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1- مقدمه و بیان مسئلهس

يکي از عمده ترين مسائلي که جوامع امروز بشري با آن دست به گريبان 

ايجاد کرده  نهايت جامعه  افراد و در  است و مشکالت عديده اي را براي 

است، از هم گسيختگي خانوادگي يا به بيان رايـج تر طالق است. طالق در 

مفهوم عام عبارت از انحالل شرعی، قانونی يا عرفی و اختياری و اضطراری 

خانواده تحت شرايط و اصول معين است )کاظمی پور، 1378: 87(. در سال هاي 

اخير، با افزايش آمار طالق، اين پديده به يک معضل مهم اجتماعي تبديل 

شده و متأسفانه روز به روز در حال افزايش است. از هم پاشيدگي ای که به 

دنبال خود تبعات منفي بسياري از جمله، مشکالت روحي و رواني اعضای 

خانواده، زمينه سازي جرايم مختلف، بي سرپرست شدن بسياري از کودکان 

و ... را بر پيکره ی جامعه بر جاي مي گذارد؛ چرا که طالق از نظر قانونی 

فقط يک حادثه است، اما از نظر جامعه شناسان و روان شناسان زنجيره ی به 

هم پيوسته ای است که برای هميشه قربانيان خود را متأثر خواهد ساخت. در 

مجموع، روند صعودي خيره کننده ی طالق در جوامع معاصر سبب شده که 

انديشمندان دوران جديد را در قالب اصطالحاتي همچون عصر طالق1 و 

انقالب طالق2 توصيف کنند )فروتن، 1392: 106(.

ايران نيز از اين وضعيت مستثني نبوده و بر اساس آمار رسمی سازمان 

ثبت احوال کشور در سال 1381، تعداد 67256 فقره طالق در کشور ثبت 

1- The age of divorce
2 - The divorce revolution
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شده است. اين عدد در سال 1390 به بيش از دو برابر )142841 فقره( رسيده 

است. با توجه به رشد شتابان طالق در دهه ی گذشته سؤال اصلی نوشتار 

حاضر اين است که عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع اين مسئله کدام اند؟

هم زمان با شدت يافتن نرخ وقوع طالق در سال های گذشته، پژوهش هاي 

بسياري به بررسي عوامل مؤثر در آن پرداخته اند. بر اساس نتايج اين پژوهش ها 

ـ که در پيشينه ی تحقيق به تعدادی از آنها اشاره شده است ـ  به عواملی 

مانند مشکالت اقتصادی، اعتياد همسر، مشکالت روحي، انتظارات متناقض 

و ... اشاره شده است. در اين مقاله، اين مسئله از منظر اجتماعی بررسی شده 

است. برخالف بسياری از پژوهش های ميدانی انجام شده درباره ی عوامل 

اجتماعی مؤثر در طالق که به سنجش اثر متغيرهای سطح خرد در طالق 

می پردازند، تحقيق حاضر با رويکردی متفاوت به دنبال برجسته کردن اثر 

متغيرهای تحقيق در سطح کالن است. 

منظور از عوامل کالن، آن دسته عواملی است که در کل جامعه وجود 

دارد؛ برای مثال اگر ارزش های غالب اجتماعی يک جامعه لذت جويی های 

آنی، سودگرايی و نگاه ابزاری باشد، به طور طبيعی، خانواده به عنوان نهاد 

اجتماعی ـ که منعکس کننده ی ارزش های آن است ـ متأثر از اين فرايند 

يا  فرد  با  بيشتر  که  از عوامل خرد، عواملی است  منظور  مقابل،  در  است. 

گروه های کوچک مثل گروه های مرجع سروکار دارد، عوامل ميانه ی ما بين 

فرهنگ ها  مانند خرده  وسط  عوامل حد  از  دسته ای  کالن،  و  عوامل خرد 

هستند. در اين راستا، ويليام گود معتقد است، ريشه ی اصلي رشد طالق 
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مظاهر س در  را  آن  علت  بايد  که  است  معاصر  خانواده ی  وضعيت  از  متأثر 

نوگرايي1جست وجو کرد )همان، 106(. از اين حيث، جامعه ی ايران در حال 

گذار است و در شرايط گذار اجتماعی افراد ويژگی هايی را کسب می کنند 

که نوع و شيوه ی کنش های آنها را متأثر می کند. بنابراين هدف نوشتار حاضر 

نشان دادن تأثير نشانگان اجتماعي گذار در مسئله ی طالق است.

2- پیشینه ی پژوهش

بررسي ادبيات موضوع  حاکي از آن است که مطالعات فراواني درباره ی 

طالق، عوامل و پيامدهاي آن انجام شده است و جامعه شناسان، روان شناسان 

پيشينه ی  بيان  در  بنابراين،  قلم فرسايي کرده اند.  باره  اين  در  و حقوق دانان 

تحقيق قرابت موضوعی و زماني مالک عمل قرار گرفته است.

اقتصادي  رابطه ی طالق و توسعه ی  بررسی  به  محموديان در تحقيقي 

ـ اجتماعي می پردازد. در اين پژوهش وی در صدد است تا نشان دهد که 

چگونه صنعتي شدن و شهرنشيني از حيث ايجاد تغييرات ساختاري، نهاد 

خانواده را متأثر می کند. به اعتقاد وی اين دو عامل نقش مهمي در کاهش 

باروري و افزايش اميد به زندگي داشته و ضمن فراهم سازی زمينه براي 

زندگي  از  آنها  انتظارات  و  توقعات  زنان،  مشارکت  و  تحصيالت  افزايش 

)محموديان، 1389:  می کند  فراهم  را  وقوع طالق  بستر  و  تغيير  را  زناشويي 

 .)13-41

1 - Modernization
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موسايي با رويکردی کالن نگر به تحليل تأثير سواد، شهرنشيني، هزينه و 

درآمد خانوار و توزيع آن بر نرخ طالق در ايران طي سال هاي 1353-85 

مي پردازد )موسايی، 1388(. 

رياحي در يک پيمايش ميزان گرايش به طالق را بررسی می کند. وی با 

استفاده از مفاهيم موجود در نظريه هاي همسان همسري، مبادله و شبکه به 

تحليلی جامعه شناختي می پردازد. بر اساس اين تحقيق، ميزان برآورده نشدن 

انتظارات همسران از يکديگر، تصور از پيامدهاي طالق، دخالت ديگران، 

تفاوت سطح تحصيلي و تفاوت عقايد همسران در ميزان گرايش به طالق 

آنها مؤثر است )رياحی، 1386: 109-140(. 

اسحاقي نيز در تحقيقي عوامل اجتماعي مؤثر بر درخواست طالق زنان 

را سنجيده است. يافته هاي اين تحقيق پيمايشی نشان مي دهد که سرمايه هاي 

زوجين )انسانی، فرهنگی و اقتصادی( و همسان همسري  نقش مهمی در 

تبيين طالق دارند )اسحاقی، 1391: 97-124(.

