                           
1. Blosfeld B.   &  Hom E.   
2. Stack, S. & Bankowski E. 
3. Amato, Paul R. & Stacy, J. Rogers. 
4. Kalmjin, M. & Uunk, W.   
5. South, S. & Lioyd K.M. 
6. Edward, J. N., & Fuller S.S.  
7. Douglas. W. Allen. 
8. Greenstein, Theodore N. & Shannon, Davis.   
9. Irving, Howard H. & Benjamin, Michael.  
10. Farrell, Michael P.   
11. Holley, P. ;et. al., 
12. Krishnan, Vijaya. 
13. Bulanda, J. R. & Brown, S.  
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     دهد كـه اكثـر تحقيقـات داخلـي علـل وقـوع طـالق را        شده، نشان مي هاي انجام مروري نقادانه بر پژوهش
ثر بر ميزان گرايش به طالق را به صـورت  ؤاند و كمتر تحقيقي عوامل م قرار داده  صورت توصيفي مورد مطالعهبه

يـا    الكليسم  نظير(ثر بر طالق ؤيكي از عوامل م تحقيقات خارجي نيز عمدتاً.  ي قرار داده استتحليلي مورد بررس
نظـري    كـارگيري چهـارچوب  در اين تحقيق، سعي شده است تا با بـه . اندرا مطالعه كرده) جنسي نامشروع  روابط

  .سي قرار گيرندثر بر ميزان گرايش زوجين به طالق مورد بررؤبه طورتحليلي  عوامل م  مناسب،
دهد كه بسـياري از تحقيقـات داخلـي، بـدون اسـتفاده از يـك       شده، نشان مي هاي انجام مروري بر پژوهش
تحقيقات انـدكي،  . اندهاي فردي و اجتماعي مرتبط با وقوع طالق را توصيف كردههمبسته پشتوانه نظري، صرفاً

ثر بـر  ؤهاي انجام شـده در زمينـه عوامـل مـ    و پژوهشاند ثر بر وقوع طالق پرداختهؤبه تبيين و تحليل عوامل م
  نظيـر (ثر بـر طـالق   ؤيكـي از عوامـل مـ    تحقيقات خارجي نيز عمـدتاً . ميزان گرايش به طالق، انگشت شمارند

پـژوهش حاضـر   . انـد را در فضاي فرهنگي متفاوت از كشور ما مطالعـه كـرده  ) جنسي نامشروع  يا روابط  الكليسم
) و نه ميزان وقـوع طـالق  (ثر بر ميزان گرايش به طالق ؤينه شناسايي و تحليل عوامل متالشي پيشگامانه در زم

ثر بـر ميـزان   ؤبه طورتحليلي  عوامل مـ   نظري مناسب،  هايباشد كه سعي كرده است تا با به كارگيري بنيانمي
  .گرايش زوجين به طالق را مورد بررسي قرار دهد

  نظري مباني
لذا، بـه  . تبيين نيست جتماعي است كه ازديدگاه نظري واحدي قابل بررسي وهاي اطالق، از جمله پديده
ثر بر ميزان گرايش به طالق، در اين تحقيق از تلفيقي از سه ديدگاه نظـري، يعنـي؛   ؤمنظور بررسي عوامل م

  . و شبكه استفاده شده است هاي همسان همسري، مبادلهنظريه
   1نظريه همسان همسري

همسـاني  . دانـد  همسان ميان زن و شوهر مـي  هايخانواده را ناشي از وجود ويژگياين نظريه، استحكام 
بـه  . سازد كند بلكه پيوند و وصلت ايشان را استوار مي ميان دو فرد، نه تنها آنان را به سوي يكديگر جذب مي

ايلنـد  ؛ افراد م2به عقيده هيل. هاي خانوادگي است سخن ديگر، ناهمساني ميان دو همسر سرچشمه كشمكش
و چنانچه اين قاعده به داليلـي رعايـت نگـردد    تر همسانشان باشد تا ناهمسانشان همسري برگزينند كه بيش

                                                           
1 . Homogamy  Theory  
2 . Hill  
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گويد؛ انسان دانسـته يـا ندانسـته در     مي 1منباور. شوند و در نهايت جدايي مي احتماالً زوجين دچار ناسازگاري
تـر از   ، در تمامي سنين در ميـداني فـراخ  افراد. پي گزينش همسري است كه صفاتي همگون با او داشته باشد

كنند كه از نظر موقعيت زناشويي همانند خودشـان   آنكه تصادف بتواند بر آن كارگر باشد، با كساني وصلت مي
كنـد تـا    گزينانـه عمـل مـي   ؛ بخت هر فرد بيشتردر راستاي ازدواجـي همسـان  2به گمان الك و برگس. باشد

گويد؛ هر قدر همگوني ميان دو همسـر از نظـر    مي ،واج از ديدگاه مذهبيازد ،ش، در اثر3وود . گزينناهمسان
، بر اين باورند كه هر قـدر  4شنگ و يامامورا. مذهب و نژاد كمتر باشد، اختالف و كشمكش ايشان بيشتر است

تر باشد، خطر جدايي بـه مراتـب در ميـان ايشـان كمتـر       هاي قومي و فرهنگي ميان زن و شوهر محكم پيوند
 به طور كلي، هر قدر درجه همگوني همسران بيشتر باشـد، زناشـويي آنـان اسـتوارتر و پايـدارتر اسـت      . است

هاي همسـرگزيني، متمايـل بـه    تمامي نظام توان گفت كه تقريباًدر مجموع، مي). 40-66: 1385ساروخاني؛(
هـاي معنـوي و   ارزشگـري و مبادلـه   ي تمايل به معاملـه تواند نتيجهكه اين خود مي هستندازدواج همسان 

  .هاي مادي باشددارايي
   5نظريه مبادله

ها همواره در زندگي خود با ديگران در ارتبـاط متقابـل هسـتند و     مطابق اصول اساسي اين نظريه، انسان
هر گونه ارتباط بـا ديگـران در حكـم نـوعي     . كنند كه در اين ارتباط، براي خود نفعي به دست آورند سعي مي

هايي  هايي كه دريافت كرده و هزينهيه مبادله، سعي دارد نشان دهد كه رفتار برحسب پاداشنظر. مبادله است
رفتارهاي مورد نظر در اين جا، رفتارهـايي هسـتند كـه بـين دو شـخص      . كند آورد، تغيير مي كه به همراه مي
هـا و  دو نفـر پـاداش  كنند، يعني رفتارهايي كه در آنها بين دو شخص تبادل وجود دارد و هر  تعامل ايجاد مي

شـود كـه رابطـه     طبق اصل عدالت، تعامل زماني حفظ مي. كنند هاي ناشي از اين تبادل را محاسبه مي هزينه
كنـد و آنچـه را    در واقع، فرد آنچه را كه براي يك رابطه هزينه مي. هاي طرفين، برابر باشد ها و هزينهپاداش

كند؛ سپس نتيجه را با آنچه از نظـر او طـرف مقابـل بدسـت      آورد، با يكديگر مقايسه مي كه از آن بدست مي
بـراي تبيـين   . اگر احساس نابرابري كند، احتماال ًاين رابطه با خطر مواجه خواهد شد. كند آورد، مقايسه مي مي

                                                           
1 . Bowerman 
2 . Lock & Burgess 
3 . Wood 
4 . Cheny & Yamamura 
5 . Exchange  Theory 
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هايي كه بايد براي رسيدن به توافق مذاكره كنند، از ديدگاه مبادلـه  روابط زن و شوهرها و نيز روابط بين گروه
  ).26: 1381بدار و ديگران؛ (شود  تماعي استفاده مياج

 شـودكه از  بدين ترتيب، از ديدگاه اين نظريه، روابط بين زن و شوهر هم يك نوع مبادله محسوب مـي    
اگرحقوق متقابل آنها را به عنوان پاداش وهزينه تلقي كنيم، زندگي آنها برمـدار  . شود ابتداي زندگي شروع مي

    از طرف ديگر، عدم برابري هزينه و پاداش بـراي زوجـين، منجـر بـه احسـاس     . يابد ان ميمبادله متقابل جري
بـراي  . شـود  گردد و در نهايت، منجر به گسست روابط متقابل زوجين مـي  عدالتي و نابرابري در مبادله ميبي

ـ      مثال، زماني كه هريك از زوجين هزينه د، ايـن نظريـه   هاي يك رابطـه را بيشـتر از منـافع آن ارزيـابي نماي
در واقع، پنداشت فرد از سود يا زياني كه . كند كه اين شخص به رابطه مذكور خاتمه خواهد داد بيني مي پيش

بدين ترتيب، هـر چـه   ). 44-45: 1375جليليان؛ (كند  آورد، اهميت پيدا ميدرزندگي زناشويي خود بدست مي
به (كند كمتر باشد هايي كه پرداخت مي د، از پاداشكنهايي كه يكي از زوجين از زوج ديگر دريافت مي پاداش
هاي پرداختي يكي از زوجين به زوج ديگر، يا حتي كل خانواده بيشتر از حـد  ؛ و يا هزينه)خيالي واقعي يا طور

را در مقـام يـك    در اين وضعيت، او خـود . دهد ديدگي به فرد دست ميواقعي يا مورد انتظار باشد، حالت زيان
هاي اساسي براي دستيابي به حلدادن به رابطه زناشويي، به عنوان يكي از راهبيند كه پايانده ميديفرد زيان

