
 

 عوامل اجتماعی موثر بر طالق دربین  زنان متاهل تهرانیتبیین جامعه شناختی 

 2محمد رضا حشمتی 1دکتر عبدالرضا باقری بنجار

 چکیده

 تعاریف مساله و طرح از پس که است تهران شهر در آن بر مؤثر عوامل و طالق به نگرش مقاله این موضوع

 تحقیق نظری تبادلی چارچوب و گرا تعامل کارکردگرا، اندازهای چشم و رکیم دو نظریات از استفاده با اولیه،

 برا  آن، اسرا   برر  کره  گرردد  می مطرح تحقیق های یافته سپس .گردد می مطرح آن نظری تبیین و مشخص

 سرط   افرزایش  برا  شرود و  می تر گیرانه سخت طالق به نگرش ،افزابش دینداری و پای بندی به سنت ها 

 بررای  تحقیرق  هرای  از یافتره  منتج پیشنهاداتی پایان در .گردد می تر گیرانه سهل طالق به نگرش تحصیالت

روش تحقیق حاضر پیمایشی می باشد جامعه آماری کلیه زنان تهرانی گردد می عنوان طالق به ایستار کاهش
نفر از زنان متاهل تهرانی بصورت خوشه ای و تصرادفی   262سط  شهر تهران می باشد و نمونه آماری نیز 

تحقیق حاضر نشان داد که بین رضایت از زندگی و نگرش مثبت به طالق  رابهاله   نتایج خاب شدند هم چنین انت
-976/0رابهه معکوس و معنی داری بین شاخص پای بندی به مذهب ).معکوس و معنی داری وجود داشته است

 ضاد و کشمکش با همسرت( با گرایش به طق  مشاهده شده است ،هم چنین بین -986/0( ، پای بندی به سنت )
(  ومیزان گرایش به طق  نیز به ترتیب رابهاله  976/0)تعداد وعده های غذایی صرف شده در منزل  ( ،586/0)

مثبت و منفی وجود داشته است به این معنا کاله بالا ااالزایش هرکالدا  از ایالن شاخیالاا میالزان گالرایش باله طالق             
 نیزکاهش پیدا می کند.

 شناختی، عوامل اجتماعی، طالق،  زنان متاهل تهرانیتبیین جامعه  کلمات کلیدی:

 

 

 
                                                             

 عضو هیات علمی دانشگاه شاهد1 
 کارشناسی ارشد جامعه شناسی2 



 

 مقدمه

طالق یکی از مسایل اجتماعی عصر ماست که امرروزه کمترر کسری در مرورد مشرکل و معضرل برودن آن 
شرک میورزد. میزان باالی طالق در جوامع امروزی جامعهشناسان را به کنکاش در مورد عوامل مررؤثر بررر   

ترا مکشوف گردد چه چیزی موجب چنین تغییری در نرخ طالق گردیرده اسرت. برخری برره      آن وا داشرته
مطالعره متغیرهرای جمعیرت شناختی نظیر نسبت جنسی، سن، تحصیالت و ... پرداخته اند. دیگران عوامرل  

ن در ایر  .جامعه شناختی نظیر انسجام اجتماعی و وضعیت نهاد خانواده در عصر جدید را مطرح ساخته انرد 
 .اسررت « نگرش به طرالق»میان یکی از عواملی که می توان به عنوان زمینه ساز نرخ طالق مطرح ساخت، 

شناسان نشان داده است که نگرش اولیه ما نسبت به طالق و نهاد خرانواده در  امروزه تحقیقات برخی جامعه
(؛ در واقع کسرانی کره   2222. احتمرال بروز طالق در زندگی زناشویی ما مؤثر است)آماتو پی. و راجرز ا 

نگرش مثبت تری به طالق دارند، احتمال بیشتری دارد که در زندگی زناشویی خود به طالق روی آورنررد.  
بنرابراین مری تروان نگررش بره طالق را به عنوان یک مساله مستقل مطرح ساخت و به دنبال آن رفت کره  

نگرش ما به طالق می گرردد. تحقیرق پریش رو بره     چه عواملی موجب سهل گیرانه یا سرخت گیرانه شدن 
 .و تبیین عوامل مؤثر بر آن می باشد 1921در سال  تهرانشهر زناندنبال سنجش میزان نگرش به طالق 

 مبانی نظری

ظریة تضاد ارزشها در جوامعی که در حال انتقال از وضع اجتماعی و اقتصادی خاص به وضرع و شرررای   ن
پدید میآیرد کره نتیجرة ترصادم نروگرایی و پایبنردی بره سنتهای دیرین و تشدید دیگری هستند، مشکالتی 

