
74-45، صص1384بهارمجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، 

و عوامل به طالق شهر مشهد ساكن  ساله 65 تا 18جمعيتنگرش
 بر آنفرهنگي مؤثرـاجتماعي

داريوش حيدري بيگوند
حامد بخشي
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چكيده 
 و 1383 در سال  ساله شهر مشهد به طالق65 تا 18افراد نگرشهدف اين پژوهش پاسخگويي به دو پرسش توصيف 

ـيم    .  بوده استنگرشتبيين عوامل مؤثر بر اين     ـات دورك ـتفاده از نظري ـا اس انـدازهاي   و چـشم فرضيات اين تحقيق عمدتاً ب

 و  دانشگاهي، تضاداين تحقيق بر آن است كه عواملي نظير تحصيالت.  صورت گرفته استگرايي و تعامليكاركردگراي

ـارات از  يان آشنايان و بستگان، تماس با فرهنگ و جامعه در م ، برخورد با طالق    در خانواده  كشمكش  غربي و افزايش انتظ

ـا  ، پيوند و معاشـرت  و سنت به طالق رابطه مثبت دارند و با افزايش ميزان پايبندي به مذهب    نگرش با   ، و زناشويي  ازدواج  ب

. گرددتر مي به طالق منفينگرش و پرهيز در روابط جنسي، رضايت از زندگي زناشويي، منزلت و طبقه اجتماعيخويشان

 بوده است كه با انتخاب احتمالي از ميان مناطق شهر مشهد و ر پرسشنامه و با استفاده از ابزا   روش تحقيق به صورت پيمايش    

 استفاده  عمدتاً از روش تحليل رگرسيونهادر تحليل داده. اي صورت گرفته استه چندمرحلاي خوشهگيريبه شيوه نمونه

ـتفاده از روش تحليـل          . اسـت  وارسـي شـده    تك متغيرها با متغيـر وابـسته      است و روابط ميان تك    گرديده ـا اس در نهايـت ب

. مورد سنجش قرار گرفته است به طالقنگرشا با يكديگر و با ه متغيرتأثير چندمتغيري و تحليل مسيررگرسيون

.پرهيز جنسي، پايبندي به مذهب به طالق، رضايت از زناشويي، نگرش:هاژهكليدوا
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مقدمه

ـاالي   .توجه بسياري را به خود جلب نمـوده اسـت  طالق از مسايل اجتماعي عصر ماست كه امروزه        ميـزان ب

 تا مكشوف گردد چـه      هواداشتشناسان را به كنكاش در مورد عوامل مؤثر بر آن           طالق در جوامع امروزي جامعه    

به مطالعـه براي بررسي طالق در جامعه خي  بر. در نرخ طالق گرديده است    و افزايشي   چيزي موجب چنين تغيير   
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ـناختي  ديگـران عوامـل جامعـه     . اندپرداخته.. .شناختي نظير نسبت جنسي، سن، تحصيالت و      متغيرهاي جمعيت  ش

توان دو دسته از سوي ديگر مي. اندنظير انسجام اجتماعي و وضعيت نهاد خانواده در عصر جديد را مطرح ساخته

ـاعي         هامؤلفه. راي افزايش طالق بيان نمود     را ب  2 و عيني  1عوامل ذهني  ي عيني، آنهايي هستند كه در واقعيت اجتم

سپاري وظايف خانوادگيي چـون     ؛ نظير اشتغال زنان، برون    گذارندخود و به طور بيروني بر فرد و كنش او اثر مي           

ـا تغييـر   اموري هستند كه    گذار بر طالق،    تأثيرمنظور از عوامل ذهني     . ...تربيت فرزندان و برخي كارهاي خانه و       ب

ـان  . كنند به طالق يا احتراز از آن، آماده و توجيه مياقدام، او را براي     ذهنيت فرد  بينـي فـرد، ديـدگاه او    تغييـر جه

.اندنسبت به هدف زندگي، اخالق و اصول و وظايف و وجدان فردي از اين دسته

نگرش«ساز نرخ طالق مطرح ساخت، ان زمينهبه عنوي ذهني، هادر حوزه مؤلفهتوان  يكي از عواملي كه مي    

