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آزمون مدل نظری  -مفهومی تمایل زوجين به طالق در شهر تهران
مليحه علیمندگاری * ،محمود قاضی طباطبایی
سيد محمدهانی ساداتی
تاریخ دریافت1393 /11 /1 :
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تاریخ پذیرش1394 /9 /2 :

چکيده
طای دهاه هاای اخیار ،هماراه باا بااات رفاتن سان ازدواج و باه تعویاق افتاادن آن ،خاانوادههااای
تشکیل یافته نیز از دوام و پایداری کمتری نسبت به گذشته برخوردار شادهاناد .هادف ایان مقالاه،
بررسی نگرش  450نفر از افراد حداقل یکبار ازدواجکرده 15 - 60سااله تهرانای در زمیناه عوامال
تأﺛیرگذار بر طالق با توجه به الگوی نظری  -مفهومی تغییرات نهاد خاانواده و تمایال زوجاین باه
طالق است .یافته های تحقیق بیانگر آن استکه ،متغیرهای وجود فرزند ،شا ل بودن فرد ،رضاایت
باتی زناشویی ،سن باتتر به هنگام ازدواج ،استقالل باتتر زن برای تصمیمگیری درون منزل و امکان
جابجایی بیشتر او در بیرون منزل ،با تمایل پایین تر زوجین به طالق در ارتبااط اناد؛ درحاالی کاه
متغیرهای خشونت خانگی ،ساختار یک طرفه قدرت درون منزل ،دخالت اطرافیان و استقالل بااتتر
اقتصادی و اطالعاتی زن ،تعیینکنندههای تمایل باتتر زوجین به طالق هستند .برشمردن خیانت و
اعتیاد به عنوان دو مورد از مهم ترین علل طالق از دیدگاه زنان و مردان ،بیانگر این نکته اساتکاه
زوجینی که طالق را به عنوان راهحل برون رفت از این شرایط انتخاب میکنند ،باه دنباال خاانواده
ایده ال جدیدی هستند که در آن اعتماد متقابل زوجین و حقوق مساوی طرفین رعایت شود.
کليد واژهها :خانواده ،تغییر ارزشها و نگرشها ،رضایت زناشویی ،تمایل زوجین به طالق ،شهر تهران.

 . 1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که با حمایت مالی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشاور
صورت گرفته است.

* .استادیار جمعیتشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
** .استاد جمعیتشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
*** .عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه پیام نور
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مقدمه
جامعه ایران بیش از نیم قرن است که به طور جدی دسات باه گریباان تغییارات اجتمااعی -
اقتصادی و فراز و نشیبهایی در فرایندهای جمعیت شناسای اسات .ایان تغییارات همگای در
مسیر توسعه و نوسازی شکل گرفتاه و باه سارعت سااختارهای سانتی را دساتخوش تغییار
کرده است .نهاد خانواده یکی از نهادهایی اسات کاه در سااختار و کارکردهاای خاود تاأﺛیر
شگرفی را از این تغییرات پذیرفته است .به دنبال افزایش جمعیت طی قارن بیساتم و تغییار
در نظام فرهنگی ،ارزشی و نظام هنجااری در بسایاری از نقااط جهاان باه ویاژه در جواماع
صنعتی ،می زان طالق روندی افزایشی به خود گرفت ولی پدیده افزایش میازان طاالق ،صارفاً
به جوامع صنعتی محدود نشده و به عنوان یک مسئله اجتماعی جدید ،باه ساایر جواماع نیاز
راه یافته است (شیخی.)106 :1380 ،
نتایج تحقیقات (محمودیان 1383 ،؛ آزاد ارمکی 1389 ،؛ عباسی شوازی و دیگاران)2009،
حاکی از آن است که برخی روندها و پدیدههایی که در دهههاای گذشاته منجار باه تحاول و
دگرگونی خانواده در جوامع ربی شده اند ،امروز به درجات مختلف در خانواده ایرانی بروز و
ظهور یافته اند .جامعه ایران همچون بسیاری جوامع در حال توسعه ،چند دهه است که قدم در
راه مدرن شدن گذاشته و با اﺛرات این مدرنیته نوپا بر کلیه ساختارها و نهادهای خاود روبارو
شده است .تغییر موقعیت و جایگاه زنان و موازنه قدرت آنها با مردان ،افازایش سان ازدواج،
دگرگونی ارزشها ،تغییر نگرش نسبت به نقشهای خانوادگی (زن ،شوهر ،والدین ،فرزندان)،
افقی شدن ساختار قدرت در ارتباط میان والدین و فرزندان ،فردگرایی و افزایش میزان طالق،
از جمله تغییرات رخ داده در حوزه خانواده است.
مطالعات مختلف (آماتوو راجرز  1997،؛ گیدنز  1375،؛ گاونزالز  2009،؛ لساتهاق )2010،
نشان می دهند که روند افزایش طالق یک روند جهاانی اسات و معلاول تغییارات اقتصاادی،
جمعیتی ،حقوقی ،ارزشی و فرهنگی است .در این راستا جامعه ایران نیز در دو دهه اخیر باه
ر م سیاستگذاریهای اجتماعی و برنامهریزی های فرهنگی ،به سمتی در حال حرکت است
که روز به روز بر تعداد طالقهایش افزوده می شود .مروری بر وضعیت طالق ایران در ساالهای
اخ یر نیز مؤید همین وضعیت است.
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جدول  .1تعداد ازدواج و طالق ،نسبت طالق به ازدواج و ميزان خام ازدواج و طالق در ایران
طی سالهای 1365 - 90
سال

1365

1375

1385

1390

تعداد ازدواج

340342

479263

77829

874792

تعداد طالق

35211

37817

94039

142841

نسبت طالق به صد ازدواج

10 /35

7 /89

12 /08

16 /33

میزان خام ازدواج ( در هزار نفر)

6 /88

7 /98

11 /04

11 /68

میزان خام طالق ( در هزار نفر)

0 /71

0 /63

1 /33

1 /91

شاخص

مأخذ :سالنامههای آماری سازمان ﺛبت احوال کشور طی سالهای.1365 - 90 ،

نرخ طالق در ایران طی سالهای قبل از  1375همواره فراز و نشیبهایی داشته و مسیر ﺛابتی
را طی نکرده است ،اما از سال  1375تاکنون این میزان پیوسته در حال افازایش باوده اسات.
مقایسه آمارها نیز افزایش دو برابری نسبت طالق به ازدواج  -از حدود  8به  16طالق در هر
یکصد ازدواج _ را طی دوره 15ساله  ، 1375 - 90در ایران نشان میدهد.
مسئله اصلی این مطالعه ،بررسی تغییر و تحاوتت نهااد خاانواده باا تأکیاد بار تغییارات
محسوس و افزایشی نرخهای طالق در جامعه است .از این رو در این مقالاه تاالش مایشاود
ضمن بررسی نگرش افراد حداقل یکبار ازدواج کرده 15 - 60ساله تهرانای در زمی ناه عوامال
زمینهساز طالق ،روابط مدل نظری  -مفهومی تغییرات نهاد خانواده و تمایل زوجین به طالق که
در قالب مقاله دیگری  1انتشار یافته است ،نیز به آزمون کشیده شود.
انجام این مطالعه کالن شهر تهران ،بدین علت صورت گرفته کاه ایان شاهر طای ساالیان
متوالی ،همواره نسبت طالق به ازدواج باتتری در مقایسه با کل کشور داشاته و عاالوه بار آن
روند تغییرات این شاخص ،در خود این شهر هام طای دوره ( )1381 - 92سایر صاعودی را
تجربه کرده است (نمودار .)1انتخاب این شهر همچنین به علت دارا باودن حجام انباوهی از

 .1الگوی نظری  -مفهومی تغییرات نهاد خانواده و تمایل زوجین به طالق به تفصیل در مقالاه ”بساترهای زمیناهسااز
طالق و تأﺛیرپذیری آن از تغییرات نهاد خانواده در شهر تهاران :مطالعاهای کیفای باا اساتفاده از روششناسای نظریاه
بنیادی“ ،نامه انجمن جمعيت شناسی ایران ،شماره  ،13ص  ،72- 24مورد بررسی قرار گرفته است.
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جمعیت با قومیتهای مختلف و با ارزشها و نگرشهای مختص به خود به عناوان محایط ماورد
مطالعه این پژوهش ،می تواند در بررسی فرایند تغییر نگرشها و ارزشهای مد نظر این پژوهش،
بسیار مفید باشد.
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نمودار  . 1نسبت درصد طالق به ازدواج کل کشور و شهر تهران طی سالهای  1381- 92محاسبه شده بر
اساس دادههای سازمان ثبت احوال کشور

