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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :استان گيالن ،يکي از استان هايي است که از آمار و ارقام بااليي در زمينه طالق برخوردار
است .نگاهي به شاخص نسبت ازدواج به طالق در گيالن ،حکايت از آن دارد روند اين شاخص ،طي سال هاي 90
تا  95رو به کاهش است ،اين تحقيق با هدف بررسي عوامل موثر بر تقاضاي طالق در شهر رشت و با استفاده از
رويکردهاي مبادله و شبکه انجام شده است.
روش پژوهش :روش اين تحقيق ،پيمايش است و از پرسشنامه جهت جمع آوري اطالعات استفاده شده است.
بخشي از پرسشنامه ،محقق ساخته است و در بخشي ديگر که به سنجش رضايت زناشويي ميپردازد ،از پرسشنامه
استاندارد رضايت زناشويي والتر دابليو هودسن بهره گرفته شده است .از بين مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره
بهزيستي در شهرستان رشت 270،نفر به روش احتمالي ساده انتخاب شده اند.
يافته ها :بر اساس نتايج تحليل رگرسيوني ،ميتوان گفت که  52درصد از تغييرات متغير مالک (تقاضا براي طالق)
توسط سه متغير پيش بين ،تبيين ميشود .اين سه متغير به ترتيب اثرگذاري شامل رضايت زناشويي ،تصور مثبت از
پيامدهاي طالق و دخالت والدين است.
نتيجه گيري :بر اساس نظريه شبکه ،دخالت ديگران در زندگي زوجين ،ميتواند از طريق سلب قدرت تصميمگيري
از زوجين ،سبب بروز اختالفات خانوادگي گردد و احتمال جدايي و طالق را افزايش دهد .همچنين مطابق نظريه
مبادله ،همسراني كه نتوانستهاند انتظارات طرف مقابلشان را محقق سازند ،موجب بروز پديده طالق ميگردند .هر
چه تصور مثبت از پيامدهاي طالق بيشتر شود ،ميزان تقاضاي طالق نيز افزايش مييابد.
واژگان كليدي :طالق ،رضايت زناشويي ،تصور مثبت از پيامدهاي طالق ،دخالت والدين ،رشت
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ويژه در سرمايه اجتماعي خانواده ايراني ايجاد گرديده

 -1مقدمه
تحوالت اجتماعي دهههاي گذشته در سطح

است.

جهاني ،نظام خانواده را با تغييرات ،چالشها ،مسايل و

نهاد خانواده در دنياي کنوني ،به طور گستردهاي

نيازهاي جديد و متنوعي روبرو کرده است .طي اين

طالق را تجربه ميکند؛ البته اين بدان معنا نيست که

مدت ،خانواده به شکلي فزاينده به علل و عوامل متعدد

خانواده در گذشته با اين پديده مواجه نبوده است،

و پيچيدهاي در معرض تهديد قرار گرفته است .وقتي

وليکن طالق نيز مانند تمام پديدههاي ديگر ،تغيير

کارکردهاي خانواده از قبيل کارکردهاي زيستي،

ماهيت يافته است .امروزه طالق ،اغلب گزينش

اجتماعي ،شناختي و عاطفي يکي پس از ديگري آسيب

اختياري افراد است و به نظر ميرسد نسبت به گذشته،

ميبيند ،اعضاي آن به تدريج احساس رضايتمندي خود

پديدهاي عادي و عملي بهنجار انگاشته ميشود و به

را از دست ميدهند .کاهش تدريجي رضايتمندي

گونهاي روزافزون ،اقدامي براي رهايي از تنش

اعضاي خانواده ،ابتدا موجب گسستگي رواني و سپس

خانوادگي تلقي ميگردد .در اکثر جوامع ،روشي

گسستگي اجتماعي و در نهايت واقعه حقوقي ميشود

پذيرفته و نهادينه شده براي پايان ازدواج است و

که اين گسستگي ،طالق ناميده ميشود.

ازدواج ،ديگر به مفهوم طي کردن تمام زندگي با يک

افزايش نرخ طالق در جهان و ايران ،باعث

شخص نيست ،بلكه يك فرآيند چند مرحلهاي است كه

ايجاد نگرانيهاي مختلفي شده است ،چرا كه طالق،

نه تنها بر نحوه ارتباط افراد خانواده تأثير ميگذارد؛

داراي آثار و پيامدهاي متفاوتي از جمله فرهنگي،

بلكه لطمات شديدي نيز بر جامعه وارد ميسازد.

اجتماعي ،رواني و اقتصادي است و زندگي خانواده از
جمله فرزندان را در آينده متاثر مينمايد .به خاطر

 -2بيان مساله

هزينهها و آثار و پيامدهاي زياد طالق ،بررسي و پيدا

در سال  ،94نسبت ازدواج به طالق در كشور4/2 ،

كردن علل و عوامل آن و تالش جهت كنترلش،

است .يعني در برابر هر  4/2ازدواج ثبت شده ،يك

ضرورتي انكارناپذير است.

طالق به ثبت رسيده است .در حالي که اين نسبت در

امروزه خانواده ايراني با چالشهاي زيادي روبه-

گيالن  3است كه نشانگر جدي بودن مساله

روست؛ از جمله تغيير نقش و جايگاه زنان ،كاهش

است(سايت ثبت احوال كشور .)94/11/10 ،گيالن در

ميزان ازدواج ،افزايش ميزان طالق ،تغيير نگاه به نقش

اين سال ،براي سومين سال متوالي ،بعد از استانهاي

همسر ،تغيير مركزيت تصميمگيري در خانواده و  ...كه

تهران و البرز ،همچنان از رتبه سوم برخوردار است .در

به مجموعهاي از مسائل پيچيده انجاميده و سرمايه

نه ماهه سال  95هم گيالن حايز رتبه چهارم طالق در

اجتماعي خانوادهها را تحتالشعاع خود قرار داده

بين استان هاي کشور است و به ازاء هر  3/2ازدواج،

است .تغييرات خانواده در جامعه ايران به دليل نفوذ

يک طالق داشته است .نگاهي به شاخص ازدواج به

پيامدهاي منفي مدرنيته ،نگرانيهايي را براي

طالق در سال هاي اخير ،گوياي آن است که گيالن در

كارشناسان در اين حوزه به وجود آورده است .مهم-

رتبه هاي آغازين طالق در بين استانهاي کشور قرار

ترين دليل اين وضعيت ،تحوالت و دگرگونيهايي

دارد.

