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مقدمه

طالق ،جزء مسائلي است که به استناد شواهد و آمار روند رو به رشدي
ي ميکند (ر.ک .اميرخسروي1380,؛ دل رحم1379 ،؛ عليزاده1385 ،و احمدي
را ط 

موحد  .)1387هيچ ازدواجي به قصد طالق و جدايي صورت نميگيرد .همه
زوجين به رابطهاي پايدار و منجر به خوشبختي ميانديشند؛ اما در بسياري
از موارد اين انتظار مطابق با واقعيت نيست .طالق هر چند که به عنوان
واقعهاي درنظر گرفته ميشود که در نگاه اول بين يک زوج روي ميدهد اما
پديدهاي است اجتماعي که ريشه در بستر جامعه دارد .جامعه و ساختارهاي
آن همراه با فرآيندهايي که در آن در جريان هستند ،اين پديده اجتماعي را
شکل ميدهند .معرف اين پديده اجتماعي نرخهايي است که منعکسکننده
اوضاعي است که در جوامع در جريان است .نرخهاي اجتماعي طالق بيانگر
نبض جامعه و چگونگي فرآيندهاي درون جامعه است .افزايش نرخ طالق
به مثابه شديد بودن نبض جامعه است که نياز به بررسي پاتولوژيک دارد
تا عوامل بازدارنده و نيز تسهيلکننده آن شناخته شوند .عوامل متعددي در
شکست يک رابطه زناشويي مؤثرند و هر کدام از انديشمندان از زواياي
متفاوتي به اين اختتام رابطه پرداختهاند .برخي عوامل باعث تسريع در
اختتام رابطه ميشوند ،اما شرايط ديگري نيز وجود دارند که به عنوان مانع
و بازدارنده طالق عمل ميکنند .تعلقات و عضويتهاي متعدد افراد از اين
نوعند .تعلقات و عضويتهاي اجتماعي ،افراد را از خأل بيرون ميآورند و
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آنها موجب پيوند بيشتر به جامعه ميشود علقه فرزند (بهرامي1386 ،؛ رضايي،

 1386و ملتفت )1381 ،و نيز حضور در اجتماعات و مجامعي است که عضويت
در آنها مشوق و محرک استحکام رابطه زناشويي است.
اين مقاله درصدد شناسايي برخي از عوامل بازدارنده طالق است و نيز
اينکه چه عواملي باعث تسهيل در روند طالق ميشوند .بخشي از عوامل
طالق جنبهاي اقتصادي و بخشي ديگر جنبهاي اجتماعي دارند .رويکردهاي
نظري اقتصادي سعي دارند تا از نگاه متغيرهاي اقتصادي نظير استقالل
اقتصادي زن به واسطه حضور وي در بازار کار و اشتغال رسمي و نيز
حمايتها و پشتوانههاي مالي که زنان قبل از طالق بدانها اميد دارند ،به
قضيه طالق نگاه کنند .استقالل اقتصادي زن و از اين رو تأمين مالي او از چند
منظر ميتواند با طالق در ارتباط باشد (مهديخاني .)1383 ،از منظر نخست،
تحوالت اجتماعي که زمينه مشارکت زنان در بازار کار را فراهم کرده است
و در پي آن ،زنان از نقشهاي سنتيشان به نقشهاي جديدي روي آوردهاند
که به آنها آزادي عمل ناشي از تأمين مالي داده است .اين تأمين مالي ميتواند
به آنها توانايي به چالش کشاندن مردان به هنگام بروز تعارض و اختالف
زناشويي را بدهد .از منظر دوم حمايتهاي تصوري يا واقعي تأمين مالي
است که اتکاء به وضعيت مالي والدين دارد .اين منظر حامل نتيجهاي مانند
منظر نخست است ،يعني به چالش کشيدن مردان به هنگام بروز تعارضات
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و اختالف زناشويي (دوگراف و ماتيجز1)2006 ،؛ اما رويکردهاي جامعهشناختي
بر عوامل زمينهاي و اجتماعي نظير سن زوجين در موقع ازدواج به عنوان
تسهيلکننده و تعلقات ديني و خانوادگي به عنوان بازدارنده طالق انگشت
ميگذارند.
مالحظات نظري
متغيرهاي زمينهاي
تعلق شهري

شهرنشيني به عنوان شيوهاي از زندگي 2دربردارنده تغييراتي وسيع در
زندگي و به خصوص در حيطه روابط اجتماعي افراد است .از نظر رابرت
پارک ،3طالق يکي از پيامدهاي شهرنشيني است (صديق سروستاني.)1369 ،
نقشهاي اجتماعي زن و مرد در نوع زندگي شهرنشيني ،انتظارات معمول
و مرسوم زندگي زناشويي را برآورده نميکند .با اشتغال رو به رشد زنان
و افزايش تحصيالت آنها در شهرهاي بزرگ ،آنان کمتر قادرند انتظارات
نقشي خود را در ارتباط با شوهران برآورده کنند .اشتغال زنان همراه با
تحصيالت و ارتقاء آن ،فرصت در خانه بودن را براي زنان کم ميکند .در
زندگي شهرنشيني با تضعيف انتظارات نقشي ،زنان وقت کمتري را صرف
1-De Graff, P.M and Matthijs,K

 - 2مفهوم مورد نظر لوئيس ورث

3-R.E. Park
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دو نقش محوري زناشويي مرد و زن شکل ميگيرد .اين دو نقش متناظر و
مکمل ،پيرامون روابط اجتماعي اظهاري شکل ميگيرد .هنگامي که روابط
اجتماعي اظهاري حامل اين دو نقش تضعيف شود ،بنا به خصيصه مهم و
محوري شهرنشيني ،اين روابط ابزاري است که جايگزين آن ميشود (قدسي،