تغيير  نقش  برجسته  سازی  پيمايشی ضمن  تحقيق  يک  در  نيز  نعيمي 

ارزش ها، تعامل خانواده و ماهواره در بروز پديده ی طالق را بررسی کرده 

است. بر اساس اين تحقيق، شواهدی از تأثير استفاده از ماهواره در طالق 

مشاهده شده است )نعيمی، 1390: 191-211(.

فروتن نيز در تحقيقي چالش هاي خانواده ی معاصر، تأکيد بر طالق و 

نوگرايي در فرآيند گذار جمعيتي را بررسی کرده است. محقق با تکيه بر 

نظريه ی گذار جمعيتي و با رويکردي فرهنگيـ  اجتماعي، مهم ترين زمينه ها 
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مقياسي س در  را  طالق  و  معاصر  خانواده ی  تحوالت  با  مرتبط  روندهاي  و 

جهاني و به طور خاص ايران، تجزيه و تحليل می کند. خانواده ی معاصر با 

پديده  هاي نوظهوري )مانند خانواده ی تک والدي، خانواده ی تک فرزندي، 

بي فرزندي، زوج زيستي( مواجه شده است که بيشتر ارتباط تنگاتنگي نيز با 

تشديد ميزان طالق دارند. از نظر ايشان در مجموع، نوگرايي و مظاهر آن )به 

ويژه فردگرايي، صنعتي شدن و شهرنشيني( ريشه ی اصلي تغييرات بنيادين 

خانواده ی معاصر به ويژه طالق است )فروتن، 1392: 105-129(.

بوده  پيمايشی  انجام شده در مورد طالق،  بيشتر تحقيقات  آنجا که  از 

و واحد مشاهده و سطح تحليل آنها خرد است؛ لذا تأثير عوامل مرثر در 

طالق در سطح کالن، کامل درک نمی شود. وجه متمايز اين تحقيق با ساير 

تحقيقات انجام شده، نگاه کالن به متغيرها و استفاده از اطالعات همه ی افراد 

کشور است.    

3- مبانی نظری پژوهش

تحوالت بنيادين خانواده ی معاصر و روندهاي طالق يکي از مهم ترين 

مباحثي است که طيف متنوعي از نظريه ها و صاحب نظران به آن پرداخته اند، 

با اين حال رويکرد نوشتار حاضر بررسي شرايط برآمده از گذار و نوسازي 

بر طالق است.

3-1- تغییر ساختار خانواده 

که  است  اجتماعی  نهاد های  بنيادی ترين  و  مهم ترين  از  يکی  خانواده 

همواره در طول تاريخ، از تمامی تغيير و تحوالت نهاد های مختلف جامعه 
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تأثير پذيرفته و در آنها تأثير گذاشته است. اصطالح خانواده گاه به گروهی 

از افراد که روابط »زن و شوهری« يا »پدر و مادر و فرزندی« بين آنها وجود 

دارد، اطالق می شود و گاه مفهومی از يک گروه اجتماعی محدود را در بر 

دارد که افرادش با روابط گوناگونی، از جمله روابط خويشاوندی، به يکديگر 

مربوط اند )مقصودی، 1386: 7(.

اساسی ترين دگرگونی هايی که طی چند دهه ی اخير در ساخت و روابط 

خانوادگی در بيشتر نقاط دنيا روی داده است، تبديل خانواده ی گسترده به 

خانواده ی هسته ای است. از اين رو، از گذشته ای نه چندان دور تقريباً در 

بيشتر کشورها بعد خانواده به تدريج کوچک شده و يا در حال کوچک شدن 

است. دگرگونی خانواده ی ايرانی از خانواده ی گسترده به خانواده ی هسته ای 

در نيم قرن اخير آرام و کند، اما مستمر و قاطع بوده است.

و سببی  نسبی  بستگی های  بر  که  است  خانواده ی گسترده، خانواده ای 

گسترده  خانواده ی  است.  زناشويی  و  خونی  گروه  چند  شامل  و  استوار 

فرزندان خود را پس از ازدواج در خود جای می دهد و گسترش آن نيز به 

همين لحاظ است و به اين ترتيب ممکن است چند نسل زير يک سقف 

و در يک خانه ی مشترک زندگی کنند )وثوقی، 1371: 168(. در اين شکل از 

خانواده، پدر و مادر، مرکز ثقل خانواده را تشکيل می دهند و پسرها و نوه ها 

و عروس ها از آنها اطاعت می کنند. دخترها پس از ازدواج خانه ی پدری را 

ترک می کنند؛ بنابراين اغلب خانواده ی گسترده به شکل پدر مکانی است و 

مواردی که داماد در خانه ی پدر زن مسکن گزيند، نادر است. پدر نقش اصلی 
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اجتماعی زياد است. در مقابل خانواده ی هسته ای، خانواده ای است که از دو 

نسل والدين و فرزندان تشکيل شده است. خانواده ی هسته ای وجه شاخص 

جوامع صنعتی جديد است. به نظر می رسد تسلط آن از تحرک اجتماعی و 

نيز از رشد فرد گرايی که در مالکيت، حقوق و آرمان های اجتماعی عموم 

مردم در مورد سعادت و رضايت خاطر فردی منعکس است، ناشی شده 

باشد )همان، 169(.

به نظر می رسد، استحکام و پايداری و احتمال بقا در خانواده ی گسترده 

بيشتر از خانواده ی هسته ای است؛ چرا که در خانواده ی گسترده، هرم قدرت 

عمودی است. يعنی عمده ی تصميمات از باالترين شخص خانواده اتخاذ 

می شود و آن شخص پيرترين و داناترين شخص خانواده و معموالً پدر يا 

پدربزرگ است. در چنين خانواده ای، اگر بين فرزندان اختالفی پديد آيد، 

با پا در ميانی ريش سفيدان حل و از فروپاشی خانواده جلوگيری  معموالً 

می شود. در نتيجه اتحاد و همبستگی در اين نوع خانواده بيشتر است، اما 

از يک زن و مرد تشکيل می شود ـ بيشتر  خانواده ی هسته ای ـ که عمدتاً 

حالت شکننده دارد. جدايی از بزرگ ترها، ايجاد فاصله ی فيزيکی و مکانی 

و جدايی محل کار از خانه، همگی در تضعيف روحيه ی وفاق و يک دستی 

مؤثر است. در چنين خانواده ای، با بروز کوچک ترين مسئله ای، احتمال و 

زمينه ی از هم گسيختگی وجود دارد. به اعتقاد علمای اجتماعی، در ايران، به 

تبع جامعه که در حال تغيير و گذار از سنتی به مدرن است، خانواده ها نيز در 
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حال تغيير و گذار از گسترده به هسته ای هستند؛ طبيعتاً کارکردهای سنتی آن 

هم در حال از دست رفتن است )همان، 170(. 

