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چكيده
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مقدمه

طالق 1يک مسأله اجتماعي است که ساختار خانواده و جامعه را به چالش
ميکشاند .بهرغم تمامي تالشهايي که در طول اعصار گوناگون ،اجتماع و
دولت براي حمايت از ازدواج و پيشگيري از طالق انجام دادهاند ،همچنان
ِ
احتمالي اجتنابناپذير
اين مسئله براي بسياري از خانوادهها يک واقعيت
است .عليرغم سابقه تاريخي طالق ،تنها از قرن بيستم است که طالق
بهعنوان يک آسيب و مسأله اجتماعي جدي مطرح ميگردد .بررسي روند
تاريخي پديده طالق در جوامع معاصر ،نشانگر آن است که هرچه از نظام
زمينداري به جامعه صنعتي و سرمايهداري نزديک ميشويم ،طالق افزايش
مييابد (والچاک و بونز .)12-13 :1366 ،نشانههاي تأثير تغيير نظام اجتماعي بر
طالق را ميتوان در افزايش نرخ طالق در کشورهاي غربي مالحظه کرد.
بهعنوان نمونه ،بين سالهاي  1960و  ،1970نرخ طالق در بريتانيا بهطور
ثابت ساالنه  9درصد افزايش يافته و طي آن دهه تا سال  1972دو برابر
گرديده (گيدنز )42 :1375 ،و از  2/8در هزار در سال  1981به  3/1در هزار
در سال  1993بالغ گرديده است (برناردز .)44 :1384 ،اين آمارها حاکي از
رشد نرخ طالق طي دهههاي اخير در کشورهاي غربي است که از مهمترين
عوامل آن ميتوان به صنعتيشدن ،کاهش قبح طالق ،مصرف الکل و گرايش
به روابط نامشروع و غيراخالقي اشاره کرد .امروزه در اين کشورها شاهد
1- Divorce
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بيشتري مييابد (همان.)249 :
كشور ايران نيز ،طي سالهاي اخير شاهد افزايش ميزان طالق بوده و
اين افزايش بهويژه در شهرهاي بزرگ ،بسيار محسوس بوده است .بررسي
ميانگين نسبت طالق به ازدواج به تفکيک استانها طي سالهاي  1375تا
 ،1385بيانگر آن است که استانهاي تهران و کرمانشاه باالترين نسبت طالق
به ازدواج ،و استانهاي يزد و سيستان و بلوچستان پايينترين نسبت طالق
به ازدواج را طي سالهاي مذکور داشتهاند (مرکز آمار ايران ،سرشماري عمومي
نفوس و مسکن  1375تا .)1385

نگاهي به وضعيت طالق در استان مازندران طي سالهاي  1385تا 1387
نيز بيانگر قابل توجه بودن نرخ طالق است .چنانکه براساس آمار منتشره از
سوي اداره کل ثبت احوال استان ( ،)1388در سال  ،1385از هر  100ازدواج،
 8/3مورد ،در سال  8/4 ،1386مورد و در سال  7/5 ،1387مورد به طالق
منجر شده است .در ضمن ،ميزان طالق در سال  1385برابر با  4123مورد
بوده که در سال  1386با نرخ افزايشي  5/3درصد ،به  4343واقعه طالق بالغ
گرديده است .همچنين ،ميزان طالق در سال  1387به  5195واقعه رسيد
که نسبت به سال  25/1 ،1385درصد و نسبت به سال  19/6 ،1386درصد
افزايش يافته است.
1- Marriage, Divorce and Remarriage
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طالق پديدهاي متأثر از ساخت و عامليت است .تبيين داليل طالق،
نيازمند تالشي است که از يک طرف ماهيت ازدواج بهعنوان يک نهاد در
داخل يک بافت اجتماعي و فرهنگي مشخص را دربربگيرد و از طرف ديگر
معناي خاص ازدواج در نزد افراد را نيز لحاظ کند .بنابراين ،تغيير نرخ طالق
در کشور و مشخصًا استان مازندران را نميتوان صرفًا در سطح فردي يا ُخرد
تبيين نمود .به تعبير وايت« ،1عالوه بر اينکه ميپرسيم چرا برخي ازدواجها
ي اجتماعياي که تجربه
موفق و برخي ناموفقاند ،ما بايد تغييرات در نهادها 
فرد را ساختاربندي ميکنند ،نيز بررسي کنيم» (وُلکات و هوگس.)1-2 :1999 ،2
ازدواج و روابط خانوادگي در جوامع توسعهيافته معاصر ،در محيطي با
دايره انتخاب وسيعتر از نسلهاي سلف انجام گرفته و مردم ميتوانند با
قدرت انتخاب بيشتري ،نسبت به نحوه زندگيکردن خود تصميم بگيرند.
امروزه در اين جوامع ،محيط اجتماعي ازدواج ،از نظر قانوني ،تنوعي از
ِ
اجتماعي طالق ،حذف قبح
روابط فردي و رفتارهاي جنسي ،حذف قبح
بارداري غيرمشروع ،تصويب قانون عدم تبعيض جنسيتي به منظور دسترسي
برابر زنان به فرصتهاي آموزش و اشتغال و استقالل مالي زوجين را به
رسميت ميشناسد (چِرلين .)1992 ،3ضمنآنکه پيامدهاي طالق نيزموضوعي
درخور تأمل و تدبير است .پژوهشهاي متعدد حاکي از رابطه بين طالق و
1- White
2- Wolcott and Hughes
3- Cherlin
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خانواده و جامعه مانند اعتياد ،جرم و بزهکاري ،روانپريشي ،عدم تعادل
شخصيتي ،مسائل آموزشي و تربيتي ،خودکشي ،جامعهستيزي (پيران:1369 ،

 ،)35آسيبپذيري و مشکالت اقتصادي زنان (اخوان تفتي )1382 ،و نظاير آنها
ميباشد.
از اين رو ،با عنايت به پيامدهاي طالق در سطح فرد ،خانواده و جامعه،
ِ
تحليل سهم نسبي عواملي است که بر
پژوهش حاضر درصدد شناسايي و
زندگي زوجين در استان مازندران تأثير گذاشته و طالق در بين آنان را
موجب گشته است .بهعبارتي ،پرسش اصلي مقاله چنين است :مهمترين
ِ
عوامل طالق در استان مازندران کدامند و در عين حال سهم نسبي هر يک
در تبيين واريانس طالق چقدر است؟
پيشينه تجربي

مروري بر ادبيات تجربي اعم از داخلي و خارجي نشان ميدهد که
بافت پيچيده و چندبعدي مقوله طالق ،موجب شده هر کدام از محققان از
زاويه رشته و موضوع مورد عالقه خود ،علل خاصي را در رابطه با طالق
مورد مطالعه قرار دهند .اين مطالعات ،عوامل منجر به طالق را برحسب
متغيرهاي جمعيتي و دوره زندگي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و شخصيتي
توصيف کردهاند .براساس نتايج اين مطالعات ،عوامل جمعيتشناختي و
دوره زندگي ،بيشترين ارتباط را با احتمال شکست ازدواج و بروز طالق
91