 .)1382در جهان غرب با تضعيف نقشهاي زناشويي ،فرآيند شکلگيري
روابط ابزاري در زندگي ،در حال گسترش است .اين فرآيند از جمله عوامل
توضيح دهنده افزايش طالق در چند دهه گذشته در ساير کشورها است.
نتايج مطالعات کشورهاي ديگر نشان ميدهد که متناظر با بزرگتر شدن
اندازه حجم شهر ،رويههاي کمتر سنتي و مرسوم ظهور کرده است .اين
رويههاي جديد که ويژگي زندگي شهرنشيني است با آهنگ افزايش ميزان
طالق هماهنگ است (پورتمن و کالجمن2002 ،؛ فيشر  .)1995اين رويههاي
جديد بيانگر جايگزينهاي ازدواجهاي مرسوم است .اين جايگزينها قابليت
انعطاف بيشتري با زندگي دائمًا در حال تغيير شهرنشيني دارند (مهرابي.)1386 ،
در غرب اين جايگزينيها دربرگيرنده زندگي مشترک 2خارج از رعايت
موازين مذهبي بوده و روابط نامشروع است.
در شهر به عنوان تجلي گاه روابط جامعه ،3خانواده گسترده به نوع هستهاي
1-Poortman and Kalmijn
2-Cohabitation
3- Gessellschaft
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گرايش پيدا ميکند .اين گرايش به دو حالت طالق را افزايش ميدهد:
حالت اول :از دست رفتن نقش بازدارندگي خانواده گسترده در تداوم
روابط زناشويي.
در روابط اجتماعي ،خانواده گسترده پيرامون زن و شوهر ،در مواقع
بروز اختالف حلقه بازدارندهاي براي طالق ايجاد مينمايد .بزرگان و افراد
ذينفوذ خانوادههاي زن و شوهر ،فشار هنجاري الزم را در کنترل رفتارهاي
ناسازگار همسران اعمال ميکردند .اين فشار هنجاري و به دنبال آن کنترل
رفتاري ،نقش قابل توجهي در حمايت از تداوم روابط زناشويي داشت .در
شهر با رشد روابط جامعه و گسترش خانوادههاي هستهاي و مستقل ،فشار
هنجاري و کنترل رفتاري حاصل از روابط اجتماعي خانواده گسترده رو به
افول ميگذارد (زيمل 1)1965 ،و خانواده هستهاي از نقش بازدارندهي خانواده
گسترده و نيز حمايت از تداوم روابط زناشويي برخوردار نخواهد بود.
حالت دوم :سپردن و انتقال کارکردهاي خانواده به نهادهاي شهري و در
نتيجه کاهش وظايف زن و شوهر پيرامون فرزندان و کم هزينه کردن طالق.
در فرآيند شهرنشيني و رشد نهادهاي مدرن شهري بخش قابل توجهي از
کارکردهاي خانواده به بيرون از آن واگذار ميشود .با واگذاري کارکردهايي
مانند نگهداري ،تغذيه و تفريح کودکان به کودکستان ،مراکز نگهداري و
مراقبت از کودکان و پرستاران کودک ،وابستگي متقابل زن و شوهر به هم
1- Simmel
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انجام امور مربوط به فرزندان و انتقال اين امور به اين نهادها و مؤسسات
شهري بيرون از خانواده بنا به روابـط جــامعه و خــانواده هستهاي همبسته
با آن ،بار و مسئوليت زن و شوهر در مورد فرزندان را کاهش ميدهد .به
هنگام بروز تعارض و اختالف بين زن و شوهر ،با کاهش وابستگي متقابل
آنها براي انجام وظايف مرتبط با فرزندان ،با فراغ بيشتري به اين اختالف و
تعارض پاسخ ميدهند .در جامعه شهري يکي از برجستهترين اين پاسخها،
طالق است.
از جمله عوامل قابل توجهي که وقوع و رشد طالق را در شهرها توضيح
ميدهد ،تضعيف هم فهمي و شناخت ضعيف مشترک زن و مرد از يکديگر
است.
در روابط اجتماعي ،1ازدواج زن و مرد با توجه به ارزشهاي دو خانوادهي
زن و مرد صورت ميگرفت .به عبارتي هم فهمي و اشتراک ارزشي دو
خانواده (و نه دو فرد) به ازدواج دو نفر منجر ميشد .پس از ازدواج نيز
اشتراک ارزشي و به دنبال آن ،هنجارهاي اجتماعي معطوف به حفظ و تداوم
رابطهي زناشويي و نيز فشارهاي هنجاري ناشي از خانوادههاي زن و مرد به
هنگام بروز اختالف در زندگي زناشويي ،از وقوع طالق جلوگيري ميکرد.
در حوزهي روابط جامعه ،اين هم فهمي و اشتراک ارزشي دو گروه
1- Community

49

سال چهاردهم  /شماره  / 53پاییز 1390
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خانوادگي ،تبديل به هم فهمي و اشتراک ارزشي دو فرد (يعني زن و شوهر)
ميشود .اگر در زمانهاي گذشته دو گروه هم فهم و هم ارزش داراي روابط
اجتماعي بودند و در اعتقاد به ارزشهاي اجتماعي و عمل به آنها پايبند
بودند و افراد متخاطي را تحت فشار هنجاري ،وادار به عمل مطابق ارزشها
ميکردند؛ در شهر و در روابط جامعه اين اشتراکات زن و مرد ،آنها را در
يک واحد زناشويي درگير ميکند .ازاين رو واحد زناشويي در جامعه شهري،
پيرامون هم فهمي و اشتراک ارزشي زن و مرد شکل ميگيرد .اين هم فهمي
و اشتراک ارزشي در جامعه شهري به علت عدم شناخت کافي و فهم متقابل
مشترک افراد ،شکنندگي قابل توجهي در روابط زناشويي ايجاد ميکند؛
زيمل 1اين شکنندگي را پيرامون روابط تفکيک شده و روابط تفکيک نشده
توضيح ميدهد (زيمل .)1965 ،در جايي که روابط تفکيک نشده حاکم است
به دليل وجود شناخت و اطالعات نسبتًا همه جانبه وکامل از ديگران ،افراد
از يکديگر شناخت و اطالعات کامل دارند ،لذا مخفي کاري ممکن نيست و
قاعدتًا اسرار و رازهاي اندکي ميتواند وجود داشته باشد .در يک اجتماع که
دو فرد ميخواهند با هم ازدواج کنند ،دو گروه خانوادگي از هم اطالعات
و شناخت تقريبًا کاملي دارند .اين شناخت و اطالعات در سطوح متفاوت
روابط اجتماعي ،بيانگر روابط تفکيک نشده است .افراد درون اجتماع از
آغاز زندگي تا به انتهاي آن ،درگير سطوح متفاوتي از روابطند که در تمامي
1- Simmel
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اين سطوح ،روابط اجتماعي که زيمل از آن به عنوان روابط تفکيک نشده
نام ميبرد ،در يک بسط افقي بر هم منطبق هستند؛ در حالي که در جوامع
شهري روابط افراد ،تفکيک شده و تخصصي است و توأم با بسط عمودي
شکل ميگيرد .اين روابط سرشار از جنبههاي مخفي و اسرار و پنهان بودن
اطالعات و شناخت افراد از هم است (همان) .در روابط تفکيک شده ،هر
فرد بنا به يک حوزه روابط اجتماعي  -کار ،تفريح ،تحصيل و  . . .با ديگران
وارد تعامل ميشود .در روابط جامعه که اغلب ازدواجها ،در حوزههاي
جديد جامعه انجام ميگيرد و اين حوزهها ،تماميت شخصيت و ويژگيهاي
افراد را به صورت شناخته شده و معلوم در دسترس قرار نميدهد؛ افراد
داراي شناخت و اطالعاتي سطحي و پيرايش شده از ديگران هستند؛ لذا اين
وضعيت ،شکنندگي ازدواجهاي شهري را بيان ميکند؛ ازدواجي که به اتکاي
تنها يک شناخت و معرفت از يک رابطه محدود در يک حوزهي زندگي
شکل ميگيرد و تمامي شخصيت و ويژگيهاي آن را براي ديگري آشکار و
معلوم نميکند .در اين شرايط ،وقوع ازدواج با کمبود شناخت و اطالع افراد
از هم ،رابطه زناشويي و ادامه آن را با مخاطره مواجه ميکند .ازدواجهايي
که در آن ،هم فهمي مشترک از جنبهي ارزشي و شناخت شخصيت و
ويژگيهاي فردي ،در سطح حداقل قرار دارد زمينه را براي طالق در شهر
مستعد ميکند (همان).
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زمينه قومي

زمينه قومي -فرهنگي زوجين در پيوند با ساير عوامل از ديگر عوامل
مؤثر بر طالق است و به شدت بر پايداري ازدواج تأثير ميگذارد .به طور
مثال ،در نواحي روستايي ،درون همسري قومي اثر مثبتي بر پايداري ازدواج
دارد .به همين دليل ازدواجهاي درون همسري قومي به صورتي امن در شبکه
روابط اجتماعي و تجويزهاي هنجاري 1تنيده شدهاند و از اين جهت کمتر در
معرض از هم گسيختگياند (ادگوک.)2010،
سن در موقع ازدواج

شواهد نشان ميدهند سنين باالتر ازدواج ،يکي از معرفهاي استقالل زن
در نظر گرفته ميشود .يافتهها نشان ميدهند که سن در موقع ازدواج ،اغلب
رابطهاي مثبت با پايداري ازدواج دارد .با اين وصف ،وايت و بوث 2دريافتند
که درصد طالق در يک دوره چهار ساله و باالتر در زنان مجددًا ازدواج
کرده ،کمي بيشتر از زوجهاي يک بار ازدواج کرده است ،مشروط بر اين که
يکي از زوجين تجربه ازدواج قبلي داشته باشد .ادگوک 3در نتايج مشابهي از
مطالعه خود دريافت که شيوع ازدواج مجدد در زنان واقع در سن باروري
نسبتًا باالست ،بدين جهت وي تأکيد ميکرد که تمام ازدواجهاي اول و دوم