است كه به مرور زمان ،در تمامي ابعاد خانواده و به
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جدول :1تعداد ازدواج و طالق و نسبت ازدواج به طالق در گيالن طي سالهاي 1390-1395
سال

ازدواج

طالق

نسبت ازدواج به طالق در گيالن

نسبت ازدواج به طالق در كشور

رتبه گيالن در بين استان ها
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28012
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23324

6975
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4/4

3
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21149

6961

3

4/2

3

*1395

16868

5226

3/2

3/9

4

* نه ماهه 95
مساله مهم ديگر اين است که طالق والدين ،مي-

 .)3:1382بسياري از تحقيقات نشان ميدهد که افراد

تواند تأثيرات ناگواري بر کودکان برجاي گذارد .برخي

طالق گرفته ،بيشتر از افراد متاهل دچار اختالالت

محققان معتقدند آثار منفي طالق بر کودکان ،قبل از

جسمي و روحي از جمله اعتياد به مشروبات الکلي،

وقوع طالق آغاز ميشود و مدتها پس از طالق ادامه

خودکشي و ضعف قواي ذهني ميشوند و رضايت

خواهد داشت .مطالعات مختلف ،تفاوت آشکار

خاطر

و

سازگاري عاطفي و اجتماعي فرزندان طالق و فرزندان

همکاران .)283:1987،دومينيان و همکاران ()1991

خانوادههاي هر دو والد (سالم) را نشان ميدهد .در

شواهد مفصل و ارزشمندي را ارائه کردهاند که نشان

واقع ،طالق بر ارتباط مؤثر والدين با فرزندان نيز تأثير

ميدهد از هم پاشيدگي زندگي مشترک ،با مجموعهاي

گذاشته و سازگاري کودکان و نوجوانان را از بين مي-

گستردهاي از شاخصهاي سالمتي در ارتباط است

برد .طالق زنجيرهاي از حوادث به هم پيوسته است که

(برناردز.)252:1384،

کمتري

از

زندگي

دارند

(کاالن

براي هميشه زندگي قربانيان خود را دگرگون ميکند.

از پيامدهاي طالق بر زنان مطلقه ،ميتوان به کيفيت

آثار و پيامدهاي طالق بر زنان نيز وسيع گزارش شده

زندگي پايين (فوکودا و همکاران ،)7 : 2005 ،فشار

است.

مسايل مالي (نصيري1386 ،؛ بومن ،)2007 ،نگرش

پژوهشهاي متعدد ،نشان دهنده آثار و عوارض

اخالقي منفي نسبت به زنان مطلقه از سوي جامعه

منفي جسمي ،رواني،اخالقي ،و اجتماعي طالق براي

(آماتو و چيدل ،)7 : 2008 ،انزواي اجتماعي و

مردان و زنان مطلقه ،فرزندان طالق و اجتماع ميباشد.

کوچکتر شدن شبکه روابط اجتماعي آنها و آسيب

اکثر بررسيهاي انجام شده ،از رابطه بين طالق با

ديدن روابط اجتماعي آنان به دليل احساس عدم امنيت

اعتياد ،جرم و بزهکاري ،روان پريشي ،عدم تعادل

اجتماعي(رستمي و همکاران ،)1388 ،گرايش به سمت

شخصيتي ،مسائل آموزش و تربيتي ،خودکشي يا

مواد مخدر(رياحي و همکاران ،)1386 ،افسردگي

جامعهستيزي و نظايرآن حکايت ميکند و طالق را

بيشتر زنان مطلقه در مقايسه با مردان(صادقي و

موجد آنها به شمار ميآورند(پيران.)35:1369،

همکاران )1389 ،و شيوع اختاللهاي جسمي و

پژوهشها نشان ميدهد که اختالالت رواني در بين

روحي ،از جمله اعتياد به مشروبات الکلي ،خودکشي و

افراد مجرد ،بيوه ،جدا شده و طالق گرفته ،بيش از

ضعف قواي ذهني و رضايت کمتر از زندگي (تامپسون

افراد متاهل بوده و خطر طالق براي ايجاد افسردگي

و همکاران )2008 ،را نام برد.

بيشتر از بيوه شدن است (ظهيرالدين و خدايي فر،
مجله مديريت فرهنگي /سال دهم /شماره سي و يکم /بهار 1395
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 -4سواالت تحقيق

 -3تعريف مفهوم طالق
از نظر وايزمن )1975(1طالق فرايندي است که با
تجربه بحران عاطفي هر زوج شروع ميشود و با سعي

 -1-4سوال اصلي:
عوامل اصلي موثر بر تقاضاي طالق در دادگاه هاي

در حل تعارضات زناشويي ،از طريق جدايي ،با ورود

خانواده شهر رشت چيست؟

به موقعيتي جديد با نقشها و سبک زندگي متفاوت

-2-4سواالت فرعي:

خاتمه مييابد .به اعتقاد وايزمن گذر از مراحل طالق

 -1آيا بين رضايت از زندگي زناشويي و تقاضاي

که وي آن را فرايندي سرشار از غم ،اندوه و همچنين

طالق در دادگاههاي خانواده شهر رشت ،رابطه

رشد ميداند در برگيرنده پنج مرحله همپوش است:

