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افزايش نرخ طالق ،طي دهههاي اخير در ايران نگرانيهاي مختلفي را نزد مسئولين
و محققان درپي داش��ته است .اين مقاله مرور دس��تاوردهاي پژوهشهايي است که
طي س��ه دهه اخير به علل طالق در ايران پرداختهاند .با مرور تحقيقات درجستجوي
اوليه  140س��ند (ش��امل مقاالت و پاياننامهها) و در سه مرحله غربالگري 28 ،مورد
ِ
پروبلماتيک «چرايي
انتخاب و بررسي شده است .يافتهها نشان ميدهد که در سطح
طالق» ،حدود  55درصد س��ؤاالت ،جنبه اجتماعي ـ جمعيت ش��ناختي داشتند؛ 24
درصد جنبه روانش��ناختي و تنها ح��دود  21درصد به عوامل اقتصادي ميپرداختند.
«س��ن ازدواج و اختالف س��ن زوجين»« ،عوامل اقتصادي»« ،وضعيت تحصيالت» و
«تعداد فرزند» ،بيش��ترين متغيرهاي مستقلي بودند که به عنوان عوامل موثر بر طالق
مورد بررسي قرار گرفتهاند .در نتيجه علل بازشناسي شده در اين پژوهشها به لزوم
توجه به موضوع کنترل آسيبهاي اجتماعي به ويژه مواد مخدر ،توجه به سطح رفاه
اجتماعي و اهميت مديريت تغييرات اجتماعي اشاره دارد .همچنين براي عمق بخشي
به درک موضوع ،بايد در جهتدهي و حمايت از تحقيقات مربوط به طالق گامهاي
جديتري برداش��ت .به لحاظ فني پژوهشها نيازمند جهتگيريهاي بين رش��تهاي و
تنوع بخش��ي به روشها و مدلها خصوصًا تعادل بخش��ي به غلبه مدلهاي فرضيه
آزماي پوزيتيويستي هستند.
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مقدمه و بيان مسئله

طالق ،علل و پيامدهاي آن زنجيرهاي از مسايل اجتماعي امروز اکثر
جوامع بشري و از جمله جامعه ايران است .افزايش نرخ طالق طي دهههاي
اخير فارغ از تبيينهاي جامعه شناختي يا جمعيت شناختي آن يا پيامدهاي آن
براي نظام شخصيت افراد يا روند توسعه جامعه ،نگرانيهايي را نزد مسئوالن
و همچنين رهبران اخالقي جامعه برانگيخته است و اين نگرانيها به صورت
بازانديشانه در کنش عوامل اجتماعي تاثير گذارده و از اين مسير ،از صورت
يک موضوع و مسئلة صرفًا آکادميک خارج شده و در متن جامعه نيز طنين
يافته است.
آمارها نشان ميدهد که در سال  1388از هر صد ازدواج چهارده طالق
در کل کشور رخ داده و اين آمار براي استان تهران از مرز  26طالق نيز
گذشته است .به بيان دقيقتر بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازمان ثبت
احوال کشور ،1در سال  125747 ،1388واقعه طالق ( 106548در مناطق
شهري و  19199در مناطق روستايي) به ثبت رسيده است .يعني ،در هر شبانه
روز  345و در هر ساعت  14طالقثبت شده که نسبت به تعداد 110510
ثبت واقعه طالق در سال  13/8 ،1387درصد افزايش يافته است.
 -1در زمينه طالق ،نهادهاي مختلف از جمله سازمان بهزيستي ،سازمان ملي جوانان و سازمان
ثبت احوال کشور ،آمار ارائه ميدهند که اين آمار معموال با هم تطابق ندارند .از همين رو ،کليه
آمار استفاده شده در اين قسمت برگرفته از نشريات سازمان ثبت احوال كشور (دفتر آمار و
اطالعاتجمعيتي) است.
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و والديني بر مردان و زنان مطلقه ،فرزندان طالق و اجتماع است (ويس،1

 .)1975بسياري از بررسيهاي انجام شده ،از رابطهي بين طالق با اعتياد ،جرم
و بزهکاري ،روان پريشي ،عدم تعادل شخصيتي ،مسايل آموزشي و تربيتي،
خودکشي ،جامعه ستيزي و نظاير آن حکايت مي کنند (پيران .)1369 ،تحقيقات
نشان ميدهد که  2/5درصد از مراجعان به مراكز بازپروري معتادان كل کشور
(گلمحمدي 95 ،)1378 ،درصد دختران فراري (علي باالزاده 26 ،)1383،درصد
كودكان خياباني (علي باالزاده ،)1383،از فرزندان خانوادههايي هستند كه پدر و
مادر آنها طالق گرفته با نامادري يا ناپدري زندگي ميکنند .به گزارش سازمان
بهداشت جهاني ،در سيزده كشور مورد مطالعه در اتحاديه اروپا ،مهمترين
عامل مرتبط با خودكشي ،طالق است (اميدي .)1380 ،به عالوه طالق تاثير
فزايندهاي بر کودکان ميگذارد و موجب افزايش فرزندان تکسرپرست و
افزايش زنان سرپرست خانوار ميگردد.
همه اين مسائل ،ضرورت شناخت علمي و همه جانبه از علل بروز و
افزايش طالق در جامعه را خاطرنشان ميکند ،وظيفهاي که نيازمند توجه
محققان و پژوهشگران علوم اجتماعي و حمايت و جهتدهي پژوهشها
توسط سياستگذاران ،برنامه ريزان و مسئولين امر است .مرور تحقيقات انجام
شده در زمينه موضوع و واکاوي انتقادي يافتههاي آنها ميتواند درک صحيح
1- Weiss, Robert S.
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و جامعي از وضعيتشناختي موجود و کاستيها و قوتهاي آن بهدست
دهد .بر اين اساس اين پژوهش در پي اين سؤال است که تحقيقاتي که طي
سه دهه اخير به موضوع طالق پرداختهاند چه دستاوردي داشته است ،به بيان
دقيقتر طي اين دوره زماني توجه به تحقيق در موضوع طالق چه روندي
داشته ،تحقيقات انجام شده چه سؤاالتي را طرح کردهاند ،متدولوژيهاي
به کار رفته در پژوهشهاي طالق چه بوده ،پژوهشها عمدتًا بر چه مباني
نظري استوار شدهاند و نهايتًا اين تحقيقات چه يافتهها و نتايجي بدست
دادهاند.
مفهوم شناسي طالق