چارچوب نظری
تالشهای زیادی جهت تبیین افزایش طالق در کشورهای ربی انجام شاده کاه هماه آنهاا باه
تعامل نسبتاً پیچیده ای بین سطوح اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی تکیه دارد .پژوهشهای
سطح خرد طالق را به عوامل جمعیتی ،اجتماعی  -اقتصادی و اجتماعی  -روانی مرتبط میک نند.
یافته های پژوهش در مورد تعیین کنندههای سطح فردی طالق ،الباً با نسخههای تئوری مبادله
تفسیر میشوند .چارچوب لوینگر  ) 1976(1سه دسته از عواملی که افراد احتماتً زمانی که طالق
میگیرند ارزیابی می کنند را تشخیص داده و متمایز کرده که شامل :جاذبه تداوم ازدو اج ،موانع
انحالل ازدواج و جایگزینهای ازدواج کنونی است.
یک دسته از تئوریها که به دنبال درک افزایش طالق است از جامعهشناسی ناشی میشود
که در این بخش مباحث آنتونی گیدنز و اولریش بک  2در مورد لیبرالیسم و فردگرایی قابل طرح
است .گیدنز و بک ( )1992بحث کرده اند ک ه لیبرالیسم و فردگرایی در تاریخ قرن بیستم تسلط
1 .Levinger
2. Giddens and Beck
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یافتند .عناصر کلیدی در پیشینه آن ،افزایش استقالل فردی و کاهش موانع اخالقی در شکلگیری
پروژه زندگی شخصی فرد است .فردگرایی به یک رژیم جنسیتی مساواتطلبانهتر منجر شده که
با روابط قدرت متقارن بین مردان و زنان و یک هم گرایی از شرح حالهای انتخاب مارد و زن
مشخص شده است .گرایش به سمت کنترل نهادی کاهشیافته و لیبرالیسم باعث میشاود کاه
مردان و زنان به تدریج خودشان را از ارزشهای ایثار و ازخودگذشتگی دور کنند .دیدگاههای
جدیدی در رابطه با ازدواج تقویت شده که به عنوان یک رابطه مشروط و اختیاری جاایگزین
دکترین مسیحی ازدواج (که ازدواج را یک رابطه پایدار و منحلنشدنی می دانست) شده است.
بنابراین اگر تداوم رابطه مد نظر است باید به وسیله فرایندهای چانه زنی و مذاکرات مجدد به طور
موفقیت آمیزی کامل شود .بنابراین نه تنها جامعه ربی کاهش محدودیتهای ساختاری برای طالق
را تجربه کرده ،بلکه انتظارات افراد در مورد بازگشتها و مشکالت بالقوه در مشارکت  1در حال
گسترش است که در توسعه رژیم باتی طالق مشارکت دارد.
دسته دوم تئوریهای موجود برای تبیین افزایش طالق  ،بر نقش تغییرات فرهنگی و عوامل
نگرشی در تغییر رفتارها و ایده الها به عنوان یکی از مؤلفههای مهام تغییارات خاانواده تأکیاد
بیشتری دارند .تئوری گذار دوم جمعیتی ( 2وندکا 1996 ، 1987 ،؛ لساتهاق ،)1995 ،نظریاهای
برای تبیین برخی از رفتارهای جمعیتی یرمنتظره مرتبط باا بااروری ،خاانواده و ازدواج در
بسیاری از کشورها ی اروپای ربی و ایالت متحده آمریکا از اواخر قرن بیستم است .در اینجا،
باروری کاهش یافته ،سن به هنگام اولین ازدواج افزایش یافته ،زوج زیستی به جاای ازدواج و
نرخهای طالق درحال افزایش به عنوان بخشهای یک ارچه این انتقال دیده میشود که تقریباً در
دهه های  1960و  1970ظاهر می شوند .این موقعیت بر اساس این ایده استوار است کاه یاک
تغییر قوی در ارزشهایی که شکلگیری خانواده را متأﺛر میکند با وفور مادی در حال افزایش،
همراه است.
رونالد اینگلهارت  ،)1997( 3استدتل میکند که ﺛروت افزایش یافته ،نیروی محرکی در پس
تغییر در ارزشهای ی است که به عنوان لیبرال تفسیر میشود و آسانگیرتار بارای رفتارهاسات.
1. partnership
2. second demographic transition
3. Ronald Inglehart
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ارزشهای سنتی به میزان وسیعی بر امنیت اقتصادی و فیزیکی تمرکز میکنند و اهمیت اندکی
برای اررزشهایی که منجر به خودبیانگری  1افراد میشود مای دهناد .زماانی کاه امنیات ماادی
افزایش مییابد و نیازهای اساسی و اولیه برآورده می شود ،افراد بیشاتر باه سامت ارزشاهای
فردگرایانه که انطباق اجتماعی را کاهش می دهد کشیده میشوند .این مراکز جهتیابی هنجار
جدید در درجه اول بر ارضای نیازهای یرمادی از طریاق خاود تحقاقبخشای  2و شاکوفایی
عاطفی  3متمرکز شده اند .ویژگیهای نظام ارزش ی پسامادی ،پذیرش نسبی از همجانسگرایای ،4
نگرشهای آسان تر در مورد سقط جنین و افزایش تحمل طالق برای مطلقههاست.
دسته سوم از تئوریها تالش میکند تا طالق را از دیدگاه اقتصاادی باه خصاوص اقتصااد
فمینیستی بفهمد .در حالی که رویکردهای لیبرالیسم و انتقال جمعیتی در درجه اول تغییارات
سطح کالن را برای فهم پیشرفت به سمت طالق انبوه مطالعه میکنند ،اقتصاد فمینیستی شرایط
سطح خرد را بررسی میکند .به طور خاص ،شاخه ای از اقتصاد فمینیستی کاه تئاوری باازی
تعاونی  5را مورد استفاده قرار می دهد بر هزینههای جایگزین (هزینههای فرصات) ازدواج ،باه
عبارت دیگر امکانات خروج از ازدواج تمرکز میکند .افازایش در هزیناه جاایگزین ازدواج ،6
منجر به افزایش در نرخهای طاالق مایشاود .بارای مثاال فاولبر  1994( 7در سیمونساون و
سندستورم )220 ، 2011 ،بیان میکند که سیستم بیمه اجتماعی در اروپا ،مطلقههاا را جریماه
می کرد .در نت یجه ناپدید شدن تدریجی چنین مجازاتهایی به علات کااهش یاافتن هزیناههاای
طالق ،نرخهای طالق افزایش یافت.
سه دسته از تئوریهای مذکور در مورد مفهومسازی طالق ،سیستمهای پیچیاده ای را بیاان
می کنند که به نقش سیاست ،اقتصاد و فرهنگ اذعان دارند .با این حال آنها در برخی از جهات
با هم متفاوت اند .در حالیکه گیدنز و بک ،وزن کمی به اهمیت رشد اقتصادی می دهناد ،ایان

1.Iindividual Self-Expression
2. Self-Realization
3. Emotional fulfillment
4. Homosexuality
5. Cooperative Game Theory
6. Alternative Cost of M arriage
7. Folbre
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رشد نیروی محرک نهایی در ادبیات انتقال دوم جمعیتی است که امنیت اقتصادی را تحریاک
میکند .درحالیکه دیدگاه فمینیستی استدتل میکند که تحلیل ﺛبات خانواده بایاد بار اﺛارات
روا بط جنسیتی در حال تغییر درون و بیرون خانواده تمرکز کند .جامعهشناسان استدتل میکنند
(کالمیجن و دیگران  ) 82 :2004 ،1که نقشاهای اقتصاادی در حاال تغییار ماردان و زناان باه
خصوص در جهت کاهش تبعیض جنسیتی ،ﺛبات زناشویی را کاهش می دهد.