تخاصم بین نسلهاست. در این مرحلة برزخری و حرسا ، عناصر اخالقی و ارزشهای اجتماعی بیش از هرر 
ارزش دیررروز، در محرردود     چیرز دیگرر ، تغییرر وضرع و موضررع میدهنرد. بسریاری از موضروعات بری     

نهنرد و بررسیاری از عناصررر مطلرروب اجتمرراعی ، از قلمرررو       ر نروین و مقبرول امروزی پای میعناصر
جرایی ارزشرها    ارزشهرای اجتماعی خارج می شوند. هر چقردر ایرن تحرول سرریع باشرد، تضراد و جابره       

چشمگیرتر خواهد بود. در چنین شرایطی، نیروهای حاکم برر جامعره جرای خررود را برره نیروهرای ترازه        
گرردد. بازترراب ایرن وضرعیت را میتروان در نظرام       یسپارند و نظام ارزشهای جامعه دستخوش آشوب میم



 

ارزشهای خانواده مرشاهده نمرود، ولری از آنجرا کره سرعت حرکت هرر فرهنرب برا حرکرت اقتصرادی و      
 نوآوریهای تکنولوژی یکسان نیست، نسلهایی که در معرض چنرین تحروالت سرریع اجتمراعی قررار مرری      
گیرنرد، نمری تواننرد معیارهای همهپسندی برای وظیفه، فداکاری و ارزشهای هماننرد آن داشرته باشرند. در    
این احوال، کشمکش درون خرانواده ایجراد مری شرود و نابرسامانی خرانواده و طررالق افرزایش مری یابرد     

 (281، ص1931)مساواتی، 

شناسران، آنرومی    اهرداف اجتمراعی،  از دیردگاه جامعره  تئوری آنومی بره مفهروم فقردان اجمراع در مرورد 
رفتار برای اعضای جامعه است. ایرن حالرت منجرر بره محرو و غیبرت تردریجی         انتظارات جمعی و الگوی

آتوریته و ضابطة اخالقی میشرود و جامعره کنتررل اجتمراعی خرود را از دسرت میدهد.هنگامی کره جامعره   
رسیاری از انرسان هرا دچرار سرگردانی میشروند و قواعرد و ارزشرهای    در حال گذار و دگرگرونی اسرت، ب

از سوی دیگر، ارزش های جدید و منطبق با شررای  نیرز،    .جامعه، برای آنها بیاهمیت و کمارزش می شرود
در واقع، جامعه دو ساخت دارد. در این جامعه برخی از ساخت کهررن و   .هنوز در جامعه جا نیفتاده اسرت

( از هرم پاشریدگی هنجارهرا و آنرومی، 128، ص1936راخت نوین تبعیت میکنند )سراروخانی،برخری از س
وضعیتی را ایجاد میکند که آرزوهای بیحد و حصر ایجاد می شرود و از آنجرا کره طبعراً این آرزوهای بیحد 

ن اقردامات منفرری  نمی توانند ارضا شوند، درنتیجه وضرعیت نارضرایتی اجتمراعی پدیرد میآید که در جریا
اجتمراعی نظیرر طرالق، خودکرشی و غیرره ظراهر میشود، که از نظر آماری قابل سنجش اسرت )رفیعپرور،   

 ( 18، ص1938

به نظر کانگر ، دورانهای سخت اقتصادی در جامعه نترایج زیانبراری برر خرانوادههررا دارد؛ از جملرة آنهرا،       
آن اسرت. محرومیرت اقترصادی تعامالت مثبت زوجرین را  سرامانی  احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بی

سوی طالق سوق مریدهررد. مررشکالت اقتصرادی در برین زوجینری کره منرافع         کاهش میدهد و آنها را به
باشد، زندگی زناشویی آنهرا را بیثبرات    خانوادگی آنها برای بقای زنردگی در سرط  اسرتاندارد مناسب نمی

 .(Conger & Elder2010 :646) انواده هرا، بیشتر تعامرل منفری دارنررد   مریکنرد و مرردان در ایرن خر

کراهش درآمردها و ترورم در ایران، موجب افزایش تنشها و ستیز در داخرل خرانواده شرده اسرت و علرری      



 

رغرم آنکره هنروز نگرش منفی نسبت به طالق در جامعره وجررود دارد، امررا میررزان آن رو برره افررزایش      
از سویی،  . نتیجة جامعهای است که هیچ رابطة نرمالی بین درآمد و هزینه برقرار نکرده اسرتطالق،  .اسرت