در دانشنامه بينالمللي ( )2002طالق ،انحالل قانوني پيوند ازدواج
تعريف شده است .طبق اين تعريف ،از ميان کليه مشکالت اجتماعي هيچ
يک به اندازه طالق آثار بلندمدت ندارد .همچنين در ميان همه مشکالت
اجتماعي که پژوهشگران اجتماعي با آن مواجه ميشوند ،دشوارترين موضوع
در زمينه حل علل و پيامدها ،طالق است .براساس تعريف دانشنامه ،طالق،
معموالً پس از يك دوره اختالل يا بيسازماني در روابط زناشويي واقع
ميشود .انحالل زناشويي مفهوم وسيعي است كه طالق تنها يكي از اسباب
آن است .مرگ يكي از دو همسر ،متارکه و فسخ ازدواج ،شكلهاي ديگر
انحالل زناشويياند (دايرة المعارف جهاني.)51 -54 :2002 ،1
1- International encyclopedia
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متعددي از نظر جامعهشناسي اهميت دارد .نرخ طالق عمدتًا به عنوان شاخصي
براي سالمت و پايداري نهاد خانواده در يک جامعه محسوب ميشود .از
منظر ديگر ،طالق يکي از مهمترين مراحل گذار در زندگي شخصي هر
فرد محسوب ميشود .از اين جهت ،طالق به اندازه گذارهاي ديگر زندگي
اعضاي خانواده (ازدواج مجدد ،تولد فرزند و بازنشستگي) داراي اهميت
است .جامعهشناسي در مطالعه طالق بر روي روندهاي اجتماعي تمرکز
فراوان دارد که اين فرآيندها به طور برجسته در تحليلهاي مرتبط با صنعتي
شدن ،نرخ فقر ،دسترسي به آموزش ،راهبردهاي حل تضاد و قانون مشاهده
ميشود (ادگار.)700-709:2000،1

برخ��ي از نظريه پ��ردازان رويکرد انتقادي ،طالق را ب��ه عنوان فرايندي
نگريستهاند که از مراحل مختلف ترکيب شده است .اين مراحل ،تفاوتهاي
کيف��ي در نوع مواجهه با مس��ائل طالق و درجه س��ازگاري اف��راد با آن را
نش��ان ميدهد .از نظر کاسلو ،)1986( 2اسپرانکل و استورم ،)1983( 3طالق
دربرگيرنده س��ه دوره اس��ت )1 :دوره قبل از طالق ،تصميمگيري؛  )2دوره
حي��ن طالق ،بازس��ازي و  )3دوره پس از طالق ،بهبودي (ب��ه نقل از يانگ و

1- Edgar
2- Kaslo
3- Sprankel&Storm
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النگ .)2006 ،1به اعتقاد پل يوهانن ،2چنانچه زوجي تصميم به طالق بگيرند،
تعدادي مراحل انتقالي عمده در س��بک زندگي و نگرش بايد طي شود .وي
شش مرحله متداخل طالق را متمايز ميسازد که چنانچه زوجي از يکديگر
جدا ش��وند ناچارنـد آنـها را پـشت س��ر بگذارند .اين مراحل شامل طالق
عاطفي ،طالق قانوني ،طالق اقتصادي ،طالق هماهنگي ميان والدين ،طالق
اجتماعي و طالق رواني است .هر يک از اين مراحل ممکن است دشواريها
و تنشهايي پديد آورد که بر زن و شوهر ،فرزندان ،خويشاوندان و دوستان
آنها اثر گذارد.
روند طالق طي سه دهه در ايران

در دهه اول مطابق اطالعات موجود ،نرخ طالق باال بوده است ،بهگونهاي
که در سال  1355به ويژه در مناطق شهري برابر با  1/43در هر هزار ،گزارش
شده است .پس از آن در سال  1360روند طالق در کل کشور از 1/07به
 ،0/83در مناطق شهري از  1/43به  1/11و در مناطق روستايي از  0/49به
( 0/36در هزار) کاهش يافته است .پس از آن ،طي سالهاي  1360تا 1367
ميزان خام طالق در مناطق شهري و کل کشور تا حدودي باال بوده است ،اما
روندي ثابت داشته است .باالبودن نسبي طالق طي اين سالها به ويژه در
مناطق شهري ميتواند ناشي از بحرانهاي اقتصادي آن دهه باشد .در سال
1- Young, Mark E &Long, Lynn L.
2- Pol Yohannan
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بعد از آن دوباره روند افزايشي را طي کرده است .با اين وجود مشاهده مي
شود که تغييرات چندان نيست .به طوري که نرخ طالق در دهه اول پس از
انقالب ( )1360-1369در کل کشور از  0/83تغيير نيافته ،در مناطق شهري
از  1/11به  0/99و در مناطق روستايي از 0/36به  0/49در هزار ،تغيير يافته
است .البته همان طور که مشاهده ميشود ،نرخ طالق در مناطق روستايي
افزايش يافته است اما تفاوت قابل مالحظهاي نيست .در دهه دوم بعد از
انقالب ( )1370-1379نيز نوسانات تا حدودي مشابه است .تا سال 1372
اين روند کاهش و از سال  73به بعد افزايش يافته است .اما در نهايت اگر کل
روند اين دهه را مشاهده کنيم ،نرخ طالق طي  1370تا  1379در کل کشور
از 0/88به  ،0/83در مناطق شهري از  1/01به  1/10و در مناطق روستايي از
 0/44به  0/40تغيير يافته است .همان طور که مشاهده ميشود تنها مناطق
شهري با افزايش نرخ طالق مواجه بوده است .در حالي که هم در مناطق
روستايي و هم در کل کشور شاهد کاهش نرخ طالق هستيم .اما روند طالق
در دهه سوم ( )1380-1388يعني از سال  1380روندي کامال صعودي
داشته است به طوري که از  0/95به  1/71در هزار در کل کشور افزايش يافته
است .همچنين ،ميزان طالق در مناطق روستايي به بيش از دو برابر (از 0/41
به  0/88در هزار) و در مناطق شهري نزديک به دوبرابر (از  1/01به  2/09در
هزار) صعود کرده است.
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ماخذ :سازمانثبتاحوالكشور ،دفتر آمار و اطالعاتجمعيتي