سال چهاردهم  /شماره  / 53پاییز 1390

عوارض منفي جسمي ،رواني ،اخالقي ،اجتماعي و اقتصادي آن براي فرد،

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم /شماره  / 53پاییز 1390

دارند .ازجمله اين عوامل ،سن ازدواج ،مدت ازدواج و روابط نامشروع قبل
از ازدواج (بنيجمال و همکاران1383 ،؛ آماتو و راجرز1997 ،1؛ بِکِل ،)2006 ،2نازايي
(آمو و آدِيمي ،)1990 ،3بيماري فکري (تِمبه )2010 ،4و بيماري جسمي (آمو و

آدِيمي )1990 ،ميباشند .کوردِک 5اعتقاد دارد که تأثير باالي متغيرهاي جمعيتي
ِ
صالحيت مشکوک افراد براي ايفاي
بر طالق ،داللت بر فقدان آمادگي يا
نقشهاي زناشويي يا حل تضادهاي بينفردي دارد (وُلکات و هوگس.)3 :1999 ،
عوامل اقتصادي مانند بيکاري ،درآمد پائين مرد (ريحاني و همکاران1381 ،؛

تِمبه2010 ،؛ اندرسون و هانسن 2010 ،6و ماتسورا و ديگران )2010 ،7و درآمد باالتر
زن نسبت به مرد (ليو و ويکات )2004 ،8و عوامل اجتماعي نظير دخالت ديگران
(رياحي و همکاران ،)1386 ،ارزشهاي خانوادگي غيرسنتي ،ازدواج قبلي و
تقسيم کار جنسيتي بهويژه چند نقشيشدن زنان ( ِهفِرنان ،)2007 ،9عوامل
ديگري هستند که برخي مطالعات از آن بهعنوان يکي از عوامل طالق ياد
کردهاند .افزايش نرخ مشارکت زنان در بازار کار ،نه تنها موجب تأخير در
ازدواج آنان شده ،بلکه از طرفي از ميزان ثبات زندگي زناشويي آنان کاسته
1- Amato and Rogers
2- Bekele
3- Umoh And Adeyemi
4- Tembe
5- Kurdek
6- Andersen and Hansen
7- Matsuura and et al
8- Liu and Vikat
9- Heffernan
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ِ
افزايش سهم نسبي آنان در درآمد خانواده و افزايش قدرت آنان
به معناي
در روابط زناشويي است .زنان ،ديگر از نظر مالي و اجتماعي وابسته به
شوهرشان نيستند و اين موضوع ،موانع اقتصادي پيشرو براي ترک زندگي
زناشويي را کم کرده است.
عامل اجتماعي ديگري که مطالعات تجربي ،ارتباط آن را با طالق نشان
دادهاند ،عدم برآوردهشدن انتظارت زوجين از ازدواج است .مردم ازدواج
را ،نه بهعنوان وسيلهاي براي بقاي اقتصادي ،بلکه عاملي براي شادي فردي
ميدانند .بنابراين ،زمانيکه انتظارات آنان از ازدواج برآورده نشود ،طالق
اتفاق ميافتد (رياحي و همکاران1386 ،؛ ِهفِرنان .)2007 ،عوامل فرهنگي مانند
تحصيالت (ريحاني و همکاران1381 ،؛ رياحي و همکاران1386 ،و بِکِل )2006 ،و
ناهمگني مذهبي نيز ،با احتمال باالتر طالق ارتباط دارند (ريحاني و همکاران،

1381؛ آمو و آدِيمي1990 ،؛ هيتون 2002 ،1و براملِت و موشر .)2002 ،2طبق نتيجه
اين مطالعات و نيز مطالعه آماتو و راجرز ،)1997( 3حضور باالتر زوجين
در مراسم مذهبي و پايبندي بيشتر مذهبي در بين آنان ،احتمال حسادت،
خيانت ،تندخويي ،عادات خشمگينانه ،ولخرجي ،شرب الکل و مصرف مواد
مخدر را کاهش ميدهد .بنابراين ،زوجيني که رفتارهاي مذهبي را کمتر انجام
1- Heaton
2- Bramlett and Mosher
3- Amato and Rogers
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ميدهند ،بيشتر به طالق گرايش دارند .البته آماتو و راجرز اعتقاد دارند،
اين بدين معنا نيست که افراد مذهبيتر ،کمتر طالق را تجربه ميکنند ،بلکه
معنايش اين است که افراد مذهبيتر تحت شرايط خاصي ،دست به طالق
ميزنند (کالمين و ديگران .)2004 ،1عوامل شخصيتي نيز ،از جانب بسياري از
محققان بهعنوان عوامل طالق بررسي شدهاند که از مهمترين آنها ميتوان به
سوءرفتار ،خشونت ،تندخويي و مصرف الكل/مواد مخدر اشاره کرد (ژاکلين،2
1996؛ کونز.)2006 ،3

جمعبندي ادبيات تجربي متعدد در زمينه طالق ،نشان از يک نتيجهگيري
مشترک دارد که نه يک عامل ،بلکه مجموعهاي از عوامل (بهزعم گاتمن)4

ِ
فسخ زندگي زناشويي »5ميشوند (وُلکات و
موجب
«شيب افراد به سمت ِ
هوگس .)3 :1999 ،اين در حالي است که بسياري از تحقيقات مذکور ،عوامل
خاصي از طالق را بسته به عالقه پژوهشي خود انتخاب و مورد بررسي
قرار دادهاند .از همين رو ،در تحقيق حاضر ،مجموعه عوامل طالق در استان
مازندران (اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،جمعيتي و شخصيتي) مورد اهتمام
و بررسي قرار گرفته است.

1- Kalmijn and et al
2- Jocklin
3- Coontz
4- Gottman
5- The cascade toward marital dissolution
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انحالل خانواده و روابط زناشويي ،از يك سو بازتاب شرايط اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي (سطح کالن) و از سوي ديگر معلول عوامل دروني
خانواده و كيفيت و چگونگي آن (سطح خرد) ميباشد .از همين روي ،در
اين تحقيق ،جهت تحليل مسأله طالق در استان مازندران ،از تلفيق نظريههاي

ِ
مرتبط کالن و خرد استفاده شده است .در اين راستا ،چهار جهتگيري نظري
در ارتباط با طالق در استان انتخاب گرديده ،که از ميان آنها ،نظريه بحران
ارزشها در سطح کالن و نظريههاي مبادله ،همسانهمسري و نياز  -انتظار
در سطح خرد ،گزارههايي را در ارتباط با عوامل طالق فرمولبندي کردهاند.
نظريههاي كالن

