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 چکیده

در سال های اخیر، افزایش طالق به یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی کشور تبدیل شده است. 
عوامل و بسترهای اقتصادی و اجتماعی متعددی به طالق منجر می شود که یکی از آنها، الگوهای 
نامناسب ازدواج است. هدف از مقاله ی پیش رو، بررسی تأثیر الگوهای مختلف ازدواج در رضایت 
زناشویی و تمایل به طالق در میان جوانان متأهل شهر تهران است. نتایج حاصل از اجراي پیمایش 
نمونه اي و تکنیک نمونه گیری چندمرحله ای از مصاحبه با تعداد 720 جوان همســردار در شــهر 
تهران نشــان داد که حدود یک پنجم جوانان متأهل بررسی شده رضایت پایینی از زندگی زناشویی 
و تمایــل زیادی به طالق دارند. براســاس نتایج تحلیــل چندمتغیره، الگوهای ازدواج تأثیر قوی و 
معناداری در رضایت زناشویی و تمایل به طالق دارند. نتایج با کنترل متغیرهای اجتماعی- جمعیتی 
نشــان داد که رابطه و معاشــرت با جنس مخالف قبل از ازدواج، الگوهای ســنتی و مدرن انتخاب 
همسر و ناهمسان همسری طبقاتی به رضایت زناشویی کمتر و ریسک بیشتر طالق منجر می شود.  
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1. مقدمه و بیان مسئله
یکی از مسائل اجتماعی که در زمان معاصر اهمیت فزاینده و  ابعاد پیچیده ای پیدا کرده است، 
مسئله ی طالق است. هرچند که در بیشتر جوامع، طالق راهی برای پایان دادن به ازدواج است، 
ولی طالق عوارض و تبعاتی دارد که از دیرباز آن را یک مسئله ی اجتماعی کرده است )میرزایی، 
1384: 157(. طالق عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است. 

طالق در لغت یعنی رهاشدن از عقد نکاح که به زن و شوهر این امکان را می دهد، تحت شرایطی 
پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند. به بیان دیگر، طالق شیوه ی نهادی شده ی 
پایان دادن به ازدواج نامناسب است )فخرایی و حکمت، 1389: 104(. به تحوالت خانواده که در اواخر 
قرن بیستم و مالزم با تغییرات جوامع اتفاق افتاد، عنوان تغییرات جهانی خانواده داده اند و تأکید 
کرده اند که درنتیجه ی عواملی مانند اشاعه یا ایده آلیسم توسعه این تحوالت به سایر مناطق جهان 
راه یافته و جهانی شده است )Jayakody & et al, 2008:32(. در ایران نیز از ابتدای قرن بیستم، 
الگوی سنتی خانواده همراه با شتاب گرفتن روند تحوالت اقتصادی و اجتماعی در کشور، به تدریج 
تغییر کرده است. در این فاصله ی زمانی، برخی رویدادها و جریان های اجتماعی همانند توسعه ی 
اقتصادی و اجتماعی، اصالحات اداری و قانونی، وقوع انقالب و جنگ و فرایند دگرگونی ارزش ها 
در بافت سنتی خانواده تأثیرات مهمی برجای گذاشته است )عباسی شوازی و عسکری ندوشن، 1384: 
50( . در جامعه ی ایران، نسل های متوالی به طور متفاوتي در معرض تغییرات ازدواج و الگوهاي 

آن بوده و بالطبع این تغییرات را به گونه اي متفاوت درک، باور و عملیاتي کرده اند )عسکری ندوشن 
و همکاران ،173:1397( مطالعات مختلف به خوبی نشان می دهند که ابعاد مختلف خانواده ی ایرانی 

و به خصوص الگوهای مختلف ازدواج طی سال های اخیر دستخوش تغییراتی مانند افزایش سن 
ازدواج، تغییر در نحوه ی انتخاب همسر، فاصله ی سنی زوجین و... شده است )آستین فشان، 1380؛ 
آقا، 1383؛ شهری، 1385؛ صادقی و همکاران، 1386؛ محمودیان، 1383(. همچنین تغییرات ساختاری 

همانند شهرنشینی و صنعتی شدن به باالرفتن سن ازدواج، افزایش تحصیالت و تغییر در الگوهای 
ازدواج )Abbasi-Shavazi & Mc Donald, 2007:194( و درنهایت، به افزایش روزافزون طالق 

انجامیده است. از اوایل دهه ی 1380 آمار طالق در ایران افزایش یافته است. 
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 در جامعه ی پیش از گذار ایران به علت سلطه ی همه جانبه ی جامعه بر فرد، نگاه منفی جامعه 
به واقعه ی طالق و متضررشدن خانواده ی گسترده از این واقعه، جز در مواردی نادر که ادامه ی 
حیات زوجین مخل کارکردهای اساسی خانواده بود، حتی درصورت سردی روابط زوجین طالق 
رخ نمی داد )سرایی، 1385: 50-49(، اما در حال حاضر، در جامعه ی ایران دیگر طالق پدیده ای نادر 

نیست، بلکه تبدیل به یک مسئله ی مهم اجتماعی شده است. 
عوامل زیادی در افزایش آمار طالق نقش دارند لکن به نظر می رسد، عوامل اقتصادی- اجتماعی 
در این زمینه اهمیت بیشتری دارد )رازقي نصرآباد و  فالح نژاد، 1396: 81( که یکی از مهم ترین آنها 
الگوهای نامناسب ازدواج است. مطالعات زیادی رابطه ی سن ازدواج و طالق را بررسی کرده اند. 
ازدواج در سنین پایین یکی از متغیرهای پیش بینی کننده ی تزلزل، بی ثباتی زندگی زناشویی و 

 .)Larson, Holman, 1994:230( درنهایت، طالق است
در سنین پایین ازدواج، زوجین مهارت های اجتماعی الزم را برای رابطه ی درازمدت زناشویی 
کسب نکرده و به بلوغ کامل نرسیده اند و همچنین اغلب به منابع اقتصادی و مالی کافی دسترسی 
ندارند. به نظر می رسد، عالوه بر سن ازدواج سایر الگوهای ازدواج مانند فاصله ی سنی زوجین؛ 
ازدواج فامیلی/غیرفامیلی؛ الگوی انتخاب همسر )ازدواج خودانتخابی یا ترتیب یافته(؛ دوستی و 
رابطه ی جنسی قبل از ازدواج و همسان همسری طبقاتی، تحصیلی، سنی و قومی نیز در رضایت 
زناشویی و تمایل به طالق تأثیرگذارند. ازاین رو، هدف از مقاله ی پیش رو، بررسی تأثیر الگوهای 
مختلف ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طالق در میان جوانان متأهل در شهر تهران است.   

2. چارچوب نظری
برای تبیین ارتباط بین نوع خانواده و الگوهای ازدواج و طالق سه دیدگاه نظری شامل نظریه ی 
یادگیری اجتماعی1، نظریه ی نظام ها2 و نظریه ی همسان همسری3 را می توان مطرح و بررسی کرد. 
 Coleman & Ganong,( بندورا4 در سال 1977 نظریه ی یادگیری اجتماعی را توسعه داد
1984(. این نظریه خانواده را یک واحد اجتماعی پایه می داند که نگرش نسبت به ابعاد مختلف 

زندگی از آنجا به وجود می آید. براساس نظریه ی یادگیری اجتماعی، چنانچه طالق در یک منطقه 
به وجود آید و به موقع کنترل نشود، افراد آن را یاد می گیرند؛ برای مثال هنگامی که کودکان 

1. Social learning
2. Systems theory
3. Homogamy theory
4. Bandura
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در خانواده  شاهد طالق پدر و مادرشان هستند، در آینده، احتمال طالق در بین آنها نیز بیشتر 
می شود و یا اینکه وقتی آمار طالق افزایش یابد، از قبح آن کاسته شده و روزبه روز فراوانی آن 

بیشتر می شود )عنایت و همکاران، 1392: 9(. 
گرگوری باتسن1 و دان جکسون2 اولین کسانی بودند که نظریه ی نظام ها را مطرح کردند. 
این نظریه، خانواده را چیزی بیش از مجموعه ی اجزایش می انگارد و آن را شامل افراد عضو آن، 
شخصیت ها و ویژگی هایشان و روابط بین آنها می داند. این نظریه بر وابستگی و روابط متقابل در 
ساختار خانواده تأکید کرده و واکنش متقابل آن با ابرنظام های بیرون از محدوده اش مانند محله 
و مدرسه را بررسی می کند )والچاک،1366(. نظریه ی نظام های خانواده بر زمینه و بستر خانوادگی 
که زن و شوهر در آن قرار گرفته اند، تأکید دارد. این نظریه بر این فرض استوار است که ازدواج 
و طالق می تواند، در بستر روابط خانوادگی بهتر درک و فهمیده شود. زمانی که یک زوج ازدواج 
می کنند، درواقع، بیش از یک زن و شوهر ازدواج می کنند، همین طور زمانی که یک زوج طالق 
می گیرد، بیش از یک زن و شوهر طالق می گیرند. به نظر نظریه پردازان نظام خانواده، خانواده یک 
نظام اجتماعی متشکل از روابط پویا و وابسته است که هر عضو این نظام از اعمال دیگر اعضا و نیز 