هسته ای  خانواد ه های  است،  مدعی  گود  نيز  کارکردگرايی  حوزه ی  در 

بافت  يک  درون  که  ـ  پيشين  گسترده ی  خانواده های  نسبت  به  کنونی 

خويشاوندی وجود داشته اند ـ بار عاطفی سنگين تری را تحمل می کنند و 

چنين اضافه بار عاطفی خود موجب افزايش و تداوم کشمکش های ميان 

زوجين و زمينه سازی برای طالق می شود )گود، 1353: 248(.

3-2- تغییر ارزش ها  

به نظر بعضی از جامعه شناسان، از جمله عمده ترين علل طالق، پيدايش 

بحران در ارزش ها و هنجارها است. انسان همواره در زندگی شخصی و 

اجتماعی خود، از ارزش ها و هنجارهای ثابتی پيروی نمی کند، بلکه اين امر 

نيز مانند بسياری امور ديگر در معرض تغيير و تحول است. گذشت زمان 

و يا حتی تغيير مکان و شرايط خاص اجتماعی ديگر از جمله عوامل تغيير 

ارزش ها و نگرش هاست. در ابتدای زندگی، چيزهايی ارزش به شمار می رود 

که شايد بعدها جاذبه ی خود را از دست بدهد )يوسفي، 1383: 29(؛ برای مثال، 

کسی که ابتدا تحصيالت عالی برايش ارزشمند نبوده و بر همين اساس، به 

ازدواج در سطح ابتدايی راضی شده است، چنانچه در فرآيند تغيير ارزش ها، 

زندگی  ادامه  ی  به  قادر  شود،  ارزشمند  برايش  مدرک  و  عالی  تحصيالت 

مشترک نيست. 
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گود همچنين تغيير ايستارها در مورد طالق را بخشی از فرآيند عمومی س

سکوالريزه شدن جوامع غربی می داند. سکوالريزاسيون موجب کاهش تأثير 

ايمان مذهبی شده و نهاد خانواده ديگر نه به عنوان يک امر مقدس، بلکه به 

عنوان ابزاری برای ارضای نيازها و عواطف جنسی در نظر گرفته می شود. 

بديهی است در چنين جامعه ای نگرش به طالق نيز سهل گيرانه تر می شود 

)گود، 1353: 250(. در همين راستا، ون دوکا1 در نظريه ی گذار جمعيتي دوم2 

معتقد است که تحوالت بنيادين خانواده بيش از هر چيز ريشه در فردگرايي3 

دارد. يعني هنجارها و نگرش هايي که بيش از هر چيز بر حقوق و کاميابي هاي 

افراد تأکيد مي کند. در حالي که در گذشته جامعه معموالً معطوف به خانواده 

و فرزندان بود و دگرخواهي4 نقش اصلي در زندگي خانوادگي ايفاء مي کرد 

)فروتن، 1392: 108(.

دورکيم نيز در ميان عوامل اجتماعی کردن افراد، به نقش مذهب توجه 

می کند و معتقد است نيرومندی اعتقاد مذهبی در يک جامعه، بر همبستگی 

اجتماعی، تقويت وجدان جمعی و جلوگيری از بروز انحرافات و آسيب های 

اجتماعی می افزايد )کوزر، 1977: 200(.

تحقيقات تجربی برخی جامعه شناسان نشان داده است که نگرش اوليه به 

طالق و نهاد خانواده در احتمال بروز طالق در زندگی زناشويی مؤثر است. 

1- Van De Kaa
2 - The second demographic transition theory
3 -Individualism
4 - Altruism
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در واقع کسانی که نگرش مثبت تر و سهل گيرانه تری به طالق دارند، احتمال 

 Amato &( بيشتری دارد که در زندگی زناشويی خود به طالق روی آورند

.)Rogers, 1999: 69-86

3-3- شهرنشینی و صنعتی شدن

دانشمندان علم اجتماع، جامعه را با تعابير گوناگونی از جمله شهری، 

روستايی، کشاورزی، صنعتی، سنتی و مدرن تقسيم می کنند. معيار فهم اين 

نوع تقسيم بندی و مرزکشی بين جوامع، در نوع روابط اجتماعی حاکم بر آن 

جامعه است. 

نظام شهرنشيني و روند سريع آن در کشورهاي در حال توسعه سبب 

حاشيه نشيني  متورم،  خدمات  بخش  پيدايش  و  شهرها  به  گسترده  هجوم 

گسترده، بيکاري پنهان و پيدايش دوگانگي شبکه هاي اجتماعي مهاجرين در 

شهرها مي شود. شهرهاي کشورهاي توسعه نيافته نهاد هاي دورگه اي هستند 

که در نتيجه ی دو واکنش پديد آمده اند؛ اول واکنش به تقسيم کار اجتماعي 

ـ که پديده اي بومي استـ  و دوم واکنش به ادغام در اقتصاد جهاني )گيلبرت 

و گاگلر، 1375: 31(.

آمار طالق در کشورهای مختلف از جمله ايران نشان می دهد که طالق 

در ميان شهرنشينان بيشتر از روستاييان است. ميزان طالق، به ويژه در نواحی 

قابل توجه است. علت  پيوندها و سنّت ها  به دليل گسيخته شدن  صنعتی 

اين مسئله را بايد در خصوصيات جوامع شهری جست وجو کرد. يکی از 

خصوصيات جوامع شهری تغييرات سريع اجتماعی و فرهنگی اين جوامع 
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است. شهرنشينان بر خالف روستاييان، کمتر به سنّت ها پای بند هستند. توجه س

زياد به ُمد و رسوم زودگذر، زندگی شهری را متزلزل کرده است. در زندگی 

شهری هنجارها و ارزش ها به سرعت تغيير می کند. خانواده در محيط شهری 

نسبت به جامعه ی روستايی بيشتر در معرض تغيير و زوال قرار دارد. زندگی 

شهری و تحرک جغرافيايی آن، از طريق کاستن انواع کارکردهايی که خانواده 

در گذشته عهده دار بوده، مهم ترين تأثير را در نهاد خانواده گذاشته است 

)گيدنز، 1383: 609(. 