اولين نظريه در سطح کالن ،که جهت تبيين طالق در استان مازندران
استفاده گرديده ،نظريه بحران ارزشهاست .طبق اين نظريه ،در جوامع انتقالي،
مشكالتي در اثر کشاکش سنت و مدرنيته پديد ميآيد .در اين مرحلهي
برزخي ،عناصر اخالقي و ارزشهاي اجتماعي ،بيش از هر چيز ديگر تغيير
وضع ميدهند .بسياري از موضوعات بيارزش ديروز ،در محدوده عناصر
نوين و مقبول امروزي پاي مينهند و بسياري از عناصر مطلوب اجتماعي،
از قلمرو ارزشهاي اجتماعي خارج ميشوند .هرچه اين تحول سريعتر
باشد ،تضاد و جابهجايي ارزشها چشمگيرتر خواهد بود .در چنين شرايطي،
نيروهاي حاكم بر جامعه جاي خود را به نيروهاي تازه ميسپارند و نظام
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ارزشهاي جامعه دستخوش آشوب ميگردد .بازتاب اين وضعيت را ميتوان
در نظام ارزشهاي خانواده مشاهده نمود .ولي از آنجا كه سرعت حركت
هر فرهنگ ،با حركت اقتصادي و نوآوريهاي تكنولوژيکي يكسان نيست،
نسلهايي كه در معرض چنين تحوالت سريع اجتماعي قرار ميگيرند،
نميتوانند معيارهاي همهپسندي براي وظيفه ،فداكاري و ارزشهاي همانند
آن داشته باشند .در اين احوال ،كشمكش درون خانواده بروز کرده و نابساماني
خانواده و طالق افزايش مييابد (مساواتي.)281 :1374 ،
عامل ديگري که در اين تحقيق در قالب نظريه بحران ارزشها ،براي
تحليل طالق در استان مازندران مورد استفاده قرار گرفته ،تضعيف پايبندي
مذهبي است .آدري )456 :1971(1که اولين بار به تأثير کاهش پايبندي مذهبي
بر طالق اشاره کرد ،اعتقاد دارد كاهش پايبندي به ارزشهاي مذهبي و
ديني ،در افزايش طالق مؤثر است و بنابراين دين ميتواند بهعنوان عاملي
در جهت جلوگيري از طالق ،ايفاي نقش کند .به نظر او ،افرادي كه ايمان
مذهبي قويتري دارند ،كمتر به طالق روي ميآورند تا آنان كه ايمان
ضعيفتري دارند .شرايط اقتصادي جامعه نيز ،عامل کالن ديگري براي
تبيين طالق در استان مازندران است .تحقيق حاضر با وامگيري از انديشه
كانگر ،)646 :1990( 2بر اين باور است که اعصارِ سخت اقتصادي در جامعه،
نتايج زيانباري براي خانوادهها ،ازجمله احتمال وقوع گسيختگي خانواده
1- Udry
2- Conger
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مردان) را كاهش و آنان را به سمت طالق سوق ميدهد .بهويژه ،مشكالت
اقتصادي در بين زوجيني كه منافع خانوادگي آنها براي بقاي زندگي در سطح
استاندارد نميباشد ،زندگي زناشويي آنان را بيثبات ميسازد.
نظريههاي ُخرد

اولين نظريه ُخرد در رابطه با طالق ،نظريه مبادله اجتماعي 1است .اين

نظريه که ريشه در نظريه استقالل تيبوت و کِلِي )1959( 2دارد ،اولين بار توسط

لِوينگر )1965( 3براي مطالعه روابط زناشويي بهکار رفت .نظريه استقالل ،بر
عدم وابستگي هر يک از زوجين بر رابطه زناشويي ،و توانايي آن رابطه در

ارضاي نيازهاي فردي تأکيد دارد .طبق نظر لِوينگر ،شکست زندگي زناشويي
براساس توازن پيچيده بين نحوه برآوردهشدن انتظارات شريک ،جاذبيتها و
موان ِع حفظ يا فسخ رابطه و بديلهاي موجود براي ِ
ترک موقعيت زناشويي
ِ
جذابيت يک رابطه ،با پاداشهاي آن (مانند درآمد
تعيين ميشود .از نظر او،
خانواده ،مصاحبت و رابطه جنسي) رابطه مثبت دارد .از طرفي ،بين جذابيت
يک رابطه و هزينههاي زندگي مشترک (زمان و انرژي) رابطه منفي وجود
دارد .برخي موانع (مانند مالي و مذهبي) نيز ميتوانند افراد را به حفظ رابطه

1- Social exchange theory
2- Thibaut and Kelley
3- Levinger
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تشويق کنند .نظريه مبادله اجتماعي ،همچنين ،بر اين فرض است که ثبات
ل براي رابطه کنوني نيز
زندگي زناشويي تحت تأثير حضور جاذبيتهاي بدي 
ِ
ِ
رمانتيک بديل که ميتوانند
شريک
هست .جاذبيتهايي مانند استقالل يا يک
منجر به کنارهگيري فرد از رابطه شوند .بنابراين ،طبق گزارههاي نظريه مبادله
اجتماعي ،روابطي که خارج از محدوده زناشويي با ميزان باالي جذابيت،
ميزان پائين موانع و بديلهاي جذابتر همراه هستند ،با احتمال بيشتري به
فسخ ازدواج منجر ميشوند (مارتين.)1997 ،1
آدري ( )1971اذعان ميدارد که افراد اغلب براي فسخ زندگي زناشويي
ِ
موجودي 2مزايا و معايب خود را در نظر ميگيرند که اين هزينهها و
خود،
منافع ميتوانند هم روانشناختي و هم اجتماعي باشند .کورِک )1993( 3بر
اين فرض است که زوجيني که سطوح پائينتري از وابستگي رابطه را از خود
نشان ميدهند ،در احتمال باالتر طالق قرار دارند .ليويد )1995( 4نيز معتقد
است زماني ريسک فسخ زناشويي در باالترين حد است که فرصتهاي
زوجين براي توسعه روابط بديل وجود داشته باشد .البته بعدها ،لويس و

اسپانيئر ،)1982( 5ايده لِوينگر را تعديل کرده و براي تحليل طالق ،دو مولفه
رضايت زناشويي و ثبات زناشويي را با هم تلفيق کردند .طبق اين دو معيار،
1- Martin
2- Inventory
3- Kurdek
4- Lloyd
5- Lewis and Spanier
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راضيکننده اما ناپايدار )3 ،ناراضيکننده اما ناپايدار ،و  )4ناراضيکننده اما
پايدار .بنابراين ،گرچه رضايت زناشوئي تحت تأثير جذابيت رابطه زناشويي
است ،اما موانعي که بر سر ترک ازدواج و بديلهاي جذاب وجود دارند ،بر
ثبات زناشويي تأثير ميگذارند (به نقل از مارتين.)1997 ،

دومين نظريه ُخردِ مورد استفاده در اين تحقيق ،همسانهمسري است.

اين نظريه ،استحکام خانواده را ناشي از وجود ويژگيهاي همسان ميان
زن و شوهر ميداند .همساني ميان دو فرد ،نه تنها آنان را به سوي يکديگر
جذب ميکند ،بلکه پيوند و وصلتشان را استوارتر ميسازد .به عقيده هيل،1
افراد مايلند همسري برگزينند که بيشتر همسانشان باشد تا ناهمسانشان و
چنانچه اين قاعده به داليلي رعايت نگردد ،احتماالً زوجين دچار ناسازگاري
و در نهايت جدايي ميشوند .وود ،در اثرش «ازدواج از ديدگاه مذهبي»
ميگويد که هرقدر همگوني ميان دو همسر از نظر مذهب و نژاد کمتر باشد،
اختالف و کشمکش بين آنان بيشتر است (ساروخاني.)40-66 :1376 ،