 .)Clark & Brentano, 2006( کیفیت تعامالت بین دیگر اعضای خانواده تأثیر می پذیرد
نظریه ی مطرح دیگر در ارتباط با تمایل و گرایش به طالق، نظریه ی همسان همسری است. 
مطابق این نظریه، استحکام خانواده ناشی از وجود ویژگی های همسان میان زن و شوهر است. 
همسانی میان دو فرد هم آنها را به سوی یکدیگر جذب می کند و هم پیوند و وصلت آنها را پایدار 
می کند. به باور هیل3 افراد در تالش اند تا همسری همسان داشته باشند و چنانچه این قاعده 
به دالیلی رعایت نشود، ممکن است زوجین ناسازگار و درنهایت، جدا  شوند. باورمن4 نیز معتقد 
است که انسان دانسته یا ندانسته در پی گزینش همسری است که با وی صفات مشترک دارد. 
همچنین به باور الک و برگس5 بخت هر فرد بیشتر در راستای ازدواجی همسان گزینانه عمل 
می کند تا ناهمسان گزین )ریاحی و همکاران، 1386: 118-117(. شنگ و یامامورا6 بر این باورند که 

1. Gregory Bateson
2. Don Jackson
3. Hill
4. Bowerman
5. Lock and Burgess 
6. Sheng and Yamamura
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هرقدر پیوندهای قومی و فرهنگی میان زن و شوهر محکم تر باشد، به مراتب خطر جدایی آنها 
کمتر است. به طورکلی، هرقدر درجه ی همگونی بیشتر باشد، زناشویی استوارتر و پایدارتر است 

)اسحاقی و همکاران، 1391: 107(. 

3. پیشینه ی تحقیق
درباره ی طالق و بسترهای بروز آن به ویژه با تأکید بر الگوهای ازدواج مطالعات متعددی 
انجام شده است؛ برینگتون و دایموند1 در مطالعه ای با عنوان »ازهم پاشیدگی پیوند زناشویی در 
میان کوهورت متولدین 1958 در بریتانیا: نقش هم خانگی« به این نتیجه رسیدند که داشتن 
رابطه ی قبل از ازدواج و تجربه ی هم  خانگی با میزان باالتر شکست پیوند زناشویی و درنهایت، 
طالق همبستگی دارد. به عالوه، آنها دریافتند که سن ازدواج نیز از دیگر متغیرهای تأثیرگذار 
در طالق است )Berrington & Diamond, 1999(. شوئن2 و همکاران در مطالعه ای با عنوان 
»اشتغال زنان، رضایت زناشویی و طالق« به این نتیجه رسیدند که اشتغال زنان ازدواج های با 
رضایت را بی ثبات نمی کند، اما خطر اختالل و طالق در ازدواج هایی که رضایت زناشویی کمی 
دارند را افزایش می دهد )Schoen & et al, 2002(. در مطالعه دیگری توسط یای3 و همکاران 
درخصوص رابطه ی عوامل جمعیت شناختی و طالق در چین نشان داد که رابطه ی منفی بین 
تا 30 درصد  ازدواج، بین 16  افزایش سن  با  ازدواج و احتمال طالق وجود دارد.  سن هنگام 
احتمال طالق کاهش می یابد. همچنین زوجین با وضعیت اقتصادی باالتر نرخ بیشتری از طالق 
را داشته اند، زیرا در طبقه ی باال زنان بیشتر از نظر اقتصادی مستقل بوده اند و نگرش اجتماعی 
نسبت به طالق آزادگرایانه تر بوده است. در این مطالعات، تعداد بچه ها با طالق رابطه ی منفی 
دارد. همچنین احتمال طالق در بین ازدواج های ترتیب یافته )اجباری( حدود 2/6 برابر ازدواج های 
غیرترتیب یافته )غیراجباری( است )Yi & et al, 2002(. مطالعه ی براچر4 و همکاران در استرالیا 
نیز نشان داد که احتمال طالق در زنانی که در 20 سالگی ازدواج می کنند، دوسوم کسانی است 
که در نوجوانی ازدواج می کنند. همچنین احتمال طالق در زنانی که در 30 سالگی یا بیشتر 
 .)Bracher & et al, 1993( ازدواج می کنند، یک ششم کسانی است که در نوجوانی ازدواج می کنند

1. Berrington and Diamond
2. Schoen
3. Yi, Z
4. Bracher
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تیچمن1 در مطالعه ی خود در میان زنان ایاالت متحده امریکا »رابطه ی هم خانگی و روابط 
صمیمی قبل از ازدواج با افزایش ریسک طالق و از هم پاشیدگی خانواده بعد از ازدواج« را بررسی 
کرده است. براساس نتایج مطالعه ی او، داشتن رابطه ی صمیمی قبل از ازدواج با شوهر فعلی 
با ریسک فزاینده ی طالق همراه نبوده است، ولی داشتن رابطه ی صمیمی، رابطه ی جنسی و 
 Teachman,( هم خانگی با افراد دیگر قبل از ازدواج با ریسک فزاینده ی طالق همراه بوده است
2003(. فوکما و بروئر2 در پژوهشی با عنوان »اشتغال و طالق در میان زنان هلندی« دریافتند که 

سطح باالی آموزش تحصیلی زنان و نیز مشارکت آنها در نیروی کار به طور معناداری احتمال طالق 
زنان را افزایش می دهد )Fokkema & Broer, 2004(. کالمیجن3 و همکاران در پژوهش خود در 
هلند دریافتند که ازدواج های در افراد با مذهب متفاوت ریسک ازهم پاشیدگی پیوند زناشویی و 
طالق را افزایش می دهد. به عبارتی همسان نبودن مذهبی با ریسک باالتر طالق همراه خواهد بود 
)Kalmijn, Graaf & Janssen, 2005(. دوهرتی4 در تحقیق خود در امریکا دریافته است که ازدواج 

در سنین پایین، درآمد و تحصیالت پایین، هم بستری قبل از ازدواج از عوامل مؤثر در گرایش به 
طالق خواهد بود )Doherty, 2007(. مطالعه ی هیویت5 در استرالیا نشان داد که احتمال طالق با 
داشتن فرزند رابطه ی معکوس و با سطوح باالتر تحصیالت در زنان رابطه ی مستقیم دارد، درمقابل، 
 .)Hewitt, 2008( وجود تحصیالت باالتر برای مردان احتمال شکست در ازدواج را کاهش می دهد
مطابق نتایج مطالعه ی آمبرت6 در کانادا با عنوان »طالق، تأثیرات، علل و پیامدهای آن« علل 
افزایش طالق در کانادا عوامل فرهنگی و جمعیت شناختی است. ازدواج در سنین پایین، درآمد 
کم، هم بستری قبل از ازدواج و پرورش یافتن در خانواده ی طالق از عوامل مهم تمایل و گرایش 
به طالق بوده است )Ambert, 2009(. مطالعه  ی برناردی و پستور7 در اسپانیا نشان داده است که 
بین تحصیالت دانشگاهی زنان و مشارکت آنها در نیروی کار با احتمال طالق رابطه وجود دارد، 
اما از شدت این رابطه در طول زمان و در کوهورت های ازدواجی اخیر کاسته شده است. همچنین 
یافته ها نشان داد که داشتن فرزند از احتمال و ریسک طالق زوجین می کاهد. نتایج مطالعه ی 
مذکور گویای آن بود که داشتن اختالف سنی با شوهر و تجربه ی هم خانگی و بارداری قبل از 

1.Teachman
2. Fokkema and Liefbroer
3. Kalmijn
4. Doherty
5. Hewitt
6. Ambert
7. Bernardi and Pastor
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 Bernardi &( ازدواج با ریسک طالق رابطه ی مثبتی در بین کوهورت های ازدواجی اخیر دارد
Pastor, 2001(. مطالعه ی دوماراجو8 در هند نشان داده است که نداشتن فرزند احتمال طالق 

و جدایی را تا 10 برابر افزایش می دهد. همچنین نتیجه گرفته است که احتمال طالق در بین 
زوجینی که فرزند پسر ندارند، درمقایسه با کسانی که حداقل یک فرزند پسر دارند، سه برابر است 

 .)Dommaraju, 2016(

در مطالعات داخلی، گلشن در بررسی خود در شهرستان خوی به این نتیجه می رسد که 
ازدواج در سنین پایین، وجود اختالف سنی بین زوجین، کوتاه بودن مدت زناشویی مشترک، 
میزان تحصیالت و پیشرسی ازدواج ازجمله متغیرهای جمعیت شناختی تأثیرگذار در طالق هستند 
)گلشن، 1372(. جلیلیان نیز نشان داده است که فاصله ی سنی زیاد زوجین، برتری تحصیالت زنان 

بر مردان با تمایل افراد به درخواست طالق رابطه وجود دارد )جلیلیان، 1375(. مددی در پژوهش 
خود در شهرستان اراک نتیجه می گیرد که ازدواج اجباری یا به عبارت دیگر ازدواج ترتیب یافته در 
کنار تفاهم نداشتن و بیکاری عمده ترین علل تقاضای طالق زوجین در آن شهرستان بوده است 
)مددی، 1380(. مطالعه  ی ریاحی، علیوردی نیا و بهرامی کاکاوند در شهرستان کرمانشاه نیز نشان داده 
است که تفاوت سنی و تحصیلی زوجین در گرایش به طالق اثرگذار بوده است )ریاحی، علیوردی نیا 
و بهرامی، 1386(. مطالعاتی دیگر مانند رحیمی، ریحانی و عجم، شیرزاد و کاظمی فر رابطه ی بین 

ازدواج در سنین پایین و تفاوت سنی زوجین با طالق را تأیید کرده اند )رحیمی، 1379؛ ریحانی و 
عجم، 1381؛ شیرزاد و کاظمی فر، 1383(. 