معناداري وجود دارد؟

انکار ،فقدان و افسردگي ،خشم و دوسوگرايي ،تغيير

 -2آيا بين تصور مثبت از طالق و تقاضاي طالق در

و

دادگاههاي خانواده شهر رشت ،رابطه معناداري

سبک

زندگي

و

هويت،

پذيرش

انسجام(گاتمن .)1993،از نظر کاسلو (،)1986

وجود دارد؟

اسپرانکل و استورم  )1983(2طالق در برگيرنده سه

 -3آيا بين ميزان دخالت والدين و تقاضاي طالق در

دوره است -1:دوره قبل از طالق "دوره تصميمگيري"،

دادگاههاي خانواده شهر رشت ،رابطه معناداري

 -2دوره حين طالق "دوره بازسازي" و  -3دوره بعد از

وجود دارد؟

طالق "دوره بهبودي" .هر يک از دورهها از مراحلي
تشکيل شده که هر مرحله نيز خرده مراحلي را در

 -5اهداف تحقيق

برميگيرد .دوره نخست با تجربه نارضايتي روزافزون

 -1-5هدف اصلي:

نسبت به روابط زناشويي در هر يک از زوجين آغاز

 -بررسي عوامل اصلي موثر بر تقاضاي طالق در

ميشود و با اقداماتي در زمينه روند قانوني طالق و در
ميان گذاشتن آن با دوستان و خويشاوندان ادامه مي-
يابد .دوره دوم ،زمان تمرکز بر واقعيتهاي مرتبط با
مسايل اقتصادي طالق ،تصميمگيري درباره محل
زندگي هر يک از زوجين پس از طالق ،موضوع
حضانت و سرپرستي بچهها و مسايلي از اين دست
است که اين دوره با احساسات مبهمي همچون ترس،
تنهايي ،خشم وطرد عجين شده است .در دوره سوم،
افراد سعي در کشف تجربيات و هويت و منابع عشق
جديد دارند .اين دوره براي برخي مهيج و براي برخي
با پشيماني و مقاومت در پذيرش واقعيت همراه
است(يانگ و النگ)1998،3

دادگاه هاي خانواده شهر رشت
-2-5اهداف فرعي:
 -1بررسي رابطه بين رضايت از زندگي زناشويي و
تقاضاي طالق در دادگاه هاي خانواده شهر رشت
 -2بررسي رابطه بين تصور مثبت از طالق و تقاضاي
طالق در دادگاه هاي خانواده شهر رشت
 -3بررسي رابطه بين ميزان دخالت والدين و تقاضاي
طالق در دادگاه هاي خانواده شهر رشت
 -6چارچوب نظري
وضعيت خانواده ،چگونگي روابط بين اعضاي
خانواده و انحالل و فروپاشي آن از يك سو ،بازتاب
شرايط اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي است و از سوي
ديگر ،معلول عوامل دروني خانواده(سطح خرد) و
كيفيت و چگونگي آن ميباشد .به دليل خصلت چند
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بعدي پديده طالق و تكثر نظريهها و رويكردهاي

نيازهاي اقتصادي و رواني استوار است .قضاياي هومنز

متعدد تبيينكننده ،چارچوب نظري انتخابي اين

عبارتند از -1 :قضيه موفقيت؛ -2قضيه محرک؛-3

پژوهش ،رويكردي جامعهشناختي دارد و چند نظريه

قضيه ارزش؛  -4قضيه محروميت – سيري؛  -5قضيه

جهت تبيين فضاي كنوني جامعه ايران در مساله طالق

پرخاشگري -تاييد (ريتزر .)427 :1388 ،بر اساس اين

طرح ميگردد.

ديدگاه رابطه بين زن و شوهر يک مبادله محسوب مي-
شود ،که از ابتداي زندگي شروع شده است .اگر حقوق
متقابل آنان را به عنوان پاداش و هزينه تلقي کنيم،

 -1-6نظريه شبکه
نظريه شبکه بر اين ديدگاه است که نزديکان و

زندگي آنان بر محور مبادله متقابل جريان مييابد .به

اقوام زوجين به عنوان شبکههاي مرتبط و تاثيرگذاري

عبارتي ديگر ،زماني که يک رابطه را بيشتر از منافع آن

هستند که ميتواند رابطه زن و شوهر را تحت تاثير

ارزيابي ميکند ،اين نظريه پيشبيني ميکند که اين

قرار دهند .هر خانواده قسمتي از يک شبکه بزرگ

شخص به رابطه مذکور و نابرابري در مبادله مينگرد و

خويشاوندي محسوب ميشود که در تعامل با ساير

در نهايت ،به گسست روابط متقابل زوجين منجر مي-

افراد خانواده قرار دارد ،اما اين تعامل تغيير ماهيت

گردد.

داده ،جايگزين آن مداخله نابجا ميگردد .زماني که زن

اصل اساسي نظريه نقشها اين است که زن و

و شوهر عالوه بر کانون زندگي خود ،عضو شبکهاي از

شوهر با توجه به نقشهايي که دارند ،انتظاراتي از

خانوادههايي با درجه و ميزان در هم تنيدگي بااليي از

همديگر دارند .چنانچه آنها در برآورده شدن اين

روابط باشند ،به نوعي در آن حل و هضم ميگردند.