در اين تحقيق ،نظريه نياز  -انتظار ،سومين نظريه ُخرد است که جهت
تبيين طالق مورد استفاده قرار گرفته است .طبق اين نظريه ،هر كدام از زن
و شوهر با تصورات خاصي درباره زندگي زناشويي اقدام به ازدواج ميكنند
و زندگي را با انتظارات مشخصي كه همسرشان چگونه با او رفتار خواهد
1- Hill
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كرد ،آغاز مينمايند .اگر اين انتظارات برآورده نشود ،نارضايتي و پشيماني
و در نهايت اختالف در كانون خانواده (ازکمپ )260 :1369 ،و طالق را در پي
خواهد داشت.
در مجموع ،به دليل خصلت چندبعدي پديده طالق و تكثر نظريههاي
متعدد درخصوص آن ،چارچوب نظري انتخابي اين تحقيق ،تلفيقي از ادبيات
نظري و تجربي تحقيق بوده است .بدين معني كه در اين تحقيق ،نظريههاي
کالن و خردِ مورد اشاره با توجه به متغيرهاي اصلي آنها ،جهت هدايت
نظري تحقيق انتخاب شده و ساير مراحل تحقيق براساس اين رويکردها
پيگرفته شدهاند .شکل شماره ( )1مدل نظري تحقيق مبني بر ساخت روابط
بين متغيرهاي تأثيرگذار بر طالق در استان مازندران را نشان ميدهد .در اين
تحقيق ،سعي گرديد تا مدل نظري مورد آزمون عملياتي قرار گرفته و صحت
و سقم ارتباط متغيرهاي مستقل با نرخ طالق در استان آزمون شود.
طالق

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی

عوامل فرهنگی

عوامل شخصیتی

عوامل جمعیتی

شکل( :)1مدل نظری تحقیق مبنی بر عوامل موثر بر طالق فرضیهها
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 بين عوامل اقتصادي و نرخ طالق رابطه وجود دارد. بين عوامل اجتماعي و نرخ طالق رابطه وجود دارد. بين عوامل فرهنگي و نرخ طالق رابطه وجود دارد. بين عوامل جمعيتي و نرخ طالق رابطه وجود دارد. بين عوامل شخصيتي و نرخ طالق رابطه وجود دارد.روششناسي
روش تحقيق

ماهيت تحقيق حاضر ،کمي اس��ت که با روش تحليل محتوا (از خانواده
تحلي��ل اس��نادي) ،به تحليل طالق در اس��تان مازندران براس��اس اس��ناد و
پروندههاي موجود در دادگس��تري اس��تان پرداخته است .در ضمن ،از نظر
شيوه تحليل دادهها ،تحقيق حاضر از نوع همبستگي -علّي است .زيرا عالوه
بر شناخت و توصيف ارتباط عوامل مختلف با نرخ طالق در استان ،به تحليل
تأثير اين عوامل بر طالق نيز پرداخته شده است.
جامعه آماري ،حجم نمونه و شيوه نمونهگيري

جامعه آماري تحقيق ،شامل پروندههاي کليه زوجين متقاضي طالق در
دادگستري استان مازندران است که طي سالهاي  1385تا  1387به داليل
عديده از زندگي زناشويي خود ناراضي بوده ،تصميم به طالق گرفته و
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در دادگستري استان دادخواست خود را ارائه کردهاند و پرونده طالق آنها
مختومه اعالم گرديده و واقعه طالق اتفاق افتاده است .براساس آمار اداره
کل ثبت احوال استان مازندران در سال  ،1388تعداد  12101پروندهِ طالق
در دادگستري استان ثبت شده که از بين آنها ،تعداد  980پرونده از طريق
فرمول کوکران (با دقت برآورد احتمالي  )0/03بهعنوان حجم نمونه انتخاب
شدند .اين پروندهها داراي اطالعات مشخص و يکساني بوده که از بين آنها،
متغيرهاي مرتبط با موضوع استخراج شده است.
شيوه نمونهگيري ،براساس نمونهگيري تصادفي سيستماتيک با اختصاص
يک عدد ويژه به هر کدام از پروندهها بوده است .روش استخراج اطالعات،
از طريق ابزار پرسشنامه معکوس بوده ،بدين صورت که تمامي پروندههاي
مراجعي��ن متقاض��ي طالق (که ط��ي س��الهاي  1385تا  1387به ش��عب
دادگستري استان مازندران مراجعه کرده يا ارجاع شده بودند) مورد بررسي و
سپس اطالعات مربوط به ويژگيهاي جمعيتي شامل سن زمان ازدواج ،مدت
ازدواج ،ش��غل ،تحصيالت و تعداد فرزن��د از يک طرف و اطالعات مربوط
به علت اصلي تقاضاي طالق از نظر زوجين ،از طريق پرسشنامه معکوس،
ثبت و مورد تحليل قرار گرفتند.
اعتبار و پايايي ابزار اندازهگيري

در اين تحقيق ،سنجش ميزان اعتبار (روايي) 1ابزار اندازهگيري از طريق
1- Validity
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آن با مطالعات نظري و درخواست نظرات برخي صاحبنظران انجام گرفته
است .همچنين ،براي سنجش ميزان پايايي 1ابزار اندازهگيري ،از روش آلفاي

كرونباخ با پيشآزمون پرسشنام ِه معکوس اوليه در بين  30پرونده از جامعه
آماري استفاده شده است .نتايج پايايي نشان داد كه در مورد تمامي مقياسها
مقدار آلفا باالتر از مقدار حداقلي ( 0/70حبيبپور گتابي و صفري شالي:1388 ،

 )366بوده و اين نشانگر ميزان باالي همسازي دروني گويههاي مربوط به
اين مقياسها در جهت سنجش و بررسي آنها ميباشد.
جدول ( :)1مشخصكنندههاي آماري پايايي ابزار اندازهگيري
شاخص

واريانس

آلفا

تعداد گويه

ميانگين

0/71

عوامل اقتصادي

5

0/218

0/281

عوامل اجتماعي

11

0/671

0/533

0/83

عوامل فرهنگي

5

0/594

0/464

0/74

عوامل جمعيتي

3

0/263

0/436

0/82

عوامل شخصيتي

6

0/971

0/861

0/76

سنجهها

 طالق :براساس حقوق مدني ايران ،طالق عبارت است از انحال ِل عقدنکاح در حيات زن و شوهر با اراده مرد يا به تقاضاي زن با شرايط معين
1- Reliability
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(شايگان .)347 :1337 ،در اين تحقيق ،جهت سنجش طالق ،از تعداد واقعه
طالق استفاده گرديده که براساس آمار اداره کل ثبت احوال استان مازندران
طي سالهاي  1385تا  1387بهدست آمده است.
 عوامل اقتص��ادي :در اين تحقيق 5 ،متغير بيكاري ،مهريههاي س��نگين،مش��كالت مالي ،فق��دان مس��کن ،و اس��تقاللخواهي مالي زن��ان بهعنوان
شاخصهاي اقتصادي مؤثر بر طالق مورد سنجش قرار گرفتهاند.
 عوامل اجتماعي :جهت سنجش و بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر طالق،از  11مورد به شرح ذيل استفاده گرديده است )1 :ازدواج مجدد مرد)2 ،
ازدواجهاي تحميلي و نسنجيده )3 ،عدم شناخت کافي از يكديگر )4 ،روابط
جنسي خارج از ازدواج )5 ،دخالت خانوادهها )6 ،عدم مسئوليتپذيري يكي
از زوجين )7 ،بياعتمادي نسبت به همديگر )8 ،انتظارات و توقعات نابهجا
از همديگر )9 ،داشتن توهمات منفي نسبت به همديگر )10 ،زندانيبودن مرد
و  )11سابقه دوستي و ارتباط قبل از ازدواج.
 عوامل فرهنگي :فرهنگ عبارت است از ارزشهايي که اعضاي يک گروهمعين دارند ،هنجارهايي که از آن پيروي ميکنند و کاالهاي مادياي که توليد
ميکنند (گيدنز .)56 :1375 ،در اين تحقيق ،عوامل فرهنگي موثر بر طالق شامل
 5متغير به شرح ذيل بودهاند )1 :عدم تفاهم زوجين با همديگر )2 ،عدم
رعايت اصول مذهبي )3 ،اختالف سليقه بين زوجين )4 ،اختالفنظر در
زمينه تعيين محل سکونت ،و  )5اختالف سطح تحصيالت زوجين.
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موثر بر طالق در استان مازندران ،از  3متغير استفاده گرديده است )1 :بيماري
جسمي  -رواني زوجين )2 ،تفاوت سني زن و شوهر ،و  )3نازايي.
 عوامل شخصيتي :شخصيت ،به همه خصايل و ويژگيهايي اطالقميگردد که معرف رفتار يک شخص است (کوئن .)110 :1370 ،جهت سنجش
و بررسي عوامل شخصيتي موثر بر طالق ،در اين تحقيق از  6متغير استفاده
گرديده که عبارتند از )1 :مصرف الكل ـ مواد مخدر )2 ،خشونت کالمي،
 )3خشونت فيزيکي از سوي همسر )4 ،عدم تمکين (عدم انجام وظايف
زناشويي) )5 ،عدم عالقه به همديگر ،و  )6بياعتنايي به خواستههاي يکديگر.
يافتهها
يافتههاي توصيفي
بافت نمونه آماري