مانور تجمل در جامعه سر داده میشود و از سوی دیگر، برنامة تعردیل اقترصادی ارائره میشرود کره موجرب     
. بره نظرر   شکاف بین مطالبات و امکانات گردیده و معضالت اقتصادی منجرر به افزایش طالق شرده اسرت  

میرسد برنامة تعدیل سراختاری از طریرق ترورم فزاینررده و گسرترش و تعمیرق فقرر، عالوهبرر اینکرره در          
کوتراهمردت، اثرر ازهرمگرسیختگی و طرالق را برجای میگذارد، در بلند مردت آثراری برر نهراد خرانواده      

 (169، ص1982ی،میگذارد که بسیار عمیقترر اسرت و بیشتر مترتب بر فرزندان میباشد )بابای

 روش تحقیق

 برخورد نوع از لحاظ و است کمی تحقیقی شده، تحلیل و آوری جمع داده های نوع اسا  بر حاضر تحقیق

تکنیک مورد استفاده در این پرووهش پیمرایش   . است میدانی ای مطالعه آن به ورود و بررسی مورد مسأله با
مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پیش  می باشد. در مطالعه میدانی، برای جمع آوری اطالعات

از آغاز پیمایش، پرسشنامه ی ابتدایی مورد آزمون اولیه قرار گرفت و با اسرتفاده از نترایج بره دسرت آمرده،      
 نقایص موجود برطرف و پرسشنامه نهایی تنظیم شد.

زنان متاهل تهرانی مری باشرد. از   جامعه آماری این مطالعه کلیه ی جامعه آماری پووهش حاضر، شامل کلیه 
نمونه »آنجا که به طور طبیعی امکان مطالعه دیدگاه های تمامی افراد جامعه آماری وجود نداشت از شیوه ی 

نفرر(   262برای تبیین نظریات افراد مورد مطالعه استفاده شده است و بر اسا  آن تعدادی از افراد )« گیری
دند به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شده است. روش نمونه گیری که معرف جامعه آماری تشخیص داده ش

در این پووهش شیوه نمونه گیری خوشه ای و سپس نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به صورت خانه بره  
انجرام  SPSS آمراری  استفاده از نررم افرزار   آن ها باتحلیل خانه می باشد. پس از گردآوری داده ها تجزیه و 

 رابطه برای آزمون فرضیات، تست های آماری متناسب با هر فرضیه بکار گرفته شد. گردید و در این



 

در این رابطه جهت اطمینان از اعتبار الزم به مشاوره و بهره گیری از نظرات اساتید و کارشناسان مربوطره و  
 همچنین از آزمون آلفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه اقدام شده است.

 

 

 

 

 

یقیافته های تحق  

متغیرهای جمعیت شناختی (:توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب1جدول )  

  جنسیت فراوانی درصد

 جنسیت زن 061 01101

 کل 061 01101

سال 01زیر 11 4.2   

02-00 176 67.7 گروه سنی  

24.6 64 06-01  

2.3 6 01+  

 بی پاسخ 3 1.2

 کل 260 100.0



 

 وضعیت تاهل  متاهل 260 100.0

 کل 260 100.0

 شغل سرباز 061 01101

 کل 061 100.0

  فوق دیپلم 85 32.7

 

 تحصیالت 
 لیسانس 158 60.8

 فوق لیسانس و باالتر 17 6.5

 کل 260 100.0

 همچنالین   .گزارش کرده اندزن در صد پاسخگویان  جنسیت خود را  600دهد که اطقعات جدول باال نشان می

 20نیالز   %172سال وکمترین درصالد پاسالخگویان    16-16گروه سنی خود را  %9777بیشترین در صد پاسخگویان 

وضالعیت تاهالل      %100بیشالترین در صالد پاسالخگویان    ، از نظر وضعیت تاهل نیالز   سال به باال گزارش کرده اند

تحییقت خالود را   %9078ن بیشترین در صد پاسخگویابه لحاظ تحییقت نیز  .گزارش کرده اند متاهلخود را 

 .نیز او  لیسانس و باالتر گزارش کرده اند %976لیسانس وکمترین درصد پاسخگویان 
 نگرش نسبت به طالق(آزمون ضریب همبستگی  پیرسون رابطه میزان  سرمایه روان شناختی  و 0جدول)

 رضـایت از زنـدگی زناشویی ضریب همبستگی -**466.

 سهح معنی داری 000.

 پایبندی به مذهب ضریب همبستگی **679.-

 سهح معنی داری 000.

 پایبندی به سنت ضریب همبستگی **685.-

 سهح معنی داری 000.