نتایج مطالعه ی ملتفت و احمدی در داراب نشان داد که مدت زندگی مشترک، اختالف سنی 
زوجین، اختالف تحصیلی زوجین و سن ازدواج با میزان گرایش به طالق رابطه ی مستقیم و 
معناداری دارد. همچنین یافته های این مطالعه نشان داد که زوجین خویشاوند نسبت به زوجین 
در  و همکاران  غیاثی  احمدی، 1387(.  و  )ملتفت  دارند  به طالق  گرایش کمتری  غیرخویشاوند 
مطالعه ای با عنوان »بررسی علل اجتماعی گرایش به طالق در شیراز« به این نتیجه رسیدند 
که بین اختالف تحصیلی زوجین، اختالف سنی زوجین، تحصیالت زن و سن ازدواج با گرایش 
زنان به طالق رابطه ی معنادار و مستقیمی وجود دارد و درمقابل رابطه ی متغیرهای مدت زندگی 
مشترک و تعداد فرزندان با گرایش به طالق معنادار و معکوس است )غیاثی، معین و روستا، 1389(. 
مطالعه ی توسلی و غیاثی ندوشن در شهر یزد نشان می دهد که اشتغال زنان در بی ثباتی زندگی 

8. Dommaraju
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زناشویی و درنتیجه، تمایل به طالق تأثیرگذار بوده است )توسلی و غیاثی ندوشن، 1390(. مطالعه ی 
خلج آبادی فراهانی در بین دانشجویان متأهل در شهر تهران نشان داد که داشتن روابط متعدد قبل 

از ازدواج از میزان رضایت زناشویی می کاهد )خلج آبادی فراهانی و دیگران، 1391(. 

4. روش تحقیق و داده ها 
روش تحقیق این مطالعه پیمایشی است؛ داده های مورد نیاز با استفاده از اجراي پیمایش 
نمونه اي و تکمیل پرسش نامه ی  محقق ساخته از 720 جوان همسردار 15 تا 30 سال ساکن شهر 
تهران در سال 1393 گردآوري شد. برای انتخاب نمونه از شیوه ی نمونه گیري چندمرحله اي 
نمونه گیری خوشه ای، 8 منطقه ی  از شیوه ی  استفاده  با  ابتدا  که  ترتیب  بدین  استفاده شد؛ 
شهری تهران شامل مناطق 1، 2، 5، 6، 9، 13، 15 و 19 که در خوشه های مختلف توسعه ای 
قرار دارند )مناطق 1 و 2 در سطح توسعه ای باال، مناطق 5 و 6 در سطح توسعه ای متوسط به 
باال، مناطق 9 و 13 در سطح توسعه ای متوسط به پایین و مناطق 15 و 19 در سطح توسعه ای 
پایین(، انتخاب شدند. در سطوح مختلف توسعه ای، تعداد نمونه برابر و حدود 180 نمونه تعیین 
شد. در درون هر منطقه، دو محله و در درون هر محله سه بلوک به  صورت تصادفی انتخاب 
شدند و 10 پرسشگر آموزش دیده مقابل در منازل با نمونه ی واجد شرایط مصاحبه کردند و 

پرسش نامه  ها تکمیل شد. 
متغیر مستقل تحقیق »الگوهای ازدواج« است که با معیارهایی مانند سن ازدواج، فاصله ی سنی 
زوجین، ازدواج فامیلی/غیرفامیلی، الگوی انتخاب همسر، دوستی و رابطه ی جنسی قبل از ازدواج 
و اشکال مختلف همسان همسری )سنی، تحصیلی، طبقاتی و قومی( سنجش شده است. اشکال 
مختلف همسان همسری براساس ویژگی های سن، تحصیالت، قومیت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی 
خانواده قبل از ازدواج زن و شوهر سنجش شده است؛ برای مثال، در همسان همسری طبقاتی، 
ابتدا پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده های زن و شوهر پرسیده شده و سپس همسان همسری 

طبقاتی براساس جدول دوبعدی سنجیده شده است. 
متغیرهای وابسته ی تحقیق شامل دو متغیر »رضایت زناشویی« و »تمایل به طالق« است. 
شاخص رضایت زناشویی از 8 گویه ساخته شده و مقدار آلفای کرونباخ آن 0/89 است. شاخص 
تمایل به طالق براساس 10 گویه ساخته شده و مقدار آلفای کرونباخ آن 0/93 است. عالوه بر 
اینها، در بررسی تأثیر الگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طالق از متغیرهای اجتماعی 
و جمعیتی مانند سن، جنس، قومیت، تحصیالت، وضعیت اشتغال و وضعیت اقتصادی خانوار نیز 
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به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. در تحلیل داده ها از آزمون هاي آماري توصیفی 
و تحلیلی دومتغیری )کای اسکوئر و آزمون های t و F( و چندمتغیري )تحلیل عاملي و تحلیل 

طبقه بندی چندگانه( استفاده شده است.

5. یافته های پژوهش
در این بخش از مقاله، ابتدا ویژگی های جمعیتی نمونه، الگوهای ازدواج و میزان رضایت زناشویی 
جوانان و همچنین سنجش تمایل آنها به طالق بررسی شده است و در ادامه نتایج تحلیل های 

دومتغیره و چندمتغیری تبیین می شود. 

5-1. ویژگی های جمعیتی نمونه 
ویژگی های جمعیتی نمونه ی بررسی شده در جدول شماره ی 1 منعکس شده است. براین اساس، 
از تعداد 720 نمونه ی بررسی شده از جوانان متأهل شهر تهران، حدود 44 درصد مرد و 56 درصد 
زن بوده است. بیشتر پاسخگویان )75 درصد( در گروه سنی 29-25 سال قرار داشتند. میانگین 

سنی پاسخگویان 27 سال  بوده است. 

جدول 1. مشخصه های جمعیتی نمونه ی بررسی شده 1393

درصدتعدادمشخصه های جمعیتی

سن )میانگین سنی- 26.9 سال(

19253.5-15 سال

2415821.9-20 سال

2953774.6-25 سال

جنسیت

31543.7مرد

40556.3زن
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درصدتعدادمشخصه های جمعیتی

سطح تحصیالت

12917.9زیردیپلم

27037.5دیپلم

32144.6دانشگاهی

سطح تحصیالت همسر پاسخگو

12817.8زیردیپلم

30241.9دیپلم

29040.3دانشگاهی

وضعیت شغلی زوجین

47566فقط شوهر شاغل

18926.3هردو شاغل

567.8هردو غیرشاغل

وضعیت اقتصادی خانوار

13018.1فقیر/ ضعیف

24333.8متوسط به پایین

26436.7متوسط به باال

8311.5مرفه

720100.0تعداد نمونه
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از نظر وضعیت تحصیالت حدود 45 درصد نمونه تحصیالت دانشگاهی، 37 درصد تحصیالت 
دیپلم و 18 درصد زیر دیپلم بوده اند. به لحاظ وضعیت شغلی، حدود 40 درصد پاسخگویان مشاغل 
تمام وقت و 14 درصد نیز مشاغل پاره وقت داشتند. مقایسه ی وضعیت شغلی مردان و زنان نشان 
می دهد که 74 درصد مردان شغل تمام وقت دارند، درحالی که این نسبت برای زنان فقط 14 
درصد بوده است. بیشتر زنان بررسی شده )64 درصد( خانه دار بوده اند. به عالوه، در نمونه های 
بررسی شده حدود 66 درصد فقط مرد شاغل، 26 درصد زن و مرد هردو شاغل و حدود 8 درصد 
زن و مرد هردو غیرشاغل بوده اند. از نظر وضعیت اقتصادی خانوار 12 درصد مرفه و 37 درصد 

متوسط به باال بوده اند. 

