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نگرش به طالق و تعيينکنندههای آن در ایران
یعقوب فروتن  ،سميه ميرزایی
( تاریخ دریافت1395 /8 /25 :



تاریخ پذیرش)1395 /11 /20 :

چکيده
مطابق تئوری گذار دوم جمعیتشناختی ،تحوتت وسیع و عمیق الگوهای مرتبط باا شاکلبنادی
خانواده ،از جملاه رونادهای فزایناده طاالق بعناوان ویژگایهاای بنیاادین خاانوادهی معاصار و
جمعیت شناسی نوین محسوب میشوند .در همین چارچوب ،تحقیق حاضار باه بررسای برخای
از مهمترین الگوها و تعیینکننده های نگرش به طالق پرداخته اسات .جمعیات نموناه تحقیاق را
 2787نفر زنان و مردان  15سال به بااتی نقااط شاهری و نقااط روساتایی شهرساتانهاای اهاواز،
بابلسر ،بجنور د ،گنبادکاووس ،محمودآبااد و همادان تشاکیل مای دهناد .یافتاههاا نشاان داد کاه
درحدود یک سوم افراد مورد مطالعه دارای نگرش مثبت به طالق هستند و این الگاوی کلای نیاز
بطور معنی داری ،تحت تأثیر تعیینکنندههای سهگانه اعام از متغیرهاای جمعیاتشاناختی (مانناد:
سن ،جنس ،محل سکونت ،تحصیالت) ،متغیرهاای مارتبط باا نقاشهاای جنسایتی و متغیرهاای
مرتبط با دینداری است .در مجموع ،یافتههای این تحقیق را می تاوان درچاارچوب تئاوریهاای
نوگرایی و تغییرات بنیادین در نظام ارزشهای جامعه تبیین کرد؛ بدین معنا که نگارش باه طاالق
بطور مستقیم و مثبت تحت تأثیر رویکردهای نوگرایانه و لیبرالی است.
واژگاان کليا دی :تئاوری گاذار دوم جمعیاتشااناختی ،تحاوتت خاانواده ،طاالق ،نقاشهااای
جنسیتی ،دینداری ،ایران.

 دانشیار جمعیتشناسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر Y.Foroutan@umz.ac.ir

 کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر S.Mirzaee@gmail.com
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مقدمه
در مقاله حاضر ،پدیده طالق بعنوان یکی از مهمترین ویژگیهای جمعیتشناسی نوین (روتند،
 )2012و یکی از جدیترین مظاهر تحوتت عمیق و وسیع در وضعیت خانوادهی معاصر مورد
توجه و بررسی قرار می گیرد .اهمیت و ضرورت مطالعه و بررسی این پدیده نیز ریشه در این
واقعیت دارد که روند صعودی خیرهکننده میزان طالق در جوامع معاصر سبب شد ه اسات تاا
اندیشمندان ،دوران نوین را در قالب اصطالحاتی همچون "عصر طالق ( "1اوپنهاایم ماساون و
جنسن  )1995و " انقالب طالق ( "2وایتزمن  ، 1988اوپونگ  )1995توصیف کنند .در حالیکه،
3

دوران گذشته (که از آن تحت عنوان "عصر طالیی " یاد مایشاود) وضاعیت کاامالً متفااوتی
4

داشت ؛ بطوریکه روتند ( )2003خاطرنشان میکند کاه اهمیات نهااد خاانواده و ضارورت
استحکام آن بعنوان یکی از مهمترین مشخصههای آن دوران بود.
در مقیاس کل جهان ،اگرچه میزان طالق در گذشته و حتی تا دهه  1970نیز در بسیاری از
جوامع جهان بطور نسبی در حد بسیار پایینی بود ،اما در سال  2008میازان طاالق در اغلاب
جوامع ،افزایش چشمگیری یافته است؛ بطوریکه بویژه در جوامع صنعتی تعداد طالق به ازای
هر هزار نفر جمعیت ،بطور متوسط از  1طالق در سالهای پیش از  ، 1970حدود  5برابار در
سال های اخیر افزایش یافته است(سازمان ملل متحد  .)2008در پاسخ به این پرسش که " چارا
طالق متداولتر شده است "  ،آنتونی گیدنز ( ) 1373به تغییرات اجتماعی گساتردهی جواماع
معاصر اشاره میکند .تأ ثیرات این تغییرات اجتماعی و تحوتت بنیاادین در نظاام ارزشهاای
جامعه را در بخش مبانی نظری تحقیق مورد بررسی قرار میدهیم.
در ایران نیز این تغییرات اجتماعی و تحوتت ارزشی مشاهده شده است ؛ باورهای فرهنگی
و ارزشهای سنتی معطوف به ازدواج و طالق مانند این باور سنتی ”مهریاه رو کای داده کای
گرفته“ امروزه به حدی رنگ باخته است که نزدیک به یک چهارم زندانیان جرائم غیار عماد
کشور را محکومان به پرداخت مهریه تشکیل میدهند (ساتاد دیاه کشاور 27 ،مهرمااه .)1394
)1- The Age of Divorce (Oppenheim M ason, K. and Jensen, A. 1995
)2- The Divorce Revolution (Weitzman, L. J. (1988; Oppong 1995
3.Golden Age
4- Donald Rowland
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مطابق با گز ارش سازمان ملل متحد ،در دهه ( 1970یعنی حدود  40سال قبل) متوسط سالیانهی
تعداد طالق به ازای هر  10هزار نفر جمعیت کل کشور ایران برابر با  6بود؛ در حالیکه این نسبت
در سال  2008به  13افزایش یافت .بعبارت دقیقتر ،مطابق این دادههای سازمان ملل متحد ،میزان
طالق طی چهار دهه اخیر در ایران دو برابر شده است (سازمان ملل .)2008 ،
بدین ترتیب ،برای تبیین مسأله و ضرورت و اهمیت تحقیق حاضار مایتاوان باه دیادگاه
1

جامعه شناس برجسته معاصر سی رایت میلز در کتاب "بینشهاای جامعاهشاناختی" ()1959
استناد کرد که بر اساس آن مسائل جامعه را میتوان به دو بخش یعنی مسائل خاص و مساائل
عام تقسیم بندی کرد .بعقیده وی آنگاه که یک مسألهای مانند بیکاری و طالق فقط معطوف باه
معدودی از افراد یا خانوادهها باشد  ،بعنوان یک مسأله خاص تلقی میشود اما چنانچاه طیاف
گسترده ای از افراد و خانوادهها را فراگیرد ،باید آن را یک مساأله عاام قلماداد کارد .در ایان
چارچوب ،پدیده طالق هم در عرصه جهان و هم در ایران نه تنها بعنوان یک مسأله عام تلقای
می گردد ،بلکه بطور فزاینده بر وسعت و عمق آن نیز افزوده میشود و به همین سبب ضرورت
دارد تا با انجام تحقیقات علمی ابعاد چندگانه این مسأله عام از زوایای متعدد ماورد مطالعاه و
بررسی قرار گیرد .بنابراین ،برخی از مهمترین مسائل و پرسشهای تحقیق حاضر عبارتناد از:
اساساً افراد در ایران معاصر چه نگرشی نسبت به طالق دارند  ،متغیرهای جمعیت شاناختی
(سن ،جنس ،محل سکونت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت) چه نقش و تأثیری ب ر روی نگرش باه
طالق دارند  ،باورهای فرهنگی سنتی مرتبط با طالق تا چه میزان تغییار کارده اسات و ایان
تغییرات تابعی از کدام متغیرهای اساسی اسات و نگارش باه طاالق تاا چاه حاد تاابعی از
مؤلفههای دینداری و نگرشهای جنسیتی است

چارچوب نظری
بمنظور تبیین رونادهای خیاره کننادهی طاالق ،بطاور خااص و تحاوتت بنیاادین خاانواده
معاصاار بطااور عااام ،طیااف متنااوعی از تئااوریهااا و نظریااات ارائااه شااده اساات .یکاای از
2

برجسته ترین تئوری پردازهای کالسایک در حاوزه مطالعاه خاانواده ،ویلیاام گاود (،)1963
1- C. W. M ills (1959): Sociological Imagination
2- Good, W. J.
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معتقد است که ریشه اصلی تحوتت بنیادین در وضاعیت خاانواده معاصار را بطاور خالصاه
1

بایااد در مظاااهر نااوگرایی (صاانعتی شاادن ،شهرنشااینی ،و سااایر صااور نااوگرایی ماننااد
سیستم های پیشرفته ارتباطات و حمال و نقال) جساتجو کارد .آنتاونی گیادنز ( )1373نیاز،
رشد چشامگیر میازان طاالق را درچاارچوب تغییارات اجتمااعی گساترده جواماع معاصار
تبیین می کند و بطور مشخص به دو ع امل عماده ،یعنای اساتقالل اقتصاادی زناان و گارایش
فزاینده به ارزیابی ازدواج ،برحسب میزان ارضای شخصی اشاره میکند.
2

این رویکرد اجتماعی  -فرهنگای از ساوی اندیشامندان معاصار دیارک ون دوکاا و ران
3

لسااتاق نیااز مطاارح شااده اساات کااه از پیشااگامان برجسااته تئااوری گااذار دوم جمعیاات
4

شااناختی محسااوب ماایشااوند .در مجمااوع ،ایاان تئااوری اساس ااً معطااوف بااه وضااعیت و
ویژگایهاای خاانواده ناوین در دهاه هاای اخیار اسات و باه هماین سابب ،بعناوان "گااذار
خانواده" نیز تلقی شده است .مطاابق ایان تئاوری  ،خاانواده و پیونادهای زناشاویی در دوره
معاصر بویژه در جوامع صنعتی دستخوش تحوتت بنیادین شده است کاه بایش از هار چیاز
5

ریشه در "فردگرایی " دارد ،یعنی هنجارها و نگرش هاایی کاه بایش از هار چیاز بار حقاوق
و کامیابیهای افراد تأکید و تکیه میکنند .در حاالیکاه ،در گذشاته جامعاه معماوتً معطاوف
6

به خانواده و فرزندان بود و " دگرخواهی " نقاش اصالی در زنادگی خاانوادگی ایفاا نمایاد.
گفتنی اسات کاه ایان تغییارات بنیاادین در نظاام ارزشهاای جامعاه معاصار را پیشاتر نیاز
رونالد اینگلهاارت ( )1977باا عناوان " انقاالب خااموش" و در کتاابی باا هماین ناام تبیاین
7

کرده بود .