پيشينه تحقيق
در ادبیات طالق ،پژوهشهای گسترده ای در مورد آنچه کاه ا لاب تعیاینکننادههاای طاالق
نامیده می شوند وجود دارد .طالق دتیل گونااگون دارد و ایان دتیال متناساب باا موقعیات،
طبقه و جایگاه اجتمااعی زوجاین متفااوت اسات .محققاان بارای بررسای تغییارات همگاام
تجربی بین طالق و دیگر متغیرهای اقتصادی ،اجتماع ی و فرهنگی ،الباً در محایط ساریهای
زمانی یا در تحلیلهای مقطعی جستجو میکنند .البته پرسش چرایی وقوع طاالق را نمایتاوان
به تنهایی با اتکای به یک عامل پاساخ داد ،بلکاه مجموعاه ای از علال مطارح هساتند کاه در
ارتباط با یکدیگر سبب طالق میشود.
در مطالعات و بررسیهای گوناگون صورتگرفته در حوزه طالق ،متغیرهاایی کاه احتماال
خطر انحالل ازدواج را افازایش مای دهناد عباارت اناد از :اخاتالف سانی زوجاین (صاالح
صدق پور 1377،؛ رحیمی 1379،؛ ملتفت و احمدی  ،) 1387ازدواج در سانین پاایین (آمااتو و
راجرز 1997 ،؛ بام س و دیگران 1991 ،؛ حیدری و بخشی ،)1384،زوجزیستی قبل از ازدواج
(آکسین و تورنتون 1992 ،؛ بوث و دیگاران ،) 1986 ،وجاود رواباط نامشاروع جنسای درون
زندگی مشترک (بوث و دیگران 1986 ،؛ ویت 1990؛ تورنتون و راجرز ،)1987 ،در ازدواج دوم
بودن نسبت به ازدواج اول (مارتینگ 1994،؛ ملتفت و احمدی ،)1387 ،زایمان قبل از ازدواج
(هیویت و دیگران ،) 2005 ،نداشتن فرزند یا نازایی (هنسن 1995 ،؛تقی زاده 1359 ،؛ شیرزاد و
کاظمیفر ،) 1383 ،مشارکت ماذهبی کام داشاتن (کریشانان ، 1998 ،آمااتو و راجارز، 1997 ،
امرسون 1996 ،؛ کالمیجن و یونگ 2007 ،؛ طباطبایی ،) 1383 ،محل تولاد و اقامات؛ شاهری و
روستایی بودن (هنسن 1995 ،؛ لینگستاد ،)2004 ،بیکاری مردان (کالمیجن و دیگاران 2004 ،؛
1. Kalmijn M ..P.M .De Graaf and A.R .Poortman
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طباطبایی  1383؛ قطبی و دیگران  ) 1383موقعیت زنان و مشاارکت در نیاروی کاار (ادوارد و
فولر 1992 ،؛ داگالس 2002 ،؛ چرلین 1992 ،؛ بکر و دیگران 1977 ،؛ هاوبر و اسا اتز 1988 ،؛
سوت و لیود 1995 ،؛ رحمانی و دیگران  ،) 1389 ،درآماد یاا تحصایالت بااتی زن (جاالوارا،
 2003؛ حیدری و بخشی 1384 ،؛ رحمانی و دیگران ،)1389 ،تغییر نگرش در مورد نقشاهای
خانوادگی و اجتماعی زن و شوهر (گرینشاتاین و شاانون 2006 ،؛ هیتاون 1991 ،؛ هیویات و
دیگران ،)2005 ،بیماری روانی و مشکالت شخصیتی زوجین (قطبی و دیگران 1383 ،؛ رحمانی
و دیگران ،) 1389 ،عدم رضاایت از زنادگی زناشاویی (حیادری و بخشای 1384،؛ ریااحی و
دیگران 1386 ،؛ رحمانی و دیگران ،) 1389 ،طول مادت زنادگی مشاترک (میراحمادیزاده،
 ،) 1382تجربه طالق والدین (مک لنان و بام س 1988 ،؛ جاکوئیات و ساورا 2001،؛ تایچمن،
 2002؛ رحمانی و دیگران.)1389 ،
سازگارترین عامل خانوادگی طالق ،در میان پاسخگویانی است که والدین طالقگرفتاه یاا
جدا از هم دارند؛ این افراد به احتمال بیشتری انحالل زناشویی خودشان را تجرباه مایکنناد
(آماتو 1996 ،؛ تیچمن 2002 ،؛ ولفینگر .)1992 ،برخی مطالعات نشان دادند که سن به ه نگاام
ازدواج ،زوج زیستی قبل از ازدواج ،زایمان قبل از ازدواج ،حضاور بچاههاا و سان فرزنادان
همگی ارتباط قوی با انحالل زناشویی دارند( .آکساین و تورنتاون 1992 ،؛ باوث و دیگاران،
 1986؛ هیویت و دیگران ) 2005 ،در استرالیا افرادی که زیر  25سالگی ازدواج میکنند نسبت
به افرادی که باتی  25سالگی ازدواج میکنند ،صرف نظر از سال ازدواجشان ،احتمال بیشتری
برای طالق دارند .اعتقاد بر این است که این ازدواجها با خطر بیشتری مواجه هساتند چاون
احتمال کمتری وجود دارد که زوجاین مهارتهاای اجتمااعی تزم را بارای رابطاه درازمادت
زناشویی کسب کرده و به بل وغ کامل رسیده باشند و نیز الباً به منابع اجتمااعی  -اقتصاادی و
مالی کافی دسترسی ندارند.
چنادین الگااوی باااروری هاام بااا طااالق در ارتباااط اساات .حاااملگی و زایمااان قباال از
ازدواج ،خطر طالق را افزایش مای دهاد (براچار و دیگاران 1993 ،؛ ویات و لایالرد 1991 ،؛
بام س و دیگران 1991 ،؛ هیویات و دیگاران .) 2005 ،دلیال ایان اسات کاه زایماان پایش از
ازدواج ممکن است ازدواج با یک شریک نامناسب را تشاویق کناد یاا حضاور یاک بچاه در
اوایل ازدواج ممکن است فشاری را در مراحل توسعه و رشاد رواباط ایجااد کناد .در مقابال
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بچه هایی که درون ازدواج به دنیا میآیند ،احتماال طاالق را کااهش مای دهناد .تصاور مای -
شااود کااه تولااد کودکااان درون ازدواج تعهااد بااه ازدواج را نشااان ماای دهااد و ﺛبااات آن را
افزایش می دهد .با این حال رابطاه باین وجاود کودکاان و انحاالل زناشاویی بساته باه سان
کودک متفاوت است که به موجب آن کودکان کم سن و سالتر ،خطر شکست ازدواج را کمتر
میکنن د و کودکان بزرگ تر ،ارتباط کمی با انحالل ازدواج دارند یا اصالً ارتباطی ندارند.
مطالعات قبلی (براچر و دیگاران ) 1993 ،نشاان دادناد کاه کوهاورت تولاد یاک ارتبااط
منحنی شکل با طالق دارد که در آن کوهورتهای پیرتر احتمال کمتری برای طاالق نسابت باه
کوهورتهای جوان تر دارند .اما کوهورتهای جوان تر ،طاول دوره ازدواج کوتااهتری دارناد و
برای زمان کمتری نسبت به گروههای قدیمیتر در معرض خطر جادایی یاا طاالق هساتند ،
در نتیجه احتمال کمتری دارد که مطلقه شوند .به طاور معماول ،گروههاای در وساط توزیاع
سنی ،باتترین میزان شکست ازدواجای را دارناد .زماانیکاه زوجاین مسانتار هساتند و در
سنین باتتر ازدواج میکنند و نیز هنگامی که ازدواج برای زمان طوتنیتری تاداوم ماییاباد،
احتمال کمتری بارای جادایی و طاالق وجاود دارد .شایوع پاایینتار طاالق در ازدواجهاای
طوتنی مدتتر و در بین زوجین مسنتر احتماتً به چند دلیال مایباشاد .یاک دلیال باالقوه
مهم ریزش انتخابی  1است .بدین معنی که ازدواجهای باا بااتترین احتماال طاالق ،در هماان
ابتدا پایان مییابند (تورنتون و راجرز.)1987 ،
یکی از دتیل مهم در افزایش میزانهای طالق در کشورهای ربی ،بهبود موقعیت اقتصادی
و اجتماعی زنان در مقایسه با مردان د ر چند دهه آخر قرن بیستم است .استدتل این دیدگاه،
تأﺛیر عوامل اقتصادی  -اجتماعی بر تداوم یا انحالل ازدواج است ،به گونه ای که فقادان مناابع
اقتصادی و اجتماعی شوهر و دسترسی زن به منابع اقتصادی و اجتماعی باعث بی ﺛباتی ازدواج
میشوند (چرلین .)1992 ،صرف نظر از اندازهگیریهای استفاده شاده ،ارتبااط پایاداری باین
استقالل اقتصادی و انحالل ازدواج وجود ندارد .با توجه به این حمایت دوگانه ،برخی محققان
معتقدند که ممکن است سناریوهایی وجود داشته باشد که مشارکت اقتصادی زناان مناابعی را
فراهم کند که ﺛبات مالی را در بازار کار نامطمئن ارائه دهد و بناابراین باعاث افازایش ﺛباات