1- Normative prescriptions
2- White and Booth
3- Adegok
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و هم ادگوک در مطالعات خود در مورد گسست ازدواج و ازدواج مجدد،
نقش برخي ارزشهاي نادرست سني -فرهنگي 1مرتبط با ازدواج را نشان
دادهاند که احتماالً تحت تأثير شهرنشيني مداوم و تحصيالت رسمي بوجود
آمده است (ادگوک.)2010،
ازدواج در سنين پايين نيز امکان طالق را افزايش ميدهد .نتايج مطالعات
نشان ميدهد افرادي که در سنين پايين ازدواج ميکنند ،ميزا ن طالق بيشتري
دارند تا افرادي که در سنين پايين ازدواج نميکنند (مارتين1994،؛ پورتمن و

کالميجن 2002،و گلشن .)1382،اين رابطه را چند عامل توضيح ميدهند:
اول :فرصت انتخاب کمتر .افرادي که در سنين پايين ازدواج ميکنند ،از
فرصتهاي کمتري براي انتخاب زوج مناسب برخوردار ميشوند .فضاها و
روابط متعدد اجتماعي که با افزايش سن به عنوان دامنهي فرصت انتخاب
مطرح ميباشند ،با کاهش سن ازدواج شديدًا کاهش مييابد.
دوم :منابع اقتصادي و اجتماعي .سن ازدواج با منابع اقتصادي و اجتماعي
افراد رابطهي مستقيم دارد .با کاهش سن ازدواج اين منابع هم کاهش مييابد.
به عبارت ديگر منابع اقتصادي و اجتماعي که به عنوان عاملي تأثيرگذار در
استحکام و تداوم ازدواج ميباشند ،هنگامي که افراد در سنين پايين ازدواج
کنند ،يا فاقد اين منابع هستند يا کمبودي در اين منابع دارند .سن به واسطهي
1- Age-cultural dissolution values
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اين فقدان يا کمبود منابع اقتصادي و اجتماعي ميتواند با طالق در ارتباط
قرارگيرد.
سوم :تجربه اجتماعي .افرادي که در سنين پايين ازدواج ميکنند در
برخورد با مشکالت و مسائل زندگي زناشويي تجربه اجتماعي کمي دارند
يا فاقد آن هستند .فقدان يا کمبود تجربه اجتماعي در برخورد با مسائل و
مشکالت زندگي زناشويي ،طالق را به عنوان راه حل سريع و مناسب در
برابر افراد کم سن و سال قرار ميدهد .در ارتباط با سن ازدواج و وقوع طالق
ميتوان اين گزاره را مطرح کرد که «ازدواج در سنين پائين به واسطه دامنه
فرصت کمتر ،کمبود يا فقدان منابع اقتصادي و اجتماعي و فقدان يا کمبود
تجربه اجتماعي احتمال وقوع طالق را افزايش ميدهد» (همان).
صحبت در مورد سن ازدواج و نقش مهم آن در پيشبيني طالق بدان معنا
نيست که اين عامل ،تعيين کننده اصلي طالق است و متغيرهاي ديگري بر
تصميم به طالق تأثيرگذار نيستند .در فرهنگهاي مختلف بسته به محتوا و
متغيرهاي تأثيرگذار هر فرهنگ ،عوامل حمايتي ديگري نيز وجود دارند که
مانع از تأثيرگذاري سن کم در امر طالق ميشوند .عالوه بر اين ،همانگونه
که در باال اشاره شد ،در دامنه هاي سني خاصي احتمال طالق بيشتر ميشود
و بيشتر بودن احتمال لزومًا به معناي قطعي بودن آن نيست.
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تغييرات اقتصادي و طالق

رويکرد اقتصادي به خانواده در پي تبيين اين مسأله است که خانوادهها
چرا و چگونه شکل ميگيرند و در اين بررسي نيروهاي بالقوهاي را که
باعث تغيير شکل خانواده ميشوند برجسته ميکند .زوجها عمومًا زماني
به ازدواج خود وفادار ميمانند که منافع 1حاصل از ازدواج ،بيشتر از منافع
حاصل از تجرد باشد .اين منافع از چندين منبع ريشه ميگيرد :مکملهاي
توليد( 2مثل تخصصي شدن خانوار 3و افزايش تعداد فرزندان) ،عوايد
حاصل از سرمايهگذاري مشترک مخاطرهانگيز 4و مکملهاي مصرفي( 5مثل
مصرف مشترک کاالهاي عمومي و فعاليتهاي فراغتي مشترک) .در واقع
تبعيض کمتر اقتصادي عليه زنان و پيشرفتهاي تکنولوژيکي ،باعث کاهش
عوايد حاصل از تخصصي شدن زوجها در خانه و در فضاي بازار ميشود،
پيشرفتهايي تکنولوژيکي نيز امکان مبادله آنچه را که در گذشته توسط
نيروي کار ماهر در خانه انجام ميشد و اکنون توسط نيروي کار کمتر مهارت
ديده انجام ميشوند ،فراهم ميسازد؛ اين امر باعث کاهش عوايد حاصل
 -1الزم به يادآوري است که اين منافع ،لزومًا مادي نيستند و منافع معنوي شامل دريافت حمايتهاي
رواني ،تجربه نقش والديني ،کسب منزلت ،پرهيز از انگ خوردن ،کاهش بحرانهاي رواني و عاطفي
و نظاير آن ميباشد.
2- production complementarities
3- household specialization
4- risk pooling
5- consumption complementarities
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از ازدواج ميشود .با اين وجود ،افزايش اوقات فراغت و ثروت و در کنار
آن تغيير چشم اندازي که روابط جنسي را تعريف ميکند ،به طور بالقوه
باعث افزايش عوايد حاصل از مکملهاي مصرفي ميشود .تغيير در ذائقهها،
تکنولوژي و محيط قانوني يا نهادي نيز باعث تغيير عوايد حاصل از ازدواج
شده است (استيونسون و ولفرز .)2007،البته اين عوامل با فرهنگهاي مختلف به
ويژه جوامع ديني قابل بازنگري است.
اشتغال و طالق

افزايش مش��ارکت زن��ان در نيروي کار ،اغلب عام��ل افزايش طالق در
نظر گرفته ميش��ود .اگرچه نتايج مربوط به اين موضوع پيچيدهاند ،اما نتايج
مطالعات متعددي حاکي از آن است زناني که کار ميکنند يا ساعات زيادي
از وقتشان را صرف کار ميکنند ،ريسک باالتري از طالق را نشان ميدهند.
پورتمن در بررس��ي کار و طالق زنان نش��ان ميدهد زناني که شاغل هستند
و داراي ش��غل تمام وقت ميباش��ند ،نس��بت به زناني که ش��اغل نيستند يا
داراي ش��غل پارهوقت هستند ،ميزانهاي طالق بيشتري دارند .شاغل نبودن
يا داراي کار پاره وقت بودن احتمال طالق را در زنان کمتر و شاغل بودن و
داراي کار تمام وقت بودن ،احتمال طالق را در زنان بيش��تر ميکند (پورتمن،

 .)2005پورتم��ن و کالميج��ن در مطالعه پيرامون ماهيت جنس��يتي طالق و
تعيينکنندههاي آن نش��ان ميدهند که ساعات کار زنان با احتمال طالق آنها
ارتباط مثبت و معنيدار دارد .هر چه ساعات کار بيرون از خانه بيشتر باشد،
56

بازدارندهها و تسهیلکنندههای اقتصادی -اجتماعی طالق

اس��تقالل اقتصادي ،هزينه طالق را براي آنها کم ميکند .همچنين زوجهايي
که داراي فرزند و به خصوص فرزند خردسال هستند ،احتمال طالق کمتري
دارند (پورتمن و کالميجن.)2002،