1- M odernization
2- Dirk J. van de Kaa
3- Ron Lesthaghe
4- The Second Demographic Transition Theory
5- Individualism
6- Altruism
7- Ronald Inglegart (1977): "The Silent Revolution: Changing values and political styles
”among Western Publics

نگرش به طالق و تعیینکنندههای آن در ایران

197

در اینجا به دو نمونه از تغییرات ارزشی اشاره میشود که بطور خاص به موضاوع طاالق
میپرد ازد و لستاق ( ) 1995نیز در بحث خویش به آن استناد کرده است :نتایج بررسی پیمایش
1

جهانی ارزشها ( )WVSدر اواخر دهه  1960در کشورهای هلند و ایاتت متحده نشان داد ه
بود که حدود نیمی از پاسخگویان معتقد بودند که " چنانچه هنوز بچههای خردساال در منازل
هستند ،طالق والدین نباید انجام گیرد" .در حالیکه این نسبت در بررسی پیمایشی بعادی در
اوایل دهه  1980کاهش شدیدی یافت .بطوریکه پس از گذشت کمتر از دو دهه ،تنها  6درصد
از پاسخگویان در هلند و  18درصد نیز در ایاتت متحده بر این بااور بودناد کاه در صاورت
حضور بچههای خردسال در خانه ،والادین نبایاد از همادیگر طاالق گیرناد .بادین ترتیاب،
چارچوب تئوریک تحقیق حاضر مبتنی بر ترکیب و برآیندی از نظریات این اندیشمندان است
که وجه مشترک آن ها تبیین تحوتت بنیادین خانوادهی معاصر بطور عام و طالق بطور خاص
مبتنی بر یک رویکرد فرهنگی اجتماعی یعنی در چاارچوب خصوصایاتی همچاون ناوگرایی
(ویلیام گود  ،) 1963تغییرات اجتماعی (گیدنز  ،) 1373فردگرایی و تغییرات بنیادین در نظاام
ارزشهای جامعه (اینگلهارت ، 1977 ،ون دکا ، 1987 ،لشتاگه و سورکین )2008 ،است.

پيشينه تحقيق
بررسی ادبیات تحقیق نشان می دهد که طیف بسیار گسترده و فزاینده مطالعات و تحقیقات باه
بررسی جنبه های متعدد فروپاشی پیوندهای زناشویی و طالق بعناوان یکای از برجساتهتارین
2

نمونه های تحوتت مرتبط با خانواده نوین پرداخته اند .مطابق تحقیق لستاق ( ،)1995اماروزه
بویژه در جوامع صنعتی پیوندهای زناشویی میتوانند نه تنها بر پایه فرآیناد رسامی و قاانونی
بلکه حتی براساس توافق دوجانبه زوجین متالشی شوند .ضمن آنکاه ،هار چاه طاول مادت
ازدواج افزایش می یابد ،احتمال وقوع طالق نیز تشدید میگردد .بعنوان مثال ،نتایج تحقیقاات
کاسیلی و همکاران ( )2006نشان داده است که امروزه در اغلب جوامع صنعتی در حدود یک
سوم ازدواج ها به طالق منجر می گردد؛ هرچند این نسبت در برخای از ایان کشاورها باویژه
ایاتت متحده و اروپای شمالی اعم از سوئد ،دانمارک ،نروژ باه مراتاب بیشاتر اسات .نتاایج
)1- World Value Survey (WVS
2- Lesthaeghe
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تحقیقات آنان همچنین نشان داد که میزان طالق در سالهاای اخیار در مقایساه باا دهاههاای
گذشته ،افزایش بسیار زیادی را نشان می دهد .بعنوان مثال ،میزان طالق طی سالهای  1970و
 1990در کانادا و فرانسه بیش از دوبرابر و در بلژیک و نروژ بیش از سه برابر شده است.
عالوه بر این ،برخی از محققین مانند وایت ( )2005استدتل میکنند کاه افازایش میازان
طالق در جوامع معاصر باعث شده تا شکل نوینی از خانواده تحت عنوان " خانوادههاای تاک
1

والدی " پدید آید که بر اساس آن ،فرزندان خردسال فقط با یکی از والدین خود (عمدتاً مادر)
زندگی میکنند .بعنوان مثال ،مطابق نتایج تحقیق وایات ( ،)2005در ایااتت متحاده نسابت
خانواده هایی که کودکان فقط با مادر زندگی میکنند ،طی سه دهه اخیر بیش از دوبرابر شاده
است :از  12درصد در سال  1970به  26درصد در سال  2000افزایش یافته است .مطابق نتایج
تحقیق روتند ( ،) 2012یکی از دتیل اصلی افزایش میزان طالق از دهه  1970به بعد در برخی
کشورها مانند کانادا ،ایاتت متحده و سوئد ،اصالح قوانین طالق موسوم به "طالق آساان" یاا
"  "No Fault Divorceبود که به تسهیل روند طالق منجر شد؛ زیرا زن یا شوهر دیگار ملازم
نبودند که قصور یا مشکل همسر خود را در دادگاه اثبات کنند ،بلکه صرفاً کافی بود هر دلیلی
را برای درخواست طالق به دادگاه اعالم کنند .این اصالحات قانونی ،الزامات قبلی مبنای بار
ارائه شواهد محکمه پسند درباره قصور همسر مانند :عدم پرداخت نفقه ،خیانت یا بی وفایی را
ملغی اعالم کرد .بنابراین ،در برخی کشورها تغییرات در قوانین طالق احتمااتً هام محصاول
نگرش های لیبرال به طالق بوده و هم اینکه این نوع نگرشها ر ا تقویت و نهادینه کرده است.
طبق تحقیق سازمان ملل متحد ( ،) 2008میزان طالق در اغلاب کشاورهای درحاال توساعه در
سال های اخیر (اواخر دهه  ) 2000کمابیش برابر با میزان طالق در کشورهای پیشرفته صنعتی
در دهه  1970است .با این همه ،تنوع بسیار گستردهتری در بین کشورهای درحال توساعه از
نقطه نظر میزان طالق در سالهای اخیر وجود دارد .از یکسو ،در برخی از این کشورها طالق
در حد بسیار پایین است که شامل کشورهایی همچون گرجستان ،اندونزی ،ارمنستان و مصار
می شود .از سوی دیگر ،سطح نسبتاً باتتری از طالق در سایر کشورهای درحال توسعه وجود
دار د که عمدتاً معطوف به کشورهای آمریکای تتین است (سازمان ملل متحد.)2008 ،

1- Single-parent families
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در عین حال ،بررسی ادبیات تحقیق در کشورهای درحال توسعه روشان مایکناد کاه در
خصوص وضعیت طالق در این کشورها باید یک سری نکات فرهنگی اجتماعی مهم را نیز در
نظر داشت .بعنوان نمونه ،در کشورهای قاره افریقا طالق گرچاه باه نسابت زیااد اسات اماا
1

بالفاصله به ازدواج مجدد منجر میشود .مثالً نتایج تحقیق لوکو ( )1985نشان داده است کاه
در کشور آفریقایی "توگو" زندگی زناشویی تقریباً یک سوم زنان تا قبل از سن  50ساالگی باه
طالق ختم میشود :اما اغلب آنها بالفاصله ازدو اج مجدد میکنند؛ بویژه اگر همچنان قابلیات
فرزندآوری داشته باشند؛ زیرا نازایی زنان یکای از مهمتارین عوامال طاالق آنهاا محساوب
می شود .یکی دیگر از نکاات فرهنگای  -اجتمااعی کاه بایاد در بررسای وضاعیت طاالق در
کشورهای درحال توسعه در نظر گرفت این است که در بسیاری از این کشورها معموتً چندان
2

مرسوم نیست که اختالفات زناشویی به دادگاه کشیده شود .بعنوان مثال ،رائو ( )1993نشاان
داده است که چنین به نظر می رسد ،طالق در هندوستان تقریباً وجود نادارد .مطالعاهی اخیار
دوماراجو ( ) 2016در آسیا بویژه هند نیز نشان داده است که الگوهای طاالق در ایان ناواحی
کماکان تحت تأثیر هنجارهای فرهنگی جامعه و سطح تحصیالت زناان اسات؛ بطاوریکاه در
مناطقی که نفوذ این هنجارهای فرهنگی و سطح تحصایالت قاویتار و بیشاتر باشاد ،میازان
استحکام و پایداری پیوندهای زناشویی در برابر طالق نیز بیشتر است.
در ایران نیز تحوتت بنیادین خانواد هی معاصر  ،بویژه روند چشمگیر و فزاینده طالق سبب
شده است تا مطالعات و تحقیقات قابل مالحظه ای به بررسی آن بپردازند .نتایج تحقیق فروتن
( ) 1379مبتنی بر تحلیل محتوای فرهنگ عامه و باورهای سنتی در ایران نشان داد که ناه تنهاا
طالق در فرهنگ عامه ایرانی بسیار ناپسند و مذموم شناخته شده است ،بلکه در باورهای سنّتی و
عامهپسند ایرانی ،زن و شوهرها به حداکثر مدارا و سعهصدر برای تداوم زندگی زناشویی مشترک
و پرهیز از طالق دعوت شده اند .نکتهی جالبتوجه آنکه ،چنین مدارا و بردباری بیشتر به زنان
توصیه شده است (بهعنوان مثال« :به زن مرده زن بده ،به زن طالق داده اعالن جنگ بده»؛ «زن باید
با چادر سفید به خانهی شوهر وارد شود و با کفن سفید از آن جا خارج شود»).