نـسبت بـه   ابتدايي و پيشيني فرد نگرششناسان نشان داده است كه امروزه تحقيقات برخي جامعه   .  است »به طالق 

ـاتو ( در احتمال بروز طالق در زندگي زناشويي مؤثر اسـت    ،طالق و نهاد خانواده     در واقـع  .)1999، راجـرز  و آم

 به طالق دارند، احتمال بيشتري دارد كه در زندگي زناشويي خـود بـه طـالق روي       تري مثبت نگرشكساني كه   

ـاخت و بـه       گذار بر طـالق     تأثير مستقل   عامل به طالق را به عنوان يك        نگرشتوان   بنابراين مي  ،آورند مطـرح س

. گردد به طالق مينگرششدن گيرانهگيرانه يا سختدنبال آن رفت كه چه عواملي موجب سهل

تحقيقاهداف 

 و  ساختار، بر نظر آلتوسربنا. گيردساز موضوع آن تحقيق صورت مي در بستر علم يا علوم مساله،يك تحقيق

هايي اسـت  كننده جوابشود و معين  كننده مسايلي است كه در بستر آن علم توليد مي         فضاي هر علمي مشخص   

ـافتن پاسـخي اسـت       ، بر اين اساس هدف نظري يـك تحقيـق         ).182: 1379توسلي،(كه بايستي بدان داده شود      ي

. آن علمبراي رشد و گسترش حوزه پروبلماتيك

ـين     يابد كه جامعه  رشد و نمود مي    جامعهبطن  اما از ديگرسو، علم خود در        شناسي علـم، متكفـل بررسـي هم

 بـر  بناراند و حتي سازد، آن را به سوي نيازهاي خود مي    له مي أمعه براي علم مس   جا. رابطه ميان جامعه و علم است     

ـا بـه     اجتماعي موجود فراهم ميهاي خاصي را نيز بر اساس ساختار      برخي نظريات در اين حوزه، پاسخ      ـازد و ي س

1. subjective
2. objective
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 پاسخگويي به يك نياز اجتماعي  تحقيق هدفي ديگر نيز دارد و آن      ،بنابراين. گرددها رهنمون مي  سوي آن پاسخ  

ـا بـه    تفاوت باشد، به زودي از عرصه جامعه حذف مـي       علمي كه به نيازها و مسايل اجتماعي بي       . است گـردد و ي

نـد پاسـخگوي    كه بتوا ي ذهني را    هامردمان آن دسته از مقوالت و انباشته      . شودگوشه عزلت و تاريكي رانده مي     

.سازدمي و اين امر هدف عملي تحقيق را برنامند، علم ميشدمشكالت عملي آنان در عرصه زندگي با

 ساله 65 تا  18افرادهاست كه   شود، پاسخگويي به اين پرسش    آنچه هدف نظري تحقيق پيش رو خوانده مي       

ر  را تغيي  نگرش دارند؟ و اينكه چه عواملي اين        ي نسبت به طالق   نگرش چه   1383شهر مشهد در مقطع زماني سال       

كشاند؟ و اينكه آيا اين عامـل        را به كدام سو مي      آماري  به طالق، جامعه   نگرشدهد؟ هر يك از اين  عوامل        مي

گردد يا آن را به سمت قطب منفـي طيـف    نسبت به طالق مينگرشجايي آن به سوي قطب مثبت  موجب جابه 

دهد؟حركت مي

قابل، اهداف عملي تحقيق حاضر، شامل پاسخگويي به طيفي از مسايل و نيازهاي اجتماعي است، نظيـر          در م 

 در آن جامعـه را بـراي   ، ميـزان طـالق   نسبت بـه طـالق   مردم يك جامعهنگرشبا توجه بهتوان  اينكه چگونه مي  

 افراد جامعه مورد نگرشتوان با دستكاري برخي عوامل قابل تغيير،   بيني نمود؟ چگونه مي    اي نزديك پيش  آينده