بنـابراين، زوجينـي كـه نتواننـد     . گـردد هاي بيشتر، برايش ارزشمند ميپاداش يا حداقل فرار از پرداخت هزينه
د، به احتمال زياد به گسستن ايـن رابطـه،   ها برقرار نماينها و پاداشي مبادله هزينهتعادل دلخواه را در زمينه
  . يابنديعني طالق گرايش مي

   1شبكه  نظريه
. پـردازد مـي د و اين كه چه بايد انجام دهند، اي، به مطالعه قواعدي درباره اعتقادات افرا هاي شبكه تحليل

فـردي،   اين نظريـه، هـر نظريـه غيرسـاختي را كـه فراينـدهاي اجتمـاعي را ناشـي از جمعـي از كنشـگران          
هاي مشهور نظريـه شـبكه،    چهره يكي از. كند داند، رد مي مي  هاي شخصي و هنجارهاي دروني شده گرايش

اي كـه زوجـين، بيـرون از خانـه      هاي زن و شوهر را با ميزان تراكم شبكه ي تفكيك نقش اليزابت بات، درجه
هـاي خويشـاوندان، دوسـتان و     هرچـه ارتبـاط ايشـان بـا شـبكه     . دانـد  كنند، همبسته مي براي خود حفظ مي
عنوان زوج زناشويي تفكيـك  هتر باشند، رابطه زن و شوهر بها متراكم تر و هرچه اين شبكه همسايگان نزديك

                                                           
1 . Network Theory 
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تـر   هـا كـم تـراكم    عكس قضيه نيز صادق است، هرچـه شـبكه  . تر بوده و بيشتر تابع سلسله مراتب است شده
وي اين نكته را در قالب فشارهاي فرهنگـي  . تفكيك هستند هاي مردانه و زنانه نشانگر جدايي و باشند، نقش
ي متراكم تعلق داشته باشند و اين  ااگر زن و شوهر، هر دو به شبكه). 254-255: 1370،سگالن(كند تبيين مي

گردد؛ به نحوي كه زوجين فقط به سوي  روابط موجود تحميل مي  همين  ها حفظ شوند، ازدواج صرفاً به شبكه
هـا   اين حالت، تفكيك خشك و انعطاف ناپذيرنقش در. شوند داند كشانده مي، مجاز مي ي كه شبكههاي فعاليت
بنـابراين،  . گردد، زيرا زوجين هر دو قادر به كسب حمايت از خارج از حيطه خانواده خواهند شد پذير ميامكان

هر چـه روابـط بـين  شـبكه      كند كه كيد دارد و بيان ميأنظريه شبكه بر روابط زوجين و شبكه خويشاوندي ت
پس اگر شبكه قـوي باشـد، زوجـين خـود     . دهند تر باشد، زوجين وظايف خود را بهتر انجام مي كمتر و سست

ذ كنند؛ چرا كه بايد براساس شرايط و روابـط شـبكه عمـل كننـد و دخالـت      اختتوانند تصميمات الزم را ا نمي
 انواده را بوجـود آورد و در تواند زمينه بروز اختالفات درخ له، ميئاين مس. ديگران را در زندگي خود قبول كنند

امكان دخالـت افـراد در زنـدگي    ). 33-34: 1381ملتفت،(دخالت ديگران، خانواده دچار انحالل شود  ينتيجه
ـ  زناشويي، گوياي نفوذ افراد مسن نن كهنسـال جوامـع   تر همخون و تسلط شبكه روابط نسبي است كـه از س

ها و عقايد قالبي در هاي روابط نسبي و سببي شده و به كليشهن امر، موجب تضاد شبكهاي. استمشرق زمين 
 ).41:1369پيران،(باب مادر زن و مادر شوهر جان بخشيده است 

  فرضيات تحقيق
 .انتظارات همسران از يكديگر و ميزان گرايش به طالق رابطه مستقيم وجود دارد  نشدن  بين ميزان برآورده  -

 .زان دخالت ديگران در زندگي زوجين و ميزان گرايش به طالق رابطه مستقيم وجود داردبين مي -

 .بين ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق و ميزان گرايش به طالق رابطه مستقيم وجود دارد -

 يكديگر رابطه انتظارات همسران از  نشدن زندگي زوجين و ميزان برآورده بين ميزان دخالت ديگران در -
 .مستقيم وجود دارد

 .يكديگر رابطه مستقيم وجود دارد نشدن انتظارات همسران از سني زوجين و ميزان برآورده  بين تفاوت -

  .نشدن انتظارات همسران ازيكديگر رابطه مستقيم وجود دارد تحصيلي زوجين و ميزان برآورده  بين تفاوت -
  .نتظارات همسران از يكديگر رابطه مستقيم وجود داردنشدن ا عقايد زوجين و ميزان برآورده  بين تفاوت -
نشدن انتظارات همسران از يكـديگر رابطـه    بين ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق و ميزان برآورده -

  .مستقيم وجود دارد
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  تحقيقروش 
از طريق پذير به كل جامعه آماري را كه امكان دستيابي به نتايج تعميم -در اين تحقيق، از روش پيمايش

  .شده است استفاده  -آورداي معرف فراهم ميي نمونهمطالعه
  جامعه و نمونه آماري 

خانواده شهر   به مجتمع دادگاه 1385ي آماري تحقيق حاضر، تمامي زوجيني بودند كه درطي سال جامعه 
زن و شوهر، جهت  6410 ، تعداد براساس آمار موجود. كرده يا به آنجا ارجاع داده شده بودند  كرمانشاه مراجعه

بـا  . قـرار گرفـت    گيـري آمار مبناي نمونـه   ي درخواست طالق به اين مجتمع مراجعه كرده بودند كه اينارايه
در نظر گرفته شد و با اختصـاص يـك عـدد      عنوان جمعيت نمونه نفر به 364تعداد  فرمول كوكران، استفاده از

گيري تصادفي سيستماتيك اين تعـداد   ي نمونه ي، از طريق شيوهيك از افراد جامعه آمار ي هرويژه به پرونده
شـده    ي تهيه  كنندگان طالق، پرسشنامه ي درخواست به آدرس موجود در پرونده  سپس، با توجه. انتخاب شدند

  . و اطالعات الزم با كمك پرسشگران گردآوري گرديد  توسط محقق به پاسخگويان انتخاب شده ارايه شد
  گيريابزار اندازه
اين پرسشنامه، در مجموع شامل . ها، پرسشنامه همراه با مصاحبه به كار گرفته شده استآوري دادهجهت گرد

شامل سن، جنس، نوع شـغل، ميـزان تحصـيالت،    (جمعيتي - هاي اجتماعيكه در دو بخش؛ ويژگي ال بودؤس 19
مقياس  5شامل (ي تحقيق اي مستقل و وابسته، و متغيره...)قبل از ازدواج، و ميزان درآمد، ميزان شناخت از همسر

براي سنجش ميزان گرايش به طالق، ميزان برآورده نشدن انتظارات همسران  از يكديگر، ميزان دخالت ديگـران  
براي سنجش   .طراحي گرديده بود) در زندگي زوجين، ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق و تفاوت عقايد زوجين

گيري پايايي، از ضريب آلفاي هاي به كار رفته در آن، از روش اعتبار صوري و جهت اندازهاساعتبارپرسشنامه و مقي
  .  برآورد شده است 766/0كرونباخ استفاده شده است كه براي كل پرسشنامه 

  متغيرهاي مستقل و وابسته
ميـزان   ايـن پـژوهش، بـه دنبـال بررسـي     . است» طالق  ميزان گرايش به«ي اين تحقيق؛  متغير وابسته

، ميزان برآورده  زندگي زوجين نوسانات اين متغير بر حسب متغيرهاي مستقل، يعني؛ ميزان دخالت ديگران در
نشدن انتظارات همسران از يكديگر، ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق، تفاوت سني، تفاوت تحصـيلي  و   

انتظـارات همسـران  از يكـديگر و ميـزان     متغيرهاي ميزان بـرآورده نشـدن   . است  بوده  تفاوت عقايد زوجين
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پيامدهاي طالق از نظريه مبادله؛ متغيرهاي تفاوت سني، تحصيلي و عقايد زوجين از نظريه  تصورات مثبت از
  . اندهمسان همسري و متغير ميزان دخالت ديگران در زندگي زوجين از نظريه شبكه مشتق شده

  تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم
ي زوجـين بـه جـدا شـدن از       مقصود از اين مفهوم، ميزان تمايـل و عالقـه   :به طالق ميزان گرايش -

بعـد شـناختي، عـاطفي و     ايـن مفهـوم داراي سـه   . يكديگر و گسستن پيوند زناشويي طي مراحل قانوني است
گويه مستقل براي سنجش  5طرح (ايگويه 15رفتاري بوده است كه براي سنجش اين متغير، از يك مقياس 

     بـه عنـوان مثـال، بـراي سـنجش بعـد شـناختي طـالق         . استفاده شده اسـت ) ك از ابعاد سه گانه مذكورهري
  طراحـي  ... ، و"كنـد طالق كانون خانواده را متالشـي مـي  "، "امروزه طالق زياد شده است"هايي نظير گويه
، "ختالفـات خـانوادگي اسـت   دادن به اطالق گرفتن راهي درست براي پايان"ها، نظير برخي ازگويه. اندشده