بسياری معتقدند که جامعه ی جديد صنعتی از نظر ساختاری طالق زاست 

و در چنين جامعه ای پديده ی طالق مختص به يک منطقه يا ناحيه ی خاصی 

نيست؛ همه ی کشورها به نوعی با اين موضوع دست وپنجه نرم می کنند؛ برای 

مثال، پيتر در مطالعه ی خود طالق در نقاط شهری و روستايی کشور دانمارک 

را تشريح و تحليل کرده است. بر اين اساس ميزان طالق در نقاط شهری اين 

کشور حدود دو برابر نقاط روستايی است. طی سال های 2000 تا 2004 از 

هر 1000 ازدواج در جوامع روستايی 10 مورد با طالق گسسته شده است، 

برابر 20 است. وی معتقد است،  در حالی که اين رقم در جوامع شهری 

پديده ی طالق در جوامع شهری به خصوص در جوامع صنعتی بيشتر از 

جوامع ديگر است و اين نرخ به تدريج در جوامع روستايی در حال افزايش 

.(Gautier, 2011( است
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3-4- تحصیالت 

يکی از شروط ازدواج موفق، در نظر داشتن مسئله هم سانی و برابری با 

يکديگر از جهات گوناگون است. اگر زوجين از جهات متعدد با همديگر 

برابر باشند، احتمال بقای زندگی بيشتر است. يکی از وجوه برابری، گزينه ی 

تحصيالت و هم سانی نسبی تحصيلی است. اين مورد را می توان از چند 

جهت بررسی کرد:

هر مقطع تحصيلی شأن اجتماعی خاصی پديد می آورد. - 

بينشی، حتی جهان بينی خاصی -  هر مقطع تحصيلی فضای فکری و 

پديد می آورد. به ناچار، هم سانی تحصيلی زوجين بر تشابه، سليقه، ذوق 

و انديشه آنها مؤثر است.

در صورت نبود توازن شأن تحصيلی، زوج برتر )از لحاظ تحصيلی( - 

امتيازات ديگری از طرف مقابل در راه جبران آن طلب می کند.

در همه ی شرايط و به صورت قاعده ای در همه جای جهان، ميزان - 

تحمل مردان در قبال ناهمسانی تحصيلی بيش از زنان است. در حالی که 

ازدواج يک مرد با تحصيالت عالی با خانمی با تحصيالت پايين تر کمتر 

از ديدگاه وجدان جمعی غيرمعقول به نظر نمی رسد، عکس آن نابهنجار 

تلقی می شود.

در اين راستا، بر اساس نظر بکر1، در جريان افزايش تحصيالت زنان نگاه 

به ازدواج کامال اقتصادی و اجتماعی شده و احتمال طالق افزايش می يابد. 

1 - Becker 
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در نتيجه ازدواج انسان هايی با دو سطح متمايز آموزشی و به تبع آن، دو س

فرهنگ و جهان بينی متفاوت، بايد آسيب پذيرتر باشد و در صورت اضافه 

شدن عناصر ديگر، ممکن است موجبات گرايش به طالق فراهم آيد؛ برای 

مثال، در کشور نروژ رويکرد به ازدواج  به اين صورت است که وقتی زن 

تحصيالت عالی داشته باشد، تمايل دارد با مردی به لحاظ اقتصادی مرفه 

.(Lyngstad, 2004, 124) ازدواج کند و برعکس

در سال های گذشته در ايران، زنان سهم چشمگيری از وارد شدگان به 

مراکز آموزش عالی را به خود اختصاص داده اند، اين امر ناهمسانی سطح 

تحصيالت، خواسته ها و انتظارات متناقض زوجين در زندگی مشترک را به 

دنبال دارد و در اين شرايط احتمال طالق فزونی می يابد.

3-5- اشتغال  و استقالل مالی زن

رفاه  و  آرامش  به  آنها  نوع شغل  و  زنان  اشتغال  مسئله ی  که  هر چند 

هم پاشيدگی  از  برای  هم  تهديدی  اما  می کند،  کمک  خانواده  اقتصادی 

خانواده ها است. در ميان زنان طالق گرفته ، زنان شاغل بيشترين درصد را به 

خود اختصاص می دهند؛ چرا که به يک استقالل مالی رسيده و کمتر احساس 

پشيمانی می کنند. از اين منظر، اوپونگ معتقد است که رشد خيره کننده ی 

ميزان طالق در دهه هاي اخير در جوامع صنعتي تا حدود زيادي ناشي از اين 

واقعيت است که ميزان مشارکت زنان در بازار کار افزايش چشمگيري داشته 

است )فروتن، 1390: 120(.
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به تدريج که زنان از نظر اقتصادی استقالل بيشتری پيدا می کنند، ديگر 

ازدواج مانند گذشته يک مشارکت اقتصادی ضروری نيست. به طور کلی رفاه 

بيش تر سبب شده که زنان در صورت نارضايتی از زندگی زناشويی، نسبت 

به گذشته آمادگی بيشتری برای گسستن زندگی زناشويی داشته باشند )گيدنز، 

1383: 438(. وقتی زن خود را به لحاظ مالی به شوهرش وابسته نديده و بتواند 

از راه کسب و کار، زندگی خود را تأمين کند، چندان رغبتی به زندگی نداشته 

و با کم ترين بی توجهی و بروز مشکل از سوی شوهر به سوی دادگاه روانه 

می شود. 

همچنين کري1 استدالل مي کند که استقالل مالي زنان گاه انگيزه ی مردان 

را نيز براي طالق تقويت مي کند، زيرا مردي که زن شاغل خود را طالق 

مي دهد به آساني از پرداخت هزينه هاي مربوط به کودک مي گريزد.

3-6- تغییر الگوي باروري

امروزه، سطح باروري در بسياري از کشورهاي جهان نسبت به گذشته 

کاهش چشمگيري يافته است. در دهه های اخير، تغيير الگوهاي فرزندآوري 

و  فرزند2  تک  خانواده ی  همچون  پديده هايی  بروز  به  برجسته اي  به طور 

بي فرزند3 منجر شده است )فروتن، 1392: 114(. 

1 - Curry 
2 - The one-child familes
3 - Childlessness
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4- فرضیه ها ی پژوهش س

بين نرخ شهرنشينی و نرخ طالق رابطه وجود دارد.. 1

بين بعد خانوار و نرخ طالق رابطه وجود دارد.. 2

بين نرخ باروری و نرخ طالق رابطه وجود دارد.. 3

بين نرخ اشتغال زنان و نرخ طالق رابطه وجود دارد.. 4

بين نرخ باسوادی زنان و نرخ طالق رابطه وجود دارد.. 5

بين سهم زنان با تحصيالت عالی و نرخ طالق رابطه وجود دارد.. 6

5- روش  پژوهش 

اين پژوهش با روش  اسنادی و تحليل ثانويه روی داده هاي موجود1 انجام 

شده است. جامعه ی آماری تحقيق استان های کشور است. در اين تحقيق 

از اطالعات نرخ طالق مندرج در سالنامه ی آماری رويدادهای حياتی ثبت 

شده ی کشور در سال 1390 و نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

مسکن 1390 استفاده شده است.

 سطح مشاهده و واحد تحليل در اين تحقيق کالن است، به اين صورت 

که آمار در سطح استان های کشور استفاده می شود.

6- یافته های پژوهش

در اين مقاله سعی شده است که يافته ها در دو سطح توصيفی و تحليلی 

ارائه شود.