1

منتقدين بر اين باور هستند که رابطه علّي بين کار زنان و طالق به
شکل ديگر است ،بدين معنا که زنان تالشهاي کاري خود را با ورود به
بازارکار تنظيم ميکنند ،با لحاظ اينکه روزي زندگيشان ممکن است به
طالق بيانجامد .چنين رفتار پيشبينيکنندهاي منجر به رابطه مثبت بين کار
و طالق ميشود .مطالعات راجرز 2و اسکينر و جانسون  3اين رابطه را نشان
ميدهد .مطالعهاي که در آلمان توسط بک و هارتمن 4انجام شد اثر کار زنان
را قبل و بعد از احساس بيثباتي ازدواج بر روي طالق کنترل نمود و به اين
نتيجه رسيد که با کنترل کار در زمان قبل و بعد از بيثباتي ازدواج ،ميزان
تأثيرگذاري کار کاهش مييابد (پورتمن.)2005 ،
استدالل اقتصادي در مورد ارتباط بين کار زنان و طالق آن است که
اشتغال همسر باعث ميشود کارايي اهداف ازدواج (که خود منتج از تقسيم
وظايف است) کاهش يابد .استدالل اقتصادي ديگر آن است که اشتغال
1-Poortman and clamijn
2- Rogers
3- Skinner and Johnson
4- Beck and Hartman
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همسر ،استقالل مالي را افزايش داده و طالق را آسانتر مينمايد؛ اما يک
استدالل جامعهشناختي اين رابطه آن است که اشتغال همسر ممکن است
نقطه مقابل انتظارات نقش سنتي باشد که زن را به عنوان يک خانهدار در
نظر ميگيرد ،لذا کار زن ميتواند به تضاد و رقابت نقش منجر شده يا
تهديدي براي نقش شوهر به عنوان تأمين کننده مالي اصلي خانواده باشد.
اشتغال همچنين منجر به اعتماد به نفس زيادتر زن شده و استقالل اجتماعيـ
روانشناختي وي را افزايش ميدهد و اين امر امکان طالق را آسانتر ميکند
(همان).
طيف ديگري از مطالعات بر تأثير عدم اشتغال (يا بيکاري) ـ در سطح کل
و کالن جامعه ـ بر طالق متمرکز شدهاند (عيسيزاده و همکاران.)1389 ،
يک نقش جايگزين براي تأثيرگذاري مثبت کار بر طالق ،تأثير خطر
ادراکي طالق 1بر رفتار کاري همسر است .زنان از طريق تنظيم ساعات
کاريشان براي آماده شدن به طالق عکسالعمل نشان ميدهند .استدالل
مشترک زنان براي اين تنظيمها آن است که آنها ميخواهند خودشان را به
لحاظ مالي براي دوره بعد از طالق آماده سازند (همان).
فرضيهي کلي که از ترکيب پيش فرضهاي قبلي در مورد رابطه بين
اشتغال زنان و طالق به دست ميآيد بيان ميکند که زناني که طالق آنها کام ً
ال
پيشبيني نشده است ،احتماال قادر نخواهند بود ساعات کاري خود را به
1-Perceived divorce ridk
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ميتوانند يا قادر خواهند بود اين کار را انجام دهند .اين امر بدان معناست که
هر چه انتظار طالق بيشتر باشد ،نقش رفتار پيشبينيکننده نيز بيشتر خواهد
بود (همان).
وابستگي  /استقالل اقتصادي زن (ديدگاه بکر)

در ديدگاه اقتصادي «بکر» 1خانواده به عنوان نوعي خاص از مؤسسات
توليدي در نظر گرفته ميشود .براساس اين نظريه ،ازدواج بر اين اساس
شکل ميگيرد که اگر زن و مرد به جاي زندگي جدا از هم با يکديگر زندگي
کنند ،ميتوانند در بهرهگيري از منابع خود کارآمدتر عمل کنند (بکر.)1981،
وي در نظريه اقتصاد خرد ازدواج ،استقالل اقتصادي زنان را از عوامل مهم
طالق در نظر ميگيرد (همان) .طبق نظريه بکر در جوامع سنتي به دليل نوع
خاص تقسيم کار ،طالق به ندرت اتفاق ميافتد .در اين جوامع ،تقسيم
کار حدود و وظايف زن و مرد را بهطور صريح و واضح مشخص ميکند.
طبق اين نظامِ تقسيم کار ،مرد مشغول امور برون خانواده و تأمين اقتصادي
خانواده و زن ،مشغول امور درون خانواده و نگهداري از فرزندان است
(همان) .مطابق دو اصل مهم تئوري بکر اوالً :ازدواج هميشه از ديدگاه طرف
مقابل يا خانوادهاش عملي اختياري است .بر طبق تئوري ترجيحات ،2شخص
1- Becker
2-Theory of preferences
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ازدواج کننده ميپذيرد که با انجام ازدواج ،سطح مطلوبيت 1او نسبت به زمان
مجردياش افزايش پيدا خواهد کرد .ثانيًا :از آنجايي که مردان و زنان زيادي
در پي يافتن زوج مطلوب خود هستند ،لذا براي ازدواج ،بازاري قابل تصور
ميباشد که در آن با توجه به قيود تحميل شده توسط شرايط بازار ،هر فرد به
دنبال يافتن بهترين جفت براي خود ميباشد .با توجه به شرايط فوق ميتوان
توضيح داد که چرا اکثر بزرگساالن متأهل ميشوند.

2

البته در اين حالت ،دوام ازدواج 3به شناخت کافي زوجين از يکديگر،
سرمايهگذاريهاي مشخص آنها در طول دورهي ازدواج به اشکال مختلف
نظير داشتن فرزند ،ملحقات و … بستگي دارد.
بر اساس ديدگاه بکر ،دو شخص «الف» و «ب» که درصدد ازدواج
هستند ،ميبايست در مورد اينکه ازدواج کنند يا کماکان مجرد بماند تصميم
بگيرند .در اينجا ازدواج به معني سهيم شدن در خانواده ميباشد .اين ازدواج
فقط زماني عملي ميشود که وضع هر دو شخص بعد از ازدواج بهبود يابد
و به عبارت اقتصادي ،مطلوبيت مورد انتظار آنها افزايش يابد .اين مطلوبيت
نه تنها به کاالها و خدمات خريداري شده در بازار ،بلکه به کاالهايي هم که
1-Utility level

 -2هر چند نبايد منکر شرايط متفاوت جوامع وسنن مختلف افراد در نهاد ازدواج بود ،در برخي
جوامع ،طالق يک امر رايجي است.در حالي که در جوامع ديگر محدوديتهايي براي آن وجود
دارد ،برخي جوامع تحت شرايط قانوني موجود عکس العمل نشان ميدهند و شرايط را با به تأخير
انداختن ازدواج تعديل ميکنند.
3- Duration of marriage
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و خدمات بازاري و زمان هر عضو خانوار توليد ميشود .به عبارتي براي
توليدات داخل خانوار هم ،نهادههاي خريداري شده از بازار الزم هست و هم
زماني که اعضاي خانوار ميبايست صرف توليد آنها نمايند .در اينجا زمان
صرف شده يک نهاده در کنار بقيه نهادهها در نظر گرفته ميشود (بکر.)1974،
با اينکه اين کاالها در بازار مبادله نميشوند ،ولي در بين اعضاي خانوار قابل
مبادله ميباشد 1.کاالهاي توليدي در خانوار متنوع و بيشمار است ،براي
مثال شامل کيفيت غذا ،کيفيت و کميّت فرزندان ،شهرت ،تفريح ،دوستي و