روششناسي تحقيق

مرور تحقيقات گذشته به شيوههاي مختلفي انجام ميپذيرد که يکي از
شناختهشدهترين آنها مرور نظاممند است که در واقع جستجوي ساختيافتهاي
است كه بر اساس قوانين و ضوابط از قبل تعيين شده انجام ميگردد .دو
خصيصه اصلي مرور نظاممند عبارتست از :اول آنکه داراي پايايي باال است،
يعني تكرارپذير است .دوم آنکه در چند مرحله انجام ميشود؛ و در ابتدا
جستجو بسيار گسترده و با حساسيت باال است و در مراحل آخر اختصاصي
ميشود (گالس1981،؛ کنت.1)1996،

به طور کلي ،دو دسته مقاله مروري وجود دارد -1 :مرور نقلي 2و -2
مرور نظاممند3؛ مرور نقلي ،روشي سنتي است و با توجه به اينکه يک فرايند

1- Glass,1981; Kenneth,1996
2- Narrative Review
3- Systematic Review
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دادههاي محدودي موجود باشد ،ارزشمند خواهد بود .اما در مرور نظاممند،
با شناسايي دقيق ،منظم و برنامهريزي شدة تمام مطالعات مرتبط ،ميتوان نقد
عينيتري انجام داد و به مشکالت مربوط به مرور نقلي فائق آمد (گالس1981،؛
کنت.)1996،

جامعه آماري اين مطالعه نظاممند شامل تمامي تحقيقاتي است که طي سه
دهه اخير يعني دوره  1359تا 1389به عوامل مؤثر بر بروز طالق پرداختهاند.
در جريان اجراي اين مطالعه ،در مرحله نخست جستجو در مرکز دادههاي
پايگاه اطالعات علمي ( ،)SIDپژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران
( )IranDocو بانک اطالعات نشريات و مجالت ايراني ( )MagIranانجام شد.
در مرحله دوم ،بر اساس نتايج جستجوي اوليه 140 ،سند (شامل مقاالت
و پاياننامهها) به دست آمد؛ و در مرحله سوم 28 ،مورد ،پس از خوانش
چکيده و تعيين ارتباط و تناسب با موضوع ،غربال شده و براي استخراج
دادهها انتخاب گرديد.
در نهايت ،دادههاي موجود در منابع بر اساس جدول ماخذشناسي شامل
موارد  -1مشخصات عمومي  -2اهداف و سواالت تحقيق -3 ،متدولوژي
تحقيقات -4 ،مباني نظري تحقيقات و  -5يافتهها و نتايج تحقيقات استخراج
و طبقهبندي گرديد .در ادامه ،يافتههاي طبقهبندي شده اين مطالعه ارائه
1-Subjective
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ذهني 1است مستعد خطا و تورش ميباشد و فقط در مواردي که شواهد و
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ميشود:
نتايج و يافتهها
سيماي پژوهشهاي مورد مطالعه

همان طور که اشاره شد ،پس از استخراج و غربالگري پژوهشهاي انجام
شده بر اساس تناسب موضوعي و زماني در جريان مرور ،در نهايت تعداد
 28پژوهش ،مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت .در ادامه مشخصات عمومي
اين پژوهشها ،شامل پوشش زماني آنها ،جنسيت مؤلفان و نوع مأخذ مورد
مطالعه توصيف ميگردد.
فراواني پژوهشها و پوشش زماني

طبقهبندي محدوده زماني انجام پژوهشها ،بر اساس دهههاي زماني
 1360الي ( 1369دهه  1370 ،)60الي ( 1379دهه  ،)70و  1380الي 1389
(دهه  )80حاکي از آن است که عمده تحقيقات و مطالعات انجام شده در
حوزه عوامل موثر بر طالق مربوط به دهه پاياني ،يعني سالهاي دهه 80
است .به طوري که  75درصد پژوهشهاي انجام شده در خصوص عوامل
مؤثر بر طالق در بازه زماني  1380الي  1389انجام شده است .پس از آن،
 21/5درصد پژوهشهاي مورد مطالعه ،در دهه  1370اجرا شده ،و در نهايت
تنها يک مورد پژوهش (معادل  3/5درصد) مشاهده شد که در دهه 1360
انجام شده بود .الزم به ذکر است که طبقه بندي پژوهشها بر اساس دهههاي
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برخي از تحقيقات ،دادههاي مربوط به سالهاي پيشين را نيز مورد بررسي
قرار داده بودند.
جنسيت مؤلفان

در بررسي جنسيت مولفان پژوهشهاي مورد مطالعه ،مشخص شد که
نسبت مولفان مرد ( 30نفر) نسبت به زن ( 20نفر) بيشتر است .به طوري
که  60درصد محققين را مردان ،و  40درصد را زنان تشکيل ميدادند .الزم
به ذکر است که برخي از تحقيقات (به ويژه در قالب مقاالت) بيش از يک
مؤلف داشتند ،لذا تعداد مؤلفان از تعداد پژوهشهاي مورد مطالعه بيشتر
است .جنسيت مؤلفان هم ميتواند سهم زنان در پژوهش را مشخص نمايد
و هم در بين موضوعات مختلف نشانگر عالقهمنديهاي متفاوت محققان
متاثر از جنسيت آنها باشد .با توجه به افزايش سهم زنان در بين دانشجويان
رشتههاي علوم انساني(تا حدود 60درصد) طي اين سه دهه و همچنين
افزايش سهم زنان در توليد مقاالت علمي ،اين موضوع ميتواند مورد توجه
محققان جنسيت باشد البته پيشرفتهاي حاصله در کل جهان در مورد سهم
زنان در حوزه تحقيق و توسعه رضايتبخش نيست .زنان در کشورهاي
عضو سازمان کنفرانس اسالمي  26/8درصد از کل پژوهشگران را به خود
اختصاص دادهاند که قدري کمتر از متوسط جهاني ( 29/5درصد) است.
شکاف ،زماني بيشتر است که تعداد زنان پژوهشگر در کشورهاي اسالمي
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با اتحاديه اروپا ( 34/4درصد) و بعضي از کشورهاي توسعه يافته مثل نروژ
( 37درصد) و زالندنو ( 43/3درصد ) مقايسه ميشود .با اين همه ،هنوز
متوسط کشورهاي اسالمي بيشتر از بعضي ديگر از کشورهاي توسعه يافته
مانند کره جنوبي( 20/5درصد) و ژاپن ( 18/2درصد) ميباشد .از آنجا که
آمارهاي ايران به طور منظم به يونسکو ارائه نميشود ،دادههايي از اين دست
ميتواند مبنايي براي برآوردها باشد.
نوع پژوهشها