 تحصيالت :نسبت قابلتوجهي ( 43/4درصد) از مردان و ( 47/8درصد)زنان ،از تحصيالت زيرديپلم و پائينتر برخوردار بودهاند.
 شغل 57/1 :درصد از مردان داراي شغل آزاد و  88درصد از زنان خانهداربودهاند.
 سن در زمان ازدواج :طالق در بين مرداني که در سنين  21-23سال( 39/7درصد) و نيز زناني که در سنين کمتر از  20سال ازدواج کردند (51/6
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 -عوامل جمعيتي :در اين تحقيق ،جهت سنجش و بررسي عوامل جمعيتي
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درصد) ،بيشترين نسبت را داشته است.
 مدت زمان ازدواج 40/1 :درصد از طالقها در بين افرادي بوده استكه كمتر از  4سال از ازدواج آنها گذشته بود .برعکس ،واقعه طالق در بين
 59/9درصد از افراد ،بعد از گذشت  4سال زندگي مشترک اتفاق افتاده است.
 تعداد فرزند 42/8 :درصد از افراد داراي  2تا  3فرزند و  29/9درصدداراي  1فرزند بودهاند.
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تعداد فرزند

سن در زمان ازدواج

تحصيالت

متغير

بيسواد

 18تا  20سال

 1فرزند

کل

 7فرزند و بيشتر

 4تا  6فرزند

 2تا  3فرزند

بدون فرزند

کل

 31سال و باالتر

 27تا  30سال

 24تا  26سال

 21تا  23سال

 17سال و کمتر

کل

فوقليسانس

ليسانس

فوقديپلم

ديپلم

زيرديپلم

طبقات
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173

-

3

77

419

293

187

980

166

137

173

303

29

980

22

121

43

284

422

88

فراواني

مردان

17/7

-

0/3

7/9

42/8

29/9

19/1

100

16/9

14

17/7

30/9

2/9

100

2/2

12/3

4/4

29

43/1

9

درصد

29/7

-

-

-

-

-

-

-

980

-

100

-

-

-

100

100

9/1

9/5

19/6

10/2

89

93

192

291

980

215

21/9

100

18

84

1/8

2/8

27/7

49/6

9/6

درصد

8/6

27

271

486

94

فراواني

زنان

مدت زمان
ازدواج

شغل

متغير

 2تا  4سال

کل

 26سال و باالتر

 16تا  25سال

 9تا  15سال

 5تا  8سال

 1سال

کل

دانشجو

کارمند

آزاد

کارگر

بيکار(خانهدار)

طبقات

جدول ( :)2توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ويژگيهاي زمينهاي

980

54

121

204

208

269

124

980

4

89

560

155

172

فراواني

مردان

17/6

7

862

0/7

88

-

-

100

5/5

12/3

20/8

21/2

27/4

12/7

-

-

-

-

-

-

980

-

100

-

-

-

-

-

100

0/4

4

0/4

9/1

60

6/1

57/1

47

4/8

15/8

درصد

درصد

فراواني

زنان
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توزيع نسبي عوامل طالق

براساس توزيع نسبي عوامل طالق ،مهمترين عوامل بهترتيب شامل
عوامل فرهنگي ( 32/4درصد) ،اجتماعي ( 24/5درصد) ،شخصيتي (19/9
درصد) ،اقتصادي ( 16/5درصد) و جمعيتي ( 6/4درصد) ميباشند .اما در
داخل هر عامل ،توزيع نسبتها حاکي از نتايج زير بود:
 عوامل اقتصادي :بيثباتي شغلي ـ بيكاري ( 6/8درصد) ،مشكالت مالي ونداشتن درآمد کافي ( 3/9درصد) و فقدان مسکن ( 3/7درصد).
 عوامل اجتماعي :ازدواج مجدد مرد ( 3/1درصد) ،ازدواجهاي تحميليو نسنجيده و عدم شناخت کافي از همديگر بهطور مشترک ( 2/9درصد) و
روابط جنسي خارج از ازدواج ( 2/7درصد)
 عوامل فرهنگي :عدم تفاهم زوجين با همديگر ( 21/4درصد) ،عدم رعايتاصول مذهبي ( 7/1درصد) و اختالف سليقه بين زوجين ( 3/3درصد).
 عوامل جمعيتي :بيماري جسمي ـ رواني زوجين ( 2/7درصد) ،تفاوتسني زن و شوهر ( 2درصد) و نازايي ( 1/7درصد).
 عوامل شخصيتي :مصرف الكل يا مواد مخدر ( 6/4درصد) ،خشونتکالمي ( 3/5درصد) و خشونت فيزيکي از سوي همسر بهطور مشترک (2/7
درصد).
مقايسه کل متغيرها در تمامي عوامل پنجگانه با هم نيز ،بيانگر اين موضوع
است که متغيرهاي عدم تفاهم زوجين با همديگر ( 21/4درصد) ،عدم رعايت
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الكل -مواد مخدر ( 6/4درصد) و خشونت کالمي ( 3/5درصد) بهترتيب
بيشترين سهم را در نرخ طالق استان دارند.
جدول ( :)3توزيع نسبي عوامل طالق
رديف

عوامل

1

اقتصادي

2

اجتماعي

فراواني

درصد

متغيرها
بيثباتي شغلي (بيكاري)

67

6/8

مشكالت مالي و نداشتن درآمد کافي

38

3/9

فقدان مسکن

36

3/7

استقاللخواهي مالي زنان

20

2

بهروزشدن مهريه زنان (مهريه سنگين)

1

0/1

162

16/5

ازدواج مجدد مرد

30

3/1

ازدواجهاي تحميلي و نسنجيده

28

2/9

عدم شناخت کافي از همديگر

28

2/9

روابط جنسي خارج از ازدواج

27

2/7

زندانيبودن مرد

24

2/4

دخالت خانوادهها

23

2/3

عدم مسئوليتپذيري يكي از زوجين

22

2/2

بياعتمادي نسبت به همديگر

20

2

انتظارات و توقعات نابهجا از همديگر

20

2

داشتن توهمات منفي نسبت به همديگر

12

1/2

سابقه دوستي و ارتباط قبل از ازدواج

7

0/7

210

24/5

درصد از کل

درصد از کل
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اصول مذهبي ( 7/1درصد) ،بيثباتي شغلي ـ بيكاري ( 6/8درصد) ،مصرف