5-2. الگوهای ازدواج 

الگوهای ازدواج نمونه های بررسی شده در جدول شماره ی 2 نشان داده شده است. براین اساس، 
حدود 41 درصد پاسخگویان در سنین 29-25 سالگی ازدواج کرده اند، البته بیشتر مردان )63 
درصد( در این گروه سنی ازدواج کرده اند، درحالی که بیشتر زنان )46 درصد( در گروه سنی 20-24 
سالگی ازدواج کرده اند. در میانگین فاصله ی سنی زوجین مردان حدود 4 سال بزرگ تر از زنان 
بوده اند. همچنین نتایج نشان داد، چهارپنجم پاسخگویان فاصله ی سنی با همسر خود را مناسب 
می دانند. درخصوص الگوی ازدواج خویشاوندی یافته ها نشان داد که 21 درصد با خویشاوند درجه ی 

یک، 21 درصد با خویشاوند درجه ی دو و 58 درصد با غیرخویشاوند ازدواج کرده اند. 



18

                فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره بیست و یکم/ شماره 81 / پاییز 1397

جدول 2. ویژگی های ازدواجی جوانان متأهل بررسی شده

ویژگی های ازدواجی
زنانمردهردو جنس

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

سن ازدواج

1912917.9103.211929.4-15 سالگی

2429440.810633.718846.4-20 سالگی

2929741.319963.29824.2-25 سالگی

فاصله ی سنی با 
همسر

0628.63410.8286.9 همسال

321930.411737.110225.2-1 سال مرد بزرگتر

625034.79028.616039.5-4 سال مرد بزرگتر

99613.3278.66917.0-7 سال مرد بزرگتر

10395.452.6348.4 سال و بیشتر مرد بزرگتر

3304.2206.3102.5-1 سال زن بزرگتر

4243.4227.020.4 سال و بیشتر زن بزرگتر

4.9 مرد بزرگتر3.6 مرد بزرگتر4.3 مرد بزرگتر میانگین فاصله ی سنی

ارزیابی فاصله ی 
سنی با همسر 

فاصله ی سنی مناسب با 
57780.125681.332179.3همسر 

فاصله ی سنی نامناسب با 
14319.95918.78420.7همسر 

نسبت با همسر

خویشاوند نزدیک )درجه ی 
15121.06621.08521.0یک(           

14820.66320.08521.0خویشاوند درجه ی دو 

42158.518659.023558.0غیرخویشاوند
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ویژگی های ازدواجی
زنانمردهردو جنس

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

الگوی انتخاب 
همسر

547.5103.24410.9ازدواج ترتیب یافته 

58781.626985.431878.6ازدواج شبه ترتیب یافته

7911.03611.44310.6ازدواج خودانتخابی

میزان موافقت  
والدین با ازدواج 

496.8185.7317.7اصاًل موافق نبودند             

577.9268.3317.7کم

16222.57724.48521.0تاحدودی

24734.39630.515137.3زیاد

20528.59831.110726.4خیلی زیاد

میزان شناخت 
 همسر قبل از 

ازدواج 

10114.03410.86716.5خیلی کم

10714.94514.36215.3کم

27137.611335.915839.0تاحدودی

14319.96219.78120.0زیاد

9813.66119.4379.1خیلی زیاد

تجربه ی رابطه ی 
دوستی  قبل از 

ازدواج

با همسر فعلی
25435.311636.813834.1بلی

46664.719963.226765.9خیر

با غیرهمسر
25635.613743.511929.4بلی

46464.417856.528670.6خیر

تجربه ی رابطه و 
تماس جنسی قبل 

از ازدواج

با همسرفعلی
9212.84313.74912.1بلی

62887.227286.335687.9خیر

با غیرهمسر
10915.17724.4327.9بلی

61184.923875.637392.1خیر

720100.0315100.0405100.0تعداد نمونه
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بررسی الگوی همسریابی و نحوه ی انتخاب همسر نشان داد که بیشتر پاسخگویان )47 درصد( 
با انتخاب خودشان و تأیید والدین همسرشان را انتخاب کرده اند؛ این شیوه در میان مردان بیشتر 
از زنان بوده است. انتخاب والدین بدون توجه به نظر جوانان )ازدواج اجباری( حدود 8 درصد 
بوده است که در میان زنان بیشتر مشاهده می شود. همچنین 34 درصد انتخاب توسط والدین 
و با تأیید خود جوانان بوده است. حدود 11 درصد نمونه نیز خودشان به تنهایی و بدون تأیید 
و موافقت والدینشان همسر خود را انتخاب کرده اند. یافته ها نشان می دهد که حدود 15 درصد 
والدین با ازدواج جوانان یا موافق نبوده یا خیلی کم موافق بوده، 22 درصد تاحدودی موافق بوده 
و 63 درصد کاماًل موافق بوده اند. از نظر شناخت همسر قبل از ازدواج نیز نتایج نشان داد که 29 
درصد شناخت اندکی داشته، حدود 38 درصد تاحدودی قبل از ازدواج از همسر خود شناخت 
داشته اند و حدود 34 درصد شناخت زیادی از همسر خود داشته اند. براساس یافته ها، تنها حدود 

42 درصد پاسخگویان قبل از ازدواج درباره ی همسرشان تحقیق کرده اند.
میانگین طول مدت نامزدی پاسخگویان نیز 10 ماه بوده است. همچنین، حدود 35 درصد 
پاسخگویان با همسر فعلی خود قبل از ازدواج رابطه ی دوستی داشته اند. این نسبت برای مردان 
اندکی بیشتر از زنان بوده است. 36 درصد پاسخگویان نیز اعالم کرده اند با فردی غیر از همسر 
خود نیز رابطه ی دوستی قبل از ازدواج داشته اند. این نسبت برای مردان 44 درصد و برای زنان 
29 درصد بوده است. درخصوص تجربه ی رابطه و تماس جنسی قبل از ازدواج 13 درصد با همسر 
فعلی خود )14 درصد برای مردان و 12 درصد برای زنان( قبل از ازدواج تجربه ی رابطه و تماس 
جنسی داشته اند. تجربه ی رابطه ی جنسی قبل از ازدواج با غیرهمسر حدود 15 درصد بوده است؛ 

این تجربه برای مردان 24 درصد و زنان 8 درصد بوده است.
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جدول 3. توزیع ابعاد مختلف همسان همسری در میان پاسخگویان

درصدتعدادابعاد همسان همسری

همسان همسری طبقاتی

46764.9همسان همسری طبقاتی

12717.6ناهمسان همسریـ  طبقه ی خانواده مرد باالتر

12617.5ناهمسان همسریـ  طبقه ی خانواده زن باالتر

همسان همسری تحصیلی

37552.1همسان همسری تحصیلی

17724.6ناهمسان همسریـ  تحصیالت مرد باالتر

16823.3ناهمسان همسریـ  تحصیالت زن باالتر

همسان همسری قومی
52272.5همسان همسری قومی

19827.5ناهمسان همسری قومی

همسان همسری سنی

628.6همسان همسری سنی

60483.9ناهمسان همسری سنیـ  مرد بزرگتر

547.5ناهمسان همسری سنیـ  زن بزرگتر

720100.0تعداد نمونه

الگوهای همسان همسری نیز در چهار بعد طبقاتی، تحصیلی، قومی- زبانی و سنی در جدول 
شماره ی 3 بررسی شده است. همسان همسری طبقاتی با توجه به طبقه ی اقتصادی و اجتماعی 
درصد   65 حدود  طبقاتی  نظر  از  براین اساس،  است.  شده  سنجش  شوهر  و  زن  خانواده های 
پاسخگویان همسان و هم کفو بوده اند. درمقابل، 35 درصد ناهمسان همسری طبقاتی داشته اند، 
که در نیمی از آنها طبقه ی اجتماعی خانواده ی شوهر و در نیمی دیگر طبقه ی خانواده ی زن 
باالتر بوده است. همچنین 52 درصد افراد بررسی شده همسان همسری تحصیلی و 48 درصد 
ناهمسان همسری تحصیلی داشته اند که در 25 درصد مرد و در 23 درصد زن تحصیالت باالتری 
داشته است. به لحاظ قومی و زبانی حدود 73 درصد همسانی داشته و از یک قوم و زبان بوده اند و 
حدود 27 درصد ناهمسان همسری قومی داشته اند. از نظر سنی، حدود 9 درصد افراد بررسی شده 
همسان همسری سنی و 92 درصد ناهمسان همسری سنی )84 درصد مرد بزرگتر و 8 درصد 

زن بزرگتر( داشته اند. 
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5-3. رضایت زناشویی

رضایت از زندگی زناشویی افراد بررسی شده در ابعاد مختلف در جدول شماره ی 4 ارزیابی و 
سنجش شده است. براین اساس، بیش از 64 درصد پاسخگویان از زندگی زناشویی خود احساس 
شادمانی و خوشبختی در حد زیاد و خیلی زیاد دارند. همچنین حدود 77 درصد آنها به هم اعتماد 
زیاد و خیلی زیاد دارند. حدود 76 درصد پاسخگویان تا حد زیاد و خیلی زیادی به هم عشق و 
عالقه دارند. حدود 72 درصد پاسخگویان احساس زوجیت و دوتایی در زندگی خود دارند. حدود 
70 درصد رضایت جنسی باالیی دارند. حدود 62 درصد معتقدند که انتظارات و خواسته هایشان 
از همدیگر برآورده می شود. حدود 64 درصد از نحوه ی تعامل خانواده ی همسرشان رضایت دارند. 
درخصوص رضایت مالی و اقتصادی 13 درصد جوانان زیاد و 57 درصد تاحدودی از وضعیت مالی 