پژوهشهاي مورد مطالعه را مي توان در دو دسته طبقه بندي کرد.1 :
پاياننامه هاي دانشگاهي .2 ،مقاالت علمي – پژوهشي .بر اين اساس ،حدود
 57درصد پژوهش و پايان نامه و حدود  43درصد باقيمانده نيز مقاالت
علمي بوده است .الزم به ذکر است که در جريان جستجو و غربالگري
پژوهشها ،مقاالتي بودند که بر اساس نتايج برخي از پاياننامهها تدوين شده
بودند که در خصوص اين موارد ،تنها قالب مقاله لحاظ گرديد.
جدول ( :)1نوع ماخذ پژوهشهاي مورد مطالعه
نوع ماخذ

فراواني

درصد

پايان نامه

16

57/1

مقاله

12

42/9

مجموع

28

100
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بررسي و طبقهبندي سواالت يا فرضيات پژوهشهاي انجام شده ،حاکي
ِ
پروبلماتيک «چرايي طالق» که جوياي علـل و
از آن است که در سطح
عـوامـل مـؤثر بـر طالق اسـت ،مـيتـوان به سه دسته پرسش اشاره کـرد:
 .1پرسشهاي جامعه شناختي ـ جمعيت شناختي .2 ،پرسشهاي اقتصادي،
و  .3پرسشهاي روانشناختي .بر اين اساس ،ميتوان استدالل کرد که حدود
 55درصد سواالت ،جنبه اجتماعي ـ جمعيتي داشتند؛ پس از آن ،حدود 24
درصد پرسشها جنبه روانشناختي داشتند و در نهايت ،تنها حدود  21درصد
سواالت بودند که به عوامل اقتصادي ميپرداختند.
ِ
سواالت پژوهشهاي مرور شده
جدول ( :)2رويکرد پروبلماتيک و مقولهبندي
مقولهبندي سؤاالت

فراواني

درصد

اجتماعي  -جمعيتي

23

54/7

روانشناختي

10

23/9

اقتصادي

9

21/4

مجموع

42

100

روششناسي پژوهشهاي مورد مطالعه
نوع روش تحقيق

بررسي و دستهبندي روششناسي به کار رفته در تحقيقات مرور شده،
حاکي از آن است که بيش از نيمي از تحقيقات ( 64درصد معتبر) با استفاده
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پروبلماتيک پژوهشها
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از روش پيمايش انجام شده است .پس از آن 16 ،درصد تحقيقات که عمدتًا
رويکردي روانشناختي داشتند ،با استفاده از روشهاي شبه آزمايشي انجام
شدهاند .روش اجراي  12درصد تحقيقات ،مطالعه اسنادي بوده ،و در نهايت،
حدود  8درصد تحقيقات به شيوه ميداني انجام شده است .شايان ذکر است
که از ميان تحقيقات مرور شده ،سه مورد وجود داشت که توضيحات کافي
در خصوص روششناسي تحقيق ارائه نشده بود.
جدول ( :)3نوع روش به کار رفته در پژوهشهاي مورد مطالعه
نوع روش

فراواني

درصد

درصد معتبر

پيمايش

16

57/2

64

شبه آزمايشي

4

14/3

16

اسنادي

3

10/7

12

ميداني

2

7/1

8

نامشخص

3

10/7

-

مجموع

28

100

100

رويکرد روششناختي

در بررسي رويکرد روششناختي تحقيقات مورد مطالعه ،مشخص شد
که حدود نيمي از تحقيقات ( 52درصد) ،رويکرد توصيفي داشتند و در مقابل
 48درصد تحقيقات ،رويکردي تبييني اتخاذ کرده بودند .شايان ذکر است
که ،در برخي از پژوهشها ،رويکردهاي روششناختي با يکديگر همپوشاني
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نشد.
جدول ( :)4رويکرد روششناختي تحقيقات مورد مطالعه
رويکرد روش

فراواني

درصد معتبر

توصيفي

13

52

تبييني

12

48

25

مجموع

100

جامعه آماري تحقيقات

مقياس جامعههاي آماري مورد بررسي در تحقيقات مرور شده ،در قالب
سه دسته قابل طبقهبندي است .1 :کشوري و ملي .2 ،جامعه شهري.3 ،
اجتماع کوچک .بر اساس محاسبات انجام شده ،جامعه آماري حدود 80
درصد تحقيقات در مقياس شهري بوده است .پس از آن ،حدود  15درصد
تحقيقات در مقياس اجتماعات کوچک انجام شده ،و در نهايت تنها يک
مورد تحقيق (اسنادي) مشاهده شد که در سطح ملي انجام گرفته بود.
جدول ( :)5مقياس جوامع آماري مورد بررسي
فراواني

درصد

درصد معتبر

مقياس بررسي
جامعه شهر

21

75

80/8

اجتماع کوچک

4

14/3

15/4

کشوري – ملي

1

3/6

3/8

نامشخص

2

7/1

-

مجموع

28

100

100
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حجم نمونههاي مورد بررسي

بر اساس محاسبات انجام شده ،در مجموع تحقيقات مرور شده ،معادل
 5837نمونه آماري ،مورد بررسي قرار گرفت .دستهبندي اين نمونهها بر
اساس تکنيکهاي گردآوري دادهها ،حاکي از آن است که اطالعات 83/3
درصد نمونهها با تکنيک پرسشنامه گردآوري گرديده 15/6 ،درصد اطالعات
نمونهها در قالب مطالعه سند (پرونده) استخراج گرديده ،و در نهايت ،تنها
حدود  1درصد اطالعات نمونهها از طريق مصاحبه گردآوري شده است.
جدول ( :)6حجم نمونه به تفکيک تکنيکهاي گردآوري داده
حجم نمونه

فراواني

درصد

تعداد پرسشنامه

4865

83/3

تعداد سند (پرونده)

908

15/6

تعداد مصاحبهنامه

64

1/1

مجموع

5837

100

انواع متغيرهاي مورد بررسي (وابسته  /مستقل)

ت متغيرهاي مورد بررسي در تحقيقات مرور
طبقهبندي و محاسبه نسب 
شده ،در دو دسته کلي متغيرهاي وابسته و متغيرهاي مستقل در جدول
زير ارائه شده است .بر اين اساس« ،طالق» بيشترين متغير وابسته مورد
بررسي بوده و «سن ازدواج و اختالف سن زوجين» رايجترين متغير مستقل
مورد بررسي بوده است .پس از آن ،متغيرهايي همچون «عوامل اقتصادي»،
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به عنوان عوامل موثر بر طالق مورد بررسي قرار گرفتند.
جدول ( :)7انواع متغيرهاي بررسي شده در پژوهشها
انواع متغيرها