ي گـذار شود، حركـت داد؟ در حـوزه سياسـت   بحث را نسبت به طالق در جهت آنچه خير اجتماعي ناميده مي        

ـايي   نگرشوضعيت فعلي ريزيهاي كالني را بايد مبتني بر اجتماعي، چه برنامه  ي جامعه طراحي نمود؟ و چـه كاره

 مـردم مـشهد   نگـرش  چنانچه به عنوان مثال،توان در جهت سازگاري جامعه با وضعيت موجود انجام داد؟        را مي 

ي بـه تغييـر عوامـل    ي جمعها باشد، بايد با استفاده از رسانهمثبتنسبت به طالق، بيش از حد و به صورت افراطي        

ـته عوامـل                   نگرشفرهنگي مؤثر بر     ـتكاري آن دس  نسبت به طالق پرداخت و با استفاده از اقدامات عملـي بـه دس

ريـزان و مـديران جامعـه     چنانچه دستكاري اين عوامل از حيطه قـدرت برنامـه        نيز عيني مؤثر بر طالق پرداخت و     

 با وضعيت موجود و آنچه در آينده  جامعه رابتوانند هر چه بهتركرد كه دهايي  ايجاد نهابايد اقدام بهخارج است، 

.كنندبيني است، سازگار نزديك قابل پيش
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تعاريف اوليه

 بنابراين آن دسته    .انحالل رسمي يك پيوند زناشويي از طريق ثبت در مؤسسات رسمي مربوط است            : طالق

ـا زن و شـوهر بـه نحـوي دسـت بـه متاركـه                  گرفتهي زناشويي كه بدون ثبت رسمي صورت        هااز جدايي  اند و ي

.اند از حوزه مطالعه خارج مي شودبلندمدت زده

 و وضعيت رواني كليي است كه فـرد نـسبت بـه موضـوع       )1379:125تايپا،  (گيريجهت: شايگر يا   نگرش

: ابعاد زير باشد يا برخي ازتواند داراي همه و مي)125: 1373گهر، نيك(دمعيني دار

؛ كه تصورات شخص را در مورد چگونگي موضوع مورد نظر دربردارد1بعد شناختي-الف

؛شود كه شامل احساسات و عواطف مثبت و منفي شخص نسبت به موضوع مي2بعد عاطفي-ب

.)جاهمان( است نگرش يا عليه موضوع، له كه آمادگي فرد براي رفتار3بعد آمادگي رفتاري-ج

پيشينه تحقيق

 داراي پيـشينه    4 بـه طـالق    نگـرش شده در مورد طالق و عوامل مؤثر بر آن،          ثرت تحقيقات انجام  رغم ك علي

اي به  اي كه در مورد نرخ طالق و عوامل مؤثر بر آن نگاشته است، اشاره             آمبرت در مقاله  .مطالعاتي اندكي است  

يده او داليلي كه افراد براي به عق. ، نموده استهستندآمادگي ذهني فرد براي طالق    كه سازنده    يعوامل فرهنگي 

خيـزد؛ چنانچـه داليلـي كـه امـروزه بـراي            از زمينه اجتماعي آنان برمـي     شمارند،  از يكديگر موجه مي   جداشدن  

ـيچ عنـوان پذيرفتـه شـده نبـود     جداشدن زن و شوهر از يكديگر مسموع واقع مي   ، آمبـرت (شود، در گذشته به ه

2002.(

ـان بررسـي       نگرش رابطه ايدر مقاله) 2003(مارتين و پاراشار   ـان جوان ـا مـدارج تحـصيلي در مي  به طالق را ب

 به طالق   نگرشكه با باال رفتن سطح تحصيالت،       ي گذشته   هادههدهد بر خالف    تحقيق آنان نشان مي   . اندكرده

ـازترين            تر مـي  گيرانهسهل ـارغ التحـصيالن دانـشگاهي ب ـته       نگـرش شـد و ف انـد، در دهـه اخيـر        بـه طـالق را داش