1 - Secondary data
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6-1- نتایج توصیفی 

جدول شماره ی 1 مقاد ير شاخص های آماری متغيرهای تحقيق در کل 

کشور و به تفکيک استان را در سال 1390 نشان می دهند. چنان که مالحظه 

می شود، ميانگين نرخ طالق کشور در سال 1390 برابر با 1/7 در هزار بوده 

است. يعنی از هر 1000 نفر 1/7 نفر طالق را تجربه کرده اند. بررسی استانی 

اين نرخ حاکی از آن است که باالترين نرخ طالق مربوط به استان البرز با 2/9 

در هزار است. استان های تهران و خراسان رضوی به ترتيب با 2/7 و 2/4 در 

هزار رتبه های دوم و سوم اين نرخ را به خود اختصاص داده اند. از سويی 

ديگر، پايين ترين نرخ طالق با 0/5 در هزار در استان سيستان و بلوچستان 

ثبت شده است. در مراتب بعدی استان ايالم )0/9 در هزار( و چهارمحال و 

بختياری )1/1 در هزار( قرار دارند )جدول شماره ی 1(.
جدول شماره ی 1- نرخ طالق به تفکیک استان در سال 1390

نرخطالقاستاننرخطالقاستان

1/7آذربایجانشرقي1/7کلکشور

1/6اردبیل1/6آذربایجانغربي

2/9البرز1/8اصفهان

1/8بوشهر0/9ایالم

1/1چهارمحالوبختیاری2/7تهران

2/4خراسانرضوی1/2خراسانجنوبي

1/5خوزستان1/7خراسانشمالي

1/8سمنان1/6زنجان

1/8فارس0/5سیستانوبلوچستان
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نرخطالقاستاننرخطالقاستان

2/2قم1/9قزوین

1/3کرمان2/1کردستان

1/5کهگیلویهوبویراحمد1/3کرمان

1/2گیالن1/7گلستان

2/1مازندران1/7لرستان

1/3هرمزگان0/2مرکزی

1/2یزد1/9همدان

جدول شماره 1- نرخ طالق به تفکیک استان در سال 1390

بررسی نرخ شهرنشينی حاکی است که اين نرخ در سال 1390 برای کل 

کشور 71/4 درصد است. به  عبارتی، تقريباً سه چهارم جمعيت کشور در 

نقاط شهری و يک چهارم ديگر در نقاط روستايی زندگی می کنند. در اين 

خصوص، بيشترين مقدار شهرنشينی به استان قم با 95/2 درصد اختصاص 

دارد. بعد از اين استان، استان های تهران )92/8 درصد( و البرز )90/5 درصد( 

قرار دارند. از سوی ديگر، استان سيستان و بلوچستان تنها استانی است که 

روستانشينی در آن بر شهرنشينی فزونی دارد. مقدار شهرنشينی در اين استان 

نيمی از جمعيت استان هرمزگان شهرنشين  49/0 درصد است. همچنين، 

و نيم ديگر روستانشين هستند و بعد از آن، استان گلستان با 51/0 درصد 

سومين استان با کمترين نرخ شهرنشينی است. 

اين  است.  بوده  نفر   3/5 کشور  خانوار  بعد  شاخص   ،1390 سال  در 

شاخص نشان می دهد به طور متوسط در هر خانوار چند نفر زندگی می کنند. 

بررسی استانی اين شاخص نشان می دهد که باالترين بعد خانوار با 4/3 نفر 
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به استان سيستان و بلوچستان تعلق دارد. بعد از اين استان، استان های بوشهر 

ديگر،  از سوی  دارند.  قرار  نفر  با 4/2  کدام  هر  بويراحمد  و  کهگيلويه  و 

از  بعد خانوار قرار دارد و قبل  انتهای جدول  نفر در  با 3/2  استان گيالن 

آن، استان های تهران، مازندران و مرکزی )هر کدام با 3/3 نفر( و آذربايجان 

شرقی، اصفهان، البرز، سمنان و قزوين )هر کدام با 3/4 نفر( قرار دارند.

برابر  باروری کشور در سال 1390  بر اساس جدول شماره ی 2، نرخ 

با 1/8 است. بررسی استانی اين نرخ حاکی است که بيشترين مقدار اين 

شاخص به استان سيستان و بلوچستان با 3/5 اختصاص دارد. بعد از اين 

از  استان های خراسان جنوبی )2/5( و هرمزگان )2/3( قرار دارند.  استان، 

سوی ديگر، استان مازندران کمترين نرخ باروری )1/3( را به خود اختصاص 

داده است. نزديک ترين رفتار باروری به باروری زنان اين استان، به استان  

همجوارش يعنی گيالن با 1/3 و سپس تهران با 1/4 تعلق دارد. 

مطابق جدول شماره ی 2، ميانگين نرخ اشتغال زنان در سال 1390، برای 

کل کشور 75/8 درصد بوده است. بيشترين اين نرخ مربوط به سه استان 

همجوار و مرزی در شرق کشور است. به گونه ای که استان های خراسان 

جنوبی )89/0 درصد(، خراسان رضوی )84/4 درصد( و خراسان شمالی 

)82/8 درصد( به ترتيب بيشترين نرخ اشتغال زنان را به خود اختصاص 

داده اند. از سوی ديگر، در همين سال سه استان غربی کشور کمترين نرخ 

اشتغال زنان را داشته اند. در اين راستا، استان کرمانشاه با 61/3 درصد کمترين 

مقدار اين نرخ را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی استان های 
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لرستان با 62/1 درصد و ايالم با 64/4 درصد قرار دارند. نرخ اشتغال نشان س

می دهد که چند درصد از افراد فعال جامعه شاغل هستند. 

نرخ باسوادی زنان کشور در سال 1390، برابر با 81/1 درصد و سهم 

زنان با تحصيالت عالی 17/8 درصد گزارش شده است. اين در حالی است 

که استان تهران )88/6 درصد( و دو همسايه ی آن يعنی استان البرز )88/3 

درصد( و سمنان )85/9 درصد( باالترين نرخ باسوادی زنان را دربرداشته اند. 

زنان  باسوادی  نرخ  پايين ترين  بلوچستان  و  استان سيستان  در  زنان ساکن 

کشور )65/4 درصد( را دارند. بعد از اين استان، زنان استان های کردستان 

ديگر  با  مقايسه  در  نيز  درصد(   71/9( غربی  آذربايجان  و  درصد(   71/3(

استان های کشور نرخ باسوادی پايينی دارند.