وابسته

فراواني

درصد

طالق

10

8/7

گرايش به طالق

4

3/5

رابطه زناشويي (موفقيت يا شکست)

4

3/5

مدت زندگي مشترک (طول مدت ازدواج)

3

2/6

سن ازدواج و اختالف سن زوجين

13

11/4

عوامل اقتصادي

12

10/5

وضعيت تحصيالت

9

7/8

تعداد فرزند

9

7/8

تفاوت عقايد زوجين

8

6/9

طول مدت زندگي مشترک

7

6/1

اعتياد و سوءمصرف مواد يا الکل

5

4/4

5

4/4

برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري

4

3/5

مشکالت جنسي

4

3/5

عوامل خانوادگي

1

مستقل

اختالالت رواني

4

3/5

ويژگي هاي شخصيتي

3

2/6

ضعف در مهارت هاي رفتاري و ارتباطي

3

2/6

خشونت خانگي

3

2/6

عدم صداقت و اعتماد

2

1/7

ازدواج اجباري

1

0/8

ناباروري

1

0/8

مدت زندگي مشترک

1

0/8

115

100

مجموع

 -1عوامل خانوادگي مقولهاي است که شامل مواردي نظير  -1دخالت خانوادههـاي زوجـين،
 -2سابقه طالق در خانوادهها و  -3تعارض فرهنگي خانوادهها است.
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«وضعيت تحصيالت» ،و «تعداد فرزند» ،متغيرهاي مستقل ديگري بودند که
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پارادايم شناسي و نظريات حاکم بر تحليلها

پارادايمهاي تبييني و نظريات حاکم بر تحقيقات مرور شده ،در قالب
دو دسته خرد و کالن ،طبقهبندي شدند .بر اين اساس ،رايجترين نظريه
خرد مورد استفاده در تحقيقات مربوط به نظريه «مبادله» ،و پس از آن نظريه
«شبکهاي» بود .در سطح نظريات کالن نيز ،رايجترين نظريات به کار رفته،
نظريه «بحران ارزشها» ،و نظريات انحرافات اجتماعي بودند.
جدول ( :)8انواع نظريات به کار رفته در پژوهشها
نظريات

خرد

کالن

فراواني

درصد

مبادله

6

17/1

شبکهاي

4

11/5

همسان همسري

3

8/6

نياز – انتظار

3

8/6

توسعه خانواده

2

5/7

نقشها

2

5/7

بحران ارزشها

3

8/6

انحرافات اجتماعي

3

8/6

آنومي

2

5/7

نظامها

2

5/7

بحران وجدان جمعي

2

5/7

عوامل اقتصادي

2

5/7

فمينيستي

1

2/8

35

100

مجموع
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در بررسي يافتههاي تحقيقات مورد مطالعه ،عوامل موثر و مرتبط بر طالق
در قالب سه دسته اجتماعي ،اقتصادي ،و روانشناختي طبقهبندي شدند .بر
اين اساس ،در سطح اجتماعي« ،سن ازدواج و اختالف سني زوجين» در
 13/5درصد موارد به عنوان رايجترين عامل موثر بر ازدواج مورد اشاره بوده
است .پس از آن ،ميتوان به «سطح تحصيالت و تفاوت تحصيلي زوجين»،
«عوامل و مسائل خانوادگي» ،و «سوءمصرف مواد و ارتکاب جرم» در دسته
عوامل اجتماعي موثر بر طالق اشاره کرد .در سطح اقتصادي« ،مشکالت
مالي و اقتصادي» در حدود  10درصد تحقيقات مورد اشاره قرار داشت .در
سطح روانشناختي نيز« ،اختالالت رواني» و «ضعف در مهارتهاي رفتاري
و شخصيتي» به عنوان عوامل موثر بر طالق ،مورد اشاره حدود  7درصد
تحقيقات قرار داشتند.
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جدول ( :)9يافتههاي مربوط به عوامل مؤثر بر طالق در پژوهشها
عوامل موثر بر طالق

اجتماعي

اقتصادي

رواني

فراواني

درصد

سن ازدواج و اختالف سني زوجين

11

13/5

سطح تحصيالت و تفاوت تحصيلي زوجين

9

11

عوامل و مسائل خانوادگي

7

8/5

سوءمصرف مواد و ارتکاب جرم

7

8/5

برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري

5

6/1

تعداد فرزندان

5

6/1

تفاوت عقايد زوجين

4

5/1

ازدواج اجباري

3

3/6

خشونت خانوادگي

3

3/6

تاثير مذهب و سنت

3

3/6

بي اعتمادي زوجين به يکديگر

3

3/6

مشکالت جنسي

2

2/5

مشکالت مالي و اقتصادي

8

9/8

نوع فعاليت و شغل

3

3/6

صنعتي شدن و شهرنشيني

2

2/5

نفقه و مهريه

1

1/2

اختالالت رواني

3

3/6

ضعف در مهارتهاي رفتاري و شخصيتي

3

3/6

82

100

مجموع

بحث و نتيجهگيري

نتيجه مرور پژوهشهاي طالق در ايران سه مسئله را خاطر نشان ميکند
اوالً مجموع علل بازشناسي شده در اين پژوهشها به لزوم توجه به کنترل
148