1. Selective Attrition
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زناشویی گردد (اونو  .)1998 ،1از سوی دیگر  ،هنگاامیکاه مشاا ل دساتمزدی زناان متأهال
افزایش مییابد و متعادل می شود ،ممکن است اﺛر اشتغال زنان بر شکست ازدواجای ضاعیف
شود و باعث تقویت و ﺛبات ازدواج گردد (جالووارا.)2003 ،
پژوهشهای قبلی (براچر و دیگران 1993 ،؛ بام س و دیگاران )1991 ،نشاان داده اناد کاه
وابستگی مذهبی ،رابطه منفی قوی با انحالل ازدواج دارد .جایی که افراد ماذهبیتار ،دیادگاه
سنتیتری دارند و تعهد بیشتری نسبت به ازدواج نشان می دهند .الزام زوجین به نقشهای سنتی
باعث کاهش نرخهای طالق در بین خانوادههای سنتی شده است .این درحاالی اسات کاه در
زندگی به شکل مدرن آن ،برخی زوجین ،حتی در اشتراک نقشهای اصالی خاانوادگی گاوی
سبقت را از دیگران ربوده و خواهان سهم بیشتری هستند (ادگوک.)2010،
مطالعاتی (گرینشتاین 1998 ،؛ هیتون 1999 ،؛هیویت و دیگران )2005 ،که اﺛار نگارش در
مورد نقشهای جنسیتی را بر طالق مورد بررسی قرار داده اند ،به این نکته اشااره دارناد کاه
نقشهای سنتیتر  -این باور که نقش اصلی مرد مشارکت در نیروی کار و نقاش اصالی زن در
خانه است  -با ازدواجهای با ﺛباتتر مرتبط اند .نتایج این تحقیقات نشان می دهاد کاه تغ ییار
نگرش در مورد نقشهای خانوادگی و اجتماعی زن و شوهر ،در نتیجه تغییر هنجارهای مربوط
به الگوی خانواده سنتی ،یکی از عوامل مؤﺛر بر افزایش طالق به شمار میرود .در وضعیتی که
برابری جنسیتی به عنوان یک ارزش عمومی پذیرفته شده و ترویج میشود ،احساس بیعدالتی
نسبت ب ه تقسیم کار خانگی ،رضایت شخصی زنان را از زندگی زناشویی کاهش داده و باعث
می شود آنان بیش از مردان به طالق بیندیشند.
مجموع مباحث نظری و مطالعات صورتگرفته در تبیین طالق نشان دهنده این اسات کاه
طالق دتیل گوناگون دارد و این دتیل متناسب با موقعیت ،طبقه و جایگاه اجتماعی زوجاین
متفاوت است .اکثر مطالعاتی که در زمینه علل و عوامل مؤﺛر بار طاالق صاورت گرفتاه تاأﺛیر
متغیرهای اجتماعی _ جمعیتی و اقتصادی را مد نظر قرار داده اناد و درک نسابتاً روشانی از
پیوندهای میان مشخصات جمعیت شناسی ،طول دوره زندگی و طالق ایجااد کارده اند.گرچاه
میتوان متغیرهای دیگری هم به این لیست اضافه کرد ،با این حال هدف ماا ایان نیسات کاه

1. Ono
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لیست کاملی از پیشبینیکنندههای انحالل زناشویی را فرموله و صورت بندی کنیم ،بلکه یاک
هدف متعادلتر و واقعگرایانه تر جهت ارزیابی تأﺛیر تغییرات نگرشی و ارزشی در شکل دادن به
ایدههای فردی در حوزه خانواده و اعمال نیروی آن از طریق الگوهای نوین خانواده ،در تبیین
تغییرات طالق در جامعه ایران است.

مدل تحقيق
با مرور و بازخوانی مکرر مصاحبههای عمیق با پاسخگویان در بخش کیفی این پژوهش ،کدها و
طبقات استخراج شده نهایتاً مشخص شد که زوجین (زن و مر د) به عنوان تصمیمگیرنده طالق،
مقوله اصلی هستند .در واقع تعمق و تأمل زوجین در مورد زمینههای تسهیلکننده یا بازدارنده طالق
درون زندگی مشترک ،بسترهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ،نوع نگاه جامعه و افراد به
پدیده طالق و افراد مطلقه و میزان و نحوه سازگاری زوجین با شرایط بعد از طالق ،زمینه انتخاب
یکی از گزینههای تداوم زندگی مشترک یا جدایی و طالق را فراهم میسازد .مقوتت به دست آمده
مذکور در فرایند ساخت نظریه زمینه ای (گراندد تئوری  ،)1خط سیر داستانی تغییر ساختار قدرت
درون خانواده و ارزیابیهای متفاوت زوجین ا ز ازدواج و منافع زندگی زناشویی را بر اساس سطح
رضایتمندی و خرسندی شخصی روایت میکند .در شکل ،1الگوی نظری ارتباط بین مقوتت عمده
در سطوح مختلف با میزان رضایتمندی زوجین (مقوله اصلی) درون زندگی مشترک و تمایل آنها
به طالق ارائه شده است.
به منظور تهیه ابزار اندازه گیری میزان تمایل به طالق ،با توجه به الگوی نظری طراحی شده در
بخش کیفی پژوهش_که در مقاله قبلی به تفصیل بیان شده است_ پس از تعیین ابزارها ،با استفاده از
روشهای تعیین اعتبار (تحلیل عاملی اکتشافی) و پایایی ابزار (آلفای کرونباخ) ،به تدوین شاش
مقیاس؛ استقالل زنان ،متعین های ساختاری مردساترانه ،ساختار قدرت درون خانه ،خشونت
خانگی ،رضایت زناشویی و میزان تمایل به طالق پرداخته شد .طبق الگوی نظری طراحی شده،
شاخصهای استقالل زنان ،متعین های ساختاری مردساترانه و ساختار قدرت درون منزل با تأﺛیری
که همزمان با سایر متغیرهای زمینهای  -مقولههای سطح خرد  -بر میزان رضایت زناشویی زوجین -
به عنوان مقوله سطح میانی  -بر جای می گذارند ،در میزان تمایل افراد به طالق مؤﺛر هستند.
1. Grounded Theory
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برای نام گذاری مفاهیم و مقوتت نیز سعی شد که در حد امکان از کدهای زنده ،یا مفاهیم بار
ساخت اجتماعی و یا نامگ ذاری از سوی محقق استفاده شود ولی بیشترین سعی ما اساتفاده از
کدهای زنده یعنی مفاهیم به کار رفته مشارکتکنندگان بوده است.

شکل  .1الگوی نظری تغييرات نهاد خانواده و تمایل زوجين به طالق در شهر تهران
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روش تحقيق و دادهها
روش تحقیق در این مطالعاه ،پیمایشای اسات .جامعاه آمااری ایان پاژوهش ،افاراد حاداقل
یکبار ازدواجکرده شهر تهران هستند که طبق سرشماری ، 1390جمعیتی بالا بر  4837588نفر را
شامل می شود و  46/75درصد آن را مردان و  53/25درصد دیگر را زنان تشاکیل مای دهناد.
حجم نمونه پژوهش ،براساس فرمول کوکران با فرض بیشاترین پراکنادگی متغیرهاای ماورد
مطالعه ( p=0/5و  )q=0/5و دقت احتمالی ( )d=0/045محاسبه شده که بر این اسااس ،نموناه
ای معادل  450نفر بدست آمد .واحد تحلیل ،افراد حداقل یکبار ازدواج کرده  60- 15سالهای
هستند که به هنگام اجرای پیمایش در یکی از مناطق دهگانه منتخب شهر تهران حضور دارند.
تزم به ذکر است که جمعآوری دادهها از نمونه آماری به طور مساوی در بین مار دان و زناان
صورت گرفته است.
جدول  .2توزیع نمونه آماری شرکتکننده در پيمایش برحسب مناطق منتخب شهر تهران1392 ،
حوزه جغرافيایی
تحت پوشش
شمال

مرکز

شرق

رب

جنوب

منطقه شهری
1
3
6
7
13
14
9
21
16
19

*

سطح رفاه شهری

بات

متوسط رو به بات

متوسط

متوسط رو به پایین

پایین
کل

حداقل یکبار

توزیع نمونه

ازدواج کرده

آماری

211337

63

166665

54

125161

41

176392

58

139391

38

271699

70

91088

25

86309

23

159552

46

133666

32

1561260

450

* انتخاب براساس رتبه بندی شاخصهای رفاه شهری مناطق مختلف شهر تهران (مح مدزاده)1388 ،

74

دوفصلنامه ایرانی مطالعات جمعیت ی ،دوره  ،2شماره  ،1بهار و تابستان 1395

ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرساش ناماه پژوهشاگر سااخته ای مایباشاد کاه
بر اساس مدل نظری حاصل از یافتههای مطالعه کیفی پاژوهش ،طراحای گردیاد و در مرحلاه
پیش آزمون  ،1مراحل تعیین اعتبار  2و پایایی  3پرسش نامه با حجام نموناهای  60نفاری ماورد
تحلیل و بررسی قرار گرفت و پس از اعتبارسنجیهای تزم و جرح و تعدیل برخی سواتت و
نحوه گویش آنها ،پرسش نامه نهایی تنظیم شد .پس از آن با همکاری تیم سه نفاره پرسشاگر
(دو زن و یک مرد) که آموزشهای تزم را جهت اجرای دقیق پرسش نامه در مرحله پیش آزمون
هم دیده بودند ،به جمعآوری دادههای کمی پیمایش از جامعه آماری ،در یاک مادت زماان 5
ماهه از اول تیرماه تا پایان آبان ماه  1392پرداخته شد .تجزیه و تحلیل دادهها نیز با استفاده از
نرم افزار آماری  SPSSنسخه  18انجام شد.
در جدول  ، 3متغیرها و شاخصهای مورد استفاده در پیمایش برحسب نقش متغیر (مستقل
یا وابسته) ،سؤاتت و گویه های مربوطه ،طیاف پاساخگویی باه آنهاا و نیاز همساانی درونای
شاخصهای مورد بررسی به تفکیک ارائه شده است.