1- T. Locoh
2- Rao
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اما واقعیت این است که امروزه این قبیل باورهاای فرهنگای سانتی دساتخوش تغییارات
اساسی شده است .بعنوان مثال ،نتایج مطال عات و تحقیقات انجام شده در ایاران (آقاجانیاان و
مقدس  ، 1998اخوان تفتی  ، 1382حیدری  ، 1385ملتفت و احمادی  ، 1387خیااط غیااثی و
همکاران  ، 1389عیسیزاده و همکاران  )1389نشان دهنده این واقعیت است که روند صعودی
طالق در سالهای اخیر بعنوان یک پدیده فراگیر در نقاط مختلف کشور محساوب مایشاود.
بعنوان مثال ،نتایج تحقیق ریاحی و همکاران ( ) 1386در زمینه گرایش زوجاین باه طاالق در
شهرستان کرمانشاه نشان داد که متغیرهای میزان برآورده نشدن انتظارات همسران از یکدیگر،
میزان تصور مثبت از پیامدهای طالق و دخالت دیگران در زندگی زوجین ،و متغیرهای تفاوت
سنی ،تفاوت تحصیلی و تفاوت عقاید همسران بر میزان گرایش به طالق تأ ثیر داشتهاند .مطابق
نتایج تحقیق ملتفت و احمدی ( )1387در شهرستان داراب  ،متغیرهای طول مادت آشانایی و
شناخت ،اختالف سن و طول مدت زندگی مشترک و تعاداد فرزنادان  ،بیشاترین تاأثیر را در
گرایش به طالق داشته اند.
مطابق با یافته های تحقیق فاتحی و نظری ( )1390در خصوص میزان گرایش زوجاین باه
طالق در استان اصفهان  ،متغیرهای میزان دخالت بی جای اطرافیان در زندگی زوجین و میزان
تفاوت منزلتی زوجین  ،بیشترین تأثیر را بر میزان گرایش به طاالق داشاته اناد .نتاایج تحقیاق
چابکی ( ) 1392در میان زنان شهر تهران نشان دهندهی تفاوتهای نسلی قابال مالحظاه ای در
زمینه نگرش به طالق است؛ بطوری که تلقی نسل جوان از طاالق ،متفااوت از نسال گذشاته
است ؛ زیرا تنها نسبت اندکی از آنان طالق را امری مذموم و ناپسند محسوب میکنناد .نتاایج
تحقیق عباسزا ده و همکاران ( )1394درخصوص گرایش زنان به طالق در میان زناان متأهال
شهر زنجان نشان داد که عواملی همچون فردگرایی  ،رشد عقالنیّت یا انتخاب آزادانه  ،نگارش
منفی نسبت به خانه داری زنان و تغییر نگرش نسبت به روابط عاطفی و احساسای باا جانس
مخالف دارای تأثیرات زیادی بر گرایش به طالق هستند.
طبق نتایج تحقیق فروتن ( ،)1394میتوان با بررسی روند تحوتت جمعیتی جهان و ایران
اینگونه استنباط کرد که میزان طالق در دوره معاصر کمابیش همان کارکرد و پیامدی را دارد که
میزان مرگ و میر نوزادان در دوران گذشته داشت .بدین معنا که در گذشته ،باات بودن میازان
مرگ و میر نوزادان باعث ایجاد نوعی دغدغه و نگرانی اجتماعی میشد و در نتیجه الگوهاای
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فرزندآوری را نیز تحت تأثیر قرار می داد .امروزه نیز باتبودن میزان طالق سبب پیدایش نوعی
دغدغه و نگرانی اجتماعی می شود که میتواند هام الگوهاای ازدواج و هام باالتبع الگوهاای
فرزندآوری را تحت الشعاع قرار دهد .مطابق تحقیق افراسیابی و دهقانی ( )1395در شهر یزد،
بخشی از فرایند شکلگیری طالق به بستر نابسامان خانوادهی قبل از ازدواج باز میگردد و پس
از ازدواج نیز عواملی همچون ضعف تعهاد همساری ،خشاونت و رساانهی مخااطرهآمیاز در
شکل گی ری و تداوم فرایند طالق نقش دارند .نتایج تحقیق علی ماندگاری و همکاران ()1395
در بین افراد ازدواج کرده در شهر تهران نیز نشان داده است کسانی که دارای نگرش مثبت به
طالق هستند ،به دنبال خانواده ایده آل جدیدی هستند که در آن اعتماد متقابل زوجین و حقوق
مساوی آنها رعایت شود.
بدین ترتیب ،در جمع بندی تحقیقات پیشین میتوان گفت که میزانهای طالق در جواماع
مختلف روند تصاعدی طی کرده است .تحقیقات متعدد در کشور ما نیز نشان می دهد که ایان
روند تصاعدی طالق در نقاط مختلف کشور فراگیر است .با اینهمه ،بررسی تحلیلی تحقیقاات
پیشین نشان می دهد که برعکس وضعیت غالب در جوامع پیشرفته صانعتی ،پدیاده طاالق در
بسیاری از جوامع درحال توسعه از جمله کشور ماا ،کماکاان تحات تاأثیر برخای مالحظاات
فرهنگی و اجتماعی است .بعبارت دقیقتر ،در این جوامع امکان دارد کاه علایرغام وجاود
پتانسیل و زمینه بالقوه برای طالق ،این مالحظات فرهنگی و اجتماعی بتوانناد ماانع از وقاوع
طالق یا سبب تعلل در وقوع آن شوند .به همین جهت ،تحقیقات بیشتری در این قبیل جوامع،
از جمله جامعه ما ضرورت دارد تا این پتانسیلها و زمیناههاای باالقوهی طاالق را بررسای و
شناسایی کنند و تحقیق حاضر نیز تالش میکند تا در حد خود در جهت تکمیال ایان خاال
تحقیقاتی نقش و سهمی ایفا نماید.

فرضيههای تحقيق
برخی از مهمترین فرضیههای تحقیق حاضر عبارتند از:
-

نگرش به طالق تابعی از جنس است؛ بطوریکه مردان و زنان دارای نگرش
متفاوت نسبت به طالق هستند،
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-

محل سکونت (نقاط شهری و نقاط روستایی) نیز تأثیر تعیینکننده ای بر نگرش
افراد نسبت به طالق دارد،

-

نحوه نگرش به طالق در بین متأهلین و مجردین متفاوت است،

-

نگرش افراد نسبت به طالق تابعی از سطح تحصیالت آنها است،

-

متغیر جمعیت شناختی سن نیز دارای نقش تعیینکننده بر نحوه نگرش افراد
نسبت به طالق میباشد،

-

نگرش به طالق بطور قابل مالحظه ای تابعی از نگرشهای جنسیتی است،

-

مؤلفههای دینداری تأثیرات تعیین کننده ای بر نگرش به طالق دارند.

روش تحقيق و دادهها
این مقاله به لحاظ روششناسی  ،ترکیبی از دو روش بررسی اسنادی و تحقیق پیمایشی اسات.
بدین ترتیب ،در تحقیق حاضر تاالش کارده ایام تاا باا اساتفاده از روش بررسای اسانادی و
کتابخانه ای ،مهمترین مباحث مرتبط با پیشینه و ادبیات تحقیق و مبانی تئوریک تحقیق را مورد
بحث و بررسی قرار دهیم .همچنین ،مباحث تجربی این مقاله نیز مبتنی بر تجزیه و تحلیلهای
یک پژوهش تجربی و بررسی پیمای شی است .جمعیت نمونه این پژوهش پیمایشی را مجموعاً
تعداد  2787نفر مردان و زنان  15ساله و باتتر  ،ساکن نقاط شهری و روستایی شهرستانهاای
اهواز ،بابلسر ،بجنورد ،گنبدکاووس ،محمودآباد و همدان تشکیل می دهناد .جادول شاماره 1
توزیع جمعیت نمونه تحقیق به تفکیک شهرستانهای منتخب ،جنس و محل سکونت نشان می
دهد .باتوجه به تنوع و گستردگی جغرافیایی کشور ما و متناسب با بودجه و امکاناات محادود
پژوهشگران ،این مناطق ،کمابیش متعدد و گوناگون انتخاب شده اند که تاحدود قابل مالحظهای
در بردارنده گستردگی جغرافیاایی و تناوعهاای فرهنگای  -اجتمااعی ،باویژه از نقطاه نظار
ترکیب های قومی و مذهبی بخشهایی از کشور هستند که میتوان بر اسااس آنهاا برخای از
مهمترین الگوهای مرتبط با موضوع تحقیاق را فراتار از یاک شهرساتان و در ساطحی نسابتاً
گسترده تر بررسی کرد .حجم نمونه تحقیاق باا اساتفاده از روش کاوکران )

𝑞𝑝 𝑁𝑡2
𝑞𝑝𝑁𝑑2 +𝑡2

= 𝑛(

تعیین و برای گزینش نمونههای تحقیق نیز از روش نمونهگیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده
شده است .ابزار گردآوری اطالعات و دادههای تحقیق نیز پرسشنامه ساختیافته باود .اعتباار
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پرسشنامه ،اعتبار صوری است و برای دستیابی به پایایی مورد قبول ،باا انجاام پایشآزماون و
میانگین آلفای کرونباخ حدود  ، 0/79همساازی گویاههاای پرسشانامه تاأمین گردیاد .پاس از
گردآوری داده های موردنیاز این تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشانامه ،از برناماه نارم افازار
 SPSSو مجموعه ای از آمارههای توصیفی و آزماونهاای تحلیال اساتنباطی بارای تجزیاه و
تحلیل دادههای تحقیق استفاده شده است که نتایج این تجزیه و تحلیالهاا  ،در بخاش بعادی
تحقیق مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
جدول  : 1توزیع جمعيت نمونه تحقيق به تفکيک شهرستانهای منتخب و جنس