زنان،  باسوادی  نرخ  با  همسو  می دهد،  نشان   2 شماره ی  نتايج جدول 

باالترين سهم زنان با تحصيالت عالی متعلق به استان تهران است؛ به گونه ای 

که 24/4 درصد زنان واجد شرايط تحصيل اين استان تحصيالت فوق ديپلم و 

باالتر دارند. همچنين، استان های البرز با 24/0 درصد و سمنان با 23/5 درصد 

در مقايسه با ديگر استان ها جايگاه دوم و سوم اين شاخص را از آن خود 

کرده اند. در مقابل، 10/1 درصد زنان واجد شرايط تحصيل استان سيستان و 

بلوچستان تحصيالت فوق ديپلم و باالتر دارند. استان های کردستان )12/6 

درصد( و آذربايجان شرقی )13/2 درصد( در مراتب بعدی قرار دارند.
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جدول2- توزیع متغیرهای تحقیق به تفکیک استان در سال 1390

نرخاستان
طالق

میزان
شهرنشینی

بعد
خانوار

نرخ
باروری

نرخ
اشتغال
زنان

نرخ
باسوادی
زنان

سهم
تحصیالت
عالیزنان

1/771/43/51/875/881/118/8کلکشور

1/769/23/41/782/876/716/3آذربایجانشرقي

1/662/73/72/081/771/913/2آذربایجانغربي

1/664/03/71/873/174/615/5اردبیل

1/885/43/41/576/084/820/9اصفهان

2/990/53/41/470/788/320/1البرز

0/964/04/11/764/678/024/0ایالم

1/868/24/22/179/182/717/2بوشهر

2/792/83/31/478/488/624/4تهران

چهارمحال
1/158/23/82/076/577/418/2وبختیاری

1/256/03/62/589/078/416/8خراسانجنوبي

2/471/93/52/084/483/214/9خراسانرضوی

1/751/53/62/282/875/315/5خراسانشمالي

1/571/04/12/064/979/316/2خوزستان

1/662/53/51/879/177/717/6زنجان

1/877/03/41/580/885/923/5سمنان

سیستانو
0/549/04/33/567/965/410/1بلوچستان

1/867/63/71/670/383/318/9فارس

1/973/13/41/779/180/416/3قزوین

2/295/23/62/079/283/017/0قم

2/166/03/71/875/071/312/6کردستان
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نرخاستان
طالق

میزان
شهرنشینی

بعد
خانوار

نرخ
باروری

نرخ
اشتغال
زنان

نرخ
باسوادی
زنان

سهم
تحصیالت
عالیزنان

1/357/53/72/171/479/819/2کرمان

2/269/73/71/661/376/816/1کرمانشاه

کهگیلویهو
1/552/64/22/165/176/917/7بویراحمد

1/751/03/72/081/078/314/8گلستان

2/160/33/21/372/480/117/8گیالن

1/761/33/81/862/176/017/2لرستان

2/154/73/31/377/682/120/8مازندران

2/073/93/31/676/879/516/8مرکزی

1/350/04/02/381/480/513/6هرمزگان

1/959/23/51/777/378/015/6همدان

1/282/83/52/071/785/421/7یزد

6-2- نتایج تحلیلی 

يافته های تحليلی مقاله عالوه بر آزمون متغيرهای مستقل با متغيرهای 

وابسته به تحليل تحليل رگرسيون چند متغيره می پردازد. 

6-2-1- آزمون رابطه ی بین متغیرها

نتايج آزمون فرضيات تحقيق را نشان می دهد. بر   جدول شماره ی 3 

اساس اين ماتريس، فرضيه ی نخست تحقيق تأييد می شود و يک رابطه ی 

مثبت قوی بين نرخ شهرنشينی و نرخ طالق )P>0/001 ،r=0/586( وجود 

دارد. به  عبارتی، با افزايش شهرنشينی، طالق رواج بيشتری می يابد و از اين 

حيث استان های با نرخ شهرنشينی باال نرخ طالق باالتری نيز دارند. 
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 همچنين ماتريس همبستگی متغيرهای تحقيق از تأييد فرضيه ی دوم، 

يعنی وجود همبستگی بين بعد خانوار و طالق حکايت دارد. بر اين اساس، 

می شود  مشاهده  طالق  و  خانوار  بعد  بين  قوی  و  معکوس  همبستگی ای 

افزايش  و  خانوار  بعد  کاهش  با  عبارتی،  به    .)P>0/001  ،r=-0/618(

خانواده های هسته ای، طالق افزايش می يابد.  
جدول3- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

نرخ
طالق

نرخ
شهرنشینی

بعد
خانوار

نرخ
باروری

نرخ
اشتغال 
زنان

نرخ
باسوادی
زنان

سهمزنان
با

تحصیالت
عالی

1نرخطالق

نرخشهرنشینی
00.586/5∗∗1

1∗0/436-∗∗∗/00.618-بعدخانوار

1∗∗∗00.668/6∗∗0/469-∗∗∗/00.687-نرخباروری

0/0551∗0/416-0/1440/000نرخاشتغالزنان

نرخباسوادی
زنان

00.553/5∗∗0/670∗∗∗-0/479∗∗-0/588∗∗0/1641

سهمزنان
باتحصیالت

عالی
0/209∗∗0/495-0/0348-0/601∗∗∗-0/1280/742∗∗∗1

* معنی داری در سطح 0/05 ** معنی داری در سطح 0/01*** معنی داری در سطح 0/001

به  بنابراين،  است،  تمام شماری  از  آماری موجود  اطالعات  که  آنجا  از 

استفاده از مقادير همبستگی اکتفا شده است.

فرضيه ی سوم تحقيق بر وجود همبستگی بين نرخ باروری و نرخ طالق 

تاکيد دارد. بر اساس جدول 4، همبستگی قوی اما منفی بين اين دو متغير 
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مشاهده می شود)P>0/001 ،r=-00/687(. به عبارتی، با کاهش نرخ باروی س

نرخ طالق به شدت افزايش می يابد. به طور سنتی يکی از علل سنتی وقوع 

طالق ناباروی زوجين است، اما به نظر نمی رسد که اين عامل نقش مهمی در 

تبيين تجربی طالق در سطح کالن داشته باشد. در مقابل، بی تمايلی آگاهانه 

به باروریـ  که خود متأثر از عوامل متعدد بوده و از مختصات جوامع توسعه 

 يافته و در حال گذار است ـ در تبيين نظری و تجربی طالق در سطح کالن 

مؤثر است.

شهرها  در  ويژه  به   ـ  ايران  امروزی  خانواده های  ويژگی های  از  يکی 

تعدد  باعث  زنان  اشتغال  است.  شاغل  زوجين  با  خانواده های  افزايش  ـ 

نقش های اجتماعی ايشان و از سوی ديگر باعث رهايی مالی و استقالل زنان 

از همسرانشان می شود. فرضيه ی چهارم با دستمايه قرار دادن اين ايده بر آن 

است که اشتغال زنان باعث افزايش طالق می شود. اطالعات ماتريس مذکور 

نشان می دهد، در عمل رابطه ای ضعيف اما مثبت بين اين دو متغير وجود 

دارد )P<0/05 ،r=0/144(. به نظر می رسد يکی از داليل کم  بودن همبستگی 

مذکور همه گير نشدن اشتغال زنان در کل جامعه است.