1. Pre _ test
2. Validity
3. Reliability
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جدول  .3توصيف متغيرها و شاخصهای مورد استفاده در اندازهگيری تمایل به طالق ،دادههای پيمایش در
شهر تهران1392 ،
نوع متغير
متغيرهای مستقل
* ویژگیهای اجتماعی ،جمعیتی

* استقالل زنان
(ابعاد چهارگانه)

* متعینهای ساختاری مردساترانه

* ساختار قدرت درون خانواده

*خشونت خانگی

* رضایت زناشویی

متغير وابسته
** تمایل به طالق

تعداد سؤاالت
 7سؤال

سؤال یا گویه
جنسیت ،سن به هنگام ازدواج ،میزان تحصیالت ،وجود فرزند ،وضع مالی
خانواده ،اشتغال

میزان آزادی و اختیار عمل زن برای رفتن به منزل بستگان و دوستان
میزان آزادی و اختیار عمل زن برای رفتن به مراسم مذهبی ،مسجد و حسینیه
جابجایی
میزان آزادی و اختیار عمل زن برای رفتن به مراسم جشن و عروسی
 5سؤال
میزان آزادی و اختیار عمل زن برای رفتن به مطب پزشک یا مراکز بهداشتی
میزان آزادی و اختیار عمل زن برای مسافرت به روستا یا شهر مجاور
تصمیمگیری در مورد تعداد فرزندان
تصمیم گیری تصمیمگیری در مورد فاصله زمانی بین تولد فرزندان
تصمیمگیری در مورد نحوه تربیت فرزند
 4سؤال
تصمیمگیری در مورد نحوه مصرف منابع مالی مشترک
اشتغال زن به جهت مشارکت با مرد در تأمین نیازهای مالی خانه
اقتصادی
اهمیت اشتغال زن ،همانند نقش مادری و همسری او
 3سؤال
لزوم استقالل مالی برای زن تحصیل کرده
زمینههای دستیابی زنان به اطالعات:
میزان تحصیالت
اطالعاتی
میزان مطالعه مجله و روزنامه
 3سؤال
میزان تماشای تلویزیون یا ماهواره یا گوش دادن به برنامههای رادیو
بنا به دتیل متعدد ،حق طالق باید با مرد باشد.
رعایت اصول اخالقی برای زنان ،مهم تر از مردان است.
 4سؤال
زنان کمتر از مردان ،توانایی مدیریت و گیریهای حساس و مهم را دارند.
در جامعه ما در شرایط استخدامی برابر ،حق تقدم با مردان است.
 .1تعداد فرزندان
 .2فاصله زمانی بین تولد فرزندان
 .3روش مورد استفاده پیشگیری از بارداری
 .4نحوه تربیت فرزند
 8سؤال
 .5تصمیمگیری در مورد خرید لوازم منزل
 .6تصمیمگیری در مورد انتقال یا فروش داراییهای شخصی
 .7تصمیمگیری در مورد خرید مواد ذایی
 .8تصمیمگیری در مورد نحوه مصرف منابع مالی مشترک
میزان تجربه هریک از موارد زیر به هنگام خشونت همسر درون منزل
 .1خشونت روانی  .2خشونت فیزیکی
 5سؤال
 .3خشونت جنسی .4خشونت اقتصادی  .5خشونت اجتماعی
 .1همسرم تمام ویژگیهایی که من میخواستم در او باشد را دارد.
 .2همسرم در جهت تامین نیازها و خواستههای من تالش میکند.
 .3توقعات همسرم در زندگی به اندازهای است که من بتوانم از عهده انجام آنها برآیم.
 .4من از چگونگی ابراز عواطف و احساساتمان راضی هستم.
 8سؤال
 .5من از روابط زناشوییمان درون زندگی مشترک رضایت دارم.
 .6من از نحوه انجام سرگرمیها و فعالیتهای مشترکمان راضی هستم.
 .7من از نحوه حل تعارضات و مشکالتمان در زندگی مشترک رضایت دارم.
 .8من از حمایت همه جانبه همسرم در زندگی برخوردارم

 5سوال

رویکرد فرد نسبت به طالق
 .1حاضرم طالق بگیرم ،اگر شده از مهریه یا حقوق و داراییام بگذرم.
 .2علیر م وجود نیازهای عاطفی و احساس تنهایی بعد از طالق ،حاضرم
طالق بگیرم.
 .3باوجود مشکالت و ناامنیهایی که در جامعه برای مطلقهها وجود دارد ،حاضرم
طالق بگیرم.
 .4در تصمیم طالق ،اهمیت توجه به آینده فرزند ،بیشتر از خواسته و توقعات
زوجین نیست.
 . 5طالق گرفتن راهی برای پایان دادن به اختالفات خانوادگی است.

آلفای
کرونباخ
اااااا

0/854

0/814

0/721

0/701

0/705

0/751

0/849

0/805

0/780
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یافتهها
در این بخش ابتدا به ارائه تصویری کلی از نمونه مورد بررسی پرداخته و پاسخگویان برحسب
ویژگیهای مختلفشان مقایسه میشوند .جدول ، 4توزیع پاسخگویان (میاانگین /نسابت) را بار
اساس جنسیت و ویژگیهای منتخب نشان می دهد .از  450نفر پاسخگوی  60- 15ساله حداقل
یکبار ازدواجکرده 225 ،نفر را زن و  225نفر را مرد تشکیل می دهد.
 22/7درصد پاسخگویان در گروه سنی 30ساله و کمتر قرار دارند 37/6 .درصد در محدوده - 31
 40سالگی و  29/3درصد نیز در گروه  50- 41ساله قرار دارند .تنها  10/4درصد پاسخگویان در گروه
سنی باتی  50سال قرار دارند 44 .درصد پاسخگویان متعلق به کوهورت ازدواجی سال 1381و بعد
از آن می باشند و حدود  30درصد آنان در محدوده  1371- 1380ازدواج کرده اند .در کل  26درصد
پاسخگویان قبل از دهه  1370و  74درصد از سال  1371تا  1391ازدواج کردند.
جدول  . 4توزیع پاسخگویان برحسب جنسيت و برخی ویژگيهای منتخب ،دادههای پيمایش در شهر
تهران1392 ،
حداقل یکبار ازدواج کردهها

ویژگیها
گروه بندی
سنی
پاسخگویان

سال ازدواج

زن ()%

مرد ()%

کل ()%

ویژگیها

حداقل یکبارازدواج کردهها
مرد( )%زن()%

 30ساله و کمتر

22 /3

23 /3

22 /7

شا ل

83 /1

-

 31- 40ساله

37 /7

37 /3

37 /6

وضع فعاليت بیکار

15 /6

-

 41- 50ساله

30 /3

27 /3

29 /3

دانشجو

1 /3

-

 51ساله و بیشتر

9 /7

12

10 /4

جمع

100

-

قبل از 1360

7

11

8 /2

خانه دار

-

65

1361- 70

17

19

17 /6

-

31 /5

1371- 80

32

27

30 /2

دانشجو

-

3 /5

 1381به بعد

44

43

44

جمع

-

100

جمع

100

100

100

ميانگين سالهای تحصيل

13 /4

11 /6

225

225

450

ميانگين سن در اولين ازدواج 20 /47 26 /07

تعداد کل پاسخگویان

مرد

وضع فعاليت شا ل
زن

 83درصد پاسخگویان مرد ،شا ل و  15/6درصد آنان بیکار می باشند .درحالیکه  65درصد
زنان خانه دار و تنها حدود یکسوم آنان ( 31/5درصد) شا ل هستند .میانگین سالهای تحصیل
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زنان  11/6سال است ،درحالیکه مردان با  1/8سال تحصیل بیشتر ،به طور متوسط  13/4سال
تحصیل کرده اند .میانگین سن مردان به هنگام اولین ازدواج  26/07است ،درحالیکه زنان باه
طور میانگین با اختالف  5/6سال زودتر از مردان ،در سن  20/47سالگی ازدواج کرده اند.
مهم ترین علل زمینه ساز طاالق از دیادگاه پاساخگویان باه ترتیاب اولویات و باه تفکیاک
جنسیت در جدول  5ارائه شده است .دو عامل اولیه و اصلی طالق هم از دیدگاه زناان و هام
مردان به ترتیب ،خیانت به همسر و اعتیاد ذکر شده است .از نظر مردان ،تفاوتهای فرهنگی بین
زوجین ،افزایش سطح توقعات زنان درون زندگی مشترک و نارضایتی زناشویی ،بیکاری مرد،
تأﺛیر فشارهای اقتصادی جامعه بر سطح رفاه خانواده ،استقالل ماالی  ،نابااروری زن و نهایتااً
بیماریهای روحی و روانی همسر ،علتهای بعدی طالق میباشند.
زنان نیز بعد از خیانت و اعتیاد همسار ،باه ترتیاب اولویات ،باه عللای نظیار بیماریهاای روحای و روانای
همسر ،بزهکاری همسر ،تعدد زوجین ،ترک همسر ،بیکاری مارد ،خشاونت خاانگی ،بایتفااوتی زوجاین در
حل اختالفات درون زندگی مشترک و عقیم بودن مرد به عنوان مهمترین علتهای طالق اشاره کردهاند.
جدول  .5ده مورد از مهمترین علل زمينه ساز طالق از دی دگاه پاسخگویان به تفکيک جنسيت ،دادههای
پيمایش شهر تهران1392 ،
ردیف