مرد

زن

مرد و زن

شهرستان
شهرستان اهواز

244

217

461

شهرستان بابلسر

286

270

556

شهرستان بجنورد

235

235

470

شهرستان گنبدکاووس

189

211

400

شهرستان محمودآباد

202

198

400

شهرستان همدان

268

232

500

کل جمعیت نمونه تحقیق

1424

1363

2787

متغير وابسته و متغيرهای مستقل و گویههای سنجش آنها
متغیر وابسته در این تحقیق ،نحوه نگرش افرا د نسبت به طالق است که در چهاار ساطح
کامالً موافق ،موافق ،مخالف ،کامالً مخالف مورد سنجش قارار گرفتاه اسات .عاالوه بار گویاه
اصلی تحقیق برای سنجش نگرش به طالق (" شما تا چه حد با طالق و جادایی زن و شاوهر
بعنوان یک راه و شیوه برای حل مشکالت زناشویی موافق هساتید ") ،یاک گویاه فرعای در
زمینه باورهای فرهنگی  -اجتماعی مرتبط با طالق (" نظر شما درباره این عبارت چیست :دختر
باید با لباس سفید به خانه شوهر برود و با لباس سفید خانه شوهر را ترک کند ،یعنی باید باا
تمام سختی های زندگی با شوهر بسازد و اعترا

نکند و جدا نشود" ) نیاز در ایان تجقیاق

گنجانده شده است تا نگرش به طالق بطور دقیقتار و روشانتری ماورد مطالعاه قارار گیارد.
متغیرهای مستقل در تحقیق حاضر نیز شامل سه گروه عمده مایشاود :گاروه اول ،متغیرهاای
جمعیت شناختی مشتمل بر جنس ،محل سکونت ،سن ،وضعیت تأهل ،تحصیالت .گاروه دوم،
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متغیرهای مرتبط با نگرش های جنسیتی مشتمل بر نحوه نگرش به الگاوی سانتی نقاشهاای
جنسیتی "مرد ،نان آور خانوار" و نحوه نگرش نسبت به اشتغال زنان در کارهای خارج خانه .گروه
سوم ،متغیرهای مرتبط با دینداری :ابتدا ،برای اندازهگیری سطوح دینداری از روش متداول در
1

" برنامه بین المللی پیمایش اجتماعی" ( )ISSPو از سوی محققین برجسته معاصر (مانند ژاکوب و
کالتر  ، 2013هون و وانتوبرگن  )2014استفاده کرده ایم که پاسخگویان ارزیابی شخصی خودشان
درخصوص سطح دینداری  ،خویش را در یک طیف پنجگانه (خیلی زیاد ،زیاد ،کم ،خیلی کم،
اصالً) در پرسشنامه تحقیق اظهار کرده اند .س پس ،نگرش پاسخگویان نسبت به نوع حجااب و
پوشش زنان در اماکن عمومی (شامل چادر ،مقنعه ،روسری ،عدم موافقت با این انواع پوشش) و
تصمیم گیری زنان درخصوص نوع حجاب و پوشش خودشان نیز در طیف چهارگانه (کامالً موافق،
موافق ،مخالف ،کامالً مخالف) مورد سنجش قرار گرفته است.

نتایج و یافتهها
ویژگیهای جمعيتی نمونه تحقيق
همچنانکه پیشتر نیز ذکر شد ،جمعیت نمونه را  2787نفر افراد  15ساله به بات ،ساکن در در
شهرستانهای اهواز ،بابلسر ،بجنورد ،گنبدکاووس ،محمودآباد و همدان تشکیل می دهند که 51/1
درصد آنها را جمعیت مردان و  48/9درص د را نیز جمعیت زنان شامل میشوند .از نقطه نظر محل
سکونت نیز  63/8درصد جمعیت نمونه تحقیق ،ساکن نقاط شهری و مابقی آنها نیز ساکن نقاط
روستایی هستند .میانه سنی جمعیت نمونه تحقیق نیز  31/9سال و تقریباً برابر و یکسان با میانه سنی
جمعیت کل کشور (حدود  30سال) است .از نقطه نظر وضعیت تأهل نیز نزدیک به دو ساوم
جمعیت نمونه تحقیق را افراد متأهل و قریب به یک سوم را نیز افراد مجرد تشکیل می دهند و
نسبت افراد بی همسر در اثر طالق و در اثر فوت همسر نیز بسیار ناچیز (به ترتیب 1/6 ،درصد و
 2/3درصد) می باشد .توزیع جمعیت نمونه تحقیق بر حسب سطح تحصیالت نشان می دهد که
کمتر از  10درصد بیسواد 20 ،درصد تحصیالت ابتدایی و راهنمایی 40 ،درصد تحصیالت دیپلم و
فوق دیپلم و حدود  30درصد نیز دارای تحصیالت لیسانس و باتتر هستند.

)1- International Social Survey Programme (ISSP
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الگوهای کلی نگرش به طالق
طبق تجزیه و تحلیل های اولیه این تحقیاق ،منادرج در جادول شاماره  2مایتاوان مهمتارین
الگوهای کلی زیر را استنباط و استخراج کرد .اول اینکه ،بطاورکلی  25درصاد افاراد ،دارای
نگرش موافق و حدود  5درصد نیز دارای نگرش کاامال موافاق نسابت باه طاالق و بعباارت
دقیقتر ،نزدیک به یک سوم افراد دارای نگرش مثبات نسابت باه طاالق هساتند .دوم اینکاه،
بررسی این الگوی کلی به تفکیک جنس نشان می دهد که زناان تاا حادودی بایش از ماردان
دارای نگرش مثبت نسبت به طالق هستند :به ترتیب 31 ،درصاد و  27درصاد .ساوم اینکاه،
محل سکونت نیز نقش تعیینکنندهای ایفا میکند :نگرش مثبت به طاالق در میاان روساتائیان
کمتر از شه رنشینان رواج دارد بطوریکه درحدود یک سوم شهرنشینان دارای نگارش مثبات
نسبت به طالق هستند ،درحالیکه این نسبت در بین روستائیان تنها یک پنجم است.
چهارم اینکه ،نقش سطح تحصیالت نیز بر نحوهی نگرش به طالق بسیار قابل تأمل است.
مطابق نتایج این تحقیق ،به موازات افزایش سطح تحصیالت ،نگرش مثبت به طالق نیز بطاور
چشمگیری افزایش می یابد و بالتبع نقطه اوج تفاوت آن نیز معطوف به سطوح تحصایالت در
دو سوی طیف تحصیالت است :نگرش مثبت نسبت به طالق در میان افراد دارای تحصایالت
عالی دانشگاهی بیش از دو برابر افراد بیسواد است .پنجم اینکه ،سن نیز نقش بسیار مهمی در
نحوه نگرش به طالق ایفا میکند .در واقع ،به موازات افزایش سن ،یک روند نزولی در نگرش
مثبت نسبت به طالق شکل می گیرد .در نتیجه ،نگرش مثبت نسبت به طالق در میان جوانترین
گروه سنی بیش از دو برابر سالخوردهترین گروه سنی است :حدود  19درصد افراد  50ساله به
بات دارای نگرش مثبت نسبت به طالق هستند ،درحالیکه این نسابت در باین افاراد 19- 15
ساله ،حدود  37درصد است .ششم اینکه ،نکته بمراتب مهمتر این اسات کاه الگوهاای کلای
فوق الذکر تماماً تحت تأثیر متغیر جنس هستند .بعبارت دقیقتر ،در هر یک از این الگوهای کلی
اگر متغیر جنس را نیز بطور همزمان درنظر بگیریم نشان می دهد که اساساً زنان همواره بیشتر
از مردان دارای نگرش مثبت نسبت به طالق هستند .بعنوان مثال ،گرچه محل سکونت نقاش
مهمی در نگرش به طالق ایفا میکند؛ بطوریکه افراد ساکن نقاط شهری بیش از افراد سااکن
نقاط روس تایی دارای نگرش مثبت به به طالق هستند ،اما هم در نقاط شهری و هام در نقااط
روستایی کماکان این نگرش مثبت به طالق در زنان بیش از مردان است .این الگوی نااظر بار
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تفاوت های جنسیتی در زمینه نگرش به طالق در خصوص نقش سایر متغیرها (مانند وضعیت
تأهل ،سطح تحصیالت ،سن) نیز مشهود است.
جدول  : 2نگرش مثبت نسبت به طالق برحسب متغيرهای جمعيت شناختی ()%

متغیر
جنس
کل
محل سکونت
مناطق روستایی
مناطق شهری
وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
سطح تحصیالت
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
فوق دیپلم
لیسانس و باتتر
گروه سنی
19- 15
24- 20
29- 25
34- 30
39- 35
44- 40
49- 45
54- 50
59- 55
+60
تعداد نمونه

مرد

زن

مرد و زن

تعداد نمونه

27/5

31/8

29/6

2787

24/8
28/9

26/2
35/3

25/5
31/9

1008
1779

30/8
26/0

38/8
28/0

34/5
27/0

863
1814

16/4
21/7
23/6
27/9
26/9
31/9

18/3
26/8
28/0
33/7
38/3
35/1

17/6
24/6
25/9
30/7
31/3
33/4

169
272
344
763
398
838

32/9
32/0
27/6
30/8
21/4
29/0
27/4
16/5
22/9
20/8
1424

41/3
33/9
32/1
31/0
33/1
34/7
28/4
23/3
14/0
16/1
1363

37/4
33/0
30/0
30/9
26/8
31/5
27/9
19/6
18/9
19/0
2787

357
427
440
427
288
225
216
192
130
84
2787
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تعيينکنندههای نگرش به طالق
نقش مؤلفههای مرتبط با نقشهای جنسيتی
مطابق تجزیه و تحلیلهای این تحقیق ،نحوهی نگرش نسبت به طالق به میزان قابل مالحظهای
1

تحت تأ ثیر مؤلفههای مرتبط با نقشهای جنسیتی است .یکی از مؤلفههاای ماورد اساتفا ده در
3