انتظارات توفيقي نداشته باشند ،احتمال مخدوش شدن

دراين شرايط تسلط شبکه بر ايشان نهادينه شده،

روابط بين آنها پديد ميآيد و تداوم زندگي آنها را

ناخواسته رفتار و نحوه برخورد با ديگران و خصوصا

دچار ترديد مينمايد .همچنين ،نظريه مبادله بر اين

همسر را مطابق با الگوهاي شبکه تنظيم ميکنند .در

پيش فرض پايهريزي شده است که در روابط بين

اين حالت ،بروز رفتارهاي عقاليي و همسرپسند را به

زوجين ،هر يک از زوجين در ازاي آنچه ميگيرد ،بايد

شدت از دست خواهند داد .پيامد چنين وضعيتي به

چيزي بدهد .در اين صورت ،بيتوجهي به ديگري؛

وجود آمدن وضعيت و فضاي رنجآور و مجادلهآميز

يعني محروم کردن وي از پاداش .با تکرار چنين

است؛ چرا که اين اعمال نظر و دخالت ،فضاي روابط

وضعي فرد زيانديده از آنجا که پاداشهاي متناسبي را

بين زن و شوهر را تيره کرده که اين مسأله ميتواند

مطابق انتظار خويش دريافت نکرده است ،ابتدا سعي

زمينه بروز اختالفات در خانواده را به وجود آورد و در

ميکند شرايط را براي تحقق انتظارات خويش ايجاد

قريبالوقوع

نمايد و روابط را ترميم نمايد ،اما در صورت عدم

نتيجه

انحالل

نهاد

خانواده

را

سازد(سگالن.)254 :1379 ،

موفقيت اقدام به کنارهگيري از ادامه مبادله و در نهايت،
تصميم به جدايي و طالق ميگيرد .بنابراين ،با توجه به
دو نظريه نقشها و مبادله رابطه بين برآورده نشدن

 -2-6نظريه مبادله
يکي از نظريهپردازان اين نظريه ،هومنز 1است که
بيشتر به مبادله بين دو نفر توجه دارد و معتقد است که

انتظارات يکي از زوجين و گرفتن طالق بررسي مي-
شود.

اساس مبادله اجتماعي بر منفعت شخصي و ترکيبي از
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پارسونز معتقد است براي آنکه خانواده نقش
مؤثري داشته باشد ،بايد نوعي تقسيمکار جنسي در آن

در غير اينصورت ثبات نهاد خانواده را دچار اختالل
خواهد نمود (ريتزر.)613 :1388 ،

برقرار باشد؛ بدينگونه که مردان بايد نيروي محرک
خانواده باشند و زنان نيز بايد به وظيفهشان که امور

 -7فرضيات تحقيق

داخلي خانواده و مراقبت از کودکان و بزرگساالن

 -1بين رضايت از زندگي زناشويي و تقاضاي

است ،بپردازند .لذا بايد سنگ صبور يعني مهربان،
پروراننده و سرشار از عاطفه باشند .اين نظريهپرداز
اعتقاد دارد چنانچه کارکردها و جهتگيريهاي زنان و
مردان در خانواده بسيار شبيه هم گردند ،رقابت ميان
آنها زندگي خانوادگي را مختل خواهد کرد و نقش

طالق ،رابطه معناداري وجود دارد.
 -2بين تصور مثبت از طالق و تقاضاي طالق،
رابطه معناداري وجود دارد.
 -3بين ميزان دخالت والدين و تقاضاي طالق،
رابطه معناداري وجود دارد.

تعيينکننده خانواده رنگ خواهد باخت .بنابراين ،فرضا
اگر جنس زن به هر دليلي اشتغال در محيط خارج از

 -8روش تحقيق

خانه را به وظيفه اصلي خود که همانا ايجاد نقش

روش تحقيق براساس رهيافت علمي و از نوع

تربيتي و به دنبال آن گسست روابط خانوادگي نخواهد

پيمايش است« .پيمايش غالباَ با تعيين افرادي كه نماينده

داشت .لذا در اين شرايط پديد آمدن اختالف بين

و معرف گروه مورد بررسياند(نمونه) و طرح سواالتي

زوجين و حتي جدايي آنها از هم بعنوان ستونهاي

كه بايد از آنها پرسيده شود ،آغاز ميشود»(بيكر،

اصلي ثبات خانواده دور از ذهن نخواهد بود .همچنين،

 .)24 :1394با توجه به اينكه روش اين تحقيق

اين نظريهپرداز معتقد است تداخل در نقشها باعث

پيمايش است؛

از پرسشنامه جهت جمعآوري

اغتشاش در امور خانوادگي ميشود؛ يعني اينکه مردان

اطالعات استفاده ميشود .اين ابزار به محقق اين امكان

نيز بايد همانگونه که تامين امور مالي خانواده را به

را ميدهد كه داده هاي مورد نياز را جمع كرده تا پس از

عهده دارند ،بايد نيروي محرکه خانواده باشند و از

پردازش آنها به عنوان اطالعات مورد نياز ،براي

نقش مهم خويش در خانواده غافل نگردند و بايد در

تحليل از آنها استفاده نمايد.

جهتگيري خانواده نقشي ويژه داشته باشند؛ چرا که
تصور مثبت از طالق

تقاضاي طالق

رضايت زناشويي

دخالت خانواده
شکل :1مدل تحقيق

34
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براي سنجش رضايت زناشويي از پرسشنامه
رضايت زناشويي( )IMSوالتر دابليو هودسن با انجام
جرح و تعديل هايي استفاده ميشود .بخشي از سواالت
پرسشنامه در مورد متغيرها زمينهاي بوده كه شامل
جنسيت ،ميزان تحصيالت و غيره باشد .پاسخهاي پيش
بيني شده به صورت طيف ليكرت و پنج گزينهاي از
كامالً موافق تا كامالً مخالف پيش بيني شده است كه
ارزش عددي آن به صورت زير است:
كامالً موافق  5موافق  4بي نظر3

مخالف2

T 2 pq
d2
n
1  T 2 pq 
1   2  1
N d

 = nتعداد نمونه مورد نياز()268
 = Tاندازه متغير در توزيع نرمال (مربوط به منحني
گاوس) ()1/96
 = Pاحتمال وجود صفت در افراد جامعه ()0/5
 = Qاحتمال عدم وجود صفت در افراد جامعه()0/5

كامالً مخالف1

ابزار تحقيق نيز ابتدا مورد تست مقدماتي قرار
گرفت و پس از تاييد اعتبار و پايايي آن ،در جامعه
آماري به اجرا گذاشته شد .براي تعيين پايايي از فرمول

 = Dسطح احتمال مورد نياز يا درجه اطمينان()0/05
=Nتعداد متقاضيان طالق در محاکم قضايي که به مرکز
مداخله بهزيستي ارجاع داده ميشوند()884
روشي كه پژوهشگر در اين تحقيق براي نمونهگيري به
كار برده است ،نمونه گيري احتمالي ساده است.