. براي سنجش بعد عاطفي طالق طـرح گرديـده بودنـد   ... ، و"طالق گرفتن رهايي از جهنم اختالفات است"
حاضرم طالق بگيرم "، "حاضرم طالق بگيرم اگر شده چندين بار به دادگاه بروم"هايي نظير همچنين ازگويه

از . بعد رفتاري گرايش به طالق استفاده شـده اسـت  جهت سنجش ...، و"ام بگذرماگر شده از حقوق و دارايي
به صـورت طيـف   (ي مقياسگانه 15هاي  پاسخگويان خواسته شد تا ميزان موافقت يا مخالفت خود را با گويه

توانست از  هاي هر پاسخگو مي دامنه احتمالي  پاسخ. ، مشخص نمايند)ازكامالً موافق تا كامالً مخالف ليكرت
 1ضـريب پايـايي  . در نوسـان باشـد  ) هـا  كامالً موافق با تمام گويه( 60تا ) ها ا تمام گويهكامالً مخالف ب(صفر 

بوده است  610/0محاسبه شده براي مقياس ميزان گرايش به طالق بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ، برابر با 
  . استهاي طرح شده در مقياس مذكور مناسب بين گويه نسبتاً 2كه بيانگر همسازي دروني

، "همسـري  "منزلـت   هر فـرد در پايگـاه و    :از يكديگرهمسران  انتظارات ميزان برآورده نشدن  -
زنـدگي    انتظارات و توقعاتي كه مرد يـا زن در چهـارچوب    به مجموعه. توقعات متقابلي از همسر خويش دارد

و   شدن اين انتظارات ه برآورد  صورت در. گوييمخانوادگي از همسر خود دارد، انتظارات همسران از يكديگر مي
بيند و تصور سـود در زنـدگي زناشـويي خواهـد داشـت و در       دهنده مي پاداش  توقعات، فرد خود را در موقعيت
اسـت نباشـد، وي خـود را      خواسـته  كه فرد يا جامعه مـي   چه همسر، طبق آن  مقابل؛ اگر اين انتظارات از نقش

در ايـن  . نشـده اسـت   كه انتظارات همسران از يكديگر برآورده  تتوان گف در اين حالت، مي. بيند ديده مي زيان

                                                           
1 . Reliability Coefficient 
2 . Internal Consistency 
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طراحـي  ) 890/0آلفـاي كرونبـاخ معـادل    (اي گويـه 15تحقيق براي عملياتي كردن اين مفهوم، يك مقيـاس  
دهـد تـا    نظير همسرم اجازه نمي(هاي همسران در چهار بعد ارتباطي گرديدكه در آن عباراتي راجع به ويژگي

 نظير همسرم در خانـه عفـت كـالم را رعايـت     (تربيتي -؛ عاطفي)خانوادگي ما دخالت كنندديگران در مسائل 
نظير همسرم احترام والـدينم را  (منزلتي -؛ و اخالقي)نظير همسرم ظاهر آراسته و مرتبي دارد(؛ مادي )كندمي

  . مطرح گرديد) داردنگه مي
ميـزان تأثيرگـذاري    در زندگي زوجـين،   مقصود از دخالت ديگران :دخالت ديگران در زندگي زوجين -

را   نحوي كه روند ثابت و سالم زندگي زوجين در زندگي زن و شوهر است؛ به) ديگران مهم(اشخاص مختلف 
براي سنجش عملي اين متغيـر،  . دچار اختالل و بحران نموده و احتمال اختالف يا جدايي آنها را افزايش دهد

هايي راجع به نحوه  اين مقياس، گويه در). 773/0آلفاي كرونباخ معادل(استفاده شد ايگويه 10يك مقياس از
) ها، دوستان و اطرافيان ازجمله والدين، اقوام، همسايه يعني اشخاص نزديك به پاسخگو(دخالت ديگران مهم 

نظير رضايت والدين به طالق، اظهار نظر مستقيم نزديكـان راجـع بـه    (در زندگي زوجين، به اشكال مستقيم 
انجام رفتارهايي توسـط  (و غير مستقيم ) سازي معايب همسر توسط ديگرانهاي همسر، بيان و آشكارژگيوي

اطرافيان نظير به رخ كشيدن زندگي مرفه و سـعادتمند خودشـان نـزد پاسـخگو، تمجيـد از اخـالق و كـردار        
ه خودشـان نـزد   هاي واقعي يا غيـر واقعـي از زنـدگي بـي دغدغـ      همسرانشان در نزد پاسخگو و تصويرسازي

  . ، مطرح گرديد)پاسخگو
مقصود از اين مفهوم، تصوري است كه فـرد راجـع بـه بـروز      :ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق -

تـر، پاسـخگو    عبارت واضح به. هاي زندگي پس از وقوع طالق در ذهن خود دارد احتمالي مشكالت و دشواري
ها و مشكالتي كه در زندگي مشترك داشته است، رهـايي   طالق، از چه سختي  وقوع  كند درصورتتصور مي

كند مشـكالت احتمـالي    واقع، پاسخگو تصور مي در. يابد و يا به چه شرايط مساعدتري دست خواهد يافت مي
يـك   به منظور سـنجش ايـن مفهـوم، از   . پس از طالق به چه ميزان ممكن است براي شخص وي رخ دهد

عـد مسـتقل بـوده    اين مقياس داراي سه ب).  894/0لفاي كرونباخ معادل آ(استفاده گرديد ايگويه 12مقياس 
طالق گرفتن باعث لطمـه خـوردن بـه آبـروي خـانوادگي      "هايي نظير نظارتي كه با گويه -است؛ بعد منزلتي

. سـنجيده شـد   "شـود  طالق گرفتن باعث عدم تأييد و پذيرش توسط خانواده و دوستان مـي "، و يا "شود مي
طالق گـرفتن، باعـث تنهـا شـدن و بـروز مشـكالت       "هايي نظير تربيتي از گويه -د عاطفيبراي سنجش بع

اسـتفاده   "شـود  ديدگي روحي و رواني اعضاي خانواده ميطالق گرفتن باعث آسيب"، و يا  "شود عاطفي مي
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طالق گرفتن باعـث بـروز مشـكل در    "هايي نظير همچنين، به منظور سنجش بعد اقتصادي، گويه. استشده
طالق گرفتن باعث به وجـود آمـدن مشـكل در تـأمين هزينـه      "، و يا "شود تهيه و تأمين مسكن مناسب مي

  .به كار رفته است "شود زندگي مي
ي مسـايل  زمينـه  و اختالف بين ساليق، عقايد و باورهـاي زوجـين در    ناهمساني :تفاوت عقايد زوجين -

به تعبير عملياتي، ميـزان نزديكـي يـا دوري بـين     . شود مي عقايد زوجين ناميده  مختلف زندگي خانوادگي، تفاوت
زوجـين تعريـف    توان تحت عنوان تفـاوت عقايـد  نسبت به مسايل گوناگون زندگي زناشويي را مي  عقايد زوجين

آلفـاي  (اي اسـتفاده شـده اسـت   گويـه 15يك مقياس  اين تحقيق، براي سنجش تفاوت عقايد زوجين، از در .كرد
هايي نظير من و همسرم در مورد گويه(عد بوده است؛ بعد رفتاري اين مقياس داراي سه ب). 653/0كرونباخ معادل

داري بـا  ايم، من و همسرم در مورد مشاركت در وظـايف خانـه  مان با يكديگر هم عقيدهكمك به پدران و مادران
نگي خرج كردن درآمدها هايي نظير من و همسرم در مورد چگوگويه(اقتصادي ؛ بعد)…ايم، ويكديگر هم عقيده

ايم، من و همسرم در مورد خريد وسايل مورد نيـاز منـزل بـا يكـديگر هـم       هايمان با يكديگر هم عقيدهو دارايي
هايي نظير من و همسرم در مورد تربيت فرزندان و نحوه برخورد با آنها بـا  گويه(تربيتي - ؛ و بعد عاطفي)ايمعقيده

    ).ايمدر مورد نحوه و ميزان روابط جنسي با يكديگر هم عقيدهايم، من و همسرم يكديگر هم عقيده
  هاروش تجزيه و تحليل داده

 ،(SPSS)اختصاصي علوم اجتمـاعي في و تحليلي با استفاده از بسته هاي تحقيق، در دو سطح توصيداده
  .اندمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته 13نسخه شماره 

  هاي تحقيقيافته
    جمعيتي پاسخگويان -جتماعيهاي ا توصيف ويژگي

كه بـه طـور مسـاوي از     هستند نفر 364دهد، كل پاسخگويان تحقيق  نشان مي )2(كه جدول  گونههمان
) درصـد  1/51( دهندگان طـالق را عمـدتاً   درخواست. بودند انتخاب شده) نفر 182هركدام (بين مردان و زنان

به لحـاظ شـغلي،   . 1سال بوده است 6/34نگين سني آنها دادند كه مياساله تشكيل مي 44تا  30مردان و زنان