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم /شماره  / 53پاییز 1390

رديف

عوامل

3

فرهنگي

4

جمعيتي

5

شخصيتي

متغيرها
عدم تفاهم با همديگر
عدم رعايت اصول مذهبي
اختالف سليقه بين زوجين
اختالفنظر در زمينه تعيين محل سکونت

فراواني

درصد

210

21/4

70

7/1

32

3/3

4

0/4

2

0/2

318

32/4

اختالف سطح تحصيالت زوجين
درصد از کل
بيماري جسمي ـ رواني زوجين
تفاوت سني زن و شوهر
نازايي
درصد از کل
مصرف الكل ـ مواد مخدر

27

2/7

20

2

17

1/7

95

6/4

63

6/4

34

3/5

27

2/7

26

2/6

24

2/4

21

2/1

درصد از کل

195

19/9

کل

980

100

خشونت کالمي
خشونت فيزيکي
عدم تمکين (عدم انجام وظايف زناشويي)
عدم عالقه به همديگر
بياعتنايي به خواستههاي همديگر

يافتههاي تحليلي
همبستگي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته نرخ طالق

نتايج نش��ان داد که چهار عامل فرهنگ��ي ( ،)0/279اجتماعي (،)0/180
اقتصادي ( )0/118و شخصيتي ( )0/111بهترتيب بيشترين رابطه را با نرخ
ط�لاق در اس��تان مازندران دارند ،اما عوامل جمعيتي فاق��د اين رابطهاند .از
طرفي ،در داخل هر عامل نيز ،شاهد همبستگي بين برخي متغيرهاي هر يک
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ذيل مرتب شدهاند:
 عوامل اقتصادي :مشكالت مالي و نداشتن درآمد کافي ( )0/100و بيثباتيشغلي ـ بيکاري (.)0/080
 عوامل اجتماعي :ازدواجهاي تحميلي و نسنجيده ( ،)0/170انتظارات وتوقعات نابهجا از همديگر ( ،)0/131عدم شناخت کافي از همديگر (،)0/127
عدم مسئوليتپذيري يكي از زوجين ( ،)0/102ازدواج مجدد مرد ()0/075
و روابط جنسي خارج از ازدواج ـ خيانت (.)0/067
 عوامل فرهنگي :عدم تفاهم زوجين با همديگر ( ،)0/292اختالف سليقهبين زوجين ( )0/138و اختالفنظر در زمينه تعيين محل سکونت (.)0/094
 عوامل جمعيتي :تفاوت سني زوجين ( )0/080و نازايي و بچهدارنشدن(.)0/079
 عوام��ل ش��خصيتي :عدم عالق��ه ب��ه همديگ��ر ( ،)0/234بياعتنايي بهخواس��تههاي همديگ��ر ( ،)0/159مص��رف الكل -مواد مخ��در ( )0/120و
خشونت کالمي (.)0/104
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با نرخ طالق در اس��تان هستيم که براس��اس بيشترين ميزان رابطه ،به شرح
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استان مازندران
رديف
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جدول ( :)4همبستگي بين شاخصهاي متغيرهاي مستقل و متغير وابسته نرخ طالق در

عوامل

1

اقتصادي

2

اجتماعي

متغيرها

ضريب
همبستگي

سطح
معنيداري

مشكالت مالي و نداشتن درآمد کافي

0/100

0/002

بيثباتي شغلي (بيكاري)

0/080

0/012

استقاللخواهي مالي زنان

0/052

0/102

بهروزشدن مهريه زنان (مهريه سنگين)

0/044

0/167

فقدان مسکن

0/005

0/887

0/118

0/000

ازدواجهاي تحميلي و نسنجيده

0/170

0/000

انتظارات و توقعات نابهجا از همديگر

0/131

0/000

عدم شناخت کافي از يك ديگر

0/127

0/000

عدم مسئوليتپذيري يكي از زوجين

0/102

0/001

ازدواج مجدد مرد

0/075

0/017

روابط جنسي خارج از ازدواج (خيانت)

0/067

0/035

دخالت خانوادهها

0/057

0/074

بياعتمادي نسبت به همديگر

0/047

0/137

داشتن توهمات منفي نسبت به همديگر

0/041

0/193

سابقه دوستي و ارتباط قبل از ازدواج

0/036

0/258

زندانيبودن مرد

0/021

0/510

0/180

0/000

کل

کل
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عوامل

3

فرهنگي

4

جمعيتي

5

شخصيتي

ضريب
همبستگي

سطح
معنيداري

عدم تفاهم زوجين با همديگر

0/292

0/000

اختالف سليقه بين زوجين

0/138

0/000

اختالفنظ��ر در زمين��ه تعيي��ن مح��ل
سکونت

0/094

0/003

اختالف سطح تحصيالت زوجين

0/005

0/873

عدم رعايت اصول مذهبي

0/060

0/057

زندانيبودن مرد

0/021

0/510

0/279

0/000

تفاوت سني زوجين

0/080

0/011

نازايي

0/079

0/013

بيماري جسمي ـ رواني زوجين

0/056

0/076

0/021

0/504

عدم عالقه به همديگر

0/234

0/000

بياعتنايي به خواستههاي همديگر

0/159

0/000

مصرف الكل ـ مواد مخدر

0/120

0/000

خشونت کالمي

0/104

0/001

خشونت فيزيکي از سوي همسر

0/048

0/131

ع��دم تمکي��ن (ع��دم انج��ام وظايف
زناشويي)

0/017

0/597

0/111

0/000

متغيرها

کل

کل

کل
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رديف
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تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر نرخ طالق

نتايج تحليل رگرسيوني با روش گا م بهگام نشان داد که از بين پنج
متغير مستقل مورد نظر در اين تحقيق (يعني اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي،
جمعيتي و شخصيتي) ،چهار ِ
عامل اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و شخصيتي
توانستهاند تغييرات متغير وابسته نرخ طالق در استان مازندران را پيشبيني
کنند .از طرفي ،از بين اين سه عامل ،بيشترين نقش بهترتيب مربوط به عوامل
فرهنگي (بتاي ،)0/261اقتصادي (بتاي  ،)0/125اجتماعي (بتاي  )0/112و
شخصيتي (بتاي  )0/092بوده است .در ضمن ،اين چهار عامل با همديگر
توانستهاند  11/4درصد از واريانس طالق در استان را تبيين کنند .بنابراين،
معادله رگرسيوني تحقيق عبارت است از:
عوامل شخصيتي ( + )0/092عوامل اجتماعي ( + )0/112عوامل اقتصادي
( +)0/125عوامل فرهنگي ( = )0/261نرخ طالق در استان مازندران.
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استان مازندران
مدل