2

این تحقیق برای سنجش نگرش جنسیتی  ،الگوی سنتی موسوم به "مارد ناانآور خاانوار" و
انجام کارهای خانگی برعهده زن است .تجزیه و تحلیلهاای ایان تحقیاق منادرج در جادول
شماره  3نشان می دهد که بین نگرش نسبت به این الگوی سنتی و نگرش به طالق یک رابطه
معکوس وجود دارد .بعنوان مثال ،تنها حدود یک پنجم افرادی که با این الگوی سنتی نقشهای
جنسیتی "کامالً موافق" هستند دارای نگرش مثبت نسبت به طاالق هساتند ،درحاالیکاه ایان
نسبت در بین کسانی که با این الگوی سنتی "کامالً مخالف" هستند ،تقریبااً بایش از دو برابار
است .درعین حال ،شدت تأثیر همین متغیر بطور چشمگیری تابعی از جنس پاسخگویان است ؛
بدین معنا که در بین مردان ،نحوه نگرش نسبت به الگوی سنتی "مرد نان آور خاانوار" دارای
تأ ثیر چندان برجسته ای روی نگرش آنها نسبت به طالق نیست .برعکس ،این تاأ ثیر در باین
زنان بسیار برجسته است بطوریکه هرچه بر شدت مخالفت آنها نسبت به این الگوی سانتی
نقشهای جنسیتی افزوده میشود ،نگرش مثبت آنها به طالق نیز روند تصاعدی طی میکند و
در نتیجه میزان نگرش مثبت به طالق در بین زنانی که با این الگاوی سانتی "کاامالً مخاالف"
هستند بیش از دو برابر زنانی است که با این الگوی سنتی "کامالً موافق" هستند.
یکی دیگر از مؤلفههای مورد استفاده در این تحقیاق در خصاوص نقاشهاای جنسایتی،
موضوع نگرش نسبت به اشتغال زنان در کارهای خارج خانه است .دادههای این تحقیق نشان
می دهد که یک رابطهی مستقیم بین این موضوع و طالق وجود دارد ؛ بدین معنا که هرچاه بار
ش دت نگرش مثبت نسبت به اشتغال زنان افزوده میشود ،نگرش مثبت نسبت به طاالق نیاز
روبه افزایش میگذارد .برعکس ،کسانی که با اشتغال زنان مخالف هستند ،تمایال کمتاری باه

1- Gender roles
2- Gender attitude
3- M ale-bread-winner model
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طالق دارند .در اینجا نیز گرچه این الگو هم بر جمعیت مردان هم بر جمعیات زناان صادق
میکند ،اما این الگو د ر جمعیت زنان بطور کامال مشهودتر و برجستهتری وجود دارد  ،بطوری
که در نهایت نگرش مثبت به طالق  ،بین زنانی که با موضوع اشتغال زنان "کامالً موافق" هستند
بیش از دو برابر زنانی است که با این موضوع "کامالً مخالف" هستند.
نقش مؤلفههای مرتبط با دینداری
در این تحقیق به بررسی مؤلفههای مرتبط با دینداری و تأ ثیرات آنها بر روی نگرش به طالق
پرداخته ایم که نتایج آن در جدول شماره  3نشان داده شده است .در این بخش از ساه مؤلفاه
اصلی استفاده شده است :میزان دینداری ،نحوه نگرش نسبت به نوع پوشش زناان در امااکن
عمومی ،نحوه نگرش نسبت به تصمیم گیری زنان درباره نوع پوشش خودشان .در این تحقیق،
باارای اناادازهگیااری سااطوح دینااداری از روش متااداول در " برنامااه بااین المللاای پیمااایش
1

2

اجتماعی"( )ISSPو از سوی محققین برجسته معاصار (مانناد ژاکاوب و کاالتر  ، 2013دی
3

هون و وانتوبرگن ( )2014اساتفاده کارده ایام کاه پاساخگویان ارزیاابی شخصای خودشاان
درخصوص سطح دینداری خویش را در پرسشنامه تحقیق اظهار میکنند .همچنانکه دادههای
این تحقیق در جدول  3نشان می دهد بین نگارش نسابت باه طاالق و دیناداری یاک رابطاه
معکوس مشاهده میشود :به موازات افزایش سطح دینداری ،میزان نگارش مثبات نسابت باه
طالق کاهش مییابد .بعنوان مثال ،بیش از دو پنجم افرادی که دینداری آنها در سطح " خیلی
کم" یا "اصالً" است دارای نگرش مثبت نسبت به طالق هستند ،درحالیکه این نسبت در بین
کسانی که دینداری آنها در سطح " خیلی زیاد" است ،تقریباً به نصف کاهش مییابد .بعباارت
دیگر ،میزان نگرش مثبت به طالق در بین افاراد دارای دیناداری در ساطح " خیلای کام" یاا
"اصالً"  ،بیش از دو برابر کسانی است که دینداری آنها در سطح " خیلی زیاد" است.
یکی دیگر از مؤلفه های مذهبی در این تحقیق ،نگرش افراد نسبت به نوع پوشش زناان در
اماکن عمومی است .نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که هرچه افراد دارای نگرش لیبرالتری

)1- International Social Survey Programmme (ISSP
2- Jacob and Kalter
3- De Hoon and van Tubergen
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نسبت به نوع پوشش زنان هستند ،نگرش مثبت آنها نسبت به طالق افزوده میشود .بعناوان
مثال ،تنها حدود یک پنجم افرادی که "چادر" را پوشش زنان مای دانناد دارای نگارش مثبات
نسبت به طالق هستند ،درحالیکه این نسبت در بین کسانی که "روسری" را بعناوان پوشاش
زنان تلقی میکنند بیش از یک سوم است .ضمن آنکه ،بیش از نیمی از کسانی که اساساً با این
انواع پوشش موافق نیستند دارای نگرش مثبت به طالق هستند .عالوه براین ،الگوهای کمابیش
مشابهی در خصوص نقش و تأ ثیر نحوه نگرش افراد در زمینه تصمیمگیری زنان درباره پوشش
خودشان بر روی نگرش به طالق مشاهده می شود .در اینجاا نیاز هرچاه نگارش نسابت باه
تصمیمگیری پوشش زنان غیرسنتیتر باشد ،میزان نگرش مثبت به طالق افزایش مییابد .بعنوان
مثال ،نگرش مثبت نسبت به طالق در میان افرادی که "کامالً موافاق" باا تصامیمگیاری زناان
درباره پوشش خودشان هستند ،نزدیک به دو برابر افرادی است که باا چناین تصامیمگ یاری
"کامالً مخالف" هستند.
عالوه براین ،تجزیه و تحلیلهای این تحقیق نشان می دهد که الگوهای سه گانهی فوق کاه
درخصوص تأ ثیر این سه متغیر (میزان دینداری ،نوع پوشش زنان ،تصمیمگیاری درخصاوص
پوشش زنان) مطرح گردید ،گرچه هم بر پاسخگویان زن و هام بار پاساخگویان مارد صادق
میکند ،اما این الگوهای سهگانه در جمعیت زنان بطور برجستهتری مشاهده میشاود .بعناوان
مثال ،نگرش مثبت به طالق در میان زنانی که اساساً با انواع پوشش (چادر ،مقنعاه ،روساری)
موافق نیستند  ،تقریبا سه برابر زنانی است که "چادر" را پوشش زنان می دانند .درحالیکه ایان
نسبت در جمعیت مردان دو برابر است.
نقش متغير نگرش به زوج زیستی بر طالق
یکی دیگر از متغیرهای موردنظر در این تحقیق پدیده موسوم به زوج زیستی یا زندگی مشترک
1

بدون ازدواج است که بعنوان ی کی از مشخصات اساسای خاانواده معاصار و یکای از صاور
نوظهور شکل بندی خانواده در دوره ی معاصر نیز محسوب می شود .این پدیاده نوظهاور نیاز
محصول تغییرات اجتماعی در جوامع معاصر بویژه در جوامع صنعتی است  ،بطوری که بتدریج
در برخی جوامع  ،کمابیش به همان اندازه ازدواج از یک جایگاه قاانونی و منزلات اجتمااعی
1- Cohabitation
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برخوردار می شود  .نکته مهمتر ،ارتباط تنگاتنگ بین زوج زیستی و طالق است ؛ زیرا بررسای
ادبیات و پیشینه تحقیق نشان می دهد که "زوج زیستی" بیشتر در باین افارادی رواج دارد کاه
اساساً به طالق بعنوان یک راه حل برای مشکالت زناشویی می اندیشند ( نگاه کنید باه فاروتن
1

2

 .) 1392بعنوان مثال ،نتایج تحقیقات بنیت و همکاران ( ،)1988آکسین و تورنتاون (،)1992
وایت ( )2005نشان داد که "زوج زیستی" به خصوص در بین کسانی بیشتر متداول است کاه
قبالً یک ازدواج ناموفق یا طالق را تجربه کردهاند و اساساً به طالق بعنوان یک ر اه حل بارای
مشکالت زناشویی اعتقاد قوی دارند .این در حالی است که آنهایی که چنین نگرش و تجربه
قبل از ازدواج را ندارند ،کمتر در معر

واقعه طالق هستند.

بنابراین ،در تحقیق حاضر نیز این پدیده نوظهور زوج زیستی و مناسبات آن با نحوه نگرش
به طالق مورد توجه واقع شد ه است .مطابق دادههای این تحقیق در جدول شماره  ، 3میتاوان
گفت که نگرش به زوج زیستی  ،دارای رابطه مستقیم و تأ ثیر قوی بر طالق است؛ بادین معناا
کسانی که دارای نگرش مثبت نسبت به این پدیده نوظهور هستند نگرش قویتر و شدیدتری به
طالق دارند تا کسانی که دارای نگرش منفی نسبت به این پدیده نوظهور زوج زیستی هستند.
بررسی این مناسبات به تفکیک جنس نیز مشخص میکند که گرچه این الگو هم بر جمعیات
مردان و هم بر جمعیت زنان صدق میکند ،اما این الگو در جمعیت زنان به مراتب مشهودتر و
برجستهتر است :میزان نگرش مثبت به طالق در بین زنانی که با پدیده نوظهاور زوج زیساتی
"کامالً موافق" هستند  ،بیش از دو برابر زنانی اسات کاه باا ایان پدیاده زوج زیساتی "کاامالً
مخالف" هستند (به ترتیب 54 ،درصد و  26درصد) .درحالیکه این نسبتها در جمعیت مردان
به مراتب کمتر و خفیفتر (به ترتیب 33 ،درصد و  23درصد) است.