درصد

ردیف

علل زمينه ساز طالق

مردان

علل زمينه ساز طالق

زنان
درصد

1

خیانت به همسر (زن به مرد)

2

اعتیاد به مواد مخدر

19 /2

3

تفاوت فرهنگی بین زوجین

4 /8

3

4

افزایش سطح توقعات زنان در زندگی

4 /8

4

بزهکاری همسر

5

نارضایتی زناشویی

4 /1

5

تعدد زوجین

5 /4

3 /4

6

ترک همسر

4 /7

7

تأﺛیر فشارهای اقتصادی جامعه بر رفاه خانواده

3 /4

7

بیکاری مرد

3 /4

8

استقالل مالی زن

2 /8

8

خشونت خانگی

 6بیکاری مرد

9

ناباروری زن

 10بیماریهای روحی  -روانی همسر
سایر علل
کل

39

1

خیانت به همسر (مرد به زن)

35 /4

2

اعتیاد به مواد مخدر

22 /3

بیماریهای روحی  -روانی همسر

9 /5
7 /4

باای تفاااوتی زوجااین در حاال

2 /7

2 /8

9

2 /1

 10عقیم بودن مرد

2

13 /6

سایر علل

4 /5

کل

100

100

اختالفات زندگی مشترک

2 /7
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با توجه به مباحث نظری مطرحشده در زمینه عوامل تبیینکننده طالق و همچنین مطالعات
صورتگرفته در این حوزه ،جهت اندازه گیری میزان تأﺛیر متغیرهای مختلف بر میزان تمایل به
طالق 14 ،فرضیه به صورت جداگانه برای زنان و مردان مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  .6آزمون فرضيات پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون به تفکيک جنسيت ،دادههای
پيمایش شهر تهران1392 ،
زنان
فرضیات پژوهش

مردان

ضریب

سطح

ضریب

سطح

پیرسون

معناداری

پیرسون

معناداری

بین میزان رضایت زناشویی و تمایل به طالق رابطه وجود دارد

- 0 /375

0 /000

- 0 /293

0 /000

بین میزان خشونت خانگی و تمایل به طالق رابطه وجود دارد.

0 /458

0 /000

0 /227

0 /001

0 /284

0 /000

0 /223

0 /010

بین سطح رفاه خانواده و تمایل به طالق رابطه وجود دارد.

- 0 /169

0 /011

0 /049

0 /465

بین وجود فرزند و تمایل به طالق رابطه وجود دارد.

- 0 /171

0 /010

- 0 /184

0 /006

بین سطح تحصیالت زوجین و تمایل به طالق رابطه وجود دارد.

- 0 /115

0 /086

- 0 /138

0 /038

بین اشتغال زوجین و تمایل به طالق رابطه وجود دارد.

0 /130

0 /050

- 0 /084

0 /210

- 0 /212

0 /001

- 0 /056

0 /401

- 0 /0121

0 /070

- 0 /075

0 /259

0 /241

0 /000

0 /032

0 /637

0 /117

0 /049

_

_

0 /120

0 /073

_

_

0 /201

0 /000

_

_

0 /062

0 /355

_

_

بین ساختار قدرت یک جانبه درون خانه و تمایل به طالق
رابطه وجود دارد.

بین سن زوجین به هنگام ازدواج و تمایل به طالق رابطه
وجو د دارد.
بین میزان آشنایی زوجین قبل از ازدواج و تمایل به طالق
رابطه وجود دارد.
بین میزان دخالت دیگران در زندگی زوجین و تمایل به
طالق رابطه وجود دارد.
ب ین استقالل اطالعاتی زنان و تمایل آنها به طالق رابطه
وجود دارد.
بین استقالل تصمیمگیری زنان و تمایل آنها به طالق رابطه
وجود دارد.
بین استقالل اقتصادی زنان و تمایل آنها به طالق رابطه
وجود دارد.
بین استقالل جابه جایی و تحرک زنان و تمایل آنها به طالق
رابطه وجود دارد.
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همان گونه که از دادههای جدول  6مشخص است ،رابطه معکوس بین میزان رضایت زناشویی
و وجود فرزند با تمایل به طالق از دیدگاه زنان و مردان تأیید شده است .متغیرهای خشاونت
خانگی و ساختار قدرت یک طرفه نیز به طور مستقیم با میزان تمایل زوجین به طالق رابطه دارند.
رابطه معکوس بین سطح تحصیالت مردان با گرایش به طالق تأیید شده و در مورد زناان
معنادار نشده است .از دیدگاه زنان رابطه معکوسی بین سطح رفاه خانواده و تمایل زوجین به
طالق وجود دارد که این فرضیه در مورد مردان به تأیید نرسیده است .رابطه بین سن به هنگام
ازدواج و تمایل به طالق به طور معکوس ،تنها در مورد زنان مورد تأیید واقع شده است .رابطه
مستقیم بین متغیرهای اشتغال زن و استقالل اقتصادی و اطالعاتی زنان با تمایل آنها به طاالق
تأیید شده است .به عبارتی ز نان شا ل و مستقل به لحاظ مالی و همچنین باا میازان آگااهی و
اطالعات بات ،تمایل بیشتری به طالق دارند .از نظر زنان هرچاه میازان دخالات اطرافیاان در
زندگی زوجین بیشتر باشد ،زمینه گرایش زوجین به طالق افزایش مییابد ولی این رابطاه در
مورد مردان به تأیید نرسیده است.
1

جهت بررسی نیکویی برازش مدل نظری پژوهش ،از تکنیکهای آماری ،نظیر تحلیل عامل ،
رگرسیون چندگانه  2و تحلیل مسیر  3به منظور طبقه بندی متغیرها ،اندازهگیری تأﺛیرات جمعی و
همزمان متغیرهایی مستقل بر متغیر وابسته و نیز تحلیل روابط میان متغیرهای علّای و تاأﺛیرات
مستقیم و یر مستقیم هر یک از آنها در مدل نظری پژوهش استفاده شده است.
به منظور فهم دقیق تر عوامل مؤﺛر بر میزان تمایل به طالق از دیدگاه زنان و مردان متأهل ،
از تکنیک تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه ( )Enterاستفاده شده است .در این روش سعی
شده است براساس مدل نظری پژوهش ،ابتدا متغیرهای سطح کالن (ساختار قدرت درون خانه،
متعین های ساختاری و ابعاد استقالل زنان) در بلوک اول رگرسیون ،متغیرهاای ساطح میاانی
(رضایت زناشویی) در بلوک دوم و متغیرهای سطح خرد در بلوک سوم قرار گرفته و به ترتیب
وارد تحلیل شوند تا به هنگام ورود سایر متغیرها د ر تحلیل طبق مدل نظری پژوهش ،اﺛر آنهاا
در هر بلوک کنترل شده و ارتباط آنها با میزان تمایل زوجین به طالق سنجیده شود.
1. Factor Analysis
2. M ultiple Regression
3 .Path Analysis
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در این راستا سعی شده است تا براساس نخستین خروجی رگرسیون ،اولین دیاگرام مسیر
ترسیم شود .همان گونه که در جدول  7مالحظه میشاود ،مقادار  tبارای م تغی رهاای رضاایت
زناشویی ،وجود فرزند ،اشتغال فرد و سن به هنگام ازدواج معنی دار شده که با میزان تمایل به
طالق رابطه معکوس دارند.
جدول  .7نتایج آزمون رگرسيون چندگانه پيش بينی ميزان تمایل به طالق در شهر تهران1392 ،
ضرایب استانداردنشده

ضرایب

سطح

استاندارد شده

مقدار t

ساختار قدرت یک جانبه درون خانه

0 /110

0 /026

Beta
0 /275

4 /256

0 /000

استقالل اقتصادی زن

0 /199

0 /073

0 /171

2 /705

0 /007

استقالل اطالعاتی زن

0 /088

0 /038

0 /145

2 /300

0 /022

رضایت زناشویی

- 0 /176

0 /039

- 0 /292

- 4 /495

0 /000

خشونت خانگی

0 /213

0 /045

0 /295

4 /721

0 /000

اشتغال فرد ( یرشا ل= مرجع)