و اقتصادی خود و همسرشان رضایت داشتند. 
جدول 4. توزیع نظرات پاسخگویان در گویه های سنجش رضایت زناشویی )%(

خیلی ابعاد بررسی شده
تاکمکم

خیلیزیادحدودی
 زیاد

تعداد 
نمونه

4.34.926.433.630.8720احساس شادمانی و خوشبختی

2.45.115.429.647.5720اعتماد و وفاداری به هم

2.46.015.734.041.9718عشق و عالقه به همدیگر 

2.67.318.530.840.7717احساس زوجیت و دوتایی

3.55.321.333.136.9720رضایت جنسی

3.16.728.829.032.5718برآورده شدن انتظارات و خواسته های همدیگر

4.311.720.125.038.9720رضایت از نحوه ی تعامل خانواده همسر با شما 
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خیلی ابعاد بررسی شده
تاکمکم

خیلیزیادحدودی
 زیاد

تعداد 
نمونه

14.415.656.711.41.9720رضایت از وضعیت مالی و اقتصادی

KMO      :سطح معناداري 0.908نتایج تحلیل عاملی
0.001آزمون بارتلت

0.884مقدار آلفای کرونباخ58.6مقدار واریانس تبیین شده )%(

با توجه به گویه های مذکور و استفاده از تکنیک تحلیل عاملی شاخص رضایت زناشویی ساخته 
شد. براساس نمرات شاخص، افراد نمونه به لحاظ رضایت از زندگی زناشویی در سه گروه طبقه بندی 
شدند. حدود 17 درصد رضایت پایین، 44 درصد در حد متوسط و 39 درصد رضایت زیادی از 

 زندگی زناشویی خود داشته اند. 

5-4. تمایل و گرایش به طالق
برای سنجش تمایل به طالق از 10 گویه استفاده شد. وضعیت پاسخگویان در گویه های 
بررسی شده در جدول شماره ی 5 آمده است. براین اساس، حدود 41 درصد پاسخگویان طالق را 
یکی از مراحل زندگی می دانند که ممکن است روزی برای آنها نیز اتفاق بیافتد. به عالوه، 18 درصد 
پاسخگویان طالق را یک امر محتمل در زندگی خود دانسته و خود را آماده برای طالق گرفتن 
می دانند. همچنین، یافته ها نشان می دهد که نزدیک 17 درصد پاسخگویان اظهار کرده اند که 
حتی اگر از حق و حقوقشان بگذرند، تمایل به طالق داشته و حاضرند طالق بگیرند. حدود 17 
درصد پاسخگویان نیز گفته اند، حتی اگر ازدواج مجددی هم در کار نباشد باز هم حاضرند طالق 
بگیرند. حدود 14 درصد نیز گفته اند حتی اگر والدینشان آنها را طرد کنند، تمایل به طالق داشته 
و حاضرند طالق بگیرند. نکته ی تأمل برانگیز دیگر این است که حدود 9 درصد پاسخگویان اظهار 
داشته اند که با وجود جدایی از بچه هایشان حاضرند طالق بگیرند. همچنین 16 درصد پاسخگویان 

گفته اند هیچ امیدی به درست شدن زندگی شان ندارند و به طالق فکر می کنند. 
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به عالوه، یافته ها نشان می دهد، 11 درصد جوانان متأهل بررسی شده، ازدواج خود را اشتباه 
دانسته و بیان کرده اند، باالخره روزی از همسرشان جدا می شوند و طالق می گیرند. همچنین 
10 درصد پاسخگویان گفته اند، احساس می کنند اگر از همسرشان جدا شوند زندگی شان بهتر 
خواهد شد. درنهایت، حدود 15 درصد پاسخگویان تنها اجبار را دلیل ماندن با همسر خود و 
طالق نگرفتن می دانند و بیان کرده اند اگر مجبور نبودند حتی حاضر نمی شدند که یک لحظه هم 

با همسرشان زندگی کنند.
جدول 5. توزیع نظرات پاسخگویان در گویه های سنجش تمایل و گرایش به طالق )%( 

کاماًل گویه های تمایل و گرایش به طالق
بدون موافقموافق

کاماًل مخالفنظر
مخالف

تعداد 
نمونه

طالق یک مرحله ی زندگی است که برای من 
17.823.121.015.922.3719هم ممکن است روزی رخ دهد

5.012.821.330.930.0719طالق را یک امر محتمل در زندگی ام می دانم 

حاضرم طالق بگیرم، حتی اگر شده از حق و 
6.410.517.732.532.9717حقوقم بگذرم 

حاضرم طالق بگیرم، حتی اگر نتوانم دوباره 
4.112.721.230.631.4716ازدواج کنم 

حتی اگر والدینم مرا طرد کنند، تمایل دارم 
5.48.517.236.032.9717طالق بگیرم

می خواهم طالق بگیرم، حتی اگر از بچه هایم 
2.76.115.533.841.9716جدا شوم

هیچ امیدی که زندگی ام خوب بشه ندارم و به 
6.79.717.031.235.4718طالق فکر می کنم

ازدواجم اشتباه بوده و روزی از همسرم جدا 
5.16.19.321.158.3720می شوم
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کاماًل گویه های تمایل و گرایش به طالق
بدون موافقموافق

کاماًل مخالفنظر
مخالف

تعداد 
نمونه

اگر از همسرم جدا شوم، زندگی ام بهتر خواهد 
3.26.510.718.960.6719شد

اگر مجبور نبودم یک لحظه هم حاضر نبودم با 
6.08.620.228.436.9719همسرم زندگی  کنم و طالق می گرفتم

KMO     :سطح معناداري آزمون 0.91نتایج تحلیل عاملی
0.001بارتلت

مقدار آلفای کرونباخ 61.9مقدار واریانس تبیین شده )%(
0.929شاخص

با توجه به نتایج تحلیل عاملی و نمره ی عاملی به دست آمده برای شاخص، میزان تمایل و 
گرایش جوانان بررسی شده به طالق طبقه بندی شد. براین اساس، 28 درصد تمایل و گرایش کم 
به طالق داشته، درمقابل، حدود 18 درصد جوانان بررسی شده تمایل و گرایش زیادی به طالق 

داشته اند. همچنین 54 درصد آنها در حد متوسط به طالق تمایل داشته اند. 

5-5. نتایج تحلیل  دومتغیره
در این بخش از مقاله، رابطه ی مشخصه های اجتماعی-جمعیتی و الگوهای ازدواج با رضایت 

زناشویی و تمایل به طالق در سطح روابط دومتغیره بررسی شده است. 

5-5-1. مشخصه های اجتماعی- جمعیتی، رضایت زناشویی و تمایل به طالق

جدول شماره ی 6 رابطه ی دومتغیره ی مشخصه های جمعیتی با رضایت زناشویی و تمایل 
پایینی  زناشویی  افراد متأهل زیر20 سال، رضایت  براین اساس،  بررسی می کند.  را  به طالق 
داشته و به طور معناداری تمایل بیشتری به طالق داشته اند. با اینکه زنان در مقایسه با مردان 
رضایت زناشویی پایین تری داشتند، ولی در تمایل به طالق تفاوت معناداری بین دو جنس 

وجود نداشت. 
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جدول 6. رابطه ی مشخصه های جمعیتی با رضایت زناشویی و تمایل به طالق )%(

مشخصه های اجتماعی-
جمعیتی

تمایل به طالقرضایت زناشویی

میانگین
شاخص

زیادمتوسطکم
میانگین
شاخص

زیادمتوسطکم

سن

1946.624.056.020.054.216.056.028.0-15 سال

2449.517.742.439.950.730.446.223.4-20 سال

2950.316.044.139.949.628.156.215.6-25 سال

آزمون 
آماری

F=1.821
Sig=0.103

X2=4.382
Sig=0.357

F=2.979
Sig=0.050

X2=9.555
Sig=0.049

جنسیت

51.710.846.342.949.928.653.318.1مرد

48.621.242.536.350.127.954.617.5زن

آزمون 
آماری

t=4.115
Sig=0.001

X2=14.141
Sig=0.001

t= -0.270
Sig=0.787

X2=0.110
Sig=0.947

سطح 
تحصیالت 

پاسخگو

47.820.948.131.052.524.843.431.8زیردیپلم

48.918.946.334.849.927.457.015.6دیپلم

51.846.140.813.149.030.255.814.0دانشگاهی

آزمون 
آماری

F=9.696
Sig=0.001

X2=13.663
Sig=0.001

F=5.478
Sig=0.004

X2=21.908
Sig=0.001

سطح 
تحصیالت 

همسر 
پاسخگو

47.921.947.730.550.723.455.521.1زیردیپلم

49.217.249.033.850.326.855.617.5دیپلم

51.713.837.648.649.431.751.716.6دانشگاهی

آزمون 
آماری

F=8.108
Sig=0.001

X2=19.705
Sig=0.001

F=1.015
Sig=0.364

X2=4.033
Sig=0.401
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مشخصه های اجتماعی-
جمعیتی