1- Bennett et al
2- Axinn and Thornton
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جدول  : 3نگرش مثبت به طالق ،برحسب متغيرهای اجتماعی ،مؤلفههای نقشهای جنسيتی و دینداری ()%

متغیرهای اجتماعی و مذهبی
الگوی "مرد ،نان آور خانوار"
کامال ًموافق
موافق
مخالف
کامالً مخالف
اشتغال زنان
کامالً موافق
موافق
مخالف
کامالً مخالف
زندگی مشترک قبل از ازدواج
کامالً موافق
موافق
مخالف
کامالً مخالف
سطح دینداری
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
نوع پوشش زنان در اماکن عمومی
پوشش چادر
پوشش مقنعه
پوشش روسری
عدم موافقت
تصمیم گیری زنان درخصوص پوشش
کامالً موافق
موافق
مخالف
کامالً مخالف
تعداد نمونه

مرد

زن

مرد و زن

تعداد نمونه

20/6
29/5
32/9
26/0

23/3
27/7
33/4
46/8

21/7
28/7
33/2
37/9

657
886
817
410

33/2
28/5
25/6
20/1

41/8
28/3
20/5
20/0

39/1
28/4
23/7
20/1

732
1299
458
284

33/8
41/9
27/1
24/1

60/0
52/8
36/3
26/8

41/3
46/4
31/0
25/6

108
265
746
1641

24/6
24/8
26/7
35/0

20/5
29/9
36/1
46/7

22/6
27/6
30/8
39/5

344
1019
868
236

22/3
30/0
33/2
41/2

22/9
30/7
37/3
61/8

22/6
30/3
35/4
53/2

1344
582
604
236

32/7
32/5
22/8
19/5
1424

37/8
31/8
23/9
23/0
1363

36/1
32/2
23/2
20/7
2787

800
955
619
397
2787
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باورهای فرهنگی اجتماعی مرتبط با طالق
چنان که در بخش مبانی تئوریک این تحقیق نیز اشاره شد ،تحوتت بنیادین خانوادهی معاصر بویژه
افزایش طالق اساساً ریشه در تغییرات اجتماعی و نوگرایی (گود  ، 1963گیدنز  )1373و تغییرات
در نظام ارزشهای جامعه معاصر (اینگلهارت  ،1977ون دکا  ،1987لشتاگه و سورکین  )2008دارد.
در همین چارچوب ،شاید بتوان گفت که بخش قابل مالحظه ای از باورهای فرهنگی و اعتقادات
سنتی دهه های گذشته در ایران که بر نهایت سعه صدر و مدارای زوجین بویژه زنان در زندگی
زناشویی و اجتناب از جدایی و طالق تأکید میکرد ،در این عبارت خالصه میشد که " دختر باید
با لباس سفید به خانه شوهر برود ،و با لباس سفید خانه شوهر را ترک کند" .امروزه ،این قبیل

باورهای فرهنگی و ارزشهای جامعه اساساً تا چه حد مورد پذیرش هستند میزان پذیرش یا عدم
پذیرش آنها عمدتاً تحت الشعاع چه عوامل و متغیرهایی است
دادههای تحقیق حاضر در جدول شماره  4نشان می دهند که اکثریت افراد دارای نگرش منفی
نسبت به این گویه فرهنگی -سنتی هستند ( 58درصد) و کمتر از نیمی از پاسخگویان دارای نگرش
مثبت نسبت به آن هستند ( 42درصد) .تجزیه و تحلیل این نحوه نگرش به تفکیک جنس نشان دهنده
تفاوتهای معنی داری است؛ بدین معنا که زنان بطور چشمگیری بیش از مردان نگرش منفی نسبت به
این گویه دارند :دو سوم زنان و نیمی از مردان دارای نگرش منفی نسبت به آن هستند .عالوه براین،
نگرش منفی نسبت به این گویه فرهنگی  -سنتی در میا ن افراد ساکن در نقاط شهری بیش از نقاط
روستایی (به ترتیب  63درصد و  50درصد) و در میان افراد مجرد بیش از افراد متأهل (به ترتیب67
درصد و  55درصد) است .در عین حال ،بنظر میرسد این تفاوتها برحسب متغیر سطح تحصیالت
به مراتب برجستهتر و چشمگیرتر است .بدین معنا که همزمان با افزایش سطح تحصیالت ،نگرش
منفی نسبت به این گویه فرهنگی  -سنتی نیز سیر تصاعدی طی میکند .بعنوان مثال ،نسبت افراد دارای
تحصیالت عالی دانشگاهی که دارای نگرش منفی نسبت به این گویه هستند بیش از دو برابر نسبت
مشابه آن در بین افراد فاقد تحصیالت است .این تغییرات بر پایه متغیر سن نیز قابل مالحظه است
بطوریکه بموازات افزایش سن افراد ،نگرش منفی نسبت به این گویه فرهنگی  -سنتی رو به کاهش
میگذارد .بعنوان مثال ،نگرش منفی نسبت به این گویه فرهنگی  -سنتی در بین جوانترین افراد در
گروههای سنی  34-15ساله بیش از دو برابر نسبت مشابه آن در بین افراد سنین باتی  50ساله است.
1

این تفاوتهای نگرشی به وضوح منعکس کنندهی تفاوت نسلی یا شکاف نسلی در زمینه الگوهای

1- Generational gap
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شکل بندی خانواده بویژه طالق است بدین معناکه نسل های جدید و جوان به مراتب بایش از
نسلهای پیشین با این گویه فرهنگی سنتی مخالف هستند.
عالوه بر این ،چنانچه یافتههای فوق الذکر را بطور همزمان بر پایه متغیر جنس نیز مورد بررسی
قرار دهیم ،مشخص می شود که الگوهای فوق مطابق متغیرهای چندگانه (محل سکونت ،وضعیت
تأهل ،سطح تحصیالت ،سن) در جمعیت زنان برجستهتر و مشهودتر از جمعیت مردان است.
بعنوان مثال ،نگرش منفی نسبت به این گویه فرهنگی  -سنتی در بین دختران و زنان واقع در
جوانترین گروههای سنی  29- 15ساله نه تنها بطور کامالً چشمگیری بیشتر از زنان در سنین باتتر
است (به ترتیب 68 ،درصد و  16درصد) ،بلکه حتی از نسبت مشابه در بین پسران و مردان واقع در
جوانترین گروههای سنی  29- 15ساله (یعنی 54 ،درصد) نیز بمراتب بیشتر است .الگوی کمابیش
مشابهی در خصوص نقش متغیر سطح تحصیالت مشاهده می شود؛ به این معنا که روند افزایش
سطح تحصیالت دارای تأثیرات برجستهتر و قویتری بر نگرش منفی زنان نسبت به این گویه
فرهنگی  -سنتی است تا بر نگرش منفی مردان؛ در نتیجه ،نه تنها اکثریت چشمگیر زنان دارای
تحصیالت عالی دانشگاهی دارای نگرش منفی نسبت به این گویه فرهنگی سنتی هستند (که به
مراتب بیشتر از زنان دارای سطوح پایین تر تحصیالت است) ،بلکه این نسبت آنها حتی بیشتر از
نسبت مشا به در بین مردان دارای همین سطح تحصیالت است :نزدیک به دو سوم مردان دارای
تحصیالت عالی دانشگاهی ،دارای نگرش منفی نسبت به این گویه فرهنگی  -سانتی هساتند،
درحالی که این نسبت در بین زنان دارای تحصیالت عالی دانشگاهی بیش از سه چهارم است.
نکته مهمتر ،نقش تعیینکننده نحوهی نگرش نسبت به این گویه فرهنگی  -سنتی بر نگرش به
طالق است .مطابق نتایج تحقیق حاضر مندرج در جدول شماره  ، 3یک رابطه قوی بین این دو
متغیر وجود دارد بدین معنا که هرچه بر شدت نگرش منفی نسبت به این گویه فرهنگی  -سنتی
افزوده میشود ،میزان نگرش مثبت به طالق ن یز شدت میگیرد .بعنوان مثال ،میزان نگرش مثبت به
طالق در بین کسانی که با این گویه فرهنگی سنتی "کامالً موافق" هستند ،بسیار اندک (حدود 13
درصد) است ،اما این میزان در میان افرادی که با این گویه فرهنگی  -سنتی "کامال مخالف" هستند،
به بیش از سه برابر افزایش مییابد؛ بطوریکه دو پنجم آنها (حدود  41درصد) دارای نگرش مثبت
به طالق هستند .اگرچه این الگو هم بر مردان و هم بر زنان صدق میکند ،اما در جمعیت زنان
مشهودتر و برجسته تر است :میزان نگرش مثبت به طالق در بین زنانی که با این گویه فرهنگی -
سنتی "کامالً مخالف" هستند (یعنی 45 ،درصد) ،بیش از  5برابر زنانی است که با ایان گویاه
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فرهنگی  -سنتی "کامالً موافق" (یعنی 9 ،درصد) هستند .درحالیکه این نسبت در جمعیت مردان
به مراتب کمتر یعنی ،فقط  2برابر (به ترتیب 34 ،درصد و  16درصد) است.
جدول  : 4توزیع درصدی نگرش منفی پاسخگویان نسبت به گویه " دختر باید با لباس سفيد به خانه شوهر
برود ،و با لباس سفيد خانه شوهر را ترک کند"

متغیر
جنس
کل
محل سکونت
مناطق روستایی
مناطق شهری
وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
سطح تحصیالت
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
فوق دیپلم
لیسانس و باتتر
گروه سنی
19- 15
24- 20
29- 25
34- 30
39- 35
44- 40
49- 45
54- 50
59- 55
+60
تعداد نمونه