آلفاي کرونباخ و همبستگي دروني گويهها استفاده شد
همچنين براي تعيين اعتبار ابزار اندازهگيري ،روش

 -10يافته هاي توصيفي
از نظر نوع انتخاب همسر 65.4 ،درصد از نمونهها

اعتبار صوري به کار رفته است.

خودشان مبادرت به انتخاب همسر کردند21.9 .
جدول  :2ضريب پايايي متغيرهاي تحقيق
تعداد گويه

ضريب آلفا

متغير
رضايت زناشويي

25

0.90

تصور مثبت از پيامدهاي طالق

9

0.73

دخالت والدين

5

0.94

تقاضاي طالق

5

0.94

درصدشان ،با انتخاب خانواده و  12.7درصد با انتخاب
ديگران مواجه بودند.
جدول  :3توزيع فراواني نوع انتخاب همسر
فراواني

درصد

نوع انتخاب
خود

170

65.4

خانواده

57

21.9

 -9جامعه مورد مطالعه ،حجم نمونه و روش

ديگران

33

12.7

نمونهگيري

جمع کل

260

100

جامعه آماري ،شامل کساني است که در زمستان
 ،94جهت تقاضاي طالق ،به محاکم قضايي مراجعه و

بيشترين مقدار ،يعني  38.8درصد از پاسخگويان،

به مراکز مداخله و کاهش طالق بهزيستي ارجاع داده

تحصيالتشان در حد زير ديپلم است 38.5 .درصد هم

ميشوند.

ديپلم دارند 14.7 .درصد در مقطع کارشناسي تحصيل

براي تعيين حجم نمونه آماري تحقيق نيز از فرمول
كوكران استفاده ميشود.

کرده اند 5 .درصد کارشناسي ارشد دارند و  3درصد
هم تحصيالت کارداني دارند.
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جدول  :4توزيع فراواني تحصيالت پاسخگو

توزيع فراواني تصور مثبت از پيامدهاي طالق به

فراواني

درصد

عنوان يکي از متغيرهاي مستقل نشان ميدهد از نظر

زيرديپلم

100

38.5

 74درصد تصور مثبت از پيامدهاي طالق در حد

ديپلم

101

38.8

کارداني

8

3

متوسط بوده است 15 ،درصد تصور مثبتشان از

کارشناسي

38

14.7

کارشناسي ارشد

13

5

جمع کل

260

100

تحصيالت

پيامدهاي طالق ،در حد کم و  11درصد زياد در حد
زياد است.
جدول  :7توزيع فراواني تصور مثبت از پيامدهاي طالق
فراواني

درصد

فعاليت
کم

33

15

متوسط

162

74

زياد

24

11

جمع کل

219

100

از نظر مدت زمان آشنايي با همسر قبل از ازدواج،
بيش از نيمي از پاسخگويان يک سال سابقه آشنايي
داشته اند 29.8 ،درصد  2سال سابقه آشنايي داشتهاند.
 10.2درصد سه سال سابقه آشنايي داشتهاند6.7 .
درصد  4سال سابقه آشنايي و  2.7درصد 5 ،سال سابقه

يکي از متغيرهاي مستقل اين تحقيق ،ميران دخالت

آشنايي داشته اند.
جدول  :5توزيع فراواني مدت آشنايي پيش از ازدواج
تحصيالت

درصد

فراواني

 1سال

129

50.5

 2سال

76

29.8

 3سال

26

10.2

 4سال

17

6.7

 5سال

7

2.7

جمع کل

255

100

والدين در زندگي مشترک نمونه هاي مورد بررسي
بوده است که بر اساس جدول زير 36.5 ،درصد از
آنها دخالت والدين را زياد عنوان کردهاند .از نظر
 33.6درصد ،دخالت خانوادهها در حد کم است و
 29.9درصد ،دخالت را متوسط ارزيابي کرده اند.
جدول  :8توزيع فراواني ميزان دخالت والدين
فراواني

درصد

کم

81

33.6

متوسط

72

29.9

متغيرهاي مستقل نشان ميدهد از نظر  56.7درصد،

زياد

88

36.5

رضايت از همسر در حد کم بوده است 22.4 ،درصد

جمع کل

241

100

توزيع فراواني رضايت زناشويي به عنوان يکي از

رضايت زناشويي شان در حد زياد و  20.9درصد،
رضايتشان ،متوسط است.

فراواني

درصد

کم

6

56.7

متوسط

54

20.9

زياد

198

22.4

جمع کل

258

100

36

متغير تقاضاي طالق ،متغير اصلي يا وابسته تحقيق
است که توزيع اين متغير ،گوياي آن است که 65.4

جدول  :6توزيع فراواني رضايت از همسر
فعاليت

فعاليت

درصد از نمونه ها ،تقاضاشان براي طالق ،قوي است.
 20.9درصد متوسط و  13.8درصد ،تقاضاي ضعيف
براي طالق دارند.
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فرضيه اول :بين رضايت از زندگي زناشويي و

جدول  :9توزيع فراواني تقاضاي طالق
فراواني

درصد

فعاليت
ضعيف

166

13.8

با توجه به جدول شماره  ،10ميتوان گفت بين

متوسط

53

20.9

قوي

35

65.4

رضايت از زندگي زناشويي و تقاضاي طالق ،رابطه

جمع کل

254

100

تقاضاي طالق ،رابطه معناداري وجود دارد.