در ارتباط با فرضيه ی پيشين، کسب سواد و مهارت کليد ورود زنان به 

تنها  نه  اين حيث  از  قلمداد می شود و  نوين  اجتماعی در جوامع  عرصه ی 

همبستگی آن با متغير طالق، بلکه با ديگر متغيرهای تحقيق مستقل مفروض 

است. در اين راستا، اطالعات جدول شماره ی 2 مبنی بر وجود رابطه ی به 

 ،r=00/553( زنان و طالق صحه می گذارد باسوادی  نرخ  بين  نسبت قوی 
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P>0/001(. به عبارتی، در استان هايی که نرخ باسوادی زنان بيشتر است، نرخ 

طالق هم زياد است و بالعکس.  
در بحث سواد و تحصيالت، عالوه بر کميت آموزش زنان )نرخ باسوادی 
زنان(، در آخرين فرضيه ی تحقيق بر تأثير کيفيت آموزشی زنان )سهم زنان با 
تحصيالت عالی( در طالق تأکيد شده است. شواهد تجربی مندرج در جدول 
شماره ی 3 حاکی است که يک رابطه ی به نسبت متوسط بين اين دو متغير 
مشاهده می  شود )P<0/001 ،r=0/209(. به  عبارتی، با افزايش سهم زنان با 

تحصيالت فوق ديپلم و باالتر در جوامع نرخ طالق نيز افزايش می يابد. 

6-2-2- تحلیل رگرسیون خطی چندگانه

رگرسيون خطی چندگانه تکنيکي آماري است که هدف آن پيش بيني 
متغير مستقل از چند متغير پيش بين است. روش هاي مختلفي براي ورود 
متغيرهاي پيش بين در تحليل رگرسيون وجود دارد. که در تحليل رگرسيوني 
تمام  هم زمان  روش  است.2در  شده  استفاده  زمان1  هم  روش  از  حاضر 

متغيرهاي پيش بينی با هم وارد تحليل مي شود. 
نتايج تحليل رگرسيونی بين متغيرهای مستقل تحقيق و نرخ طالق نشان 
می دهد که حدود 52 درصد واريانس نرخ طالق توسط متغيرهای شهرنشينی، 
بعد خانوار، نرخ باروری و نرخ باسوادی زنان تبيين می شود )جدول 4(. در 
مقابل، 48 درصد تغييرات متغير وابسته به متغيرهايی مربوط می شود که در 

اين رگرسيون وجود ندارند.

1 - Enter method
2 - متغيرهاي نرخ اشتغال زنان و سهم زنان با تحصيالت عالي، به علت نداشتن رابطه ی معني دار 

و در عين حال ضعيف با متغير مستقل وارد معادله نشدند.
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جدول4- خالصه ی رگرسیون چندمتغیره براي متغیرهاي پیش بیني کننده ی نرخ طالقس

مدل
ضرایباستانداردنشده

ضرایب
استاندارد
سطحمعنيداريمقدارTشده

Bخطايضریب
استاندارد

ضریب
Beta

2/9981/7991/6670/108)مقدارثابت(

0/110/0070/2911/6880/103نرخشهرنشینی

1/2690/216-0/3710/2920/219-بعدخانوار

2/1040/045-0/391-0/4610/219-نرخباروری

0/0020/0190/0240/1270/900نرخباسواديزنان

مقدارR:0/767ضریبتعیین:0/588ضریبتعیینتعدیلشده:0/524
مقدار:9/266Fسطحمعنيداري:0/000درجهآزادي:4

و خالص )ضريب  )B ناخالص )ضريب  تأثير   ،4 در جدول شماره ی 

Beta( متغيرهاي پيش بينی کننده در معادله در متغير وابسته نشان شده است. 

چنان که مشاهده مي شود، نرخ باروري بيشترين تأثير کاهشی )0/391- ( را 

در تبيين تغييرات طالق داشته است. به  عبارتی، نرخ طالق به ازای هر واحد 

افزايش نرخ باروی، 0/391 واحد و به ازای هر واحد افزايش بعد خانوار، 

0/219 واحد کاهش خواهد يافت. اين در حالی است که با افزايش هر واحد 

نرخ شهرنشيني، نرخ طالق 0/291 واحد افزايش پيدا می کند. نرخ باسوادي 

زنان در اين معادله به تنهايي نقشي چندان در پيش بيني نرخ طالق ندارد. 
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مطابق تحليل رگرسيوني، مقدار واريانس تبيين  شده ی نرخ طالق عدد 

بزرگي است و متغيرهای موجود در مدل بيش از 50 درصد تغييرات متغير 

طالق را تبيين می کنند. اين نتيجه، مؤيد مناسبی بر نقش متغيرهای برآمده از 

مرحله ی گذار بر وقوع طالق و تبيين نظری آن است. چنان که در ابتدای 

مقاله اشاره شد، می توان ادعا کرد که بسياری از متغيرهای خرد و ميانی مؤثر 

در طالق را می توان در سطح کالن نيز مفهوم بندی و مدل سازی کرد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

زندگي فردي و اجتماعي و کليه قواعد حاکم بر زندگي اجتماعي و فرهنگي 

افراد، در بستر ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه قرار دارند و مداخالت، 

تعامالت و حتي معارضات جامعه بر امور فردي و اجتماعي تأثيرگذار است. 

افزايش طالق سبب شده که رويارويي مردان و زنان و نحوه ی ارتباط آنها يکي 

از مسائل مهم در عصر مدرن شود؛ اينکه روابط زن و مرد در عصر مدرن تنها 

در روابط جنسي، تربيت کودکان، نان آوري و خانه داري خالصه نمي شود، 

بلکه مناسباتي چون کار، سياست، اقتصاد، و خواسته هاي فردي و رسيدن به 

آن حتي بعد از ازدواج نيز وارد ارتباطات زوج ها شده است. به عبارتي، مسائل 

ساده ی گذشته به مسائل پيچيده تري تبديل شده است. کشمکش در زندگي 

زناشويي بعد وسيع تري گرفته که می توان آن را در رشد نرخ طالق مشاهده 

کرد. اين تغييرات جامعه ی ايراني را هم متأثر کرده است. افزايش آمار طالق در 

ايران، بنيان خانواده را به  شدت تهديد می کند و چند صباحی است که افزايش 

ساالنه ی آن در جامعه مشاهده می شود. با اين ديدگاه، مقاله ی حاضر سعي 
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داشت تأثير متغيرهای کالن اجتماعی و جمعيتی برخواسته از شرايط گذار در س

طالق را بررسی می کند.

بر اساس نتايج به دست آمده، بين متغيرهاي ميزان شهرنشيني، بعد خانوار، 

ميزان باروري و ميزان باسوادي زنان با متغير طالق همبستگي آماری قوي 

مشاهده مي شود. همچنين، اين متغيرهاـ  که اتفاقاً از نشانگان گذار اجتماعی 

نيز هستند ـ سهم چشمگيری )0/52( در تبيين واريانس متغير وابسته داشته 

و در کل با يافته های محموديان )1389(، موسايي )1388( و فروتن )1392( 

هم خوانی دارد. 