تمایل به طالقرضایت زناشویی

میانگین
شاخص

زیادمتوسطکم
میانگین
شاخص

زیادمتوسطکم

وضعیت 
شغلی 
زوج

فقط 
50.913.945.340.848.930.156.413.5شوهرشاغل

49.618.041.840.250.329.651.319.0هردو شاغل

هردو 
43.735.742.921.458.57.142.950.0غیرشاغل

آزمون 
آماری

F=13.419
Sig=0.001

X2=19.861
Sig=0.001

F=24.877
Sig=0.001

X2=49.435
Sig=0.001

وضعیت 
اقتصادی 

خانوار

فقیر/ 
45.530.046.223.855.514.646.239.2ضعیف

50.813.445.641.048.732.055.212.8متوسط 

52.215.732.551.849.426.559.014.5مرفه

آزمون 
آماری

F=17.807
Sig=0.001

X2=31.647
Sig=0.001

F=25.972
Sig=0.001

X2=54.315
Sig=0.001

تأثیر تحصیالت در رضایت زناشویی و تمایل به طالق به این صورت بوده است که با افزایش 
سطح تحصیالت، رضایت زناشویی به طور معناداری افزایش و درمقابل، تمایل به طالق کاهش 
یافته است. به عالوه، یافته ها نشان می دهد در خانواده هایی که زن و مرد، هردو، غیرشاغل هستند، 
رضایت زناشویی پایین بوده و به طور معناداری تمایل و گرایش به طالق در میان آنها باالست. 
همچنین، در میان افراد با وضعیت نامناسب اقتصادی خانوار، رضایت زناشویی پایین و درمقابل 

تمایل به طالق زیاد است. 
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5-5-2. الگوهای ازدواج، رضایت زناشویی و تمایل به طالق

جدول شماره ی 7 رابطه ی دومتغیره ی الگوهای مختلف ازدواج با رضایت زناشویی و تمایل 
به طالق را بررسی کرده است. براین اساس، سن ازدواج تأثیر معناداری در رضایت زناشویی دارد؛ 
جوانانی که در سنین زیر 20 سال ازدواج کرده اند، رضایت زناشویی پایین تری دارند، بااین حال، 
متغیر سن ازدواج تأثیر معناداری در تمایل به طالق نداشت. درخصوص فاصله ی سنی، یافته ها 
بیانگر رابطه ی منفی این متغیر با رضایت زناشویی و رابطه ی مثبت آن با شاخص تمایل به طالق 
است. درواقع، هرچه تفاوت سنی بین زوجین بیشتر باشد، رضایت زناشویی کمتر شده و تمایل 
به طالق افزایش می یابد. الگوی ازدواج خویشاوندی/غیرخویشاوندی تأثیر معناداری در رضایت 

زناشویی و تمایل به طالق نداشت. 
نحوه ی انتخاب همسر با رضایت زناشویی و تمایل به طالق رابطه ی قوی و معناداری دارد. 
براین اساس، افرادی که والدین بدون تأیید آنها همسرشان را انتخاب کرده اند )ازدواج ترتیب یافته( و 
همچنین افرادی که خود همسرشان را انتخاب کرده و این انتخاب با تأیید و موافقت والدین همراه 
نبوده است )ازدواج خودانتخابی(، رضایت زناشویی پایین تری داشته و تمایل به طالق در بین آنها 
بیشتر است. درمقابل، بیشترین رضایت زناشویی و کمترین تمایل به طالق در میان افرادی است 
که ازدواجشان با انتخاب و تأیید توأمان فرد و والدین همراه بوده است. تأیید و موافقت والدین با 
ازدواج امر مهمی است که می تواند نقش ضربه گیر حمایتی درمقابل طالق داشته باشد. براساس 
نتایج، هرچه موافقت والدین با ازدواجی بیشتر باشد، رضایت زناشویی افزایش و درمقابل تمایل 
افراد به طالق در درون آن ازدواج کاهش می یابد. همچنین، اینکه افراد قبل از ازدواج از همسر 
خود شناخت داشته و یا راجع به آن تحقیق کرده اند، رضایت زناشویی را افزایش و تمایل افراد به 

طالق را کاهش می دهد. 
تجربه ی رابطه ی دوستی و معاشرت با جنس مخالف پیش از ازدواج از عواملی است که در 
رضایت زناشویی و تمایل به طالق  تأثیر معناداری دارد. تجربه ی معاشرت و رابطه ی جنسی قبل 
از ازدواج با فردی غیر از همسر فعلی، به کاهش معنادار رضایت زناشویی و تمایل به طالق منجر 
شده است. ازاین رو، افرادی که قبل از ازدواج تجربه ی معاشرت و رابطه ی جنسی با جنس مخالف 
)غیر همسر فعلی( داشته، در زندگی زناشویی خود با مشکل مواجه شده و ریسک طالق در بین 

آنها باالست. 
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جدول 7. رابطه ی دومتغیره ی الگوهای ازدواج با رضایت زناشویی و تمایل به طالق )%(

الگوهای ازدواج

تمایل به طالقرضایت زناشویی

میانگین
شاخص

زیادمتوسطکم
میانگین
شاخص

زیادمتوسطکم

سن 
ازدواج

 15-19
47.525.641.932.650.627.951.920.2سالگی

 20-24
50.516.043.240.849.531.052.716.3سالگی

 25-29
50.513.546.140.450.225.656.218.2سالگی

آزمون آماری
F=4.95

Sig.=0.007
X2=10.29

Sig.=0.036
F=0.584

Sig.=0.558
X2=2.76

Sig.=0.599

تفاوت سنی با همسر )به 
سال(

r=-0.118         sig=0.003r= 0.080         sig=0.035

ارزیابی 
فاصله ی 

سنی 

بلی، مناسب 
51.413.542.344.248.632.654.812.7است

خیر، مناسب 
44.329.451.718.955.710.551.038.5نیست

آزمون آماری
F=61.74

Sig.=0.001
X2=38.35

Sig.=0.001
t=-7.89

Sig.=0.001
X2=63.07

Sig.=0.001

نسبت با 
همسر

خویشاوند 
48.819.249.731.150.930.547.022.5نزدیک

خویشاوند 
49.518.942.638.551.024.354.720.9درجه ی دو

غیر
50.615.042.842.349.328.756.315.0خویشاوند

آزمون آماری
F=2.11

Sig.=0.122
X2=6.63

Sig.=0.157
F=2.26

Sig.=0.105
X2=7.50

Sig.=0.111
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الگوهای ازدواج

تمایل به طالقرضایت زناشویی

میانگین
شاخص

زیادمتوسطکم
میانگین
شاخص

زیادمتوسطکم

الگوی 
انتخاب 

همسر

ازدواج 
41.937.051.911.157.69.346.344.4ترتیب یافته

ازدواج شبه
51.712.143.444.548.431.755.712.6 ترتیب یافته

ازدواج 
43.336.744.319.056.715.246.838.0خودانتخابی

آزمون آماری
F=49.3

Sig.=0.001
X2=63.91

Sig.=0.001
F=46.51

Sig.=0.001
X2=65.36

Sig.=0.001

میزان 
موافقت  
والدین 

با 
ازدواج

اصاًل موافق 
42.944.934.720.455.518.449.032.7نبودند

43.838.642.119.355.212.350.936.8کم

48.416.750.632.752.221.651.227.2تاحدودی

50.910.555.933.648.925.165.29.7زیاد

53.611.227.861.046.943.944.911.2خیلی زیاد

آزمون آماری
F=21.96

Sig.=0.001
X2=110.49
Sig.=0.001

F=16.65
Sig.=0.001

X2=77.27
Sig.=0.001

میزان 
شناخت  
همسر 
قبل از 
ازدواج

47.326.736.636.651.225.751.522.8خیلی کم

47.721.551.427.151.318.762.618.7کم

49.614.053.532.549.729.252.818.1تاحدودی

50.918.935.745.550.829.451.019.6زیاد

55.25.130.664.347.136.755.18.2خیلی زیاد
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الگوهای ازدواج