ـان در  آموختگان دبيرستان و بسيار بيشتر نـسبت بـه تـرك تحـصيل            دانش بيش از لتحصيالن دانشگاه   افارغ كردگ

1. cognitive
2. feeling
3. action tendency
4. attitude toward divorce



49...ر مشهد به طالق و  ساله ساكن شه56 تا 18نگرش جمعيت اولشمارة 

ـان  نگرشجايي در ه براي تبيين اين جاب.دارندگيرانه سختنگرش، نسبت به طالق   مقطع دبيرستان   به طالق جوان

 خانوادگي به عنوان متغيرهاي ها، مشغوليت به كار و ساختار نگرش و   هاديگر ارزش بر حسب سطح تحصيالت،     

ـان بـه طـور جزئـي              نگرشآنان دريافتند رابطه ميان     . مستقل بررسي گرديد    به طالق و سطح تحصيلي در ميان زن

اي درآمد و منزلـت حرفـه    داراي  كه زنان    به طوري  ،گرددتبيين مي » ايمنزلت حرفه «و  » درآمد «عاملتوسط دو   

در بيـشترين افـزايش   موجـب  تحـصيالت  كه زنان كم داشتند، در حاليتري به طالق گيرانه سخت نگرشباالتر،  

ـايمر     هااين يافته . بودند) مادر بدون پدر  (والدينيي تك هاخانواده كنـد كـه    حمايـت مـي   ) 1994( از مـدعاي اپنه

ايـن تحقيـق   . داند تا كاهش تعهد به زناشويي   تضعيف زناشويي را بيشتر ناشي از مشكالت اقتصادي زناشويي مي         

ـار رامارتين و پا( به طالق و سطح تحصيالت نيافته است       نگرش ميان   1 ميان مردان تبييني براي رابطه تقاطعي      در ، ش

2003(.

ـا       . اسـت ) 1999( آماتو و راجـرز    مربوط به  به طالق    نگرشدر رابطه با    ترين تحقيق   شاخص ايـن دو محقـق ب

 و 1988 و 1983، 1980هــاي ســالي هــاي تلفنــهمــصاحب در هــلأمت فــرد 2033اســتفاده از يــك نمونــه ملــي از 

، نـسبت بـه طـالق      نگـرش  تالش كردند تا برآورد كنند آيا تغييـرات در           ،هاي آماري پيچيده  كارگيري تحليل هب

ـانوادگي اسـت              ـان از ايـن قـرار بـود كـه               . مقدم بر طالق است يا اينكه پيامدي از مـشكالت خ نتيجـه تحقيـق آن

ـتند     نهگيرا سهل نگرشهايي كه   زوج ـان گـرايش بـه تجربـه تنـزل زنـدگي                ،اي نسبت به طالق داش  در طـول زم

ـتند     گيرانهكمتر سهل نگرش كه   ييكه آنها دادند، در حالي   را نشان مي   زناشويي  در طـول    ،اي نسبت به طالق داش

ـا    نيز مردان و  واين الگو براي زنان     . گراييدندزمان به سمت تجربه تقويت كيفيت زندگي زناشويي مي          بـراي آنه

به عبارت ديگر .  صادق بود،تري داشتند آنهايي كه دوران زناشويي كوتاه  ين همچن ،تري داشتند هل طوالني أكه ت 

.تواند براي سالمت زندگي زناشويي خطرناك باشد مي،گيرانه و مساعد نسبت به طالقهاي سهلنگرشداشتن 

اهنمايي احمدي در دانشگاه شيراز انجام شده اسـت كـه در آن      به ر  )1381(تحقيق ديگري نيز توسط ملتفت    

ايـن مطالعـه تركيبـي از       . عوامل موثر بر گرايش زوجين شهرستان داراب به طالق مورد بررسي قرار گرفته است             

ـام    هاانحرافات اجتماعي را با استفاده از نظريه      شناسي خانواده و    ي جامعه هانظريه ـانواده، نظ ـا ي مبادله، توسعه خ ، ه