معناداري وجود دارد .رابطه بين اين دو متغير به
صورت معکوس است و ضريب همبستگي آن -. /638
ميباشد .از آن جايي كه ميزان خطاي رابطه كمتر از

 -11يافتههاي تحليلي

 0/01است ،با احتمال  99درصد فرض (H1فرضيه

در اين بخش دادههاي به دست آمده در قالب

تحقيق) مورد پذيرش قرار ميگيرد .با توجه به ضريب

فرضيههاي مطرح شده در تحقيق ،مورد بررسي قرار

تعيين ،ميتوان گفت  40درصد تغييرات گرايش به

ميگيرد .ابتدا روابط دو متغيره و سپس روابط چند

طالق ،به وسيله متغير رضايت از زندگي زناشويي،

متغيره ،مورد آزمون قرار ميگيرد .در روابط دو متغيره

تبيين ميشود .به اين ترتيب ،فرضيه دوم تحقيق ،مورد

براي آزمون فرضيههاي تحقيق از آزمون معناداري

تاييد قرار ميگيرد.

همبستگي پيرسون در سطح سنجش فاصلهاي و براي
آزمون روابط چندمتغيره ،از آزمون رگرسيون چند

فرضيه دوم :بين تصور مثبت از طالق و تقاضاي

متغيره به روش اينتر استفاده ميشود.

طالق ،رابطه معناداري وجود دارد.
جدول شماره  ،11نشان ميدهد بين تصور مثبت از

 -1-11تحليل دو متغيره

طالق تقاضاي طالق ،رابطه معناداري وجود دارد.

همانگونه كه قبال مطرح شد ،دو فرضيه اصلي و

رابطه بين اين دو متغير به صورت مستقيم است و

دو فرضيه فرعي در اين تحقيق وجود دارد .با توجه به

ضريب همبستگي آن  . /57ميباشد .از آن جايي كه

اين كه پيش شرط استفاده از آزمون همبستگي پيرسون

ميزان خطاي رابطه كمتر از  0/01است ،با احتمال 99

اين است که متغيرهاي مستقل و وابسته در سطح

درصد فرض ( H1فرضيه تحقيق) مورد پذيرش قرار

سنجش فاصلهاي باشند که در اين تحقيق نيز اين گونه

ميگيرد .با توجه به ضريب تعيين ،ميتوان گفت 32

است ،پس از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي-

درصد تغييرات گرايش به طالق به وسيله متغير ميزان

شود .معناداري اين آزمون اگر كمتر از  0/05باشد،

تصور مثبت از طالق ،تبيين ميشود .به اين ترتيب،

بيانگر وجود رابطه است .ضريب همبستگي پيرسون،

فرضيه اول تحقيق ،مورد تاييد قرار ميگيرد.

بيانگر شدت رابطه بين متغيرها است.

جدول  :10آزمون همبستگي پيرسون بين رضايت از زندگي زناشويي و تقاضاي طالق
رضايت از زندگي زناشويي
تقاضاي طالق

همبستگي پيرسون
-0.638

ضريب تعيين
0.40

معناداري
0.000
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جدول  :11آزمون همبستگي پيرسون بين تصور مثبت از طالق و تقاضاي طالق
تصور مثبت از طالق
تقاضاي طالق

همبستگي پيرسون

ضريب تعيين

معناداري

تعداد

0.571

0.32

0.000

223

جدول  :12آزمون همبستگي پيرسون بين ميزان دخالت اعضاء خانواده و تقاضاي طالق
ميزان دخالت اعضاء خانواده
تقاضاي طالق

ضريب تعيين

همبستگي پيرسون
-0.083

معناداري

0.006

فرضيه سوم :بين ميزان دخالت اعضاء خانواده و
تقاضاي طالق ،رابطه معناداري وجود دارد.

0.202

تعداد
237

گروه را در يک متغير بر اساس نمرههاي او در چندين
متغير ديگر ،پيش بيني کنيم .در واقع رگرسيون چند

بر اساس جدول شماره  ،12ميتوان گفت بين

متغيري ،گسترش اين اصل است که يک متغير را بر

ميزان دخالت اعضاء خانواده و گرايش به طالق ،رابطه

اساس چندين متغير ديگر ،پيش بيني کنيم .پس با

معناداري وجود ندارد .از آن جايي كه ميزان خطاي

استفاده از رگرسيون چند متغيري ميتوان به آزمون

رابطه بيشتر از  0/05است ،فرض ( H1فرضيه تحقيق)

مدل در اين تحقيق ،پرداخت .همان طور که در جداول

مورد پذيرش قرار نميگيرد.

شماره 13مالحظه ميشود با توجه به مقدار R2

(ضريب تعيين) ميتوان گفت که  52درصد از تغييرات
 -2-11رگرسيون چند متغيره تقاضا براي طالق به

متغير مالک (تقاضا براي طالق) توسط سه متغير پيش

روش اينتر

بين ،توضيح داده ميشود.

جداول شماره  ،13ارتباط بين متغيرهاي پيش بين

با توجه به اين که مقدار مجموع مربعات رگرسيون

و متغير مالک را که بر اساس رگرسيون چند متغيره

از باقي مانده ،بزرگتر است ،ميتوان گفت رابطه بين

خطي به روش چندگانه توام( ) Enterانجام شده است،

متغيرهاي پيش بين و مالک ،معنادار است .معناداري

به طور همزمان نشان ميدهد .رگرسيون چند متغيري،

رابطه نيز در سطح  99درصد اطمينان ميباشد( .جدول

روشي آماري است که اجازه ميدهد نمره يک فرد يا

)14

جدول  :13خالصه مدل(ضرايب همبستگي رگرسيون)
مدل

ضريب همبستگي پيرسون

ضريب تعيين

1

0.724

0.518

ضريب تعيين تعديل

خطاي استاندارد

يافته

ارزيابي

0.524

0.83166

جدول  :14جدول آزمون اف(آنوا)
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربع

مقدار اف

معناداري

مدل 1
رگرسيون

174.431

3

58.144

84.065

0.000

باقي مانده

158.389

229

0.692

-

-

جمع

332.820

232

-

-

-
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جدول  :15بررسي ميزان تأثير متغيرهاي مستقل بر گرايش به طالق (مدل )1
مدل1

ضرايب استاندارد

ضرايب غيراستاندارد

عدد ثابت

ضريب بي

خطاي استاندارد

بتا

مقدار تي

عدد ثابت

4.825

0.627

-

7.692

0.000

رضايت زناشويي

-1.012

0.106

-0.504

-9.569

0.000

تصور مثبت از پيامدهاي طالق

0.564

0.094

0.315

5.983

0.000

دخالت والدين

0.099

0.045

0.10

2.199

0.029

با توجه به مقادير بتا ،متغير مستقل رضايت
زناشويي با بتاي  -0.504مهمترين متغير اثر گذار بر

معناداري

شعباني1383 ،؛ قطبي1383 ،؛ بهرامي )1386 ،مورد
تأييد قرار گرفته است.