مرور سه دهه تحقیقات «علل طالق» در ایران

اهميت مديريت تغييرات اجتماعي اشاره دارد .همچنين براي عمق بخشي به
درک از موضوع ،نهادها و مسئوالن بايد در جهتدهي و حمايت از تحقيقات
مربوط به طالق سهم جديتري ايفا کنند .اين موضوع به عنوان مسئلهاي
اجتماعي در دهه اخير برخي پژوهشگران را به خود متوجه ساخته است و
اين هم يک فرصت و هم نماگري براي آنهاست .به لحاظ فني پژوهشها
نيازمند جهتگيريهاي بين رشتهاي و تنوع بخشي به روشها و مدلها
خصوصًا تعادل بخشي به غلبه مدلهاي فرضيه آزماي پوزيتيويستي هستند.
چنانچه پيشتر گفته شد سه دسته عوامل اجتماعي ،اقتصادي و روانشناسي
مرتبط با طالق در تحقيقات داخلي سه دهه اخير در زمينه طالق بازشناسي
شد .در اين جمعبندي مقايسهاي خواهيم داشت بين يافتههاي بدست آمده
از تحقيقات داخلي در مقايسه با تحقيقات جهاني.
در سطح اجتماعي« ،سن ازدواج و اختالف سني زوجين» به عنوان
رايجترين عامل موثر بر ازدواج مورد اشاره بوده است .در تحقيقات جهاني
نيز بر اين عوامل تأکيد ويژه شده است و در اغلب بررسيهاي انجام گرفته
يکي از عوامل مهم اجتماعي در بروز طالق ،سن ازدواج بوده است .بنا به
نتايج تحقيق آماتو و راجرز ( )1997در امريکا با عنوان «مطالعه طولي در
مورد مشکالت زناشويي و طالق ناشي از آن» ،پايين بودن سن ازدواج در
بروز طالق موثر است .کوردک ( )1993و الرسون و هلمن ( )1994نيز
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اين امر را مورد تأييد قرار دادهانــد .به طوري که بـر اساس تحقيقات آنها،
قويترين عامل پيشبيني کننده تزلزل و عدم ثبات زناشويي ،سن کم به
هنگام ازدواج است.
پس از مورد سن و تفاوت سني ،از بين عوامل طالق در تحقيقات داخلي
ميتوان به «سطح تحصيالت و تفاوت تحصيلي زوجين» اشاره کرد .برخي
تحقيقات جهاني بر وجود رابطه منفي ميان سطح تحصيالت زوجين و طالق
تاکيد کردهاند .به طور نمونه ،نتايج مطالعات مورگان و ريندفوش ()1985
و بوم باس ( )1991نشان ميدهد که خطر از هم پاشيدگي ازدواج با سطح
تحصيالت رابطه معکوس دارد و افراد داراي سطح تحصيالت باالتر کمتر
متقاضي طالق هستند (به نقل از يزدخواستي و ديگران .)1387 ،يافتههاي ديگر
نشان ميدهد که موفقيت در ازدواج با سن و تحصيالت همبستگي مستقيم
دارد 81 .درصد از زوج هاي داراي تحصيالت عالي که بيشتر از  26سال سن
داشتند و در دهه  1980ازدواج کرده بودند ،در  20سال بعد همچنان مزدوج
بودند 65 .درصد از زوجهاي داراي تحصيالت عالي که کمتر از  26سال سن
داشتند و در دهه  1980ازدواج کرده بودند ،در  20سال بعد همچنان مزدوج
بودند (السکومبه )47:2010،1در سال  2/9 ،2009درصد افراد بين  35-39بدون
مدرک دانشگاهي طالق گرفته بودند .آمار مشابه در مورد افراد داراي مدرک
دانشگاهي  1/6درصد است (ين)7:2010،
1- Luscombe, 2010
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شده است .در تحقيقات جهاني نيز مشکالت و به ويژه خشونت خانوادگي
به عنوان عاملي موثر به ويژه در رواج تقاضاي طالق در ميان زنان نشان داده
شده است .برخي مصاديق خشونت خانوادگي که در اين بررسيها به آن
اشاره شده است شامل عصباني بودن همسر ،فحاشي همسر ،بدبيني ،کتک
زدن همسر ،به کار بردن کلمات نامناسب در ارتباط و مشاجرات لفظي ،عدم
همدلي ،توافق و مشورت در امور زندگي است .پژوهشي با عنوان «مطالعه
طولي در مورد مشکالت زناشويي و طالق ناشي از آن» به وسيلهي آماتو و
راجرز ( )1997در امريکا به روش مطالعهي طولي انجام گرفت .اين مطالعه
نشان داد که بداخالقي ،حسادت ،عدم ارتباط و عصباني بودن به همراه
عوامل ديگر بر طالق موثر است .همچنين در تحقيق استوراسلي و مارکمن
( ،)1990بويسورت و الدوسور ( ،)1995ويسمن و ديگران ( )1997و ميلر
و ديگران( )2003مشکل ارتباطي در زوجين متقاضي طالق ،از جمله به
کار بردن کلمات نامناسب در ارتباط و مشاجرات لفظي ،در نظر نگرفتن
خواستههاي طرف مقابل ،عدم همدلي ،زمان نامناسب جهت ارتباط ،گوش
ندادن به طرف مقابل و عدم توافق در امور مهم زندگي را در طالق مؤثر
دانستهاند.
و نهايتًا در تحقيقات سه دهه اخير در ايران به رابطه «سوءمصرف مواد
و ارتکاب جرم» با طالق اشاره شده است که در تحقيقات متعدد جهاني نيز
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همين يافته تأييد ميشود .سوء مصرف مواد مخدر ،الکل و ارتکاب جرايم
به ويژه از سوي مردان يکي از عوامل مهم در بروز طالق شمرده ميشود.
پژوهشي با عنوان «مطالعه طولي در مورد مشکالت زناشويي و طالق ناشي
از آن» به وسيلهي آماتو و راجرز ( )1997در امريکا به روش مطالعهي طولي
انجام گرفت .اين مطالعه نشان داد که نوشيدن الکل به همراه عوامل ديگر
بر طالق موثر است .پژوهشي با عنوان «رابطهي مصرف الکل و طالق» به
وسيلهي استاک و بنکووسکي ( )1994در روسيه انجام شد .نتيجهي اين
پژوهش نشان ميدهد که بين مصرف الکل و طالق رابطه وجود دارد.
در سطح اقتصادي« ،مشکالت مالي و اقتصادي» در حدود  10درصد
تحقيقات داخلي مورد اشاره قرار داشت .اين يافته هم در تحقيقات جهاني
مکرر تائيد شده ،از جمله وامارتين و بومباس ( ،)1989ويدانوف ()1990
استوراسلي و مارکمن ( ،)1990کوردک ( ،)1993ويسمن و ديگران (،)1997
ميلر و ديگران ( )2003و وستمن و ديگران ( )2004در تحقيقاتي که انجام
دادهاند ،مشکالت مالي و اقتصادي را به عنوان يکي از مهمترين عوامل
اختالفات زناشويي نشان دادهاند.
در سطح روانشناختي نيز« ،اختالالت رواني» و «ضعف در مهارتهاي
رفتاري و شخصيتي» به عنوان عوامل موثر بر طالق در حدود  7درصد از
تحقيقات داخلي بوده است .برخي از تحقيقات جهاني انجام شده به ويژه در
حوزه روانشناسي بر تاثير عوامل فردي و روانشناختي موثر در طالق از جمله
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دلبستگي و  ...بر بروز طالق توجه نشان دادهاند .محققين در مطالعات خود
به بيماريهاي رواني به عنوان عاملي موثر در طالق اشاره کردهاند .کلي و
کونلي ( ،)1987بوت و جانسون ( ،)1994آماتو و راجرز ( ،)1997گاگنون
و ديگران ( ،)1999ويسمن ( )1999و ميلر و ديگران ( )2003در تحقيقات
خود نشان دادهاند که اختالالت روانپزشکي خفيف و شديد يا حتي عالئمي
از اين اختالالت ميتواند ثبات رضايت زناشويي را متأثر ساخته و منجر
به درخواست طالق يا طالق قطعي شود .همچنين ،بر اساس نتايج تحقيق
ايروينگ و بنجامين ( )2007وجود استرس شديد ،رابطهاي مستقيم با طالق
دارد .بسياري نيز بر روي تعامالت بين زوجين به منظور بررسي پيامدهاي
زناشويي ،تمرکز کردهاند .اين پژوهشها راههاي ارتباطي مؤثر را نشان داده
و نيز ابراز هيجانات زوجين به يکديگر را ،عامل تعيين کننده مهمي در رابطه
زناشويي پايدار معرفي کردهاند (گاتمن ،کوان ،کرير و اسواسون1998 ،؛ به نقل از