مصاحبت ،عشق و وضعيت سالمتي ميباشد ،فرد با در نظر گرفتن اين کاالها
با تصميم به ازدواج به دنبال حداکثر کردن رفاه خود ميباشد .به عبارتي افراد
به دنبال سنجيدن منافع و هزينههاي تصميم خود ميباشند و وقتي احساس
کنند که منافع آنها افزايش مييابد ،تصميم به ازدواج ميگيرد .تصميم در
مورد طالق نيز دقيقًا از همين منطق تبعيت ميکند؛ تصميم به طالق بستگي
به جمع و تفريق منافع و هزينههاي اين تصميم دارد .در تصميم به جدايي،
سرمايهگذاريهاي صورت گرفته بسيار تأثيرگذارند .مهمترين سرمايهگذاري
زندگي مشترک ،فرزندان ميباشند .از آنجايي که با گذشت زمان اين نوع
 -1برخي جوامع انواع مختلف «ازدواج توافقي» و «آزمايشي» را پذيرفتهاند .در برخي جوامع عروس
جهيزيه ميآورد ،در جوامع ديگر داماد قيمت عروسي را ميپردازد با اين حال زوجهايي براي
عشق با هم ازدواج ميکنند و از هر نوع چانهزني مالي متنفرند .برخي بالفاصله بعد ازدواج ،زندگي
خودشان را شروع ميکنند .برخي با والدين خود زندگي را ادامه ميدهند.
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سرمايهگذاري هم افزوده ميشود ،پس طالق با طول دورهي زناشويي رابطه
معکوس دارد .چون هر چه طول دوره زندگي زناشويي بيشتر باشد ،مقدار
سرمايهگذاريها (تعداد فرزندان) نيز بيشتر ميشود .از سوي ديگر چنانچه
فرد پي ببرد که ازدواج او اشتباه بوده است ،اين ادراک موجب ايجاد شرايط
مساعد براي طالق ميشود .البته متقاعد شدن درباره اين اشتباه ،ناشي از
اطالعات اضافي است که در مورد زوج به دست ميآيد.
سينگو 1نظريه بکر را به عنوان تئوري روابط کارکردي ذکر ميکند .زن و
مرد هر کدام در حوزههاي توليدي خاص تخصص دارند .از اين رو زن در
توليد درون خانواده که توليد فرزند از آن جمله است و مرد در حوزه توليد
بازار که بيرون از خانواده است ،داراي تخصص هستند .اين تقسيم کار روابط
کارکردي را بين زن و مرد در جامعه سنتي ايجاد کرده است .اين تقسيم کار
به هنگام طالق هزينه زيادي را بر مرد و زن تحميل ميکند .مردي که از
همسر خود جدا ميشود ،بايد وظايف و کارهاي درون خانه را به عهده گيرد
و توأمًا وظايف خود در بيرون از خانه را نيز انجام دهد .از سوي ديگر زن که
در نظام تقسيم کار براي او وظايف بيرون از خانه و کار در نظر گرفته نشده
است با وقوع طالق ،متحمل فشار شديد اقتصادي ميگردد .فشار شديد
اقتصادي ،هزينه طالق را براي زنان افزايش ميدهد .لذا افزايش هزينه طالق
به تبع وابستگي اقتصادي زن ،احتمال وقوع طالق را براي زنان فاقد استقالل
1- Cingo
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بنا به پيشبيني نظريه گريبکر مشارکت زنان در بازار کار اقتصادي
ميتواند هزينه طالق را براي آنها کاهش دهد .نتايج مطالعات نشان ميدهد
مشارکت زنان در بازار کار و استقالل اقتصادي آنها ،ترک ازدواج را براي
آنان تسهيل ميکند (براينس و گرينشتاين 1990،به نقل از :فوکما و ليفبروئر .)2004،در
ارتباط با استقالل اقتصادي و طالق ميتوان اين گزاره را مطرح نمود:
«هر چه زنان استقالل اقتصادي بيشتري کسب کنند ،به سبب کاهش
هزينههاي ترک ازدواج ،احتمال طالق براي آنها بيشتر ميشود».
داش��تن درآمد ،تأمين مال��ياي را براي فرد فراهم ميکند که وابس��تگي
اقتص��ادياش را به ديگري کم يا هيچ ميکند .مش��ارکت زنان در بازار کار،
اس��تقالل اقتصادي آنه��ا را فراهم ميس��ازد .توانمندي اقتص��ادي زنان در
کنار مزيت اقتصادي براي آنها ،در ش��کل اس��تقالل اقتصادي زنان ،ميتواند
پيامدهاي اجتماعياي مانند طالق را برايشان به همراه داشته باشد .يافتههاي
مطالعات مختلف نش��ان ميدهند که مش��ارکت زنان در بازار اقتصادي و به
دنبال آن استقالل اقتصادي آنها ،از عوامل قابل توجه طالق محسوب ميشود
(چرلين1981،؛ سوث و اسپيتز.)1981،
وضع مالي والدين به عنوان حاميان طالق

پايگاه اقتصادي والدين زن از طريق تأمين مالي که ميتوانند براي او
فراهم کنند با ميزان وقوع طالق وي در ارتباط است (کليجزينگ.)1992،
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هنگامي که پايگاه اقتصادي والدين زن باال است ،در واقع تأمين مالي ادراک
شده 1يا تأمين مالي واقعي 2براي زن محسوب ميشود .برعکس ،در صورت
پايين بودن پايگاه اقتصادي والدين ،تأمين مالي ادراک شده يا واقعي زن نيز
کاهش مييابد .هنگامي که زن پشتوانه مالي ادراک شده يا واقعي والدينش را
به همراه داشته باشد ،اين امر موجب ايجاد احساس استقالل اقتصادي وي
ميگردد که اين موضوع با طالق ارتباط مستقيم دارد .در واقع با احساس
استقالل اقتصادي ناشي از تأمين مالي از سوي والدين ،فشار اقتصادي حاصل
از ترک ازدواج و طالق ،کم يا هيچ برآورد ميشود .مطالعه بومپاس 3و
ديگران نشان ميدهد که سرمايه مالي والدين با طالق زن ارتباط دارد (بومپاس

و ديگران .)1991،از اين رو ميتوان اين گزاره را بين وضع مالي والدين زن با
طالق مطرح نمود:
«هرچه وضع مالي والدين زن باالتر باشد به سبب ايجاد تأمين مالي
ادراک شده يا واقعي و به دنبال آن احساس استقالل اقتصادي ،احتمال طالق
براي او بيشتر ميشود».

1- Perceived financial security
2- Actual financial security
3- Bumpass
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دينداري و عرفي شدن

دورکيم در بررسي تعلقات مذهبي در قالب انسجامي و تنظيمي ،ارتباط
معکوس آن را با خودکشي نشان مي دهد (جونز .)1986،به عبارتي هر چه
پيروان يک مذهب در اجتماعات مذهبي تعامالت بيشتري با يکديگر داشته
باشند (انسجام مذهبي)1و هر چه آن مذهب رفتار پيروان خود را با هنجارهاي
خود بيشتر تنظيم کند (تنظيم مذهبي)2خودکشي در ميان پيروان آن کمتر به
وقوع ميپيوندد (تيلور .)2003،با تعميم تئوريک اين رابطه به ديگر آسيبهاي
اجتماعي از جمله طالق ،ميتوان اين ارتباط را بين تعلقات مذهبي و طالق
نيز در نظر گرفت .با گرايش جوامع به عرفي شدن 3و در نتيجه شرکت کمتر
در اجتماعات مذهبي و نيز کاهش اثر بعد هنجاربخش مذهب بر رفتارها،
استنباط ميشود که وقايعي مانند طالق نيز افزايش مييابد.
فرآيند عرفي شدن وگسترش آن در جامعه و در ديدگاه دورکيمي ،آنومي
اجتماعي ،نشان دهندهي آسيب اجتماعي در حوزههايي از زندگي است که
قب ً
ال تحت تأثير مذهب بودند .طالق در اين ديدگاه ،نوعي آسيب اجتماعي
1- Religious regulation
2- Religious integration