تقاضا براي طالق است .سپس متغير تصور مثبت از

اين يافته نظري با نتيجه تحقيق حاضر ـ كه اعمال

پيامدهاي طالق با بتاي  0.315وجود دارد .سومين

نظر ،سلطه و دخالت ديگران ،موجب بروز پديده طالق

متغير دخالت والدين با بتاي  0.10است که با متغير

ميشود در تحقيقات رياحي و همكاران ( ،)1386قطبي

تقاضا براي طالق ،ارتباط معناداري را نشان ميدهند .به

و همكاران ( ،)1386شعباني ( )1382و بلوس فلد هوم

طورکلي ،هر سه متغير ،ارتباط معناداري با تقاضا براي

( )2004نيز تاييد شده است.

طالق دارند 524 .درصد از تقاضا براي طالق ،توسط

همچنين نظريه مبادله پيشبيني ميكند زماني كه هر

سه متغير رضايت زناشويي ،تصور مثبت از پيامدهاي

يك از زوجين هزينههاي يك زندگي زناشويي را بيش

طالق و دخالت والدين ،تبيين ميشود.

از منافع آن ارزيابي نمايند ،احتمال گسستن اين رابطه
وجود خواهد داشت .تاكيد محوري ديدگاه هومنز و
نظريه مبادله در سودانگاري قرار دارد و رفتار بشر را

 -12نتيجه گيري
براساس نظريه شبكه ،متشكل از نظريات پارسونز و

محصول پيگيري منافع شخصي در نظر ميگيرد .بر اين

بات ،قوي بودن شبكه خويشاوندي و دخالت ديگران

اساس ،زماني كه يك شخص (زن يا شوهر) هزينههاي

در زندگي زوجين ،ميتواند از طريق سلب قدرت

يك رابطه را بيشتر از منافع آن ارزيابي ميكند ،اين

تصميمگيري از زوجين ،سبب بروز اختالفات

نظريه پيشبيني ميكند در اين حالت چنين شخصي

خانوادگي گرديده ،احتمال جدايي و طالق را افزايش

رابطه مذكور را نابرابر فرض نموده ،اميد خويش را در

دهد .نتايج به دست آمده از اين تحقيق در راستاي

برآورده شدن انتظاراتي كه از طرف مقابل خويش دارد؛

تحكيم مباني نظري به كار رفته و نيز تأييد يافتههاي

از دست خواهد داد و در نتيجه شاهد گسست روابط

پژوهشي پيشين ميباشد .پس از بررسي نتايج به دست

متقابل اين دسته از زوجين و در نهايت بروز پديده

آمده از اين آزمون مشخص گرديد كه در بين مراجعين

طالق خواهيم بود .يافتههاي اين پژوهش ،مطابق نظريه

به مراكز دخالت در خانواده و كاهش طالق بهزيستي

مذكور نشان ميدهد همسراني كه نتوانستهاند انتظارات

استان گيالن هر اندازه كه دخالت بيجاي اطرافيان

طرف مقابلشان را محقق سازند ،موجب بروز پديده

بيشتر شود ،ميزان گرايش زوجين به طالق نيز افزايش

طالق ميگردند .اين يافته در پژوهشهاي پيشين روستا

مي يابد .اين يافته نظري در پژوهش حاضر ،نظير ساير

( ،)1389رياحي ( ،)1386حامد بخشي (،)1383

تحقيقات پيشين (پيران1369 ،؛ رحيمي1359 ،؛

پولريك و ويلُك ( )2004و ويليام اچ دوهرتي ()2007
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نيز تاييد شده است .رضايت زناشويي عاملي تاثيرگذار

ماحصل تحليل آزمون هاي استنباطي پژوهش بدين

در گرايش زوجين به طالق ميباشد .اينكه نكته در

ترتيب بوده که متغيرهاي رضايت زناشويي ،تصور

پژوهشهاي ديگري مانندسيفالهي1367 ،؛ پيران،

مثبت از پيامدهاي طالق و دخالت والدين ،به عنوان

1369؛ رحيمي1379 ،؛ شيرزاد1379 ،؛ ريحاني،1381 ،

متغيرهاي تاثيرگذار در بروز طالق شناخته شدند .به

قطبي 1383 ،و بهرامي نيز تاييد شده است .در اين

عبارت

ديگر

تحقيقات نيز عدم رضايت زناشويي به عنوان عاملي

فرضيه هاي مذکور همگي تاييد شدهاند .به طورکلي،

معرفي شده است كه ميتواند موجب وقوع طالق شود.

هر سه متغير ،ارتباط معناداري با گرايش به طالق

با اين اوصاف ،ميتوان اذعان نمود كه نظريه مبادله و

دارند 52 .درصد از تغييرات گرايش به طالق ،توسط

نتايج تحقيقات مذكور قابل كاربرد در جامعه مورد

اين سه متغير ،تبيين ميشود.