- 0 /275

0 /128

- 0 /273

- 2 /155

0 /032

وجود فرزند

- 0 /211

0 /064

- 0 /189

- 3 /229

0 /001

سن به هنگام ازدواج

- 0 /095

0 /039

- 2 /441

0 /015

متغيرهای مستقل

B

Std.Erorr

- 0 /155
2

R .Ad =0 /375

2

R = 0 /423

معناداری

R= 0 /650

به عبارتی رضایت زناشویی بات ،وجود فرزند درون زندگی مشترک ،شا ل بودن و سن بات
به هنگام ازدواج با تمایل پایینتر افراد به طالق در رابطه است و با افزایش خشونت خانگی،
بات رفتن سطح آگاهی و استقالل اطالعاتی زنان ،مساتقل باودن زناان باه لحااظ اقتصاادی و
ساختار قدرت یکجانبه درون خانه ،میزان تمایل به طالق هم افزایش مییابد .در کال ایان 8
متغیر  37/5درصد تغییرات متغیر وابسته میزان تمایل به طالق را ،در بین زنان و مردان متأهل
جامعه آماری تبیین میکنند.
نهایتاً با استفاده از نتایج چهار مرحله رگرسیون چندمتغیری ،نمودار نهایی (شکل )2مسیرهای
تأﺛیرگذاری متغیرهای مستقل و وابسته میانی بر متغیر وابسته نهایی،میزان تمایل به طالق در شهر
تهران ترسیم شد .این روابط تا حدود زیادی عملیاتیکننده الگوی نظری تغییرات نهاد خانواده و
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تمایل زوجین به طالق می باشد که از طریق رویکرد نظریه زمینه ای و با استفا ده از مصاحبههای
عمیق صورت گرفته با افراد (زن و مرد) طالق گرفته بدست آمده بود.

شکل .2دیاگرام مسير تأثير متغيرهای مستقل و وابسته ميانی بر ميزان تمایل به طالق در شهر تهران

از آنجا که در دیاگرام تحلیل مسیر از ضرایب استاندارد شده بتا استفاده میشود  ،بنابراین
می توان اﺛرات متغیرهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کارد و ماؤﺛرترین آنهاا را تعیاین نماود
(کالنتری .) 239 :1382 ،با توجه به مدل نهایی بدست آمده از تحلیل مسایر ،تاأﺛیر مساتقیم و
یرمستقیم هریک از متغیرها بر میزان تمایل به طالق در شهر تهران محاسبه شده و اﺛرکلی متغیرها
به دست آمده است که به ترتیب اهمیت در جدول  8مشخص شده است .پنج مورد از مهم ترین
متغیرها ی تأﺛیرگذار بر میزان تمایل به طالق در شهر تهران به ترتیب شامل؛ وجود فرزند ،اشتغال
فرد ،خشونت خانگی ،رضایت زناشویی و ساختار قدرت یک جانبه درون خانه میباشد.
متغیرهای وجود فرزند ،اشتغال فرد ،رضایت زناشویی ،استقالل تصمیمگیری زن ،سن باه
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هنگام ازدواج ،تالش همس ر جهت تأمین نیازهای زندگی ،ارضاای نیازهاای جنسای زوجاین
درون زندگی مشترک و استقالل جابجایی زن تأﺛیر کاهنده ای بر میزان تمایل زوجین به طالق
دارند؛ درحالی که متغیرهای خشونت خانگی ،ساختار یک طرفه قدرت درون خانه ،اساتقالل
اقتصاادی زن ،اساتقالل اطالعااتی زن ،دخالات اطرا فیاان درون زنادگی مشاترک زوجاین و
متعین های ساختاری مردساترانه در افزایش تمایل زوجین به طالق مؤﺛرند.
جدول  .8تأثير متغيرهای مستقل بر ميزان تمایل به طالق در شهر تهران ،دادههای پيمایش 1392
متغيرهای مستقل