                                                           
زدواج تواند ناشي از پسنديده بودن تفاوت سني زوجين در اتفاوت سني مشاهده شده بين زنان و مردان متقاضي طالق، مي -  1

سن؛ در مقابل عالقمندي نسبي مردان در اين امر دانست  اول و نيز كاهش تمايل زنان براي تقاضاي طالق، به موازات افزايش
 .هاي جنسيتي تفسير نمودهاي فرهنگي و نقشكه هر دو دليل را بايد بر حسب آموزه
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 4/81(اند، درحالي كه اكثر زنـان  بوده )درصد 8/22(و آزاد) درصد 2/32(بيشتر مردان داراي مشاغل كارگري 
  . انداشتغال داشته) درصد 3/7(داري و معلمي به خانه) درصد

  جمعيتي پاسخگويان -هاي اجتماعي ويژگي) 2(جدول شماره 
كل  مردان  نزنا تعداد و                  

درصدپاسخگويان
  

 تعداد درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد ايمتغيرهاي زمينه

 جنسيت 364  100  182  0/50  182 0/50

 ساله29-16 111  2/31 39 8/21 72 7/40

  هاي سنيگروه
  ساله 30- 44 182 1/51 96 6/53 86 6/48

سال و45 63 7/17 44 6/24 19 7/10
 باالتر

  ميانگين سن سال 6/34 سال 3/37 سال 9/31
4/81 144 0 0 3/40 144  دارخانه

 نوع شغل

0/4  7  2/32  58  2/18 65  كارگر
 آزاد 50 0/14  50  8/22  0  0/0
2/6 11 1/11 20 6/8 31  كارمند
3/7 13 4/9 17 4/8 30  معلم
0/0  0  8/12  23  4/6 23  بيكار
1/1 2 7/6 12 9/3 14  بازنشسته
6/71 129 2/70 125 9/71 254  كمتر از ديپلم

 سطح تحصيالت
 

2/22  40 7/10 19 5/16 59  ديپلم
 عالي 45 5/12  34  1/19  11  1/6
 پايين 284 7/78  135  0/75  149  3/82

 متوسط 44 2/12  21  7/11  23  7/12 ميزان درآمد
 باال 33 1/9  24  3/13  9  0/5
 متفاوت 163 8/44  73  1/40  90  5/49  محل تولّد يكسان 201 2/55  109  9/59  92  5/50
 زياد 168 5/47  81  8/45  87  2/49

  ميزان شناخت همسر
 متوسط 116 8/32  57  2/32  59  3/33 قبل از ازدواج

 كم 70 8/19  39  0/22  31  5/17
 خود فرد 128 5/36  57  8/32  71  1/40

 خانواده فرد 111 6/31  56  2/32  55  1/31 ي انتخاب همسر نحوه
 اطرافيان فرد 112 9/31  61  1/35  51  8/28
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اند و توزيع تحصيالت عـالي  تحصيالتي كمتر از ديپلم داشته) درصد 9/71(همچنين، اكثر پاسخگويان   
دهنـد كـه بـيش از دو سـوم     ها نشان مـي داده. درصد بوده است 1/6و  1/19در بين مردان و زنان به ترتيب 

 5درصـد از مـردان و    3/13اند در حـالي كـه   از سطح درآمدي پايين برخوردار بوده) درصد 7/78(انپاسخگوي
دار و مردان كارگر و داراي مشاغل آزاد باال بودن سهم زنان خانه. انددرصد از زنان شاغل، درآمد بااليي داشته

تواند بيانگر ارتباط دروني بـين  مي و نيز پاسخگويان با تحصيالت كمتر از ديپلم و داراي درآمد پايين، همگي
. تحصيالت، نوع شغل و ميزان درآمد با احتمال ناسازگاري زناشويي و تمايل به ارايـه تقاضـاي طـالق باشـد    

در ) درصد 2/55(هاي جدول شماره دو، بيش از نيمي از زنان و شوهران مورد مطالعه همچنين، بر اساس داده
قبـل از ازدواج، از  ) درصـد  5/47(ودنـد و نزديـك بـه نيمـي از آنـان     متولـد شـده ب  ) روستا يا شهر(يك محل

، )درصـد  5/36(نهايـت، بـيش از يـك سـوم پاسـخگويان      در. انـد ي زيادي شناخت داشتههمسرشان تا اندازه
شان را انتخاب كرده بودند؛ در حالي كه گزينش همسر توسـط خـانواده و يـا اطرافيـان     خودشان همسر آينده

كـه در  ) درصـد  1/40(نكته قابل توجه سـهم بـاالتر زنـاني اسـت    . كسان صورت گرفته استبه طور ي تقريباً
خود به انتخاب همسر پرداخته بودند، كه شايد اين امـر خـود يكـي از داليـل     ) درصد 8/32(مقايسه با مردان

  .  اختالفات خانوادگي بوده است احتمالي ناسازگاري و
  

  ميزان گرايش به طالق 
بنـدي  دقيق از ميزان گرايش به طالق در بين زوجين مورد مطالعه، نتايج حاصله از دسـته به منظور شناخت  

بر اساس داده هاي . آورده شده است )3(اي، در جدول اي و فرضيه، بر حسب برخي از متغيرهاي زمينهاين گرايش
حـالي كـه دارنـدگان    در  انـد؛ ،گرايش متوسطي به طالق داشته)درصد 8/58(جدول، بيش از نيمي از پاسخگويان
دهـد كـه   ها نشان مـي تر به دادهنگاهي دقيق. درصد بوده است 3/9و  9/31گرايش ضعيف و قوي به ترتيب 

اند ديگران در ترين ميزان گرايش به طالق، به ترتيب در بين زوجيني مشاهده شده است كه اظهار كردهقوي
تـري از  و خودشان تصور مثبت شان برآورده نشده استشان از همسراناند، انتظاراتزندگي آنها دخالت داشته

ترين ميزان گرايش به طـالق، بـه ترتيـب در بـين     از سوي ديگر، ضعيف. اندپيامدهاي طالق در ذهن داشته
شـان انتخـاب شـده بـود و     اند، همسرشان توسط اطرافيانزوجيني مشاهده شده است كه درآمد بااليي داشته

تـوان  همچنين، باالترين رقم ميانگين گرايش به طالق را مي. اندگي آنها داشتهديگران دخالت اندكي در زند
شان برآورده نشده، دخالت زيادي از سوي شان از همسرانبه ترتيب در بين زوجيني مشاهده كرد كه انتظارات
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ايـن  . اندتهتري از پيامدهاي طالق در ذهن داشاطرافيان در زندگي آنها به عمل آمده، و خودشان تصور مثبت
بين زوجيني گزارش شده اسـت كـه دخالـت     ترين رقم ميانگين گرايش به طالق، دردر حالي است كه پايين

و  رشان به ميزان زيادي بـرآورده شـده  همس اندكي از سوي ديگران در زندگي آنها صورت گرفته، انتظارات از
  . اندچهار فرزند يا بيشتر داشته

  به طالق در بين زوجين بررسي ميزان گرايش ) 3(جدول 
گرايش به طالق              

  
  متغيرها

گرايش 
  ضعيف

گرايش 
ميانگين   جمع كل  گرايش قوي  متوسط

گرايش 
به 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  طالق

  5/30  100  364  3/9 34 8/58 214 9/31 116 كل پاسخگويان
  2/30  100  182  3/9 17 5/55 101 2/35 64 مرد  جنسيت

  9/30  100  182  3/9 17 1/62 113 6/28 52 زن

گروه 
  سني

29-16
  8/30  100  111  8/10  12  9/55  62  3/33  37 سال

44-30
  5/30  100  182  1/7  13  6/62  114  2/30  55 سال

سال و45
  3/30  100  63  3/14  9  2/49  31  5/36  23 بيشتر

ميزان 
  تحصيالت

  2/30  100  254  7/8 22 1/59 150 3/32 82 زير ديپلم
  6/30  100  59  8/6 4 0/61 36 2/32 19 ديپلم

  5/32  100  45  8/17 8 3/53 24 9/28 13 باالترازديپلم
ميزان 
  درآمد

  8/30  100  284  7/7 22 1/64 182 2/28 80 پايين
  0/30  100  44  9/15 7 5/45 20 6/38 17 متوسط
  3/29  100  33  1/12 4 4/36 12 5/51 17 باال

تعداد 
  فرزند

  2/30  100  65  5/1 1 3/72 47 2/26 17 بدون فرزند
  8/31  100  170  3/5 9 1/64 109 6/30 52 فرزند3-1
فرزند و4

  2/29  100  121  0/19  23  8/43  53  2/37  45 بيشتر
محل 
  سكونت

  7/29  100  201  0/6 12 2/60 121 8/33 68 يكسان
  7/31  100  163  5/13 22 1/57 93 4/29 48 متفاوت

ميزان 
 شناخت از
  همسر

  7/30  100  70  4/11 8 4/51 36 1/37 26 كم
  1/30  100  116  7/1 2 9/75 88 4/22 26 متوسط
  8/30  100  168  7/13 23 6/50 85 7/35 60 زياد
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  )3(ادامه جدول