 -3عرفي شدن ( )Secularizationفرآيندي است که در طي آن ارزشها ،هنجارها ،باورها
و اعتقادات مذهبي در تمام سطوح زندگي اجتماعي به تدريج کنار گذاشته ميشوند و بر
اين اساس رفتارهايي که در قبل مبتني بر امر مذهبي بودند ،پيرامون امر غير مذهبي شکل
ميگيرند.
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است که متأثر از تحوالت اجتماعي است .هنگامي که افراد طي تحوالت
اجتماعي و فرهنگي ،قواعد اجتماعي حاکم بر رفتارشان را از دست ميدهند،
طالق ،بيانگر حالتي از بيهنجاري است (جونز .)1986،در اين شرايط افزايش
ميزانهاي طالق در جامعه ،داللت بر نوعي خاص از طالق دارد که در
شرايط بيهنجاري ناشي از عدم نظارت و فقدان تأثير مذهب بر زندگي
خانوادگي و زناشويي ،ميتوان از آن به عنوان «طالق آنوميک» نام برد .اين
نوع طالق ،با کاهش و تضعيف تنظيم مذهبي در افراد کم اعتقاد و بياعتقاد به
مذهب ارتباط دارد .هنگامي که افراد در پي تحوالت جوامع ،جايگزيني براي
تنظيم مذهبي رفتارشان نداشته باشند ،در شرايط بيهنجاري قرار ميگيرند.
برعکس شرايط فوق ،افرادي که داراي باورهاي مذهبياند و مذهب در
عرصههاي زندگي آنها در پي تحوالت اجتماعي جامعه تضعيف نشده است،
داراي ميزانهاي طالق کمترياند.
مذهب و الزامات رفتاري آن در حوزه خانواده و ازدواج از عوامل مهم
در استحکام و تداوم رابطه زناشويي است؛ لذا افراد مذهبي که اعتقادات
آنها رفتارهايشان را تنظيم ميکند ،کمتر طالق ميگيرند و ميزان طالق در
آنها کمتر است (پورتمن وکالميجن .)2002 ،در فرآيند عرفي شدن ،هنگامي که
اعتقادات مذهبي افراد تضعيف ميگردد ،طالق به عنوان يکي از پيامدهاي
يشود.
اين فرآيند در نظر گرفته م 
نتايج مطالعات پيرامون اين رابطه نشان ميدهند که با افزايش عرفي شدن،
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رفتار افراد ،تجلي ارزشهاي اجتماعي جوامع هستند (مارتينگ .)1994 ،هنگامي
که ارزشهاي بنيادي افراد به عنوان پايههاي هنجاري رفتارشان به عرفي
شدن تمايل پيدا ميکنند ،هنجارهاي متناظر با آنها نيز متحول ميگردد .در
اين وضعيت هنجارهاي اجتماعي معطوف به ازدواج ،قبح طالق را به عنوان
امري ناپسند و ناشايست کاهش ميدهد .قبح طالق دال بر مقدس بودن
ازدواج و پيوند زناشويي است که مذاهب بر آن تأکيد دارند .زماني که پيوند
زناشويي بين زن و مرد بسته ميشود هنجارهاي مذهبي حاکم ،به حفظ و
تداوم ان تأکيد ميکنند .اما هنگامي که اين پيوند ديگر به عنوان امري مذهبي
(که حفظ و تداوم آن مطلوب ،پسنديده و قدسي است) به حساب نميآيد،
وقوع طالق تبديل به عملي معمولي و عقالني ميشود.
محققين مختـلفـي رابطـه بيـن رفـتار مـذهبي و ميزان ثبات ازدواج در
رويکردهاي مختلف را بررسي کردهاند .به طور مثال ،ايسيوگو – آبانيهه  1و
نيز تيلسون و الرسن  2در مطالعات خود نشان دادند که ازدواج در جوامع
مسلمان پايدارتر از جوامع مسيحي است .نرخهاي پايين طالق در جوامع
مسلمان احتماالً ناشي از اعمال مذهبي شديدتر است (ادگوک .)2010،همچنين
امرسون 3نشان مي دهد که بين مذهب و نظر مثبت به ادامه زندگي زناشويي،
1- Isiugo- Abanihe
2- Tilson and Larsen
3- Emerson
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ارتباط مثبت و قوي وجود دارد .از اين رو افراد مذهبي به زندگي زناشويي
و عدم گسست آن پايبندي زيادي دارند (امرسون.)1996،
کال و هيتون 1در مطالعه شان تحت عنوان تأثير مذهب بر ثبات زناشويي
نشان ميدهند که ميزان مذهبي بودن با طالق ارتباط منفي و معنيدار دارد .بر
اين اساس افراد مذهبي نسبت به افراد فاقد اعتقادات مذهبي ،داراي ميزانهاي
طالق کمتري هستند (کال و هيتون.)1997،
دي گراف و کالميجن در ارتباط با تغيير و ثبات در تعيينکنندههاي
اجتماعي طالق بيان ميکنند که مذهب ارتباط منفي و معنيدار با طالق دارد.
لذا افراد مذهبي داراي ميزانهاي طالق کمترياند (دي گراف و متيجس.2)2006،
با توجه به موارد فوق در ارتباط با عرفي شدن و طالق ميتوان اين گزاره
را مطرح نمود:
«هر چه عرفي شدن در اعتقادات افراد بيشتر گسترش مييابد ،به سبب
کاهش قبح و ناپسندي طالق که در مذاهب بر آن تأکيد شده است ،طالق در
بين آنها افزايش مييابد».
الگوگيري از ديگران :سابقه طالق در خانواده

احتمال وقوع طالق در خانوادههايي که داراي سابقه طالق هستند ،نسبت
به خانوادههايي که طالق در آنها بيسابقه است ،بيشتر است .طالق در خانواده
1- Call and Heaton
2- De Graff and Matthijs

68

بازدارندهها و تسهیلکنندههای اقتصادی -اجتماعی طالق

آنها را بيشتر در معرض طالق قرار ميدهد (زنگ و ماره .)1995 ،نظريه يادگيري
اجتماعي در حوزه انحرافات بيان ميکند افراد در فرآيند اجتماعي شدن
اوليهشان در سنين پايين ،بنا به معاشرت و روابطشان با گروههاي نخستين
از جمله خانواده ،يادگيري متفاوتي دارند .فرزندان در خانوادهها ،نگرشها و
رفتارها را با مشاهده و مدلگيري از «ديگران مهم» ياد ميگيرند (بندورا وکوپرز

به نقل از کاپينوس وپلرين.)2008 ،
بر طبق تعريف بندورا و والترز ،1الگوگيري عبارت است از تمايل يك
فرد براي انجام اعمال ،داشتن گرايشها و پاسخهاي عاطفي ـ احساسي در
مورد يك موضوع كه تحت تأثير نمايش آنها در زندگي واقعي يا با الگوي
نمادين صورت گرفته است .مفهوم الگوگيري و تقليد در نظريه يادگيري
اجتماعي از مفاهيم کليدي است .در اينجا رفتار تحت تأثير تقويتكننده يا
تجربه مستقيم قرار ندارد .فرد الگوي رفتاري خود را از ديگري ياد ميگيرد
(مث ً
ال والدين) .اين الگوگيري تحت تأثير مشاهده است (هوگ و واگان.)2002،
يادگيـري اجتـماعـي کـه ناشي از مجاورت با الگوهاي رفتاري نابهنجار
است ،موجب ميگردد آن نابهنجاري يا رفتار دنبال شود .از اين رو طالق به
عنوان يک الگوي رفتاري ،هر چه در روابط اجتماعي خانوادگي ،به خصوص
والدين روي دهد ،تکرار طالق در فرآيند اجتماعي شدن در گروه نخستين
1- Bandura and Walters
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و به خصوص طالق والدين به مثابه نوعي يادگيري اجتماعي براي فرزندان،
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امري معمول و محتمل در نظر گرفته ميشود .مطالعات نشان ميدهد طالق
در ميان زن و شوهراني که والدين آنها طالق گرفتهاند بيش از سايرين است
(مکالنان وبمپس .)1988 ،در ارتباط با سابقه طالق در خانواده و طالق فرزندان
ميتوان اين گزاره را مطرح کرد« :هرچقدر که سابقه طالق در خانواده وجود
داشته باشد به واسطه يادگيري اجتماعي طالق توسط فرزندان ،احتمال وقوع
طالق در آنها بيشتر ميشود».
کاپينوس 1در بررسي اثر نگرشهاي والدين نسبت به طالق بر نگرشهاي
فرزندان نشان ميدهد که نگرشهاي والدين با طالق فرزندان در ارتباط
است .بنا به نظريه يادگيري اجتماعي نگرش موافق و مساعد والدين به طالق
که معموالً در بين والدين طالق گرفته بيشتر است ،با احتمال طالق ازسوي
فرزندان ارتباط دارد (کاپينوس.)2004،
تالمن،گري ،کولبرگ و هندرسون 2در مطالعهاي استثنايي به بررسي اثرات
ترکيب خانواده مبدأ بر جـامعـهپـذيـري ازدواج پرداختند تا دريابند چگونه
تجربيات زندگي 3افراد ميتواند فرآيندهاي بعدي جامعهپذيريشان را شکل
دهد .آنها با مطالعه بر روي نمونهاي از زوجين تازه ازدواج کرده ،الگوهايي
از تضاد زناشويي را کشف کردند .بر اين اساس بر حسب اينکه هر دو زوج
از خانوادهاي بدون طالق باشند يا هر دو از خانوادههاي طالق گرفته باشند و
1- Kapinus
2-Tallman, Gray, Kullberg, and Henderson
3-Biographical experiences
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نگرفته باشد ،الگوهاي تضاد زناشويي تغيير مييابد .آنها به اين پيشبيني
رسيدند که زوجها احتماالً الگوهايي از تضاد زناشويي را تکرار خواهند کرد
که در خانوادههاي مبدأشان وجود داشته ،البته به شرط اينکه آن الگوهاي
آموخته شده در محيط ازدواجي اخيرشان تقويت شوند و اگر اين رفتارها
توسط يکي از زوجين تقويت نشوند ،احتمال بروز الگوهاي رفتاري جديد
وجود دارد .بر اساس اين اصل ،آنها دريافتند و پيشبيني کردند که هر زمان
هر دو شريک از خانوادههاي طالق گرفته باشند ،زوجها داراي بيشترين
سطوح تضاد زناشويي در طي زمان خواهند بود که مجموعًا باز توليدي
از رفتارهاي تضادي و بياعتمادساز 1آموخته شده در خانوادههاي مبدأشان
ميباشد (لوتفي و مورتيمر.)2003،