اول

متغيرهاي
مستقل

متغير
وابسته

عوامل فرهنگي

نرخ
طالق

عدد ثابت

عدد ثابت
دوم

سوم

عوامل فرهنگي

نرخ
طالق

531/393

10/454

-

50/833

0/000

106/367

11/573

0/279

9/191

0/000

514/947

10/976

-

46/916

0/000

109/603

11/484

0/288

9/544

0/000

عوامل اقتصادي

66/625

14/758

0/136

4/515

0/000

عدد ثابت

499/333

11/640

-

42/091

0/000

99/984

11/680

0/272

8/650

0/000

62/840

14/691

0/141

4/277

0/000

عوامل اجتماعي

42/035

10/982

0/128

3/827

0/000

عدد ثابت

476/182

13/826

-

34/440

0/000

99/338

11/633

0/261

8/540

0/000

عوامل فرهنگي
عوامل اقتصادي

نرخ
طالق

عوامل فرهنگي
چهارم

B

Std.
Error

Beta

t

سطح
معنيداري

عوامل اقتصادي

نرخ
طالق

60/967

14/462

0/125

4/164

0/000

عوامل اجتماعي

40/263

10/951

0/112

3/677

0/000

عوامل شخصيتي

25/620

8/342

0/092

3/071

0/002

برازش مدل

R=0/279 R2=0/078
Adjusted R2=0/077
F=84/481 0P> /000
R=0/311 R2=0/097
Adjusted R2=0/095
F=53/252 0P> /000

R=0/331 R =0/110
Adjusted R2=0/107
F=40/871 0P> /000
2

R=0/343 R2=0/118
Adjusted R2=0/114
0P>/000
F=33/271

0/211

عو ا مل
فرهنگي
0/092

0/0
62

نرخ طالق

0/26
1
0/112

عو ا مل
اجتماعي

0/125

عو ا مل
اقتصادي

عو ا مل
شخصيتي

شكل ( :)2مدل رگرسيوني عوامل موثر بر نرخ طالق در استان مازندران

115

سال چهاردهم  /شماره  / 53پاییز 1390

جدول ( :)5ضرايب رگرسيوني متغيـرهاي مستقل بر متغير وابستـــه نرخ طالق در

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم /شماره  / 53پاییز 1390

بحث و نتيجهگيري

نتايج نشان داد که طالق ،بهعنوان يک مسأله اجتماعي ،منبعث از مجموعه

عوامل متعددِ اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و شخصيتي ميباشد و تعيين يک
عامل اصلي و قطعي براي بروز آن ،امکانناپذير است .از طرفي ،عوامل
فرهنگي ،در صدر تمامي عوامل مؤثر بر طالق در استان مازندران قرار دارند.
در عين حال ،از بين مجموعه متغيرهاي مورد مطالعه ،تعارضهاي فکري
زوجين ،مهمترين عامل طالق محسوب ميشود .بهطوريکه  21/4درصد
از طالقهاي رخداده در استان ،ناشي از عدم تفاهم زوجين با همديگر بوده
است .عدم تفاهم ،وجود اختالفنظر و اختالف سليقه بين زوجين در مسائل
خانواده ،منجر به عدم عالقه نسبت به يکديگر و در نهايت بياعتنايي نسبت
به خواستههاي يکديگر شده و چنانکه يافتهها نشان داد ،تمامي اين عوامل با
نرخ طالق در استان رابطه دارند.
يافته فوق ،براساس نظريه همسانهمسري نيز قابل تبيين است .طبق اين
نظريه ،تقريبًا تمامي نظامهاي همسرگزيني ،متمايل به ازدواج همسان هستند

که اين خود ميتواند نتيج ِه تمايل به معاملهگري و مبادله ارزشهاي معنوي
و داراييهاي مادي باشد .بر اين اساس ،هر چه درجه همگوني زوجين
بيشتر باشد ،پيوند آنان استوارتر و پايدارتر است .اين در حالي است که طبق
ِ
فرهنگي عدم تفاهم زوجين با همديگر و اختالف
يافتههاي تحقيق ،متغيرهاي
سليقه بين آنان ،درصد بااليي ( 24/7درصد) را به خود اختصاص دادهاند .اين
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مورد انتظار زوجين بوده و در نتيجه به طالق آنان از هم دامن زده است .اين
ناهمساني را حتي ميتوان در تفاوت سني زوجين نيز مالحظه کرد که طبق
نتيجه تحقيق ،مهمترين عامل جمعيتي تأثيرگذار بر نرخ طالق در استان است.
براساس نظريه مبادله ،اين تفاوت سني و عدم همساني ،بر وابستگي رابطه
بين زوجين آسيب زده است .وابستگياي که در يافتههاي مربوط به عوامل
جمعيتي مشاهده شد ،در بين زوجين مورد مطالعه غايب است .دو نمود
اين وابستگي ،عدم عالقه زوجين به همديگر ،و بياعتنايي به خواستههاي
همديگر است که نتايج نشان داد هر اين دو مورد ،رابطه بااليي با نرخ طالق
در استان داشتهاند .از طرفي ،طبق نظريه مبادله ،در کشاکش جذابيت و موان ِع
طالق ،قدرت جذابيت در زوجين مورد مطالعه ،بسيار کمتر از موانع آن بوده
است .بهطوريکه هم پايبندي مذهبي و هم مشکالت مالي زوجين ،نتوانسته
مانع از ترک زندگي زناشويي و فسخ آن شود .از سوي ديگر ،نبايد از جريان
بحران ارزشي بهويژه در بين نسلها غافل بود .استان مازندران نيز ،همانند
سطح کالن جامعه ايراني ،در حال گذار از نظر سنتي به مدرن و در نتيجه
تجربه کشاکش سنت و مدرنيته است ،کشاکشي که برخي عناصر سنتي آن
در تقابل با عناصر مدرن قرار دارند .بنابراين ،با توجه به سرعت اين تبديلها
و تحوالت ،تضاد و جابهجايي ارزشهاي درون خانواده ،طبيعي و در آينده
حتي چشمگيرتر خواهد بود.
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موافق با هافرمن ،)2007(1از نقطهنظر جامعهشناختي ،بخشي از نرخ
طالق در استان مازندران ،بازتاب بيتوجهي به موازين ديني در ازدواج و
نيز ناتواني چنين پيوندي در برآوردن خواستهها و انتظارات زوجين است.
همچنين ،مطالعه نشان داد که عدم برآوردهشدن انتظارت زوجين از
ازدواج ،دليل ديگري بر بروز طالق است .امروزه زوجين ،ازدواج را ،نه
بهعنوان وسيلهاي براي بقاي اقتصادي ،بلکه براي شادي فردي ميدانند.
بنابراين ،زمانيکه انتظارات آنان از ازدواج برآورده نشود ،تصميم به طالق
ميگيرند (رياحي و همکاران1386 ،؛ ِهفِرنان .)2007 ،براساس نظريه نياز  -انتظار
نيز ،هر كدام از زوجين با تصورات خاصي درباره زندگي زناشويي اقدام به
ازدواج ميكنند و زندگي را با انتظارات مشخصي كه همسرشان چگونه با او
رفتار خواهد كرد ،آغاز مينمايند .اگر اين انتظارات برآورده نشود ،نارضايتي
و پشيماني و در نهايت اختالف در كانون خانواده (ازکمپ )260 :1369 ،و طالق
را در پي خواهد داشت .البته علت اصلي برآوردهنشدن انتظارات زوجين از
ازدواج ،ريشه در عوامل چندي مانند کانون تصميمگيري راجع به ازدواج،
دارد .بهطوريکه طبق نتيجه تحقيق حاضر ،حدود  3درصد از طالقهاي
مورد بررسي ،مواردي بودند که آغاز آنان نه تنها تحميلي و نسنجيده بود،
بلکه عليرغم شناخت ناکافي زوجين نسبت به همديگر صورت گرفته است.
از طرفي ،هر اين دو متغيير ،نه تنها با همديگر ،بلکه با متغي ِر انتظارات و
1- Hefferman
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P=0/000؛ r=0/146؛ شناخت ناکافيP=0/000 :؛ .)r=0/141