مرد

زن

مرد و زن

تعداد نمونه

51/3

65/8

58/4

2787

47/1
53/5

53/9
73/0

50/6
62/8

1008
1779

58/2
48/2

76/6
61/6

66/7
54/7

863
1814

36/5
40/3
46/7
47/6
54/3
60/0

28/3
42/8
56/2
70/6
77/3
80/3

31/4
41/7
51/6
58/7
63/2
69/6

169
272
344
763
398
838

54/0
52/7
56/9
59/4
52/9
52/0
49/6
34/6
34/2
37/7
1424

68/0
76/5
78/7
70/0
64/7
67/7
59/6
35/6
30/4
16/1
1363

61/6
65/1
68/6
64/4
58/3
58/9
54/2
35/1
32/6
29/8
2787

357
427
440
427
288
225
216
192
130
84
2787

نگرش به طالق و تعیینکنندههای آن در ایران

215

نتایج تحليلهای دو و چندمتغيره
نتایج تجزیه و تحلیلهای مبتنی بر آمارهای استنباطی و رگرسیونهای چندمتغیره لوجستیک در
جداول شماره  5و  6آورده شده است .بطور خالصه ،مطابق با دادههای این جداول مایتاوان
الگوهای عمده زیر را اساتنباط کارد .اوتً ،ایان تجزیاه و تحلیالهاای آمارهاای اساتنباطی و
رگرسیونی تأیید کننده این اصل کلی است که تمامی الگوهای ششگانه فوق الذکر درخصوص
نقش متغیرهای جمعیت شناختی به لحاظ آماری نیز معنی دار هستند .این متغیرها شاامل سان،
جنس ،محل سکونت ،وضعیت تأهل ،و سطح تحصیالت است .بدین معناا کاه زناان بایش از
مردان ،شهرنشینان بیش از روستائیان و مجردین نیز بیش از متأهلین دارای نگرش مثبات باه
طالق هستند و این روابط به لحاظ آماری نیز معنی دار است .عالوه براین ،نه تنها باه ماوازات
افزایش سطح تحصیالت ،بلکه همزمان با کاهش سن ،نگرش مثبت به طالق نیز روند تصاعدی
طی میکند و این روابط نیز به لحاظ آماری معنیدار هستند.
ثانیاً ،مطابق این تجزیه و تحلیلهای آمارهای استنباطی و رگرسیونهای چندمتغیره ،تأثیرات
تعیین کننده مؤلفههای مرتبط با نقشهای جنسیتی بر نگرش به طالق تأیید میگردد .بدین معنا
که هرچه مخالفت با این الگوی سنتی نقشهای جنسیتی "مرد ،نان آور خانوار" شدت میگیرد
و بیشتر به سوی رویکرد غیرسنتی سوق مییابد  ،نگرش مثبت به طالق نیز سیر صعودی طای
میکند و این ارتباط به لحاظ آماری نیز معنی دار است .نکته آخر اینکه ،بر پایه نتایج تجزیه و
تحلیلها ی آمارهای استنباطی و رگرسیونی مندرج در جداول شماره  5و  ، 6تأثیرپذیری نگرش
به طالق ،از مؤلفه های دینی و سطح دینداری نیز تأیید میشود .بدین معنا که نه تنها هرچه از
میزان دینداری کاسته شود ،بلکه هرچه رویکرد ،نسبت به پوشش زنان نیز لیبرالیتر شود  ،میزان
نگرش مثبت به طالق نیز روند تصاعدی طی میکند و این روابط به لحاظ آماری نیز معنی دار
است.
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جدول  :5نتایج تجزیه و تحليلهای آماری مرتبط با تعيينکنندههای نگرش به طالق

متغیر مستقل

سطوح متغیر

نگرش مثبت به طالق
دارد%

ندارد%

مردان

27/5

72/5

زنان

31/8

68/2

شهر

31/9

68/1

روستا

25/5

74/5

19- 15

37/4

62/6

24- 20

33/0

67/0

29- 25

30/0

70/0

34- 30

30/9

69/1

39- 35

26/8

73/2

44- 40

31/5

68/5

49- 45

27/9

72/1

54- 50

19/6

80/4

59- 55

18/9

81/1

+60

19/0

81/0

بیسواد

17/6

82/4

ابتدایی

24/6

75/4

راهنمایی

25/9

74/1

دبیرستان

30/7

69/3

فوق دیپلم

31/3

68/7

لیسانس و باتتر

33/4

66/6

خیلی زیاد

22/6

77/4

زیاد

27/6

72/4

کم

30/8

69/2

خیلی کم

39/5

60/5

اصال

42/6

57/4

مجرد

34/5

65/5

متأهل

27/0

73/0

طالق گرفته

51/1

48/9

فوت همسر

23/8

76/2

کام الً موافق

21/7

78/3

موافق

28/7

71/3

مخالف

33/2

66/8

کام الً مخالف

37/9

62/1

پوشش چادر

22/6

77/4

نوع پوشش زنان در اماکن

پوشش مقنعه

30/3

69/7

عمومی

پوشش روسری

35/4

64/6

عدم موافقت

53/2

46/8

کام الً موافق

36/1

63/9

تصمیم گی ری زنان

موافق

32/2

67/8

درخصوص نوع پوشش

مخالف

23/2

76/8

کام الً مخالف

20/7

79/3

جنسیت
محل سکونت

گروه سنی

تحصیالت

دینداری

وضعیت تاهل

الگوی مرد نان آور خانوار

شاخصهای آماری
Chi- Square

Cramer' s V

Df

. Sig

*6/329

( 0/048فی)

1

0/012

*12/516

( 0/067فی)

1

0/000

*

*

35/363

23/670

*26/132

*26/667

*

*

38/230

103/801

*

45/683

0/113

0/093

0/098

0/098

0/118

0/195

0/129

9

5

5

3

3

3

3

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000
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جدول  . 6نتایج تحليل های رگرسيون لوجستيک چند متغيری مرتبط با تعيينکنندههای نگرش مثبت به طالق
مدل چند متغیری 1

متغيرهای مستقل

جنسیت

محل سکونت

گروه سنی

)Exp(B

Sig

)Exp(B

-

-

-

-

مردان (گروه مرجع)
**

زنان

1/250

شهر (گروه مرجع)

-

-

-

-

روستا

*0/811

0/028

*0/800

( 19- 15گروه مرجع)

-

-

-

-

24- 20

0/798

0/178

0/902

0/563

29- 25

*0/682

0/030

*0/673

0/034

34- 30

0/752

0/128

0/819

0/313

39- 35

*0/656

0/045

*0/647

0/054

44- 40

0/839

0/429

0/944

0/809

49- 45

0/706

0/129

0/781

0/315

54- 50

**0/503

0/007

**0/446

0/005

59- 55

**

0/470

0/010

**

0/400

0/007

*0/443

0/022

**0/340

0/013

-

-

-

ابتدایی

1/588

0/084

**3/619

0/002

راهنمایی

1/459

0/156

**3/323

0/003

دبیرستان

*1/646

0/052

**3/647

0/001

فوق دیپلم

*1/848

0/021

**3/780

0/001

لیسانس و باتتر

**1/922

0/012

**3/757

0/001

مجرد (گروه مرجع)

-

-

-

-

متأهل

0/910

0/447

1/002

0/987

طالق گرفته

**2/258

0/012

*2/239

0/020

فوت همسر

1/248

0/525

1/462

0/364

-

+ 60

وضعیت تأهل

0/010

خیلی زیاد (گروه مرجع)

-

-

1/073

0/672

کم

0/943

0/730

خیلی کم

1/404

0/110

1/412

0/314

-

-

موافق

**1/431

0/008

مخالف

**1/432

0/009

کامالً مخالف

**1/709

0/001

زیاد
د ینداری

اصال
کامالً موافق (گروه مرجع)
الگوی مرد نانآور خانوار

0/079

0/431

0/034

بیسواد (گروه مرجع)

تحصیالت

مدل چند متغیری 2
Sig

پوشش چادر (گروه مرجع)