تأثير مستقيم

تأثير غير مستقيم

تأثير کلی

1

وجود فرزند

- 0 /189

- 0 /163

- 0 /352

2

اشتغال

- 0 /273

- 0 /033

- 0 /306

3

خشونت خانگی

0 /295

_

0 /295

4

رضایت زناشویی

- 0 /292

_

- 0 /292

5

ساختار قدرت یک جانبه درون خانه

0 /275

_

0 /275

6

استقالل تصمیمگیری زن

_

- 0 /185

- 0 /185

7

استقالل اقتصادی زن

0 /171

_

0 /171

8

سن به هنگام ازدواج

- 0 /155

_

- 0 /155

9

تالش همسر جهت تأمین نیازهای زندگی

_

- 0 /154

- 0 /154

10

استقالل اطالعاتی زن

0 /145

_

0 /145

11

ارضای نیازهای جنسی زوجین درون زندگی

_

- 0 /115

- 0 /115

12

دخالت اطرافیان در زندگی مشترک زوجین

_

0 /014

0 /014

13

استقالل جابه جایی زن

_

- 0 /014

- 0 /014

14

متعینهای ساختار مردساترانه

0 /06

0 /06

بحث و نتيجهگيری
هدف اصلی از پژوهش حاضر ،بررسی نگرش افراد حداقل یکبارازدواجکرده  60- 15ساله تهرانی در
زمینه عوامل تأﺛیرگذار بر میزان تمایل به طالق با توجه به الگوی نظری تغییرات نهاد خانواده و تمایل
زو جین به طالق است .در این مطالعه ،نمونهای 450نفری از  10منطقه انتخابی در سطح شهر تهران که
با روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شده بودند ،پاسخگوی پرسش نامه محقق بودند که بر
اساس الگوی نظری حاصل از یافتههای بخش کیفی پژوهش طراحی گردید.
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با توجه به الگوی نظری تغییرات نهاد خانواده و تمایل زوجین به طالق ،فرضیات مختلفی
جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل با تمایل مردان و زنان تهرانی به طالق مورد بررسی
قرار گرفت .در این پژوهش رابطه معکاوس باین دو متغیار وجاود فرزناد و میازان رضاایت
زناشویی با میزان تمایل زوجین به طالق تأی ید شد .به عبارتی؛ هرچه تعداد فرزندان بیشاتر و
رضایت زناشویی باتتری برای زوجین درون زندگی مشترک وجود داشته باشد تمایل زوجین
به طالق هم پایینتر است .این یافته نظری در پاژوهشهاای پیشاین نیاز تأییاد شاده اسات.
هنگامی که زن و مرد دارای فرزند هستند ،فرزندان س ر حمایت ی را در برابر طالق بارای آنهاا
فراهم می کنند .این س ر حمایتی ،موجب حفظ و تداوم زندگی زناشویی مایگاردد .مطالعاات
نشان می دهند طالق در بین افراد متأهل بدون فرزند بیشاتر از متاأهلین دارای فرزناد اسات
(کلیزینگ  1992،1؛ تزنگ و میر  1995 ،2؛ سیف الهی 1372،؛ طباطبایی 1383 ،؛ ش یرزاد.)1383 ،
همچنین زوجهایی که دارای فرزند و به خصوص فرزند خردسال هستند ،احتمال طالق کمتری
دارند (پورتمن وکالمیجن.)2002 ،
رابطه معکوس بین میزان رضایت زناشویی و تمایل به طالق با یافتههای دیگران (تقی زاده،
 1359؛ رحیمی 1379 ،؛ شیرزاد 1383 ،؛ قطبی 1383 ،؛ طباطبایی 1383 ،؛ زرگر و نشاط دوست،
 1386؛ صدراتشرافی و دیگران ) 1391 ،همخاوانی دارد .نتاایج تحقیقاات انجاامشاده نشاان
می دهد ،در بین آن دسته از زوج هایی که  ،به نظر آنها ،همسرانشان نتوانسته بودند انتظارات
آنها را از زندگی مشترک برآورده نمایند و آنها در این رابطه متقابل متضرر شده و به عباارتی
رضایت زناشویی پایین تری در زندگی مشترک داشتند ،تمایل به طالق ،باتتر بوده است.
رابطه معکوس بین متغیرهای خشونت خانگی و ساختار قدرت یک جانبه درون خاناه باا
تمایل زنان و مردان متأهل تهرانی به طالق ،مورد تأیید قرار گرفت .باه عباارتی اگار سااختار
مشارکتی تصمیم گیری و خشونت خانگی کمتری درون خانه حاکم باشد ،تمایال زوجاین باه
طالق هم کاهش مییابد .یافته این فرضیه با مطالعه عنایت و سروش ( )1388همسوست .نتایج
این تحقیق نشان می دهد که زنان بیشتر به دنبال تفاهم و دیده شدن دورن خانواده هستند .اگر
مردان به همسران شان بیشتر اهمیت داده و قدرت مجاب سازیِ بیشتری داشاته باشاند ،اناواع
1. Klijzing .E
2. Tzeng .J.M .and R.D .M are
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مقاومت در خانواده کاهش مییابد .به عالوه ،نتیجه این تحقیاق باا قاوت ایان مطلاب را تأییاد
می کند که یکی از راههای جلوگیری از تضاد و بروز مشکل در روابط زناشویی ،افزایش قدرت
زنان در خانواده است و این افزایش قدرت با تغییر تصور مردان از نقش زنان در خانواده انجام
خواهد شد.
در این پژوهش رابطه معکوس بین سطح تحصیالت مردان با میزان تمایل آنان باه طاالق
تأیید شده ولی این رابطه در مورد زنان معنادار نشده است .ساطوح تحصایالت بااتتر بارای
مردان ا لب باعث ایجاد ف رصتهای شغلی بهتر و درآمد باتتر برای آنان میشود که این مسائل
نیز باعث فراهم شدن منابع شخصی ،انتخابها و فرصتهای بهتر برای زندگی میشود .تحصیالت
پایین مردان یکی از عوامل مخاطره آمیز در ازدواج است (آماتو و راجرز 1997 ،؛ سارانتاکوس،
 1994؛ ویت و لیالرد 1991 ،؛ ه نریان و یونسی.)1390،
از دیدگاه زنان این پژوهش ،رابطه معکوسی بین دو متغیر سن به هنگاام ازدواج و ساطح
رفاه خانواده با میزان تمایل به طالق وجود دارد که این فرضیه در مورد مردان به تأیید نرسیده
است .شواهد نشان می دهند سنین باتتر ازدواج ،یکی از معرفهای استقالل زن در نظر گرفتاه
می شود و سن به هنگام ازدواج ،ا لب با پایداری ازدواج رابطه ای مثبت دارد ( ادگوک.)2010 ،
ازدواج در سنین پایین نیز امکان طالق را افزایش می دهد ،زیرا معموتً با منابع تحصیلی و مالی
پایین همراه است که میتواند دامنه ای از مشکالت زناشویی را به همرا ه داشته باشد و به عالوه
یافتن راه حلهایی را برای تنشهای زناشویی محدود کند (مارتیناگ 1998 ،؛پورتمناو کاالمیجن،
 2002؛ گلشن.)1372 ،
در این پژوهش بین متغیرهای اشتغال زن و استقالل اقتصادی و اطالعاتی زنان باا تمایال
آنها به طالق رابطه مستقیمی وجود دارد .به عبارتی زنان شاا ل و مساتقل باه لحااظ ماالی و
همچنین با میزان آگاهی و اطالعات بات ،تمایل بیشتری به طالق دارند.این یافته در تحقیقاات
پیشین هم مورد تأیید واقع شده است (پورتمن وکاالمیجن 2002 ،؛ پاورتمن 2005 ،؛ گلشان،
 1372؛ عباسی شوازی و علی مندگاری .) 1389 ،اشتغال زن ممکن است نقطه مقابل انتظارات
نقش سنتی باشد که زن را به عنوان یک خانه دار در نظرمیگیرد ،اما نمیتواند به تضاد و رقابت
نقش منجر شده یا تهدیدی برای نقش شوهر به عنوان تأمینکننده مالی اصلی خاانواده باشاد.
اشتغال همچنین منجر به اعتماد به نفس زیادتر زن شده و استقالل اجتماعی و روان شاناختی
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وی را افزایش می دهد و ضمن ایجاد استقالل اقتصادی برای زنان ،هزینه طالق را برای آنهاا
کم میکند که این امر امکان طالق را آسان تر میکند.
از نظر زنان هرچه میزان دخالت اطرافیان در زندگی زوجین بیشتر باشد ،زمینه گرایش فرد
به طالق هم افزایش می یابد و لی این رابطه در مورد مردان به تأیید نرسیده اسات .ایان یافتاه
نظاری در تحقیااق حاضاار ،در سااایر تحقیقااات پیشااین (رحیماای 1379 ،؛ طباطبااایی 1383،؛
قطبی 1383،؛ جوادی ) 1390،مورد تأیید قارار گرفتاه اسات .باه عباارتی قاوی باودن شابکه
خویشاوندی و دخالت دیگران در روابط زوجین ،میتواند از طریق سلب قدرت تصمیمگیری
از زوجین ،موجبات بروز اختالفات خانوادگی گردیده و احتماال جادایی و وقاوع طاالق را
افزایش دهد.
همان گونه که این پژوهش و مطالعات مختلف دیگری که در این مقاله به آنهاا اشااره شاد
نشان می دهند ،تحوتت ساختار جمعیتی و وجاود حجام عظایم جمعیات جاوان در ایاران،
تغییراتی را در رفتارهای همسرگزینی و ازدواج (افزایش میانگین سن ازدواج ،تأخیر در ازدواج،
تأخیر در فرزندآوری) در جامعه ایجاد نموده است ،ولی این تغییرات ساختاری جمعیات باه
صرف خودش و به تنهایی ،مکانیزمی در درونش ندارد که باعث افازایش طاالق شاود ،بلکاه
طالق به دلیل ماهیت اجتماعی که دارد ،میتواند متأﺛر از تغییرات ایده ای و نگرشی باشاد کاه
زمینه تغییر در ماهیت طالق ،زمان وقوع و شدت طالق را در جامعه فراهم میکند.
با توجه به یافتههای پژوهش به نظر میرسد  ،که با تغییرات صورتگرفتاه در ساطح کلای
جامعه و درون خانواده و همچنین در روابط بین زوجین ،منطق خانواده در حال عوض شدن
است و زوجین در حال بازتعریف نقشهایی هستند که تاکنون از آنها در مدل خانوادههای سنتی
که مرد نان آور و زن خانه دار بوده ،انتظار می رفته است .آنهاا در تالشاند تاا باا درک متقابال
یکدیگر و فهم شرایط و نقشهای مت فاوتی که هر یک در جامعه و خاانواده اماروزی دارناد باه
ایجاد یک رابطه متعادل ،منطقی و سازنده در جهت رسیدن به اهداف مشترک در زندگیشاان
دست یابند.
از طرفی زوجینای کاه علای ر ام خواسات و تمایلشاان مجباور مایشاوند طاالق را باه
عنوان منطقیترین راه حل برای خروج از بحرانی که ن توانساته اناد آن را حال کارده و یاا باا
آن کنار بیایند انتخاب می کنند ،هم تأکید مجدد دیگری بار عادم رعایات حقاوقی اسات کاه
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هر یاک از زوجاین بایاد بارای طارف مقابال در زنادگی زناشاویی قائال شاود .برشامردن
خیانت و اعتیاد به عناوان دو ماورد از مهام تارین علال طاالق از دیادگاه پاساخگویان ایان
پژوهش ،نشان دهنده این است که زوجینی که طالق را به عناوان راه حال بارونرفات از ایان
شرایط انتخاب می کنند به دنبال تحقاق اهاداف صارف ًا فاردی خاود نیساتند بلکاه باه دنباال
ایده ال خانواده جدیدی هستند که در آن حقوق مساوی طرفین رعایت شود.
گرچه الگوی نظاری ماورد آزماون در ایان مطالعاه ،باا اساتفاده از نتاایج مصااحبههاای
صورت گرفته با افراد حداقل یکبار ازدواجکرده شاهر تهاران ،تاا حادود زیاادی ماورد تأییاد
قرار گرفت و ساعی شاد در نموناه گیاری از جامعاه آمااری ،تفاوتهاای قاومیتی ،فرهنگای و
ساطوح مختلاف تحصایلی و درآماادی پاساخگویان مادنظر قا رار گیاارد ،ولای باا توجاه بااه
ویژگیهای فضای مدرن شهری تهران ،ممکن است عوامل و زمینههاای تاأﺛیرگاذار بار طاالق
در محیطهای کوچکتر و سنتیتر به گوناه ای متفااوت عمال کناد .از ایانرو بایاد در تعمایم
آن به محیط های ماورد مطالعاه مشاابه ،احتیااط تزم ماد نظار قارار گیارد .از ساویی دیگار
می توان با در نظر گرفتن این شرایط و کاربرد ایان مادل در محایطهاای فرهنگای متفااوت،
در تعدیل یا ارتقا کل و یا ابعادی از این الگوی نظری تالش نمود.
در نهایت باید خاطرنشان کرد که گرچه آماار طاالق در ایاران طای ساالیان اخیار روباه
افزایش بوده ،اما هنوز نسبت باه برخای کشاورها ،از ساطح پاایینتاری برخاوردار اسات و
علی ر م بات رفتن سن ازدواج ،هنوز عمومیت ازدواج در سطح بااتیی قارار دارد باه گوناه
ای که در سال  1390تنها  3درصاد زناان و  2درصاد ماردان تاا گاروه سانی  45- 49ساال
ازدواج نکرده بودند  .همچنین باید درنظر داشت که باه ماوازات افازایش آماار طاالق ،آماار
ازدواج نیز افزایش داشته است .باه عباارت دیگار ،همانگوناه کاه درصاد طاالق باه ازدواج
افزایش داشته به همان میزان جمعیت کل افرادی که به سن ازدواج رسایده اناد نیاز افازایش
داشته است ،بنابراین ،بهتر است در بررسی تغییرات افزایشی میازانهاای طاالق باه شارایط
موجود در جامعه ،به خصاوص حجام عظایم جمعیات جاوان در سااختار جمعیتای کشاور
توجه کرد و پویایی جمعیت را نیز در تحلیلها لحاظ نمود.
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