مشکالت اقتصادي زوجين نيز ،به سهم خود در نرخ طالق استان تأثيرگذار
بوده است .نتايج حاکي از آن بود که حدود  7درصد از طالقها در استان،
در اثر بيکاري و بيثباتي شغلي و حدود  4درصد نيز در اثر مشكالت مالي و
نداشتن درآمد کافي اتفاق افتاده است .مکانيسم اين تأثيرگذاري چنين است
که افراد بيکار ،ميزان کمتري از تفاهم ،ارتباط و نظم در روابط خانوادگي با
همسر خود دارند .همانطورکه کانگر ( )646 :1990اشاره دارد ،دوران سخت
و محروميت اقتصادي ،تعامالت مثبت زوجين (خاصه مردان) را كاهش و
آنان را به سمت طالق سوق ميدهد .اين موضوع ،بهويژه در اوان زندگي
زناشويي ،که هنوز امکانات مناسب براي زندگي فراهم نيست ،مصداق
بيشتري دارد .چه بسا بسياري از رفتارهايي که زوجين (بهخصوص مردان)
در چنين موقعيتهايي از خود بروز ميدهند ،ريشه در فشار اقتصادي دارد
و چون آنها امکانات و منابع الزم براي مواجهه مثبت با اين فشار را ندارند،
مرتکب چنين رفتارهايي ميشوند .نتايج تحقيق حاضر نيز نشان داد که از
بين عوامل شخصيتي ،متغيرهاي عدم عالقه زوجين به همديگر ،بياعتنايي
به خواستههاي همديگر ،مصرف الكل -مواد مخدر ،خشونت کالمي ،و
خشونت فيزيکي از سوي همسر ،با نرخ طالق در استان رابطه دارند .اين
نتيجه ،مقارن با نتايجي است که مطالعات مشابه خارجي (ژاکلين1996 ،؛ کونز،

119

سال چهاردهم  /شماره  / 53پاییز 1390

توقعات نابهجاي زوجين از همديگر نيز رابطه داشتند (ازدواج تحميلي:

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم /شماره  / 53پاییز 1390

 )2006در زمينه تأثير ويژگيهاي شخصيتي بر طالق دريافتند.
مدت زمان سپريشده از ازدواج ،نيز عاملي است که بر ميزان درک
و سازگاري زوجين با مشکالت و در نتيجه گرايش آنان به طالق تأثير
ميگذارد .نتايج حاکي از آن است که  40/1درصد از طالقهاي مورد مطالعه
در استان ،در فاصله کمتر از  4سال رخ داده است .يکي از داليل احتمالي
آن است که طبيعتًا عواملي که در طول  3سال اول زندگي به طالق منجر
ميشوند ،با داليلي که بعد از  15سال به اين امر ختم ميشوند ،متفاوتاند.
چه بسا به دليل تغيير ارزشها و خواستهها در طول زمان ،برخي مشکالت
در اوايل زندگي مشترک و برخي هم در طول دوره زندگي اتفاق ميافتند
(وُلکات و هوگس .)12 :1999 ،اين در حالي است که بسياري از اين زوجين ،از
يک طرف از بلوغ کافي برخوردار نبوده و از طرف ديگر ،در چنين شرايطي،
احتمال اعمال نظر شبکه اطرافيان در زندگي آنان بيشتر است .از طرفي،
دقت در يافتهها نشان داد که طول ازدواج با سن فرد در زمان ازدواج رابطه
دارد .بهطوريکه زوجيني که در سنين پائينتر ازدواج کردند ،نسبت طالق
در آنها باالتر بوده است .مطالعات مشابه متعدد (بنيجمال و همکاران1383 ،؛

آماتو و راجرز 1997 ،و بکِل ،)2006 ،به نتايجي در زمينه شانس کمتر زوجهاي
جوان در ازدواج موفق دست يافتند .اين نتيجه نشان ميدهد که در سنين
پايين ،زوجين از بالندگي هيجاني و عاطفي کمتري برخوردارند که اين امر
ميتواند موجبات سستي پيوند زناشويي و در نهايت طالق را فراهم آورد
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هر زمان ديگري ،بر زندگي زناشويي سايه افکنده و مشکالت مالي نيز به نوبه
خود يکي از مهمترين عوامل اختالف زناشويي و طالق در تحقيق حاضر و
همچنين بسياري از تحقيقات (ريحاني و همکاران1381 ،؛ تِمبه2010 ،؛ اندرسون و

هانسن 2010 ،و ماتسورا و ديگران )2010 ،شناسايي شده است.
محدوديت اصلي تحقيق حاضر ،همانند بسياري از مطالعات طالق در
جهان و ايران ،اين است که پديده طالق ،امري حادث و گذشتهنگر بوده و
بنابراين سنجش آن با روشي مانند پيمايش و از طريق مقوالتي مانند گرايش
يا ميل به طالق و حتي انتخاب يک گروه مقايسهاي (به دليل مشکالت
همتاسازي) دشوار است .تحقيق حاضر نيز ،گرچه از همين محدوديت متأثر
شده ،اما مزيت اصلي آن ،انتخاب نرخ طالق بهعنوان متغير وابسته و سپس
بررسي ارتباط متغيرهاي مستقل گوناگون با آن است .اما عليرغم اين،
پيشنهاد ميشود که تحقيقات بعدي با انتخاب يک روششناسي مناسبتر ،به
بررسي دقيقتر علل طالق بپردازند.
ام��ا براي کاهش طالق ،باي��د گفت که به دليل ماهيت چندعليتي طالق،
کاهش آن نيز مستلزم حضور عامليتهاي گوناگون اعم از خانواده ،مدرسه و
دانش��گاه ،مبلغان مذهبي و رسانههاي گروهي و در پرتو حمايتهاي قانوني
دولت اس��ت .از اين رو ،با توجه به يافتهها ،راهکارهايي به ش��رح ذيل قابل
اشارهاند :آموزش ش��يوههاي صحيح رفتاري و افزايش دانش و مهارتهاي
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ارتباطي زوجين جوان از طريق برگزاري دورههاي آموزش��ي قبل از ازدواج
تح��ت عناوين آم��وزش مهارتهاي زندگ��ي ،راهبردهاي ارتق��اي کارکرد
خانواده ،حقوق و تکاليف زوجين ،بهداش��ت باروري و ،...ترس��يم دقيق و
کارشناس��انه پيامدهاي رواني ،اقتصادي و اجتماعي  -فرهنگي طالق بهويژه
براي زنان و کودکان جهت پرهيز از شتابزدگي زوجين در أخذ تصمي ِم فوري
و نس��نجيده براي طالق ،ترويج فرهنگ مراجعه خانوادهها به مراکز مشاوره
خانواده در هنگام بروز اختالفات ،پرهيز خانوادهها از جدي نگرفتن ازدواج
فرزندان ـ ازدواجهاي ش��تابزده ـ و ازدواجهاي تحميلي و ناسنجيده براي
فرزندان ،و توس��عه مراکز آموزشي مش��اوره خانواده قبل و بعد از ازدواج و
ايجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاههاي خانواده.
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