 

 تضاد و کشمکش با همسر ضریب همبستگی **485.

 سهح معنی داری 000.

تعداد وعده های غذایی صرف  ضریب همبستگی **671.

شده در منزل در طول شبانه 

 روز
.000 

 سهح معنی داری

حاکی از آن  رضایت از زندگی و نگرش مثبت به طق  متغیردونتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی 
-466/0برابالر بالا   α=0000/0پاسخگوی مورد مهالعه ضریب همبستگی با سهح معنی داری190است که  در بین

R= 06/0سهح معنالی داری مالورد نظالر مالا     محاسبه شده است .از آنجا که این سهح معنی داری از=α  کمتراسالت
 مدرک کاای برای رد ارض صفر خود داریم ،درنتیجه ارضیه صفر مارد وارضیه اصلی ماتائیدمی شود با اازایش

معکالوس و معنالی داری بالین شالاخص     هم چنین رابهه  .مییابد گرایش به طق  کاهشومیزان رضایت از زندگی 
نیز رابهه منفی و معنی داری مشالاهده شالده اسالت    ( -986/0) پای بندی به سنت( ، -976/0)پای بندی به مذهب 

(  976/0)تعداد وعده های غذایی صررف شرده در منرزل     ( ،586/0) تضاد و کشمکش با همسرهم چنین بین 
ز وجود داشته است به این معنا که با اازایش هرکالدا  ا  گرایش به طق  نیز به ترتیب رابهه مثبت و منفیومیزان 

 پیدا می کند. کاهشنیز گرایش به طق  این شاخیاا میزان 

 نتیجه گیری

انچه در پیش به تفصیل آورده شد، از میان متغیرهرای متعرددی کره در تحلیرل نظرری اولیره بیران گردیرد، 
 متغیرهای ، وضعیت زناشویی، داشتن ماهواره در منزل، دفعرات معاشرت با خویشان در ماه، پرهیز جنسری، 
پایبندی به مذهب، پایبندی به سنت، تعداد وعده های غذایی صرف شده در منزل در طول شبانه روز، تضاد 
و کشمکش با همسر و رضایت از زناشویی با نگرش به طالق همبستگی معنی دار نشران دادنرد و. در یرک    

ی زناشویی، پرهیز تحلیل رگرسیون چند متغیری مشخص شد که می توان برا سره متغیرر رضرایت از زنردگ
تقریبا به همان میزان نگرش به طالق را سنجید که با متغیرهای بیشتری که در ایرن تحقیق  مذهبجنسی و 



 

همبستگی معنی داری با متغیر وابسته داشتند. چنانکه گذشت متغیرهای مطرح شده در این تحقیق قادرنررد  
با تحلیل مسیر متغیرها و در نظرر گررفتن    .کنند ( واریانس متغیر وابسته را تعیین2/22نزدیک به یک سوم )

رابطه میان متغیرهای مستقل با یکدیگر و با نگرش به طالق تنها چهرار متغیر در مدل توانستند از آزمون رد 
عبور کنند که عبارتند از: رضرایت از زناشرویی، پرهیرز جنسری، سرن و سرط  تحصیالت که هر کدام براز  

بر این اسا ، با توجه به آنکه سرهلگیرانه ترر    .رهای مستقل تحت تاثیر قرار داشتندخود از سوی دیگر متغی
شدن نگرش افراد جامعه نسبت به طالق و به تبع آن افرزایش نررخ طالق در جامعه به عنوان یک مسراله و  

ان مشکل مطرح است و سیاستگذاران اجتماعی به دنبرال کراهش نررخ طرالق و نگرش سهلگیرانه نسبت بد
هستند، مبتنی بر تحلیل نظری و فرضیات تحقیق که از آزمرون رد عبررور نمرودهانررد، پیشرنهادات زیرر را     
جهت جابه جایی نگرش نسبت به طالق جامعه به سمت قطرب منفری طیرف و یرا الاقرل کنترررل نگررش   

تقویت روحیه دینداری و پای بندی به مذهب در میران   -1 :سهلگیرانه نسبت به طالق می توان مطرح نمود
ترویج مشاوره خانواده و تقویت برنامه های مدیریت خرانواده بره منظرور کراهش تضراد و       -2اقشار جامعه 

تررویج و   -4سیاستگذاری در جهت افزایش مؤانست و برا هرم برودن زوجرین      -3کشمکش در خرانواده و
امه های رسانه های جمعی بررای آگراهی یرافتن از تبعرات منفری      تقویت برن -5تقویت رواب  خویشاوندی 
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