افراد تازه ازدواج کرده که داراي خانواده بدون سابقه طالق بودند ،به
داليل مشابهي پايينترين سطح تضاد را نشان دادند .زوجهايي که يکي از
آنها از خانواده طالق گرفته بود و ديگري از خانوادهاي بدون طالق بودند،
باالترين پتانسيل را براي رفتار جديد نشان دادند و در طي زمان ،متمايل
به داشتن سبک تعاملي با تضاد پايينتري هستند .تجربيات زندگي نيز از
طريق شکل دادن به مفهوم خود  2در بين آنها ،اهدافشان و انتظاراتشان براي
مسيرهاي آينده ،بر جهتگيريهاي کنشگران تأثير ميگذارد.
1-Distrusting
2-Self-concepts
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يا اينکه يکي از زوجين از خانواده طالق گرفته و ديگري از خانوادهاي طالق
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به عبارت کليتر ،تازه کار بودن در يک زمينه جامعهپذيري و همزمان
با آن داشتن منزلتي باالتر در زمينهاي ديگر ،ممکن است بر چندين جنبه از
جامعهپذيري شامل :اطاعت کنشگران از جامعهپذيرکنندگان 1و ظرفيتشان
در برآورده ساختن انتظارات جامعهپذيرکنندگان تأثير گذارد .اين مسأله به
مفهوم وسيعتري از ناسازگاري يا عدم تجانس پايگاهي مرتبط ميشود ،بدين
ت ناسازگار در سلسله مراتب منزلت ،پاداشها
معنا که افراد داراي موقعي 
و مسئوليت ،خواه در خانواده ،مدرسه ،کار يا ديگر مجموعهها ،احتماالً به
تالشهاي جامعهپذيري و نيز ديگر تجربيات زندگي ،به شکلي متفاوتتر
از کساني که منزلتهايشان يکسان است ،عکـسالعمل نشـان مـيدهند .در
همان زمان که جامعهپذيرشوندگان واکنشهاي متفاوتي در جريان نقشهاي
ناسازگارشان دريافت ميکنند ،ممکن است استرس بيشتري نيز تجربه کنند.
اين استرس به نوبه خود ،ميتواند جامعهپذيرشوندگان را به اين عمل ترغيب
نمايد تا موقعيت خود را با استفاده از افزايش يا برجسته کردن منزلتهاي
داراي ارزش بيشتر و کاستن از منزلتهاي داراي ارزش کمتر بهبود بخشند
و در اين فرآيند ،برخي از انواع جامعهپذيري را کمتر بپذيرند (همان.)195 ،
زمينههاي جامعهپذيري ،در طي زمان و در واکنش به فرآيندهاي تاريخي
تغيير مييابد .در پي تغييرات اقتصادي ،ساختارهاي خانوادگي در طي چند
دهه گذشته بياندازه تغيير يافتهاند که خود باعث تغيير انتظارات در مورد
1- Socializers
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«زن»« ،مادر»« ،زوج» و «کارگر» در ترکيب با يکديگر و همزمان با ورود
زنان به کار بيرون از خانه تغيير يافتهاند و مدل نانآور – خانهدار از ازدواج

1

رواج کمتري دارد .در طي نيم قرن گذشته ،در ميزانهاي ازدواجهاي دو
درآمدي( 2هم مرد و هم زن داراي درآمد) ،خانوادههاي طالق ،خانوادههاي
تک والدي 3و خانوادههاي مرکب 4افزايش به وجود آمده است (همان.)197،
تعلق خانوادگي :تعدد فرزندان

هنگامي که زن و مرد داراي فرزند هستند ،فرزندان سپر حمايتي را در
برابر طالق براي آنها فراهم ميکنند .اين سپر حمايتي ،موجب حفظ و تداوم
زندگي زناشويي ميگردد .مطالعات نشان ميدهند طالق در بين افراد متأهل
بدون فرزند بيشتر از متأهلين داراي فرزند است (کليزينگ1992،و زنگ و ماره،
.)1995

عواملي که داشتن فرزند را با کاهش طالق به هم مرتبط ميکند عبارتاند
از:
اول) رفاه و آسايش فرزندان به واسطه طالق دچار مشکل ميشود .مادر
و پدر خود را مسئول رفاه و آسايش فرزندان ميدانند ،لذا با پذيرش هزينه
1-Breadwinner- homemaker model of marriage
2-Dual income marriages
3-Single-parent families
4-Blended families
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سبکهاي زندگي ،زندگي خانوادگي و نقشهاي زنان شده است .نقشهاي
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تداوم رابطه ناخوشايند زناشويي از به خطر افتادن و کاهش رفاه و آسايش
فرزندان صرف نظر ميکنند.
دوم) سرپرستي و نگهداري فرزندان از جنبههاي مختلف براي هر يک
از والدين به تنهايي سخت است و هزينههاي نگهداري را براي آنها افزايش
ميدهد.
سوم) زوجهاي متأهلي که فرزند ندارند و تصميم به فرزنددار شدن هم
ندارند ،نسبت به تداوم رابطهشان مطمئن نيستند .اين عدم اطمينان به ادامه
رابطه ،از ورود فرزند به زندگي آنها ممانعت ميکند؛ لذا عدم اطمينان به
ادامهي رابطه توأم با نداشتن فرزند احتمال وقوع طالق را نيز افزايش ميدهد
(گرينشتاين 1990،به نقل از فوکما و ليف بروئر .)2004،در ارتباط با وجود فرزند به
عنوان بازدارنده طالق اين گزاره مطرح است« :وجود فرزند و افزايش تعداد
آن ،احتمال وقوع طالق را کاهش ميدهد».
الزامات نقشهاي سنتي

الزام زوجين به نقشهاي سنتي باعث کاهش نرخهاي طالق در بين
خانوادههاي سنتي شده است .اين در حالي است که در زندگي به شکل
مدرن آن ،برخي زوجين ،حتي در اشتراک نقشهاي اصلي خانوادگي گوي
سبقت را از ديگران ربوده و خواهان سهم بيشتري هستند .اين ويژگي ،در
خانوادههاي مساواتطلب ديده ميشود که در آن ،قدرت تصميمگيري در
خانواده و تمام نقشهاي بزرگسالي در خانواده نظير فراهم کردن ،خانهداري
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تعداد زوجهايي که در جهت برابرخواهي حرکت ميکنند روزبه روز زيادتر
ميشود و شواهدي وجود دارد که نشان ميدهد اشتراک در نقش 1در حال
تبديل شدن به يک انتظار هنجاري 2است (ادگوک.)201،
بحث و نتيجهگيري