گرايش به طالق              
  

  متغيرها

گرايش
 ضعيف

گرايش
ميانگين   لجمع ك  گرايش قوي متوسط

گرايش 
به 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  طالق

سر
هم

ب 
خا
 انت
حوه

ن
  

  8/31  100  128  7/11  15  8/68  88  5/19  25 خود فرد
  7/29  100  111  6/3  4  3/61  68  1/35  39 والدين
  7/29  100  68  7/14  10  2/41  28  1/44  30 اطرافيان

 در
ان
گر

 دي
ت
خال

د
  

 
ين

وج
ي ز

دگ
زن

  

 مك
94  0/41  124  1/54  11  8/4  229  100  0/29  

  9/31  100  88  4/11  10  0/67  59  6/21  19 متوسط
  6/35  100  47  7/27  13  0/66  31  4/6  3 زياد

ده 
آور

 بر
ان
ميز

ت 
ارا
تظ
ن ان

شد
ن

ان
سر

هم
  

  2/29  100  220  1/4  9  5/59  131  4/36  80 كم
  1/31  100  100  0/14  14  0/57  57  0/29  29 متوسط
  0/36  100  43  6/25  11  0/14  25  3/16  7 زياد

ت
مثب

ور 
تص

از 
ي 

دها
يام
پ

الق
ط

  

  6/29  100  161  2/6 10 8/57 93 0/36 58 كم
  6/30  100  114  2/8 10 0/64 73 2/27 31 متوسط
  8/32  100  56  9/17 10 4/55 31 8/26 15 زياد

  
  آزمون فرضيات  

بـه  . اندتمامي فرضيات تحقيق تأييد گرديده دهد،نشان مي) 4(گونه كه آزمون فرضيات در جدولهمان     
تر، براساس ضريب همبستگي پيرسون، ميزان دخالت ديگران در زنـدگي زوجـين، ميـزان بـرآورده     عبارت واضح

بـا  ) به عنوان متغيرهـاي مسـتقل  (مثبت از پيامدهاي طالق  نشدن انتظارات همسران از يكديگر، و ميزان تصور
از اين رو، نتايج بدست آمده قابل تعمـيم بـه   . انداي مستقيم و كامالً معنادار داشتهميزان گرايش به طالق، رابطه

يعني تمامي زوجيني كه به دادگاه خانواده شهر كرمانشاه مراجعه كرده و دادخواست طـالق  (جامعه آماري تحقيق 
ميـزان دخالـت    مثبـت از پيامـدهاي طـالق،    همچنين، مشخص شده است كه ميزان تصور. باشدمي) داده بودند
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تواننـد  ديگران در زندگي زوجين، تفاوت سني، تفاوت تحصيلي، و تفاوت عقايد زوجين متغيرهايي هستند كه مـي 
با توجه بـه وجـود رابطـه معنـادار بـين      . موجب شوند تا انتظارات همسران از يكديگر به طور كامل برآورده نشود

ن گفـت كـه   تـوا افزايش ميـزان گـرايش بـه طـالق، مـي      ميزان برآورده نشدن انتظارات همسران  از يكديگر و
  .  اندمتغيرهاي مذكور به طور غير مستقيم با ميزان گرايش به طالق رابطه مثبت و معناداري داشته

  آزمون فرضيات تحقيق با استفاده از ضرايب همبستگي پيرسون ) 4(جدول 

  فرضيات تحقيق
ضريب 

همبستگي 
 (R)پيرسون

سطح معنا  
 (.Sig)داري 

انتظارات همسران از يكديگر و ميزان گرايشنشدنبين ميزان برآورده
  000/0  241/0 .به طالق رابطه مستقيم وجود دارد

بين ميزان دخالت ديگران در زندگي زوجين و ميزان گرايش به طالق
  000/0  368/0  .رابطه مستقيم وجود دارد

گرايش به طالقبين ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق و ميزان
  000/0  162/0 .رابطه مستقيم وجود دارد

نشدنزندگي زوجين و ميزان برآوردهبين ميزان دخالت ديگران در
  000/0  270/0 .داردجودانتظارات همسران ازيكديگر رابطه مستقيم و

نشدن انتظارات همسران ازسني زوجين و ميزان برآورده  بين تفاوت
  000/0  221/0 .جود دارديكديگر رابطه مستقيم و

نشدن انتظارات همسران ازتحصيلي زوجين و ميزان برآورده  بين تفاوت
  049/0  105/0 .يكديگر رابطه مستقيم وجود دارد

نشدن انتظارات همسران ازعقايد زوجين و ميزان برآورده  بين تفاوت
  009/0  139/0 .يكديگر رابطه مستقيم وجود دارد

نشدن انتظاراتبرآوردهت از پيامدهاي طالق و ميزانر مثببين ميزان تصو
  045/0  141/0 .همسران از يكديگر رابطه مستقيم وجود دارد

  تحليل رگرسيون چندمتغيره 
ثر بر ميزان گرايش به طالق، از تكنيك تحليل رگرسـيون چنـد متغيـره    ؤتر عوامل مبه منظور فهم دقيق

 :آمده است 6و  5در جداول شماره  نتايج تحليل رگرسيوني. استفاده شده است
  خالصه مدل رگرسيون چند متغيره ميزان گرايش به طالق) 5(جدول

Sig.  F  Adjusted 
R-square  R-square  R 

000/0  8/24  178/0  186/0  431/0  
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باشـد كـه    مـي  431/0، معـادل  )R(حاكي از آن است كه ضريب همبستگي چندگانه )5(هاي جدول  داده
  نشـدن انتظـارات   است كه سه متغير ميزان دخالت ديگران در زندگي زوجين، ميزان برآورده بيانگر اين نكته 

بـا ميـزان    431/0زمـان بـه مقـدار    طور هـم  همسران از يكديگر، و ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق، به
تغييـرات در  كـه بيـانگر   (خـواني  هـم   يا سنجه 1چنين، ضريب تعيين هم. اند گرايش به طالق همبستگي داشته

محاسبه شده است كه حـاكي از آن   186/0معادل ) واريانس متغير وابسته، بر اثر نوسانات متغير مستقل است
درصد از تغييرات در ميزان گرايش به طالق، از طريق سه متغير مستقل مذكور قابـل توضـيح    6/18كه  است
درصد از تغييرات در  8/17دهد كه  ن مي، نيز نشا2چنين، ستون مربوط به ضريب تعيين اصالح شده هم. است

نسـبت  . گانه مذكور قابل توضيح و تبيين است ميزان گرايش به طالق در جامعه آماري، توسط متغيرهاي سه
F    001/0محاسـبه گرديـد كـه در سـطح      8/24مشاهده شده جهت آزمون معناداري ضريب تعيـين، معـادل 

ثيرات هريك از متغيرهاي مستقل  تر شدت و جهت تأ م دقيقبه منظور فه )..Sig=000/0(دار بوده است معني
  . ترسيم شده است )6(بيني ميزان گرايش به طالق ، جدول  در تبيين و پيش

  ي ميزان گرايش به طالقكنندهثير مدل تبيينأضرايب ت) 6(جدول 
Colliearity 
statistics  Correlations  

Sig.  t  Beta  B 
متغيرهاي 
-VIF  Tolerance  Part  Partial  Zero  مستقل

order 

064/1  940/0  328/0 342/0  385/0  000/0 56/6 338/0 235/2  

ن 
يزا
م

ت 
خال

د
در 

ن 
گرا

دي
ي 
دگ
ن ز

084/1  922/0  138/0 152/0  243/0  006/0 76/2 144/0 020/1  

ده 
آور

 بر
ان
ميز

 
ات

ظار
 انت
دن

نش
  

 از 
ان
سر

هم
گر

كدي
ي

  

041/1  961/0  111/0 122/0  180/0  027/0 22/2 113/0 806/0  

ت 
مثب

ور 
تص

ن 
يزا
م

الق
ي ط

دها
يام
ز پ
ا

  

                                                           
1 . R- Square(R2) 
2 . Adjusted R-Square 
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دهد كه به ازاي يك واحـد افـزايش در واريـانس ميـزان دخالـت       ، نشان مي)B(ضريب تأثير غيراستاندارد
عالوه بر اين، . شود گويان به طالق  افزوده مي واحد بر ميزان گرايش پاسخ 235/2ديگران در زندگي زوجين، 

ويژه شدت تـأثير هريـك از متغيرهـاي مسـتقل، بـر ميـزان        گوياي جهت و به) Beta(داردضريب تأثير استان
بر اين اساس، متغير ميزان دخالت ديگـران در زنـدگي زوجـين بـا بـاالترين ضـريب       . گرايش به طالق است

 در مرتبـه دوم، متغيـر ميـزان   . كننده ميزان گرايش بـه طـالق اسـت   بيني ترين پيش ، قوي)Beta=338/0(بتا
قـرار گرفتـه اسـت كـه حـاكي از تـأثير        144/0همسران از يكديگر ، با بتاي معادل  نشدن انتظارات برآورده 

در نهايت، متغير ميـزان  . استنشدن انتظارات همسران از يكديگر بر ميزان گرايش به طالق  مستقيم برآورده 
حـاكي از  ) Beta= 113/0(انداردترين ضـريب تـأثير اسـت    تصور مثبت از پيامدهاي طالق با دارا بودن ضعيف
تـوان براسـاس ضـرايب تأثيراسـتاندارد،      ترتيـب، مـي   بدين. تأثير مستقيم اين متغير در گرايش به طالق است