بر اساس نتايج تحقيق، بين ميزان سهم زنان با تحصيالت عالي و اشتغال زنان 

با طالق همبستگي ضعيفي مشاهده می شود. در حالی که گيدنز، اوپونگ و کری 

بر نقش مؤثر متغير اشتغال زنان با مکانيسم استقالل اقتصادی و رفاه در طالق 

تأکيد می کنند، نتايج تحقيق حاضر بيانگر رابطه ای ضعيف در اين خصوص است.  

توسعه و فرآيند گذار امری گريز ناپدير است و به تبع آن شخصيت، 

به  است.  تغيير  و  گذار  حال  در  نيز  افراد  خواسته های  و  ارزش ها  افکار، 

رنگ  جامعه  بر  حاکم  هنجارهای  و  ارزش ها  فرآيند  اين  در  می رسد  نظر 

فردگرايانه به خود گرفته و افراد جامعه در رفتار و اعمالشان کمتر به مصالح 

ديگر کنشگران و جامعه توجه می کنند. عوامل کالنی چون زندگی مدرن و 

شهرنشينی، تحصيالت، اشتغال زنان و ... باعث تغيير در خواسته هاي زوجين 

در ارتباط با ازدواج می شود، به  طوري که اگر آن را از طريق ازدواج نتوانند 

به  دست آورند از طريق طالق آن را دنبال مي کنند. بنابراين پيشنهاد می شود:
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- با توجه به اجتناب ناپذيری فرآيند گذار اجتماعی و تغيير ارزش های 

نيز  ازدواج  و  نهاد خانواده  فردگرايانه،  ارزش های  به  سنتی و جمع گرايانه 

از آن بی نصيب نمانده و نخواهد ماند. در عرصه ی بين المللی نيز مشاهده 

می شود در برخی کشورها از جمله ژاپن با وجود توسعه و گذار اجتماعی، 

ارزش های فردگرايانه از نوع دگرخواهانه جايگزين ارزش های فردگرايانه از 

نوع خودخواهانه شده است. بايد توجه داشت که ارزش های فردگرايانه از 

نوع دگرخواهانه آسيب های توسعه و گذار اجتماعی را کاهش می دهد.

بر  تأکيد  نوسازي،  و  گذار  فرآيند  در  ارزش ها  تغيير  به  توجه  با   -

جامعه پذيري باورهاي معنوي و ديني افراد جامعه مي تواند نقشي مثبت در 

متعادل کردن ميزان طالق در جامعه داشته باشد؛ چرا که معنويت گرايي حس 

معني داري و رضايت از زندگي را ايجاد مي کند و باعث مي شود که انسان ها 

به فراتر از ابعاد مادي گرايانه ی زندگي نيز بنگرند. يکي از نتايج مثبت چنين 

نگرش فرامادي، استحکام بنيان خانواده است. در همين راستا، کالميجن در 

تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است که اعتقادات افراد مذهبي، رفتارهايشان 

 (Kalmijn, 2005: 455-476)را تنظيم مي کند و کمتر طالق مي گيرند

شهروندان  سازی  آگاه  ضمن  جامعه  رسانه ای  و  فرهنگی  مسئولين   -

از پيامدهای ناگوار طالق، سعی خود را در جهت دهی ارزش های جامعه 

به ارزش های دگرخواهانه به کار برند. شهروند با ارزش های دگرخواهانه 

منفعت خويش را در منفعت جامعه و ديگر کنشگران می بيند و بی شک در 

چنين جامعه ای نهاد خانواده پويا، مستحکم و منسجم خواهد ماند.
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اسحاقي، محمد و همکاران. »سنجش عوامل اجتماعي موثر بر درخواست طالق زنان  ×
در شهر تهران«،  زن در توسعه و سياست )پژوهش زنان(، دوره 10 ، ش 3 )پياپي 38(، 

.)1391(
به طالق  × گرايش  ميزان  جامعه شناختي  »تحليل  همکاران.  و  محمداسماعيل  رياحي، 

)مطالعه موردي شهرستان کرمانشاه(«، زن در توسعه و سياست )پژوهش زنان(، دوره 5، 
ش3 )پياپي 19(، )1386(.

سازمان ثبت احوال کشور، 1386. سالنامه آماری رويدادهای حياتی ثبت شده کشور  ×
.1385
سازمان ثبت احوال کشور، 1391. سالنامه آماری رويدادهای حياتی ثبت شده کشور  ×

.1390
فروتن، يعقوب. »چالش هاي خانواده معاصر و نوگرايي با تأکيد بر طالق در فرآيند  ×

گذار جمعيتي«، مسائل اجتماعي ايران، دوره4، ش2، )1392(.
کاظمی پور، شهال 1378. روش های مقدماتی تحليل جمعيت، تهران، دانشگاه پيام نور. ×
کوزر، ليوئيس 1377. زندگی و انديشهبزرگان جامعه شناسی، ترجمه ی محسن ثالثی،  ×

تهران، علمی.
گود، ويليام جي 1353. خانواده و جامعه، ترجمه ی ويدا ناصحي، تهران، بنگاه ترجمه  ×

و نشر کتاب.
گيدنز، آنتونی 1383. جامعه شناسی، ترجمه ی منوچهر صبوری، تهران، نی. ×
ناصري،  × و  کريمي  پرويز  ترجمه  توسعه،  و  فقر  ها،  شهر   :1375، گاگلر  و  گيلبرت 

شهرداري تهران،تهران.
مرتن، رابرت 1376. مشکالت اجتماعي و نظريه هاي جامعه شناختي، ترجمه ی نوين  ×

تواليي، تهران، اميرکبير.
مرکز آمار ايران، 1391. نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390. ×
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ـ  × اقتصادي  توسعه  و  رابطه طالق  »بررسي  و حسام خدامرادي.  محموديان، حسين 
امنيت اجتماعي، دوره جديد،  اجتماعي در شهرستان هاي کشور سال 1385«، مطالعات 

ش23، )1389(.
مقصودی، منيژه1386. انسان شناسی خانواده و خويشاوندی، تهران، شيرازه. ×
موسايي، ميثم و همکاران. »تأثير سواد، شهرنشيني هزينه ی خانوار و درآمد و توزيع آن  ×

بر نرخ طالق در ايران )يک تحليل سري زماني(«، جامعه شناسي ايران، دوره 10، ش4، 
.)1388(
نعيمي، محمدرضا. »تأثير تعامل خانواده و ماهواره در بروز پديده طالق )مطالعه موردي  ×

شهرستان گرگان(«، جامعه شناسي مطالعات جوانان، دوره1، ش1، )1390(.   
وثوقی، منصور و علی اکبر نيک خلق 1371. مبانی جامعه شناسی، تهران، خردمند. ×
يزداني، عباس و همکاران. »تحليلي بر کيفيت زندگي زنان دچار طالق عاطفي )مطالعه  ×

موردي: شهرکرد(«، راهبرد اجتماعي ـ فرهنگي، دوره 2، ش6، )1392(.
يوسفي، نريمان 1383. شکاف بين نسل ها، تهران، پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي  ×
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