تمایل به طالقرضایت زناشویی

میانگین
شاخص

زیادمتوسطکم
میانگین
شاخص

زیادمتوسطکم

آزمون آماری
F=10.77

Sig.=0.001
X2=55.87

Sig.=0.001
F=3.28

Sig.=0.011
X2=15.91

Sig.=0.050

تجربه ی 

رابطه ی 
دوستی 
قبل از 
ازدواج

با
 همسر
 فعلی

49.917.341.241.350.626.057.516.5بلی

50.016.345.738.049.729.452.118.5خیر

آزمون آماری
t=-0.06

Sig.=0.956
X2=1.28

Sig.=0.526
t=1.21

Sig.=0.225
X2=1.89

Sig.=0.389

با
غیر

همسر

49.120.741.437.950.923.254.622.1بلی

50.514.445.739.949.430.452.617.0خیر

آزمون آماری
t=-1.74

Sig.=0.083
X2=4.73

Sig.=0.094
t=1.83

Sig.=0.050
X2=4.18

Sig.=0.051

تجربه ی 

رابطه و 
تماس 
جنسی 
قبل از 
ازدواج

با
 همسر 

فعلی

49.823.927.548.651.431.241.327.5بلی

50.015.447.137.549.727.756.316.0خیر

آزمون آماری
t=-0.20

Sig.=0.844
X2=14.97

Sig.=0.001
t=1.43

Sig.=0.153
X2=11.13

Sig.=0.004

با
غیر

همسر

46.730.434.834.853.325.045.729.3بلی

50.514.645.539.849.528.755.316.1خیر

آزمون آماری
t=-3.41

Sig.=0.001
X2=14.62

Sig.=0.001
t=3.46

Sig.=0.001
X2=9.69

Sig.=0.008
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همسان همسری/هم کفوبودن یکی دیگر از ابعاد مهم ازدواج است که در رضایت، ثبات و تداوم 
زندگی زناشویی تأثیر بسزایی دارد. درمقابل، ناهمسان همسری در اختالفات زناشویی، جدایی و 
طالق اثری مثبت دارد. در این زمینه، جدول شماره ی 8 رابطه ی همسان/ناهمسان همسری را با 
رضایت زناشویی و تمایل به طالق می آزماید. براین اساس، در افرادی که همسان همسری طبقاتی 
داشته اند، رضایت زناشویی بیشتر بوده و درنتیجه، تمایل کمتری به طالق دارند. درمقابل، در 
افرادی که ناهمسان همسری طبقاتی وجود دارد، به ویژه در مواردی که طبقه ی اقتصادی و اجتماعی 
خانواده ی زن باالتر از مرد است، رضایت زناشویی پایین تر و درنتیجه تمایل به طالق بیشتر است. 
همسان همسری سنی، تحصیلی و قومی تأثیر معناداری در رضایت زناشویی و تمایل به طالق 
ندارند. هرچند در این ابعاد نیز در موارد ناهمسان همسری رضایت زناشویی کمتر و تمایل به 

طالق بیشتر است.
جدول 8. رابطه ی دومتغیره ی ابعاد مختلف همسان همسری با رضایت زناشویی و تمایل به طالق

مقوله هامتغیر

تمایل به طالقرضایت زناشویی

میانگین 
میانگینزیادمتوسطکمشاخص

زیادمتوسطکمشاخص

همسان 
همسری

 سنی

همسان همسری 
50.812.951.635.548.729.059.711.3سنی

ناهمسان همسری 
سنی ـ مرد 

بزرگتر
49.916.943.539.650.028.154.317.5

ناهمسان همسری 
سنی ـ زن 

بزرگتر
49.518.542.638.951.627.844.427.8

آزمون آماری
F=0.27

Sig.=0.762
X2=1.76

Sig.=0.780
F=1.22

Sig.=0.296
X2=5.82

Sig.=0.212
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مقوله هامتغیر

تمایل به طالقرضایت زناشویی

میانگین 
میانگینزیادمتوسطکمشاخص

زیادمتوسطکمشاخص

همسان 
همسری
تحصیلی

همسان
 همسری
 تحصیلی

50.316.542.740.849.331.252.016.8

ناهمسان همسری 
)تحصیالت مرد 

باالتر(
50.114.144.641.251.223.259.317.5

ناهمسان همسری 
)تحصیالت زن 

باالتر(
49.419.647.033.350.226.853.020.2

آزمون آماری
F=0.45

Sig.=0.640
X2=4.01

Sig.=0.406
F=2.26

Sig.=0.105
X2=4.93

Sig.=0.295

همسان
 همسری 

قومی

همسان همسری 
50.315.543.740.849.828.454.417.2قومی

ناهمسان همسری 
49.219.745.534.850.427.853.019.2قومی

آزمون آماری
t=-1.25

Sig.=0.214
X2=2.91

Sig.=0.234
t=-0.67

Sig.=0.503
X2=0.37

Sig.=0.829
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مقوله هامتغیر

تمایل به طالقرضایت زناشویی

میانگین 
میانگینزیادمتوسطکمشاخص

زیادمتوسطکمشاخص

همسان 
همسری
 طبقاتی

همسان 
همسری
 طبقاتی

51.510.946.742.448.530.058.511.6

ناهمسان همسری 
)طبقه ی 

خانواده ی مرد 
باالتر(

49.322.038.639.451.729.145.725.2

ناهمسان همسری 
)طبقه ی 

خانواده ی زن 
باالتر(

45.132.540.527.053.920.646.033.3

آزمون آماری
F=21.98

Sig.=0.001
X2=38.48
Sig.=0.001

F=17.39
Sig.=0.001

X2=39.18
Sig.=0.001

5-5-3. رضایت زناشویی و تمایل به طالق

شکل شماره ی 1 نشان می دهد، بین رضایت زناشویی و تمایل به طالق رابطه ی منفی و 
معناداری وجود دارد. براین اساس، افرادی که از زندگی زناشویی رضایت پایینی دارند، به جدایی و 
طالق تمایل زیادی داشته اند؛ برای مثال، 57 درصد افرادی که از زندگی زناشویی رضایت پایینی 
داشته، تمایل زیادی به طالق داشته اند، درحالی که این تمایل برای افراد با رضایت زناشویی باال 

فقط 1 درصد بوده است.  
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شکل 1. رابطه ی شاخص رضایت زناشویی با نمره ی شاخص تمایل به طالق

5-5-4. نتایج تحلیل چندمتغیره

نتایج تحلیل های دومتغیره بیانگر نقش تعیین کننده ی الگوهای ازدواج در نارضایتی زناشویی و 
تمایل به طالق است. بااین حال، تحلیل های دومتغیره فقط نوعي تحلیل ناخالص بدون کنترل سایر 
متغیرها ارائه می کنند. بنابراین، فقط اتکا به نتایج آنها موجب تفسیر نادرست از روابط مي شود، 
زیرا بسیاري از متغیرهاي مستقل با همدیگر همپوشي و ارتباط متقابل دارند. با استفاده از آزمون 
»تحلیل طبقه بندي چندگانه )MCA(« اثرات الگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به 
طالق با کنترل متغیرهای اجتماعی-جمعیتی اثرگذار در مدل 2 جدول شماره ی 9 تحلیل شد. 
از کنترل عوامل اجتماعی-جمعیتی )جنسیت، تحصیالت، وضعیت  یافته ها حاکی است، قبل 
شغلی و وضعیت اقتصادی(، تمام متغیرهای مربوط به ازدواج در رضایت زناشویی تأثیر معناداری 
داشته اند، اما با کنترل عوامل مذکور هرچند اثرگذاری متغیرهای مرتبط با الگوهای ازدواج کاهش 
داشته، اما فقط سن ازدواج معناداری خود را ازدست داده است. در میان متغیرهای مربوط به 
ازدواج، الگوی انتخاب همسر، میزان موافقت والدین با ازدواج، میزان شناخت همسر قبل از ازدواج 

و همسان همسری طبقاتی بیشترین اثرگذاری را بر میزان رضایت از زندگی زناشویی دارند.
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جدول 9. نتایج تحلیل چندمتغیره ی )آزمون MCA( تأثیر الگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل 
به طالق با کنترل متغیرهای اجتماعی-جمعیتی

نتایج آزمون تحلیل طبقه بندی چندگانه 
)MCA(

تمایل به طالقرضایت زناشویی

Unadjusted
 Adjusted for

Factors
Unadjusted

 Adjusted for

Factors

سن ازدواج

1947.549.750.649.6-15 سالگی

2450.550.149.550.0-20 سالگی

2950.650.150.250.1-25 سالگی

Beta & Eta0.117 **0.015 ns0.040 ns0.018 ns

الگوی انتخاب همسر

41.942.557.657.5ترتیب یافته

51.650.948.448.9شبه ترتیب یافته

43.348.756.753.0خودانتخابی

Beta & Eta0.348 ***0.224 ***0.339 ***0.249 ***

میزان موافقت 
والدین با ازدواج

43.045.655.551.6اصاًل

43.844.555.253.7کم

48.448.852.251.8تاحدودی

50.950.348.949.9زیاد

53.653.246.947.3خیلی زیاد

Beta & Eta0.331 ***0.264 ***0.292 *** 0.202 ***
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نتایج آزمون تحلیل طبقه بندی چندگانه 
)MCA(