ـا نظريـه شناسي خانواده و    ي جامعه هااي در بخش نظريه   ريه شبكه ظ و ن  هانقش ـيم  ه  و مـرتن در قـسمت       ي دورك

ـين  اختالف سن ،دهد كه اختالف تحصيلي زوجين    نتايج نشان مي  . انحرافات اجتماعي به كار گرفته است      ، زوج

1. crossover
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 همچنين ميزان شناخت ، زنان رابطه معنادار و مستقيمي دارند   زن با گرايش به طالق      زن و سن ازدواج    تحصيالت

ـان رابطـه      ب تعداد فرزندان ، مدت زندگي مشترك ،همسر قبل از ازدواج   و مدت شناخت     ا گـرايش بـه طـالق زن

از ازدواج با گرايش مردان به طالق رابطه  مدت شناخت و ميزان شناخت همسر قبل يزن. معنادار و معكوس دارند 

ـان برحـسب رابطـه             . معنادار و معكـوس دارنـد      ـانگين گـرايش بـه طـالق زن ـين مي ـاداري ب ـاوت معن ـين تف همچن

 علت اصلي طالق و شيوه آشنا ديده شـد و بـراي مـردان               ،زني بودن  چند  و  محل تولد زن   ،خويشاوندي با همسر  

.فقط رابطه خويشاوندي معنادار بود

شناختي مرتبطي جامعههادگاهدي

دوركيم

رود، طـالق   آن، هنوز امري نامطلوب به شمار مي       شماراز آنجا كه طالق در جوامع معاصر با وجود افزايش           

 براي تبيين آن با استفاده از نظريات دوركيم مي  بنابراين شود،محسوب مي نوعي انحراف از هنجارهاي اجتماعي      

 از عوامـل    ،خـواهيم ديـد    در واقع چنانچه     .كنداو براي انحراف اجتماعي بيان مي        كه    رفت توان به سراغ عواملي   

.كرد براي تببين نگرش به طالق استفاده مي توان،كنداجتماعيي كه دوركيم براي انحراف اجتماعي ذكر مي

او جوامـع   از ديدگاه   . دوركيم ميان جوامع سنتي و مدرن به لحاظ نحوه انسجام اجتماعي تمايز قائل مي شود              

ـيش مـشابه           اين همبستگي  مربوط به جامعه     . سنتي داراي همبستگي مكانيكي هستند     اي است كه افراد آن كم و ب

ي هاتفاوت. )1381:98دوركيم، (يكديگرند و در واقع همبستگي، ناشي از شباهت و يكساني افراد جامعه است

ـاعي، قـدرت      اي موجـب مـ  اندك فردي و يكساني قابل توجه افراد چنين جامعه     ـاي اجتم ي گـردد كـه هنجاره

بسياري در اين جوامع داشته باشند و به بيان ديگر اين جوامع داراي وجدان جمعي نيرومندي هستند كه بر تمامي                    

.جامعه حكومت مي كند و تمامي افراد جامعه را شكل مي دهد

ـان    با افزايش تراكم مادي و معنوي جامعه، يعني با افزايش تعداد افراد ساكن              در جامعه و افزايش تعامالت آن

از اين رو جوامع مدرن با دو مشخصه تفاوت فـردي      . با يكديگر، ديگر امكان حيات به شكل پيشين وجود ندارد         

ـيم داراي همبـستگي ارگانيـك اسـت كـه               چنين جامعـه  . و تقسيم كار در جامعه پديد مي آيند        اي از نظـر دورك

).1377آرون، (دهندمي تفاوت با يكديگر، تشكيل يك كل را يي است كه عناصر آن در عينهاخاص نظام
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ـانيكي       تر و قوي  دوركيم همبستگي ارگانيك را پيشرفته     ـيكن معتقـد اسـت       ، دانـد  مـي تر از همبـستگي مك  ل

ـاص خـود بـه سـوي جامعـه مـدرن                    ـاي خ ـا همبـستگي   جوامع زمانه او در حال گذار از جامعه سنتي با هنجاره  ب