  :تأثيرگذارترين متغيرهاي مستقل بر ميزان گرايش به طالق را به شرح زير مرتب نمود
  )Beta= 338/0(ميزان گرايش به طالق  ميزان دخالت ديگران در زندگي زوجين با تأثير افزاينده بر -1
 )Beta=144/0(همسران از يكديگر با تأثير افزاينده بر ميزان گرايش به طالق  نشدن انتظارات ميزان برآورده  -2

 ) Beta=113/0(ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق با تأثير افزاينده بر ميزان گرايش به طالق  -3

  :نوشت توان بر مبناي ضرايب بتا به شرح زيرا ميمعادله رگرسيوني استاندارد ر
ميـزان بـرآورده نشـدن    + ( 34/0)ديگـران درزنـدگي زوجـين   ميزان دخالـت  ( =ميزان گرايش به طالق 

   11/0)ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق+ ( 14/0)انتظارات همسران  ازيكديگر
و  مسـتقل نظيـر تفـاوت سـني، تحصـيلي     اي جا كه براساس مدل تحليلي تحقيق، برخي از متغيرهاز آن

عقايد زوجين از طريق افزايش احتمال ميزان برآورده نشدن انتظارات همسران  از يكديگر، بر متغيـر وابسـته   
گذارند؛ لذا ترسـيم يـك معادلـه رگرسـيوني جهـت فهـم روابـط بـين         ثير ميأيعني ميزان گرايش به طالق ت

ي مـدل رگرسـيوني مربـوط بـه ميـزان بـرآورده نشـدن        صـه خال. رسدمتغيرهاي مذكور ضروري به نظر مي
 .اندنشان داده شده )8(و  )7(ثير در جداول أيكديگر و ضرايب تانتظارات همسران  از 

  از يكديگرن برآورده نشدن انتظارات همسران خالصه مدل رگرسيون چند متغيره ميزا) 7( جدول

Sig.  F  Adjusted
R-square  

R-square  R 

000/0  0/11  142/0  156/0  395/0  
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هاي قابل مشاهده در جداول مذكور، متغيرهاي پنج گانه ميزان دخالت ديگـران در زنـدگي   براساس داده
زوجين، تفاوت سني، تفاوت تحصيلي، تفاوت عقايد زوجـين، و ميـزان تصـور مثبـت از پيامـدهاي طـالق در       

شدن انتظارات همسران از يكديگر همبسـتگي  با متغير وابسته يعني ميزان بر آورده ن 395/0مجموع به مقدار 
صـد از نوسـانات در   در 6/15انـد  همچنين، براساس ضريب تعيين، اين متغيرهاي چهارگانه توانسته. اندداشته

مشاهده شده جهت آزمون معنـاداري   Fنسبت .  را تبيين نمايند) ميزان برآورده نشدن انتظارات(متغير وابسته 
تـر   بـه منظـور فهـم دقيـق    . دار بوده است معني 001/0سبه گرديد كه در سطح محا 11معادل  ضريب تعيين،

بينـي ميـزان بـرآورده نشـدن انتظـارات       ثيرات هريك از متغيرهاي مستقل در تبيين و پـيش  شدت و جهت تأ
  .ترسيم شده است )8(همسران از يكديگر ، جدول

  انتظارات همسران  از يكديگر ي ميزان برآورده نشدنكنندهثير مدل تبيينأضرايب ت) 8(جدول 
Collinearity 
statistics  Correlations  

Sig.  t  Beta  B 
متغيرهاي 
VIF  Toler  مستقل

ance  Part  Partial  Zero-
order  

024/1  977/0  223/0  236/0  252/0  000/0  20/4  226/0  368/0  

ت 
خال

ن د
يزا
م

در 
ن 
گرا

دي
ين

وج
ي ز

دگ
زن

  

014/1  986/0  196/0  209/0  210/0  000/0  69/3  198/0  704/0  

ت 
فاو

ت
ي 
سن

ين
وج
ز

  

039/1  963/0  160/0  171/0  224/0  003/0  05/3  163/0  171/0  

ور 
تص

ن 
يزا
م

 از 
ت
مثب

الق
ي ط

دها
يام
پ

  

006/1  994/0  098/0  107/0  118/0  065/0  85/1  099/0  180/0  

ت 
فاو

ت
يد 

عقا
ن 

وجي
ز

  

تف  141/1  096/0  81/1  071/0  097/0  104/0  096/0  998/0  002/1
ت 

او
ي 
صيل

تح
ين

وج
ز
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دهد كه به ازاي يك واحـد افـزايش در واريـانس ميـزان دخالـت       ، نشان مي)B(ضريب تأثير غيراستاندارد
عالوه بر ايـن،  . شود افزوده ميگويان به طالق  رايش پاسخواحد بر ميزان گ368/0، ديگران در زندگي زوجين

ت تـأثير هريـك از متغيرهـاي مسـتقل بـر ميـزان       ويژه شد ، گوياي جهت و به)Beta(ضريب تأثير استاندارد
بر اين اساس، متغيـر ميـزان دخالـت ديگـران در زنـدگي      . برآورده نشدن انتظارات همسران  از يكديگر است

ي ميـزان بـرآورده نشـدن انتظـارات     كنندهبيني ترين پيش قوي) Beta=226/0(زوجين با باالترين ضريب بتا
قرار گرفته اسـت كـه    198/0دوم، متغير تفاوت سني زوجين ، با بتاي معادل در مرتبه . همسران از يكديگر است

در . باشـد  حاكي از تأثير مستقيم تفاوت سني بر افزايش احتمال برآورده نشدن انتظارات همسران از يكـديگر مـي  
ل بر وجـود  قرار گرفته است كه دا 163/0مرتبه سوم، متغير ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق با بتاي معادل 
متغير بعدي، تفاوت عقايـد زوجـين   . باشد تأثير مثبت اين متغير بر برآورده نشدن انتظارات همسران از يكديگر مي

در مرتبه چهارم قرار گرفته و بيانگر اثرات مثبت تفاوت عقايد زوجـين،   099/0كه با ضريب بتاي معادل  است
در نهايت، متغير تفاوت تحصيلي زوجـين بـا دارا بـودن    . است بر برآورده نشدن انتظارات همسران از يكديگر

بـرآورده نشـدن   ، حاكي از تـأثير مسـتقيم ايـن متغيـر بـر      )Beta= 096/0(ترين ضريب تأثير استاندارد ضعيف
تـوان براسـاس ضـرايب تأثيراسـتاندارد، تأثيرگـذارترين       ترتيـب، مـي   بـدين  .انتظارات همسران  از يكديگر اسـت 

 :ان برآورده نشدن انتظارات همسران از يكديگر را به شرح زير مرتب نمودمتغيرهاي مستقل بر ميز

ميزان دخالت ديگران در زندگي زوجين با تأثير افزاينده بر ميزان برآورده نشدن انتظارات همسـران  از  . 1
  )Beta= 226/0(يكديگر 

  )Beta= 198/0(ران  از يكديگر تفاوت سني زوجين با تأثير افزاينده بر ميزان برآورده نشدن انتظارات همس. 2
ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق با تأثير افزاينده بر ميزان برآورده نشدن انتظـارات همسـران  از   . 3

  )Beta= 163/0(يكديگر 
  )Beta= 099/0(تفاوت عقايد زوجين با  تأثير افزاينده بر ميزان برآورده نشدن انتظارات همسران از يكديگر . 4
تحصيلي زوجين با تأثير افزاينـده بـر ميـزان بـرآورده نشـدن انتظـارات همسـران  از يكـديگر          تفاوت. 5
)096/0 =Beta(  

انـد، و  تر، آن دسته از زوجيني كه ديگران در زندگي آنها به ميزان زيادي دخالت داشتهبه عبارت واضح  
تـري  اند، و همچنين تصور مثبتشان تفاوت زيادي به لحاظ سن، ميزان تحصيالت و عقايد داشتهبا همسران
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شـان در زنـدگي مشـترك را    اند كه انتظـارات همسـران  اند به احتمال قوي نتوانستهاز پيامدهاي طالق داشته
 :درنهايت، معادله رگرسيوني استاندارد چنين است. برآورده نمايند

ـ = (ميزان برآورده نشدن انتظارات همسران از يكديگر + 226/0)دگي زوجـين ميزان دخالت ديگران در زن
ــين ( ــني زوج ــاوت س ــالق  + (198/0) تف ــدهاي ط ــت از پيام ــور مثب ــزان تص ــد  +( 163/0)مي ــاوت عقاي تف

      096/0)تفاوت تحصيلي زوجين+ (099/0)زوجين
در نهايت، سعي شده است تا با به كارگيري تكنيك تحليـل مسـير و اسـتفاده از ضـرايب مسـير، ضـمن       

اثري هر يك از متغيرهـاي موجـود در مـدل     تقيم و غيرمستقيم و يا بيآزمودن مدل تحليلي تحقيق، آثار مس
  .تحليلي مشخص گردد

  تحليل مسير مدل تحليلي تحقيق) 2(نمودار 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