تمایل به طالقرضایت زناشویی

Unadjusted
 Adjusted for

Factors
Unadjusted

 Adjusted for

Factors

میزان شناخت همسر 
قبل از ازدواج

47.347.651.251.4خیلی کم

47.748.151.350.9کم

49.649.849.749.4تاحدودی

50.950.750.850.9زیاد

55.254.147.147.8خیلی زیاد

Beta & Eta0.238 ***0.194 ***0.134 *0.115 *

معاشرت با جنس 
مخالف قبل از 

ازدواج

51.050.648.549.3ندارد

49.149.451.350.6دارد

Beta & Eta0.093  *0.068 +** 0.1440.059 +

همسان همسری 
طبقاتی

51.551.148.549.0همسان 

ناهمسان- مرد 
49.348.851.751.5باالتر 

ناهمسان- زن 
45.147.353.952.3باالتر 

Beta & Eta0.240 *** 0.152 *** 0.215 *** 0.140 *** 
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نتایج آزمون تحلیل طبقه بندی چندگانه 
)MCA(

تمایل به طالقرضایت زناشویی

Unadjusted
 Adjusted for

Factors
Unadjusted

 Adjusted for

Factors

جنسیت

51.750.949.950.6مرد

48.749.150.149.5زن

Beta & Eta0.148  *** 0.065  + 0.012 ns 0.054  ns

سطح تحصیالت

47.849.252.551.3زیر دیپلم

48.949.050.050.1دیپلم

51.851.149.049.4دانشگاهی

Beta & Eta0.162  *** 0.103  **0.123  **0.065 ns

وضعیت شغلی 
زوجین

50.950.848.949.2فقط مرد شاغل

49.649.050.350.4هردو شاغل

43.846.758.555.4هردو بیکار

Beta & Eta0.190 ***0.123 ***0.255 ***0.165 ***
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نتایج آزمون تحلیل طبقه بندی چندگانه 
)MCA(

تمایل به طالقرضایت زناشویی

Unadjusted
 Adjusted for

Factors
Unadjusted

 Adjusted for

Factors

وضعیت اقتصادی 

45.548.155.553.2ضعیف

50.850.248.749.1متوسط

52.251.549.450.3خوب )مرفه(

Beta & Eta0.218 ***0.101 *0.260 ***0.155 ***

F Model-14.05***-12.07***

 R-0.554-0.525

R2 )%(-% 30.7-% 27.6

 ns غیرمعنادار + سطح 10 درصد )P<0.10(؛ * سطح 5 درصد )P<0.05(؛ ** سطح 1 درصد )P<0.01(؛ 
.)P<0.001( سطح 0/1 درصد ***

نتایج تحلیل چندمتغیره درباره ی تأثیر الگوهای ازدواج در تمایل به طالق نشان می دهد که 
سن ازدواج اثر معناداری ندارد، اما سایر مؤلفه ها و متغیرهای ازدواج حتی با کنترل اثرات عوامل 
اجتماعی-جمعیتی، همچنان در رضایت زناشویی و تمایل افراد به طالق تأثیر معناداری دارند. در 
این میان، اثرگذاری متغیرهایی نظیر الگوی انتخاب همسر، میزان موافقت والدین و همسان همسری 
طبقاتی بیشتر بوده است. همچنین در میان متغیرهای اجتماعی-جمعیتی، وضعیت شغلی زوجین 
و وضعیت اقتصادی با رضایت زناشویی و تمایل به طالق رابطه ی قوی و معناداری داشته اند.      
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بحث و نتیجه گیری

یکی از مسائل اجتماعی مهم در زمان معاصر مسئله ی طالق است. تغییرات ساختاری در 
جامعه ی ایران به تغییر در الگوهای ازدواج و درنهایت، به افزایش روزافزون نرخ طالق انجامیده 
است. بر همین اساس در مطالعه ی حاضر، تأثیر الگوهای مختلف ازدواج در رضایت زناشویی و 
تمایل به طالق در میان جوانان متأهل در شهر تهران بررسی شد. داده های مورد نیاز پژوهش 
با استفاده از پیمایش نمونه اي و ابزار پرسش نامه محقق ساخته در میان 720 جوان همسردار 
ساکن در مناطق مختلف شهر تهران گردآوری شد. یافته ها نشان داد که حدود یک پنجم جوانان 
بررسی شده رضایت زناشویی پایین و درنتیجه، تمایل زیادی به طالق داشته اند. عوامل مختلفی 
در این وضعیت اثرگذار هستند که یکی از مهم ترین آنها الگوهای نامناسب ازدواج است. نتایج 
تحلیل چندمتغیره نشان داد که فاصله و تفاوت سنی زوجین رابطه ی منفی با رضایت زناشویی 
و رابطه ی مثبت با شاخص تمایل به طالق دارد. بدین معنی که هرچه تفاوت سنی بین زوجین 
بیشتر باشد، رضایت زناشویی کمترشده و تمایل به طالق افزایش می یابد. این یافته با نتایج 
برخی مطالعات پیشین )گلشن، 1372؛ جلیلیان، 1375؛ ریاحی و همکاران، 1386؛ برناردی و پستر، 
2001( همسو است. ازدواج خویشاوندی/غیرخویشاوندی در رضایت زناشویی و تمایل به طالق 

تأثیر معناداری نداشت. در مطالعات پیشین )ملتفت و احمدی، 1387( رابطه ی معنادار این دو متغیر 
به دست آمده بود که با یافته ی مطالعه  ی حاضر هماهنگ نیست. نحوه ی انتخاب همسر با رضایت 
زناشویی و تمایل به طالق رابطه ی معناداری دارد. به این ترتیب در افرادی که والدینشان بدون 
تأیید آنها برایشان همسر انتخاب کرده اند )ازدواج ترتیب یافته(، رضایت زناشویی پایین و تمایل 
به طالق بیشتر است. بنابراین، ازدواج ترتیب یافته توسط والدین خطر طالق را افزایش می دهد، 
زیرا این ازدواج ها بر پایه ی احساس و عشق دوطرفه نبوده است و بیشتر براساس مصالح و منافع 
اجتماعی و اقتصادی خانواده ها شکل می گیرد. عالوه بر این، در الگوی مدرن همسرگزینی نیز 
تمایل به طالق بیشتر است. درواقع، افرادی که خود همسرشان را انتخاب کرده و این انتخاب 
با تأیید و موافقت والدین همراه نبوده است )ازدواج خودانتخابی(، رضایت زناشویی پایین تر و 
تمایل بیشتری به طالق داشته اند. این یافته در مطالعات پیشین )مددی، 1380؛ یای و همکاران، 

2002( نیز تأیید شده است. 
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همچنین، نتایج نشان داد در افرادی که همسان همسری طبقاتی داشته اند، رضایت زناشویی 
بیشتر و درنتیجه، تمایل کمتری به طالق دارند. درمقابل، در افرادی که ناهمسان همسری طبقاتی 
وجود دارد، به ویژه در مواردی که طبقه ی اقتصادی و اجتماعی خانواده زن باالتر از مرد است، 
رضایت زناشویی پایین تر و تمایل به طالق بیشتر محسوس است. درمقابل همسان همسری سنی، 
تحصیلی و قومی تأثیر معناداری در رضایت زناشویی و تمایل به طالق ندارند. بنابراین، همان طور 
که نظریه ی همسان همسری استدالل می کند، پایداری خانواده ناشی از وجود ویژگی های همسان 
میان زن و شوهر است )اسحاقی و همکاران، 1391(. همسانی طبقاتی میان دو فرد هم آنها را به سوی 
هم جذب می کند و هم اینکه پیوند و وصلت آنها را پایدار می سازد. ازاین رو، یکی از زمینه های 
فرهنگی افزایش طالق ناهماهنگی میان عادت واره های فرهنگی زوجین است. در این شرایط حتی 
تشابه میان سرمایه های فرهنگی برای جلوگیری از وقوع طالق و جدایی کافی نیست. براین اساس، 
ازدواج های که بر مبنای همسانی و قرابت عادت واره های فرهنگی خانواده ها شکل می گیرد، موفق تر 

و بادوام تر هستند )منادی، 1385(.
تجربه ی رابطه ی دوستی و معاشرت با جنس مخالف پیش از ازدواج از عواملی است که در 
رضایت زناشویی و تمایل به طالق تأثیرگذار است. یافته ها نشان داد، تجربه ی معاشرت و رابطه ی 
جنسی قبل از ازدواج با فردی غیر از همسر فعلی، کاهش معناداری در رضایت زناشویی و تمایل 
به طالق داشته است. ازاین رو، افرادی که قبل از ازدواج تجربه ی معاشرت و رابطه ی جنسی با 
جنس مخالف داشتند، در زندگی زناشویی خود با مشکل مواجه شده اند و تمایل باالیی به طالق 
 Berrington & Diamond, دارند. مطالعات داخلی و خارجی زیادی )خلج آبادی و زاده محمدی، 1391؛
 )Bernardi & Pastor, 2001 Ambert,  2009; Doherty, 2007; Yi , Schultz, 2002 1999؛

نیز نشان داده اند که داشتن رابطه ی قبل از ازدواج احتمال طالق را باال می برد. با توجه به اینکه 
بیشتر طالق ها در دوران و سنین جوانی و به ویژه اوایل زندگی زناشویی رخ می دهد. شناخت 
تعیین کننده های طالق در سنین جوانی و چند سال اول زندگی زناشویی از نقطه نظر سیاست گذاری 

در مورد کاهش طالق بسیار اهمیت دارد. 
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