مطالعه است.
در نظر گرفتن عامل تصورمثبت از پيامدهاي طالق

 -13پيشنهادها

از نظريههاي تصورات اجتماعي و مبادله مشتق شده

از آنجا كه گذر از طالق را ميتوان در سه مرحله

است .براساس نظريه تصورات اجتماعي تصور برآمده

كلي بخشبندي كرد1 :ـ قبل از جدايي و طالق؛ 2ـ

از اموري كه انسان با آنها برخورد دارد ،از شخصي به

انتقال و بازسازي [مرحله حين طالق]3 ،ـ نقاهت و

شخص ديگر و حتي در يك شخص ،از زماني به زمان

نوسازي پس از طالق (اخوان تفتي ،1382 ،ص .)131

ديگر فرق ميكند .به همين ترتيب تصور هر فرد از

لذا بر همين اساس ،نيز ميتوان راهبردهاي كاهش

پيامدهاي طالق ميتواند متفاوت از ديگري باشد و هر

طالق را معطوف به سه راهبرد اصلي :راهبردهاي

چه اين تصورات مثبت باشد ،ميزان گرايش به طالق

مربوط به ازدواج و روابط زوجين (قبل از طالق)،

نيز افزايش مي يابد زيرا همانطور كه گفته شد براساس

راهبردهاي حين طالق و راهبردهاي پس از طالق

نظريه مبادله فرد با قرار دادن پيامدهاي منفي و مثبت

مطرح نمود.

طالق در مقابل هم ،تصور خود را از اين پديده شكل
ميدهد .در اين تحقيق نيز به اين نتيجه رسيديم كه هر

راهبردهاي قبل از طالق

قدر تصور مثبت از پيامدهاي طالق بيشتر شود ،ميزان

ـ ترويج فرهنگ مراجعه خانوادهها به مراكز مشاوره

گرايش به طالق نيز افزايش مييابد .اين پيشفرض
نظريه مبادله و تصورات اجتماعي نيز ،در پژوهش
حاضر نظير پژوهش انجام شده توسط جليليان ()1378
و بهرامي ( )1386مورد تأييد قرار گرفته است .بنابراين
داشتن تصورات مثبت از پيامدهاي طالق سبب ميشود
تا فرد تصور كند با گسستن پيوند زناشويي و قطع اين
رابطه مبتني بر مبادله اجتماعي ،ميتواند بعد از طالق از
منفعت (مادي يا غيرمادي) بيشتري در مقايسه با
زندگي مشترك برخوردار شود.

40

خانواده در هنگام بروز اختالفات
ـ آموزش شيوهها و معيارهاي صحيح همسرگزيني و
اصالح روشهاي سنتي ازدواج
ـ ايجاد مراكز مشاوره به ويژه در دانشگاهها جهت
بهبود فرآيند همسريابي
ـ پرهيز خانوادهها از دخالتهاي بدون آگاهي و بينش
در زندگي فرزندان
ـ پرهيز خانوادهها از ازدواجهاي تحميلي براي فرزندان
خود
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ـ آموزش شيوههاي صحيح رفتاري از طريق برگزاري

راهبردهاي پس از طالق

دورههاي آموزشي قبل از ازدواج تحت عناوين

ـ از آنجا كه در جوامع اسالمي يكي از اهرمهاي

آموزش مهارتهاي زندگي ،راهبردهاي ارتقاي

حمايت اقتصادي از زنان ،خانواده مبدأ و نيز همسر

كاركرد خانواده ،حقوق و تكاليف زوجين ،بهداشت

ميباشد ،در فرض فقدان همسر ناشي از طالق ،نظام

باروري و ...

اسالمي ميتواند در قالب تبعيض مثبت از بار
فشارهاي اقتصادي آنها بكاهد.

راهبردهاي حين طالق

ـ با دقت در احكام اسالمي ،از جمله در حكم عده پس

ـ تصحيح و ارتقاي نظام حقوقي ،اخالقي و تربيتي

از طالق (سوره بقره ،آيه  )228ميتوان به

خانواده مبتني بر اصول و مباني فرهنگ سالمي ـ

چهارضلعي حكمت ،نعمت ،اخالق و قانون در اين

ايراني

آيه پي برد .بيترديد از حكمت الهي در خصوص

ـ ايجاد و گسترش مراكز مشاوره و مداخله در بحرانها
و اختالفات خانوادگي

اختصاص اين مدت زمان ميتوان در راستاي
بازگشت به زندگي خانوادگي و اصالح رفتار زوجين

ـ كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي تهديدكننده نهاد

ظرفيتسازي نمود و با عنايت به نعمت بودن اين

خانواده خاصه اعتياد ،بيكاري ،فقر ،خشونت و  ...در

فرصت ،شانس مجدد زوجين در سازش و بازگشت

سطح جامعه

به زندگي زناشويي را از سوي نظام به درستي به

ـ توانمندسازي اقتصادي خانوادهها به منظور كاهش
فشارهاي اقتصادي حاكم

زوجين رهنمون گرديد .بدين لحاظ با نگاه مجدد و
عميق به فلسفه تربيتي و اخالقي اين حكم ميتوان از

ـ تقويت و توسعه طرحهاي پيشگيري از همسرآزاري

ظرفيت نظام اسالمي در پيشگيري از طالق قطعي،

و سازش خانوادگي با همكاري سازمانهاي

پس از طالق و اصالح بين زوجين كمال بهره را برد.

غيردولتي
ـ توانمندسازي و ايجاد فرصتهاي اشتغال و گسترش
حمايتهاي بيمهاي از زنان
ـ پخش برنامههاي آموزشي خانواده (مباحث بهداشتي،

منابع و مآخذ
 برناردز ،جان ،در آمدي بر مطالعات خانواده .ترجمهحسين قاضيان .)1384(.تهران :نشر ني.

پزشكي ،روانشناختي و تفاوت مرد و زن ،مسائل

 -بيکر ،ترز .ال( )1394نحوه انجام تحقيقات اجتماعي،

اخالقي و احكام ازدواج و طالق) چرا كه بسياري از

ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران :نشر ني ،چاپ هشتم.

زوجهاي جوان پس از ازدواج با مسائل جديدي
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