محسنيان و ديگران .)1386 ،اين مهارتها بخشي از مولفههاي هوش هيجاني
هستند .به طور کلي هوش هيجاني سهم قابل مالحظهاي در روابط بين فردي
و رضايت از رابطه دارد .به طوري که اسکات و همکاران ( ،)1998رابطه
معناداري را ميان رضايت زناشويي و هوش هيجاني نشان دادهاند (بريکر،

 .)2005از سوي ديگر پژوهشهاي تجربي چندي وجود دارند که از رابطه
ميان تمايز يافتگي و اضطراب مزمن ،رضايت زناشويي و آشفتگي رواني
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حمايت ميکنند (ميلر و اندرسون ،کاالناکيال2004 ،؛ به نقل از محسنيان و ديگران،

 .)1386به طور خالصه ،نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده نشان ميدهد
افراد با مشکالت تمايز يافتگي از رضايت زناشويي پايينتري برخوردارند
و دچار نقص در مهارتهاي ارتباطي و حل تعارض هستند (مورداک و گور،
.)2004

عالوه بر موارد ذکر شده که عوامل مشترک طالق در اکثر جوامع است.
هر جامعهاي بر اساس ويژگيهاي فرهنگي و تاريخي خود ممکن است علل
و عوامل متمايزي را در پيدايش اين پديده بروز دهد .از جمله در کشورهاي
درحال توسعه و گذار ،که کشور ما نيز با بسياري از جوامع ديگر در اين زمينه
شباهتهايي دارد ،تناقضهاي بين موقعيت سنتي و مدرن و پسامدرن و عدم
انطباق و هماهنگي بين تحوالت سريع تکنولوژيک و جهاني و پيامدهاي آن
در زندگي روزمره افراد و در يک برداشت کلي ،دشواري مديريت تغييرات
پرشتاب اجتماعي ،ممکن است باعث بروز زمينهها و عوامل انواع مشکالت
اجتماعي گردد .از سوي ديگر تغييرات اقتصادي و سياسي دهه اخير در ايران
اگر بدون توجه و اقدام جدي در خصوص پيامدهاي اجتماعي آن صورت
پذيرد ميتواند زمينهساز انواع مسايل اجتماعي گردد.
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½½آماتو ،پل.ر  .1380پيامدهاي طالق براي کودکان و بزرگساالن ،ترجمهي مهناز محمدي
زادگان ،روابط بين المللي انجمن اوليا و مربيان.
½½اميدي ،کاوه  .1380طالق و خودکشي ،تهران ،مرکز مطالعات معاونت اجتماعي ناجا.

½½باقريان نژاد اصفهاني ،زهرا .مقايسه ابعاد نارضايتي زناشويي زنان و مردان متقاضي
طالق شهر اصفهان( ،پاياننامه کارشناسي ارشد مشاوره ،تهران ،دانشگاه تربيت معلم)1380،

½½بهاري ،فرشاد .ارزيابي و مقايسه كارآيي خانواده بين زوجهاي غيرطالق و زوجهاي
در حال طالق مرجوعي به بخش روانپزشكي سازمان پزشكي قانوني كشور( ،پاياننامه
کارشناسي ارشد مشاوره ،تهران ،دانشگاه تربيت معلم)1379 ،

½½بهرامي ،س��ياوش .بررس��ي جامعه ش��ناختي عوامل موثر بر مي��زان گرايش به طالق
در شهرس��تان كرمانش��اه( ،پاياننامه کارشناسي ارشد جامعهشناس��ي ،مازندران ،دانشگاه
مازندران.)1386،
½½پيران ،پرويز  .1369در پي تبيين جامعه شناختي طالق ،رونق ،سال ،1ش اول.

½½تقيپور ،غالمرضا .بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر تقاضاي طالق زوجين متقاضي
طالق مراجعين مركز مشاوره طالق شهر ساري طي سالهاي( ،1379-80پاياننامه
بهاي اجتماعي ،تهران ،دانشگاه علوم
کارشناسي ارشد برنامهريزي پيشگيري از آسي 
بهزيستي و توا نبخشي.)1383 ،
½½جليليان ،زهرا .عوامل اجتماعي موثر بر درخواست طالق در شهر تهران( ،پاياننامه

155

سال چهاردهم  /شماره  / 53پاییز 1390

منابع

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 53پاییز 1390

کارشناسي ارشد جامعهشناسي ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبايي.)1375 ،
½½حجتي كرماني ،نسرين .بررسي خصوصيات شخصيتي زنان مراجعهكننده براي طالق به
دادگاه خانواده شهر كرمان در سال( ،1384رساله دکترا علوم پزشکي ،کرمان ،دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان.)1384 ،