-

-

-

-

نوع پوشش زنان در اماکن

پوشش مقنعه

**1/484

0/001

عمومی

پوشش روسری

**1/729

0/000

**

0/000

عدم موافقت

-

2/771
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مدل چند متغیری 1

متغيرهای مستقل

)Exp(B

کامالً موافق (گروه مرجع)
تصمیم گیری زنان

موافق

درخصوص نوع پوشش

مخالف

مدل چند متغیری 2
Sig

)Exp(B

-

-

-

0/956

0/686

**

0/594

0/000

**0/470

کامالً مخالف
مقدار ثابت

Sig

0/000

0/343

0/000

0/095

تعداد )(N

2746

2642

Sig & Chi-square

0/083 & 13/946

0/001 & 26/621

-2 Log likelihood

3260/656

2894/437

Nagelkerke R Square

0/038

0/138

بحث و نتيجهگيری
در این تحقیق ،موضوع طالق را کانون توجاه و بررسای قارار داده ایام ،کاه بعناوان یکای از
برجستهترین شکلهای نوظهور خانواده معاصر و از مهمترین ویژگیهای جمعیتشناسی نوین
محسوب می شود (روتند  .) 2012بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق نشاان مای دهاد کاه اساسااً
خاستگاه تاریخی روندهای افزایش خیره کننده طالق به دهه  1970به بعد برمیگردد که یکی
از مهمترین علل آن نیز اصالح قوانین بویژه در جوامع صنعتی به منظور تسهیل فرآیند طاالق
(موسوم به "طالق آسان" ) است .در واقع ،این اصالحات قاانونی ناه تنهاا محصاول تغییارات
اجتماعی معطوف به پیدایش و گسترش نگرشهای لیبرالی و غیرسنتی بود ،بلکه سبب تشدید
و گسترش هرچه بیشتر چنین نگرشهایی نیز شده است .در نتیجه ،میزان طاالق در جواماع
صنعتی ،شتاب به مراتب بیشتر و برجستهتری را تجربه کرده است بطوریکاه اماروزه میازان
طالق در اغلب این جوامع در سالهای اخیر ،به بیش از سه برابر سالهای ماقبل  1970افزایش
یافته است.
درعین حال ،بروز برخی دیگر از صور نوظهور شکل بندی خاانواده معاصار ،مانناد زوج
زیستی یا زندگی مشترک بدون ازدواج نیز سبب شده که اساساً اهمیات موضاوعاتی همچاون
طالق ،بویژه در جوامع صنعتی تحت الشعاع قرار گیارد .تحاوتت خاانواده باویژه رونادهای
فزاینده میزان ط الق در جوامع درحال توسعه از جمله کشور ما نیز مشاهده میشاود .بررسای
ادبیات تحقیق نشان می دهد که روند فزاینده طالق در سالهای اخیر کمابیش بعنوان یک پدیده
فراگیر در نقاط مختلف کشور ما محسوب می شود .با این همه ،مالحظات فرهنگی  -اجتماعی
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بعنوان یکی از موضوعات اساس ی در بررسی تحاوتت خاانواده معاصار و طاالق در جواماع
درحال توسعه بویژه کشورهای آسیایی از جمله کشور ما کماکاان نقاش تعیاینکنناده ای ایفاا
میکنند.
نتایج این تحقیق نیز نشان داده است ،که بطور کلی درحدود یک سوم افراد مورد مطالعاه
دارای نگرش مثبت به طالق هستند .عالوه بر این ،تجزیه و تحلیلهای این تحقیق نشاان داده
است که این الگوی کلی نگرش به طالق تحت تأثیر متغیرها و تعیینکنندههای متعددی اسات
که میتوان آنها را به سه گروه عمده زیر تقسیم بندی کرد .گروه اول ،متغیرها و تعیاینکنناده
جمعیت شناختی مانند سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،محل سکونت و سطح تحصیالت است؛ زیرا
یافته های تحقیق حاضر نشان داده است که افراد در سنین پایینتر بیش از بزرگسااتن ،زناان
بیش از مردان ،مجردین بیش از متأهلین ،شهرنشینان بیش از روستائیان ،و افراد برخوردار از
تحصیالت عالی بیش از بیسوادان یا کم سوادان دارای نگرش مثبت به طالق هستند .گروه دوم،
متغیرهای معطوف به نگرشهای جنسیتی است بطوریکه نگرش به طالق در بین کسانی قویتر
و بیشتر است که رویکرد چندان مثبتی نسبت به الگوی سنتی نقشهای جنسایتی موساوم باه
الگوی "مرد ،نان آور خانوار" و محدود کاردن حاوزه فعالیات و مشاارکت زناان باه وظاایف
خانگی و نقشهای جنسیتی داخل خانه ندارند .مطابق با یافتههای این تحقیق ،نگرش مثبت به
طالق در بین کسانی که نسبت به این الگوی سنتی نقشهاای جنسایتی دارای نگارش کاامال
مخالف هستند ،بیش از دو برابر کسانی است که با این الگو کاامالً موافاق اناد .ایان بخاش از
یافته های تحقیق حاضر ،با برخی از مطالعاات پیشاین (وایات  ، 2005عبااسزاده و همکااران
 ، 1394علیمندگاری و همکاران  )1395همخوانی دارد که نشان دهنادهی تاأثیر تعیاینکنناده
نگرشهای جنسیتی بر نگرش به طالق هستند.
گروه سوم نیز متغیرهای مرتبط با مؤلفههای مذهبی و دینداری است .در ایان بخاش نیاز
نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که اوتً ،هرچه از میزان دینداری کاسته میشاود ،نگارش
مثبت به طالق شدت میگیرد؛ بطوریکه افراد دارای میزان دینداری در سطوح " خیلی کام" و
"اصالً" بیش از دوبرابر افراد برخوردار از سطح " خیلی زیاد" دینداری ،دارای نگرش مثبت به
طالق هستند .ثانیاً ،افرادی که دارای نگرش مذهبی مالیمتر و خفیفتر دربااره پوشاش زناان
(مثالً پوشش روسری به جای پوشش چادر) و همچنین درباره تصمیمگیری زنان درباره ناوع
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پوشش هستند ،دارای نگرش مثبت برجستهتر و قویتری به طالق اناد .ایان نتاایج تحقیاق تاا
حدودی با برخ ی تحقیقات پیشین (آقاجانیان و مقدس  ، 1998فاروتن  ، 1392روتناد )2012
مطابقت دارند که بر تأثیر عوامل فرهنگی  -مذهبی بر نحوه نگرش به طالق تأکید کرده اند.
بدین ترتیب ،به نظر می رسد که وجه مشترک الگوهای سه گانه فوق را مایتاوان اینگوناه
جمع بندی و تبیین کرد که هرچه نگرشهای نوگرایانه و لیبرالی و غیرسنتی برجستهتر و قویتر
می شوند ،بر شدت نگرش مثبت به طالق نیز افزوده می شود .ایان الگاوی نهاایی را ناه تنهاا
می توان در متغیرهای مربوط به گروه دوم و گروه سوم فوق الذکر (یعنی متغیرهای نقاشهاای
جنسیتی و مؤلفه های دینداری) با وضوح بیش تری مشاهده کرد ،بلکه در متغیرهاای گاروه اول
یعنی متغیرهای جمعیت شناختی نیز این الگوی نهایی کمابیش مشهود اسات؛ بادین معناا کاه
متغیرهایی همچون سن ،جنس ،محل سکونت ،وضعیت تأهل و ساطح تحصایالت نیاز بادین
شکل بعنوان عناصر تعیین کننده طالق محسوب میشوند که نگرشهای نوگرایانه و لیبرالای و
غیرسنتی معموتً و نه همیشه در بین افراد سنین پایینتر بیش از بزرگساتن ،در بین مجردین
بیش از متأهلین ،در بین شهرنشینان بیش از روستائیان ،و در بین افراد دارای تحصیالت عالی
بیش از بی سوادان یا کم سوادان برجسته و غالب است .بدین ترتیب ،یافتههای این تحقیاق را
می توان شواهد تجربی و پژوهشی جدیدی در تأیید نظریاههاایی دانسات کاه نشاان داده اناد
پدیده هایی همچون نوگرایی (ویلیام گود  ،) 1963تغییرات اجتماعی (گیدنز  ،)1373فردگرایی
و تغییرات بنیادین در نظام ارزشهای جامعه (اینگلهارت  )1977پیامدهایی را به همراه دارند
که در تئوری گذار دوم جمعیتشناختی (ون دکا  ، 1987لستاق سورکین  ، 2008روتند )2012
از آن با عنوان صور نوظهور شکل بندی خانواده معاصر و جمعیت شناسی نوین یاد میشود.
از نقطه نظر سیاستگزاری و برنامهریزی نیز یافتههای تحقیق حاضر در حاد خاود دارای
کاربردها و دتلتهایی در سیاستگزاریها و برناماهریازیهاا اسات کاه عمادتاً معطاوف باه
مناسبات بین الگوهای طالق و سیاستهای جمعیتی ،بویژه سیاستهای مربوط به فرزندآوری
است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما بعنوان یکی از جادیتارین
موضوعات مورد توجه سیاستمدار ان و برنامهریزان محسوب می شود .به این معناا کاه بررسای
روندهای تحوتت جمعیتی جهان و ایران به خوبی نشان می دهد که در گذشته ،بات بودن سطح
مرگ و میر ،بویژه مرگ و میر نوزادان سبب پیدایش نوعی نگرانی و هراس اجتماعی در سطح
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خانواده و جامعه شده و بالتبع الگوهای فرزن دآوری را نیز شدیداً تحت تأثیر قرار داده بود .به
نظر می رسد که امروزه نیز روندهای فزاینده طالق کمابیش همان کارکرد و پیامد را به هماراه
دارند زیرا باعث ایجاد نگرانی و هراس اجتماعی در سطح خانواده و جامعه بویژه در بین نسل
جدید و جوانان میشود که میتواند الگوهای تشکیل خانواده و فرزندآوری آنان را بطور قابل
مالحظه ای تحت تأثیر قرار دهد .در همین چارچوب ،یافتههای این تحقیق بعنوان مثال نشاان
داده است که برخی متغیرهای جمعیت شناختی مانند سنین جوانی ،شهرنشینی و سطح باتی
تحصیالت و مؤلفه های مرتبط با نگرشهای جنسیتی و دینداری نقاش مهمای در نگارش باه
طالق ایفا می کنند .این درحالی است که جامعه ما کماکان دارای سااختار سانی جاوان اسات
بطوریکه میانه سنی جمعیت نزدیک به  30سال بوده و بدین معنا ،نیمی از جمعیت کل کشور
را افراد کمتر از  30ساله تشکیل می دهند .عاالوه بار ایان ،رونادهای فزایناده شهرنشاینی و
تحصیالت و نگرشهای جنسیتی غیرسنتی نیز کامالً مشهود است.
بدین ترتیب ،این روندها میتوانند تأثیرات مهمی بر پتانسیلهای نگرش مثبات باه طاالق
داشته باشند .همانگونه که در گذشته ،سیاستگزاریها و برنامهریزیهای مناسب برای کاهش
مرگ و میر نوزادان نوعی ام نیت خاطر و آرامش اجتماعی در میان خانوادهها و جوامع ایجااد
کارده باود و متعاقب ا ًا نقاش بساایار مثبات روی تنظایم رفتااار بااروری داشاات ،اماروزه نیااز
سیاساتگاازاریهااای مناسااب در راساتای کاااهش میاازان طااالق (مانناد برنامااهریاازیهااا و
سیاستگزاریهای تزم در زمینه ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی بویژه مشاغل تخصصی برای
تحصیل کردگان دانشگاهی ،گسترش مراکز تحقیقات خانواده ،برنامههای آموزشای و رساانهای
با بهره مندی از تحقیقات علمی و متخصصان در رشته های متعدد مرتبط با خانواده) میتواناد
نوعی امنیت خاطر و آرامش اجتماعی در سطح خانواده و جامعه بویژه در بین نسل جدیاد و
جوانان ایجاد کند و بدین طریق زمینههای بسیار مفیدی برای تشکیل خاانواده و فرزنادآوری
فراهم می آید .ضمن آنکه ،اهمیت و ضرورت اینگونه سیاستگزاریهاا و برناماهریازیهاای
معطوف به مهار میزان طالق در برخی جوامع از جمله کشور ما به مراتب بیشتر و برجستهتار
است برای اینکه متناساب باا ارزشهاای اجتمااعی و مالحظاات فرهنگای  -ماذهبی آنهاا،
فرزندآوری اساساً مستلزم ازدواج است.
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