  :به شرح زير خالصه كرد )9(توان در جدول  ضرايب مسير مدل تحليلي را مي
 

 زندگي ميزان دخالت ديگران در

 سني زوجين  تفاوت

 تفاوت عقايد زوجين    

 نتفاوت تحصيلي زوجي

 ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق

 ميزان گرايش
 به طالق

ميزان
  نشدن برآورده

انتظارات همسران 
 از يكديگر

338/0
226/0

198/0

099/0

096/0

163/0 113/0

144/0
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  متغيرهاي مدل تحليلي بر ميزان گرايش به طالقآثار مستقيم و غير مستقيم ) 9(جدول 

  اثر كل  اثر غير مستقيم  اثر مستقيم  متغيرهاي مستقل

  370/0  0325/0  338/0  ميزان دخالت ديگران در زندگي زوجين
  144/0  -----   144/0  همسران از يكديگر  نشدن انتظارات ميزان برآورده 

  136/0  0234/0  113/0  ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق
  0285/0  0285/0  ----  تفاوت سني زوجين

  0142/0  0142/0  ----   تفاوت عقايد زوجين 
  0138/0  0138/0  ----   تفاوت تحصيلي زوجين

  

و تأثيرات كل هر يك از متغيرهاي مدل تحليلـي   دهنده تأثيرات مستقيم، غيرمستقيم جدول مذكور نشان
شود كه در هر سـه سـتون، متغيـر ميـزان دخالـت      مشخص ميهاي جدول،  با توجه به داده. باشد تحقيق مي

 . استكننده ميزان گرايش به طالق  بيني ترين پيش ترين و مهمديگران در زندگي زوجين قوي

  
  گيري نتيجه

د كه ميانگين ميزان گرايش بـه طـالق در بـين آن    شهاي پژوهش حاضر، مشخص اساس يافته بر     
به تنهـايي همسرشـان را انتخـاب كـرده بودنـد،       ست كه بدون كمك والدين ودسته از زوجيني باالتر بوده ا

مسر به حد كافي برآورده شان از هشان صورت گرفته بود، انتظاراتدخالت زيادي از سوي اطرافيان در زندگي
همچنين نتـايج تحليـل رگرسـيون چنـد     . اندو راجع به پيامدهاي طالق تصور مثبتي در ذهن داشته نشده بود

كه ميزان دخالت ديگران در زندگي زوجين، ميزان بـرآورده نشـدن انتظـارات همسـران  از      غيره، نشان دادمت
يكديگر، و ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طالق، به طور مستقيم موجب افـزايش ميـانگين ميـزان گـرايش     

دخالت زيـاد ديگـران و    و عقايد زوجين همراه با د؛ در حالي كه تفاوت سني، تحصيليانزوجين به طالق شده
داشتن تصور مثبت از پيامدهاي طالق، به طور غير مستقيم و از طريق افزايش احتمال ميزان برآورده نشـدن  

  . اندثير افزاينده بر ميزان گرايش به طالق داشتهأيكديگر ت انتظارات همسران از
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هـاي  ييد يافتهأكار رفته و نيز ت راستاي تحكيم مباني نظري به نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر، در    
بدين معني كه بر اساس نظريه شبكه، قـوي بـودن شـبكه خويشـاوندي و دخالـت      . باشدپژوهشي پيشين مي

گيـري از زوجـين، موجبـات بـروز اختالفـات      تواند از طريق سلب قدرت تصميمديگران در روابط زوجين، مي
اين يافته نظـري در تحقيـق حاضـر، نظيـر     . افزايش دهدخانوادگي گرديده و احتمال جدايي و وقوع طالق را 

؛ 1382؛ شــعباني، 1379؛ رحيمــي، 1369؛ پيــران، 1356؛ داودي، 1350زاده، تقــي(ســاير تحقيقــات پيشــين 
كند زماني بيني ميهمچنين، نظريه مبادله پيش. ييد قرار گرفته استأمورد ت) 1383؛ قطبي،  1383طباطبايي،

هاي يك زندگي زناشويي را بيش از منافع آن ارزيابي نمايند، احتمال گسستن اين كه هريك از زوجين هزينه
ند، پنداشت زوجين از سود و زيان حاصـله از  ككيد ميأآنچه كه اين  نظريه بر آن ت. رابطه وجود خواهد داشت

زوجـين از  توان از طريق سنجش ميزان برآورده شدن انتظـارات  زندگي خانوادگي است كه اين مفهوم را  مي
در واقع ميزان برآورده نشدن انتظارات همسران  از يكـديگر در زمينـه امـوري نظيـر     . يكديگر، عملياتي نمود

اظهار عالقه و محبت، مورد احترام قرارگرفتن، سازگاري داشتن در روابط جنسـي، توجـه كـردن بـه فـرايض      
... نگري در مسايل اقتصـادي، و ، آيندهديني، اهميت دادن به مسايل تربيتي فرزندان، مشورت كردن با همسر

، )زنـدگي مشـترك خـانوادگي   (د كه در اين مبادله اجتمـاعي  شوگيري اين ذهنيت در آنها ميساز شكلزمينه
توان گفت كه انتظارات در اين حالت، مي. ندكنبيش از طرف مقابل هزينه كرده و منفعت كمتري دريافت مي

دهد كه گرايش به طالق، در بـين آن  هاي اين پژوهش نشان مييافته. آنها از همسرشان برآورده نشده است
بـرآورده   شـان از زنـدگي مشـترك را   شان نتوانسته بودنـد انتظـارات  آنها همسران دسته از زوجيني كه به نظر

هـاي پيشـين نيـز    اين نكته در پـژوهش .  اند، باالتر بوده استنمايند و آنها در اين رابطه متقابل متضرر شده
 ؛ دانـش و 1369؛ پيـران، 1367الهـي، ؛ سـيف 1356؛ داودي، 1354پويان،؛ مه1350زاده، تقي(ييد شده است أت

ــاران،  ــددي، 1370همكـ ــي،1378؛ مـ ــاني، 1379؛ رحيمـ ــيرزاد، 1381؛ ريحـ ــي،1383؛ شـ ؛ 1383؛ قطبـ
  ). 1384زاده، ؛ فاتحي 1383طباطبايي،

تا فرد تصور  شودپيامدهاي طالق سبب مي ثبت ازم عالوه براين، براساس نظريه مبادله، داشتن تصور   
تواند بعد از طالق از منفعـت  ي مبتني بر مبادله اجتماعي، ميكند با گسستن پيوند زناشويي و قطع اين رابطه

به عبارت ديگر، يكي از زوجين يـا  . دشوبيشتري در مقايسه با زندگي مشترك برخوردار ) مادي يا غير مادي(
و يـا كـم   ) ويژه رها شدن از جهنم زنـدگي مشـترك  هب(كردن پيامدهاي مثبت طالق رجستههر دوي آنها با ب

، ممكـن اسـت بـه گسسـتن پيونـد      )نظير بروز مشكالت مالي يا عاطفي(اهميت انگاشتن اثرات منفي طالق 
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هـاي  زناشويي گرايش پيدا كنند تا از اين طريق، سود بيشتري را براي خود به دست آورند يا حـداقل از زيـان  
فرض نظريه مبادله نيز، در تحقيق حاضر نظير پژوهش انجـام شـده توسـط    اين پيش. بيشتر جلوگيري نمايند

  .ييد قرار گرفته استأمورد ت) 1375(جليليان
تواند موجـب افـزايش   هاي اجتماعي ميسرانجام، نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه وجود برخي تفاوت   

و عقايد زوجين اسـت كـه از    ها، اختالف سني، تحصيليي اين تفاوتجمله از. گرايش زوجين به طالق باشد
توانند به طور غير مستقيم موجـب افـزايش   دادن ميزان انتظارات برآورده شده توسط همسر، ميطريق كاهش

  اين يافته نيز مبتني بر اصول نظريه همسان همسـري بـوده اسـت كـه بيـان      . ميزان گرايش به طالق گردند
 هاي همسان ميان مرد و زن، نه تنها موجب جذب آنها به سـوي يكـديگر بـراي ازدواج    وجود ويژگي كندمي
بـه همـين دليـل اسـت كـه وجـود       . بخش زندگي زناشويي آنها نيز خواهد بـود بلكه عامل استحكامشود، مي

ايـن  . ش دهـد تواند تمايل زوجين به جدايي و طـالق را افـزاي  و عقايد زوجين مي هاي سني، تحصيليتفاوت
؛ 1354پويـان، ؛ مـه 1350زاده،تقـي (هـاي پيشـين بـوده اسـت     يافته تحقيق حاضر نيـز در راسـتاي پـژوهش   

پنـاه،  ؛ رحمـان 1372؛ گلشـن، 1370؛ دانش و همكاران،1367الهي،؛ سيف1358تهراني،؛ كريمي1356داودي،
 ؛1382ديگران،  زاده وديميراحم ؛1381ريحاني، ؛1379؛ رحيمي، 1378مددي، ؛1377پور،؛ صالح صدق1374
  ).1383طباطبايي، ؛1383شيرزاد، ؛1383قطبي،

توان در دو دسته دستاوردهاي نظري و روشي جستجو نمود؛ در حـوزه  دستاوردهاي پژوهش حاضر را مي
هـاي  انـد تـا نظريـه   هاي تحليلي انجام شده در زمينه طالق، سعي داشـته نظري با عنايت به اين كه پژوهش