½½خياط غياثي ،پروين؛ معين ،الدن و لهراسب روستا« .بررسي علل اجتماعي گرايش به
طالق در بين زنان مراجعهکننده به دادگاه خانواده شيراز» ،زن و جامعه ،پاييز ،سال  ،1ش،3
 ،103-77پاييز .)1381
½½داورپناه ،امالبنين .بررسي آماري وضعيت طالق در شهر تهران( ،پاياننامه کارشناسي
ارشد بهداشت ،تهران ،دانشگاه علوم پزشكي تهران.)1366 ،
½½دهقان ،فاطمه .مقايسه تعارضات زناشويي زنان متقاضي طالق با زنان مراجعه كننده
براي مشاوره زناشويي (غيرمتقاضي طالق)( ،پاياننامه کارشناسي ارشد مشاوره ،تهران،
دانشگاه تربيت معلم.)1380،
½½رياحي ،محمداسماعيل؛ علي وردي نيا ،اكبر و سياوش بهرامي كاكاوند« .تحليل جامعه
شناختي ميزان گرايش به طالق (مطالعه موردي شهرستان کرمانشاه)» ،پژوهش زنان (زن در
توسعه و سياست) ،سال  ،5ش ،3پياپي ( ،140-109 ،19زمستان.)1386

½½ريحاني ،طيبه و محمود عجم« .بررسي علل طالق در شهر گناباد سال  ،»1381افق
دانش ،سال  ،8ش( ،100-96 ،2پاييز و زمستان .)1381

½½زرگر ،فاطمه و حميد طاهر نشاط دوست« .بررسي عوامل موثر در بروز طالق در
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½½س��لطانيان ،نعمتاهلل .بررسي عوامل شخصيتـي مـوثـر بـر طـالق در استان كرمانشاه،
(پاياننامه کارشناسي ارشد روانشناسي ،تهران ،دانشگاه تربيت مدرس.)1380 ،

½½شعبان خاني ،بيژن .تعيين روند ازدواج و طالق در دوران بعد از انقالب و تعيين عوامل
موثر در زمان طالق طي سال  1373در شهر تهران( ،پاياننامه کارشناسي ارشد پزشکي
عمومي ،تهران ،دانشگاه علوم پزشكي تهران.)1372،
½½ش��كركن ،حس��ين و ديگران« .بررسي ويژگيهاي ش��خصيتي ،مهارتهاي اجتماعي،
س��بكهاي دلبس��تگي و ويژگيهاي جمعيتش��ناختي به عنوان پيشبينيهاي موفقيت و
شكست رابطه زناشويي در زوجهاي متقاضي طالق و عادي در اهواز» ،مجله علوم تربيتي
و روانشناسي ،سال ،13ش .)1385( ،30-1 :1

½½عطاري ،يوسف علي و ديگران«.بررسي اثربخشي دو رويکرد مشاورهاي و روان
درماني در کاهش نشانگان افسردگي ،اضطراب و پرخاشگري در ميان زنان متقاضي طالق
مراجعهکننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز» ،مطالعات تربيتي و روانشناسي،
سال ،7ش .)1385( ،85-63 :2
½½علي باالزاده ،مژگان  .1383تاثير طالق در گرايش دختران به فرار از منزل .تهران :مرکز
مطالعات معاونت اجتماعي ناجا.

½½علياسماعيلي ،مينا .بررسي عوامل مؤثر در تقاضاي طالق زنان  20تا  40سال شهر
تهران و مقايسه آن با عوامل رضامندي زناني كه چنين تقاضائي نكردهاند( ،پاياننامه
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شهرستان فالورجان» ،خانواده پژوهي ،سال سوم ،ش ( ،749-737 ،11پاييز .)1386
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کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبائي.)1374،
½½غالمحسين گودرزي ،منوچهر .تعيين علل طالق و بررسي اثرات حذف علل طالق بر
طول مدت ازدواج در شهر تهران در سال ( ،1378پاياننامه کارشناسي ارشد آمار حياتي،
تهران ،دانشگاه علوم پزشكي تهران.)1379،
½½فاتحيزاده ،مريم السادات؛ بهجتي اردكاني ،فاطمه و احمدرضا نصر اصفهاني« .بررسي

تاثير عوامل خانوادگي در پايين بودن آمار طالق در شهرهاي يزد ،اردكان و ميبد» ،مطالعات
تربيتي و روانشناسي ،سال ،6ش .)1384( ،136-117 :1
½½فروتن ،سيدكاظم و جديد ميالني ،مريم« .بررسي شيوع اختالالت جنسي در متقاضيان
طالق مراجعهكننده به مجتمع قضايي خانواده» ،دانشور ،سال  ،16ش ( ،42- 37 :78دي
.)1387
½½فيضآبادي ،سليمه .بررسي سبكهاي دلبستگي و نوع تصور از خدا و ارتباط آن
با رضايت از زندگي در بين زنان خواهان طالق و غير خواهان طالق شهرستان كاشان
(پاياننامه کارشناسي ارشد روانشناسي ،تهران ،دانشگاه الزهراء.)1386 ،
½½قطبي ،مرجان و ديگران« .وضعيت طالق و برخي عوامل موثر بر آن در افراد مطلقه
ساکن در منطقه دولتآباد» ،رفاه اجتماعي ،سال ،3ش .)1383( ،12

½½کاملي ،محمد جواد .1381بررسي وضعيت طالق جوانان (گزارش سازمان ملي
جوانان).
½½گل محمدي خامنه ،علي  .1378اعتياد به مواد مخدر :جرمانگاري يا جرمزدايي،
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½½گلشن ،صياد .بررسي طالق و عوامل اجتماعي  -جمعيتشناختي مؤثر بر آن در
سالهاي  1364 - 1370در شهرستان خوي (پايان نامه کارشناسي ارشد جمعيت شناسي،
تهران ،دانشگاه تهران.)1372،
½½مددي ،حسين .بررسي علل تقاضاي طالق زوجين (ديدگاه اقتصادي-اجتماعي) در
شهرستان اراك در نيمه دوم سال ( ،1378پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت رفاه اجتماعي،
تهران ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.)1380،
½½مالزاده ،جواد .بررسي ويژگيهاي شخصيتي در رابطه با عوامل تنيدگيزاي زناشوئي
در زوجهاي در حال طالق و سازگار( ،پاياننامه کارشناسي ارشد روانشناسي باليني ،تهران،
دانشگاه تربيت مدرس.)1374،
½½مهديخاني سرو جهاني ،ام ليال .زنان و طالق در اسالمشهر مقايسه زنان متقاضي طالق
و زناني كه همسرانشان متقاضي طالق هستند( ،پاياننامه کارشناسي ارشد مطالعات زنان،
تهران ،دانشگاه الزهرا.)1383,
½½يزدخواستي ،حامد و ديگران .بررسي احساس تمايل و تقصير با استرس ،افسردگي و
اضطراب متقاضيان طالق در شهرهاي اصفهان و اراک ،خانواده پژوهي ،سال  ،4ش :15
( ،275-263پاييز )1387
Amato,
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