زندگي شهري با الزامات آن در دهههاي اخير موجب بروز و افزايش
برخي وقايع و پديدههاي اجتماعي گرديده است .از جمله اين وقايع و
پديدههاي اجتماعي «طالق» است .شهر و زندگي شهري با توجه به شدت
تحوالت و تغييرات اجتماعي ،فرهنگي و تکنولوژيکي که در آن روي
ميدهد ،بر روابط اجتماعي افراد اثرميگذارد .در اثر اين تحوالت و تغييرات،
الگوهاي ديرين و ريشهدار معطوف به ايجاد ،حفظ و تداوم روابط زناشويي
تحت تاثير قرار گرفته است .اين تأثير پا به پاي افزايش حجم شهر و رشد
بيشتر زندگي شهري ،روابط اظهاري پيرامون زندگي زناشويي را به روابط
ابزاري متمايل کرده است؛ اين در حالي است که ازدواج که خود هدف و
غايت رابطهاي است که بين زن و مرد شکل ميگيرد ،به سمت وسيلهاي براي
رسيدن به مقاصدي ديگر تمايل يافته است.
در اين ميان ،تغيير در نظام تقسيم کار در خانواده ،زن را در کنار مرد به
1- Role sharing
2- Normative expectation
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و مراقبت به صورتي برابر بين زوجين به اشتراک گذاشته ميشود .از طرفي
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حوزه کار اقتصادي جامعه کشانده است .اين تغيير در تقسيم کار ،الزامات
نقشي زن و مرد را دگرگون نموده است .حال برخالف قبل ،مرد تنها شخص
نانآور خانواده نيست ،بلکه زن هم اين نقش را بر عهده گرفته است .براساس
نقشهاي تخصصي در خانواده که در تقسيم کار قبلي زن و مرد به ترتيب
به عنوان خانهدار و نانآور در نظر گرفته ميشدند ،اکنون اين امکان فراهم
شده است که زن هم ميتواند نانآور باشد .در چارچوب خانواده ،نقشهاي
تخصصي نانآور ـ خانهدار براي مرد و زن موجب وابستگي متقابل آنها به
يکديگر ميشد و از اين رو اين خود موجب ايجاد رابطهي کارکردي ميان
زن و مرد ميگرديد .رابطهي کارکردي زن و مرد با کاهش وابستگي متقابل
آنها در اثر تداخل و تغيير نقشهاي تخصصيشان در نظام تقسيم کار جديد
در خانواده دچار دگرگوني ساختاري شده است .زن که به لحاظ اقتصادي
وابسته به مرد بود ،اکنون امکان استقالل اقتصادي را به دست آورده است.
اگر در گذشته وابستگي اقتصادي حاصل از نظام تقسيم کار قبلي ،زن را
عليرغم ميل وي در برابر مشکالت ايجاد شده در زندگي زناشويي ،مجبور
به تداوم زندگي با مرد ميکرد ،اکنون استقالل اقتصادي زن ،توانايي و آزادي
عمل وي در هنگام بروز تعارضات و ناماليمات زندگي زناشويي را افزايش
داده است .واکنش به تعارضات و ناماليمات زندگي زناشويي گاهي اوقات
به شکل طالق بروز ميکند.
ع��دم وج��ود فرزند و کم تع��داد ب��ودن فرزن��دان در خانوادهها ،تعلق
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سرمايهگذاري اجتماعي ـ عاطفي در خانواده ميباشند که وجود آنها موجب
تحکيم روابط زناش��ويي ميشود .با عدم و يا کمبود اين نوع سرمايهگذاري،
امکان بروز و رش��د پديده طالق در جامعه افزاي��ش مييابد .عالوه بر اين،
همچنان که ازدواج ،دو شخص را به هم پيوند ميدهد و آنها را در اجتماعي
به نام خانواده ادغام ميکند ،فرزند (آن) به مثابه موادي است که مابين اين دو
شخص (زن و شوهر) ساختمان خانواده را مستحکمتر ميکند .لذا با وجود
فرزند ،چس��بندگي عناصر خانواده و در اين رابطه بين زن و ش��وهر ،رابطه
زناشويي را بيشتر مستحکم ميکند.
ارزشهاي مذهبي معطوف به زندگي زناشويي و تمسک به آنها در
قالب هنجارهاي رفتاري از جمله عوامل بازدارندهي وقوع و رشد طالق به
حساب ميآيند .از اين جهت ،هرچه امکان جذب افراد در اجتماعات مذهبي
و نيز تنظيم رفتار آنها توسط باورها و اعتقادات مذهبي بيشتر فراهم شود
افراد در بين رفتارهايشان باورها و اعتقادات مذهبي و حضور ديگران را در
نظر ميگيرند ،لذا در نتيجهي تنظيم رفتاري و ادغام آنها در اين اجتماعات،
رفتارهاي خودگرايانه و آنوميک در آنها کمتر ميشود .در اين حالت ،طالق
به عنوان رفتاري خودگرا و آنوميک و فارغ از در نظر گرفتن اعتقادات و نيز
جدا بودن فرد از جمع ديگران ،کاهش مييابد.
داشتن اطالعات و شناخت کافي زن و مرد به هنگام ازدواج از جمله
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عوامل مهم و قابل توجه در پايندگي ،استحکام و تداوم ازدواج است .اين
اطالعات و شناخت با ساختار روابط اجتماعي که در جامعه شکل ميگيرد
ارتباط دارد .هنگامي که روابط داراي ساختار تفکيک شدهاند ،زن و مرد بنا
به يک سطح روابط اجتماعي که با هم در محيطهاي متنوع و متکثر جامعه
دارند ،در تعامل قرار ميگيرند .از آنجا که اين سطح روابط اجتماعي که در
محيطي مثل کار ،تحصيل ،تفريح و … قرار دارد و بنا به اين سطح زن و
مرد با يکديگر براي ازدواج آشنا ميشوند ،اين آشنايي حامل اطالعات و
شناخت الزم و کافي نيست ،زيرا که در هر يک از سطوح روابط اجتماعي
ديگر بهطور جداگانه وجود دارد .در جامعه تحول نيافته غيرصنعتي ،به دليل
وجود روابط اجتماعي داراي ساختار تفکيک نشده (که بخش قابل توجهي از
افراد هم در محيطهاي کار ،همسايگي ،تفريح و … درگير هستند) و منطبق
بودن سطوح اين روابط اجتماعي بر هم ،داراي اطالعات و شناخت کافي
هستند .در مقايسه اين وضع با جامعه در حال تحول و در حال تغيير وسيع
کنوني ،به علت تفکيک روابط اجتماعي ،افراد فاقد اطالعات و شناخت کافي
از هم براي ازدواج هستند .از اين رو عدم دارا بودن اطالعات و شناخت
کافي قابليت وقوع طالق را افزايش ميدهد .استدالل نهفته در ارتباط بين
داشتن اطالعات و شناخت براساس مجموع سطوح روابط اجتماعي با طالق
اين است که ويژگيهاي شخصيتي ،رفتاري و … زن و مرد براي يکديگر
آشکار و پيدا ميشود .لذا اين آشکاري و پيدايي ويژگيهاي مذکور جايي
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نميگذارد.
در نهايت با توجه به يافتهها ،راهکارهايي به شرح ذيل قابل اشارهاند:
ش مهارتهاي ارتباطي درون خانواده
 -1تقسيم کار و آموز 
 -2همساني فرهنگي ،اجتماعي و مذهبي و ارتقاء آگاهي در اين عرصه
 -3همبستگي خانوادگي از طريق فرزندان بيشتر و حضور مؤثر در خانواده
براي فرزندان
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