ثر بر وقوع طالق به كار گيرند، اين تحقيق تالش نمود تا با گسترش ؤرا براي تحليل عوامل م شناختيجامعه
ها را، در زمينه عوامـل  هاي تجربي الزم براي اين نظريههاي مورد استفاده در زمينه طالق، حمايتبرد نظريه

هـاي اوليـه بـراي سـاخت     در حوزه روشي نيز تحقيق حاضر، گـام . ثر بر گرايش به طالق نيز فراهم نمايدؤم
نظير دخالت ديگـران در زنـدگي   (گيري به صورت مقياس، جهت سنجش برخي مفاهيم كيفي ابزارهاي اندازه

طـور ويـژه مقيـاس    و به) زوجين، بر آورده نشدن انتظارات زوجين از يكديگر، تصور مثبت از پيامدهاي طالق
تواند با به كارگيري بيشتر توسط سـاير پژوهشـگران   است كه ميگيري ميزان گرايش به طالق برداشتهاندازه

هاي ديگر و رفع نقايص احتمالي، به عنوان ابزاري جهت شناسايي تمايل زوجين به طـالق وكمـك   در نمونه
  .به آنها در مرحله قبل از بحران به كار رود
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ي خـانوادگي و  هاي زنـدگ اري ملي و استاني جهت استحكام پايهبديهي است انجام هرگونه سياستگز    
  : كاهش ميزان گرايش زوجين به جدايي و طالق، بايد با در نظرداشتن اهداف زير طراحي گردد

هاي نظري و عملي به آنها، هاي ارتباطي مردان و زنان جوان و ارايه آموزشها و مهارتافزايش دانش -
ـ  هاي جنس مخـالف و پرهيـز  به منظوركسب آگاهي و شناخت دقيق از ويژگي هـاي  ه كـارگيري كليشـه  از ب

  .سازگاري زناشويي برخورد با همسر براي افزايش قدرت تحمل و باال بردن ميزان تفاهم و جنسيتي در
گرانه اطرافيان در زنـدگي زوجـين، در مقابـل    هاي عملي كاهش حضور و دخالت اخاللطراحي زمينه - 

  .اراي اختالفافزايش حضور كارشناسان خانواده براي ارايه مشاوره به زوجين د
ويژه براي زنـان  هفرهنگي، و اقتصادي طالق ب -ترسيم دقيق و كارشناسانه پيامدهاي رواني، اجتماعي -

  .كودكان جهت پرهيز از شتابزدگي زوجين در اخذ تصميمات فوري و نسنجيده براي طالق و
تر مردان و تر و دقيقاسالمي براي شناخت به - فراهم آوردن بسترهاي مناسب و مبتني بر فرهنگ ايراني - 

  .هاي فكري و رفتاري يكديگرها و تفاوتزنان از يكديگر در مراحل قبل از ازدواج به منظور شناسايي شباهت
از طريق همكاري و هماهنگي تمامي نهادهاي اجتماعي دست اندركار  تنهادستيابي به اهداف مذكور،    

هـاي قـانوني و   پرتـو حمايـت   هـاي گروهـي و در  و رسانه يمذهبمبلغان دانشگاه،  از جمله خانواده، مدرسه و
 .خواهد بودپذير ابزاري دولت امكان

 منابع
  .125-152، صص1)3(مطالعات زنان، زمستان،  مراحل آن؛ از گذار آمدهاي طالق درپي )1382(اخوان تفتي، مهناز
  .شر ساواالنن: ترجمه حمزه گنجي، تهران روانشناسي اجتماعي؛) 1381(بدار، لوك و ديگران

  .ترجمه حسين قاضيان، تهران، نشرني درآمدي به مطالعات خانواده؛) 1384(برناردز، جان
  .34-41صص نشريه رونق، سال اول، شماره اول، شناختي طالق؛پي تبيين جامعه در )1369(پيران، پرويز

ارشـد   ي كارشناسي نامه ي علوم اجتماعي، پايان دهدانشك:  دانشگاه تهرانعلل و عوامل مؤثر در طالق ؛ ) 1359(، اسماعيل زاده تقي
  . علوم اجتماعي
نامـه كارشناسـي   طباطبايي، پايـان  دانشگاه عالمه ؛ثر بر درخواست طالق در شهر تهرانؤعوامل اجتماعي م )1375(جليليان، زهرا

 .شناسيارشد، رشته جامعه
 .دانشگاه تهران  جهاددانشگاهي: نتهرا؛ رشد صعودي افزايش نرخ طالق دركشور )1385(حيدري، مهرنوش

ثر بر طالق در شهر تهران، پيك ماما، دوره ششـم و هفـتم، شـماره اول تـا     ؤعلل و عوامل م )1370(دانش، كتايون و همكاران 
 .30و34سوم، صفحات 

 .ارشد كارشناسي   نامه دانشگاه تهران، پايان: تهران ؛علل و عوامل طالق )1356(داودي، پرستو 
  .ارشد ي كارشناسي نامه ، پايان علوم انتظامي  دانشگاه ؛طالق و علل آن در شهر تهران )1376(، عباس  اهپن  رحمان

  .100- 112، صص 33و 34هاي  سال هشتم، شماره ؛بررسي عوامل طالق در استان خراسان، فصلنامه جمعيت )1379(رحيمي، حسين
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 . 96- 100صص : 8)2(افق دانش، پاييز و زمستان،  ؛1381گناباد سال ر علل طالق در شهبررسي  )1381(ريحاني، طيبه و عجم، محمود
 .8، ص21391شماره ،)1377مهر  14(ضميمه روزنامه اطالعات، 
  .12ص  ،1191شماره  ،)1378شهريور  2(روزنامه همشهري 

 .نشگاه تهرانانتشارات دا: چاپ دوم، تهران ؛عوامل آن شناخت واقعيت و پژوهشي در :طالق )1376(ساروخاني، باقر
  .انتشارات سروش: تهران چاپ هشتم،شناسي خانواده؛ اي بر جامعه مقدمه )1385(                      

  .دانشگاه پيام نور: كرمانشاه ؛طالق، علل و پيامدهاي آن) 1381(سليماني، ساسان
 نامه علوم اجتماعي، ها، كاربرد روش تجزيه عاملي ارتباط :هاي طالق بررسي علت )1372(الهي، حجت اهللا سيف

 .141 -152، صص ) 6( 3 
بهزيسـتي و توانبخشـي،    علـوم   دانشـگاه : بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي طالق در شهر تبريـز، تهـران   )1382(اهللا  شعباني، عين

  .هاي اجتماعي ريزي پيشگيري از آسيب ارشد برنامه ي كارشناسي نامه پايان
  .تهران، شركت سهامي انتشار سي زنان و خانواده؛شناجامعه )1380(شيخي، محمد تقي

مطالعات همه گيرشناسي زوجين در حال طـالق ارجـاعي بـه اداره كـل پزشـكي       )1383(فر، اميرمحمدشيرزاد، جالل و كاظمي
 .207-212، صص36پزشكي قانوني، شماره  ؛1379قانوني استان همدان در سال 

مجلـه اصـالح و تربيـت، دوره     ؛شـود  كه منجر به اختالف خانوادگي و طالق ميبررسي عواملي  )1377(پور، بهرام  صالح صدق
 .26-30، صفحات 39چهارم، شماره

  دانشـگاه  بيرجنـد؛   ي مـؤثر بـر آن در شهرسـتان   بررسـي طـالق و عوامـل اجتمـاع     )1383(السـادات  طباطبايي، جعفر و سمانه
  .رشدا  ي كارشناسي نامه ، پايان ي خانواده شهيدبهشتي، پژوهشكده

 -فصـلنامه علمـي   ؛هاي شخصـيتي مـراجعين طـالق بـه دادگـاه     بررسي نيمرخ )1382(فر، فاطمهظهيرالدين، عليرضا و خدايي
  .  1-7، صص25پژوهشي فيض، شماره 

. پايين بودن آمار طالق در شهرهاي يزد، اردكـان و ميبـد   ثير عوامل خانوادگي درأبررسي ت )1384(زاده، مريم و همكارانفاتحي
  . 117-136، صص  6)1(لعات تربيتي وروانشناسي، مطا

رفـاه   ؛آن در افراد مطلقه سـاكن در منطقـه دولـت آبـاد     ثر برؤوضعيت طالق و برخي عوامل م )1383(قطبي، مرجان و همكاران
 .271-286، صص3)12(اجتماعي، بهار، 

  . كارشناسي  مهنا دانشگاه تهران، پايان: تهران ؛طالق و علل آن )1358(تهراني، شهين  كريمي
: دانشـگاه تهـران   ؛ثر بـر آن در شهرسـتان خـوي   ؤشناسـي مـ  جمعيـت  -بررسي طالق و عوامـل اجتمـاعي   )1372(گلشن، صياد

 .شناسيارشد، رشته جامعهي كارشناسي نامه پايان
 .نشرني: ترجمه منوچهر صبوري، چاپ اول، تهران ؛شناسيجامعه )1375(گيدنز، آنتوني

  دانشـگاه علـوم بهزيسـتي و توانبخشـي،     : رسي علل تقاضاي طالق زوجين در شهرستان اراك، تهـران بر )1380(مددي، حسين 
 .ارشد، رشته مددكاري اجتماعينامه كارشناسيپايان
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