 يعني در واقع هنوز همه شرايط الزم براي وجود همبستگي ، طلبدمياي ويژه خود را    است كه هنجاره   ارگانيك

ـان  يي اسـت كـه از جملـه         ها اين زمانه گذار دچار آسيب     .)322: 1381دوركيم،  (ارگانيك فراهم نشده است    آن

ـاعي افـزاي   در تضعيف اين هنجارهاست كه    تضعيف هنجارهاي اجتماعي است و     ش انحراف از هنجارهاي اجتم

. آيدمي يابد و نوعي آنومي پديد مي

ـا أدوركيم از ديدي فردگرايانه نيز به اين مس   حـضور  ميله مي نگرد و آن اينكه وجدان جمعي براي فرد هنگ

 يكي از علل بـروز     بنابراين،)1377كوزر،  (دارد كه او آن را در خود دروني كرده باشد و بدان اعتقاد داشته باشد              

ـاعي در     پذيرساختن و دروني  م توفيق نهادهاي اجتماعي در جامعه     انحرافات اجتماعي، عد   كردن هنجارهاي اجتم

.فرد است

 كنـد و معتقـد اسـت نيرومنـدي     مـي  به نقش مذهب نيز توجه    ،كردن افراد دوركيم در ميان عوامل اجتماعي    

 از بـروز  اعتقاد مذهبي در يك جامعه موجب افزايش همبستگي اجتماعي، تقويت وجدان جمعـي و جلـوگيري       

.)200: 1377،كوزر(انحرافات اجتماعي مي گردد

اكاركردگرانداز چشم

ـا و       سونزبر نظريه نظام اجتماعي پار    بنا ، خانواده را مي توان به صورت يك نظام در نظـر گرفـت كـه بـراي بق

:انجام دهدچهار كاركرد زير را پايداري خود بايستي بتواند 

1سازگاري يا انطباق. 1

2ه هدفدستيابي ب. 2

3يگانگي و انسجام. 3

4حفظ و نگهداشت الگو. 4

1. adaption
2. goal attainment
3. integrity
4. latency
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ـاركرد هـر يـك از      از آنجا كه طالق انحالل نهاد خانواده است، مي توان آن را بر اساس             ـا عـدم ك ضعف ي

 عوامل بر اساس ،از اين رو مي توان آمادگي ذهني فرد براي طالق را          . هاي كاركردي در نظر گرفت    فرضپيش

:زير تبيين نمود

تـوان هـم در زمينـه    ايـن مـورد را مـي   .  كاهش مي يابد خانوادهگاه كه كاركرد سازگاري با محيط نهاد آن. 1

 نتواند از لحاظ معيشتي خود را       چنانچه وقتي خانواده  .  خانواده بررسي نمود   مادي و هم زمينه هنجاري نظام     

ـاي ديگـر جامعـ    انظيـر فـشار نه    (دار شود    تنش معهاكه در رابطه با ديگر نهادهاي ج      نيا اي حفظ نمايد و     هده

.يابد افزايش مي طالقيگيرد و آمادگي برا نظام خانواده سستي مي،)هاي آنبراي حذف كاركرد

ـانواده    اين امر زماني محقق مـي . مختل گرددخانوادهدر ف دزماني كه كاركرد دستيابي به ه . 2 شـود كـه خ

نازايي همسر يا اختالالت جنسي . نتواند نيروهايش را در رسيدن به اهداف تعيين شده براي آن بسيج نمايد

.توان از اين موارد محسوب نمودآنان را مي

ـانواده      . 3 ـتالل شـود    چـ  د وقتي كاركرد يگانگي و انسجام خ ـامي كـه قـوانين حقـوقي و ضـوابط            .ار اخ  هنگ

كند كه نمونـه آن را  له ظهور پيدا مي   أ اين مس  ،نت اجراي خود را از دست مي دهند       اخانواده ضم هنجاري

 هنجاري  شود و نظام  ار اختالل مي  چي جنسيتي در خانواده د    هاتوان در موردي جستجو نمود كه نقش      مي

تي منتظر اختالف در خانواده و افزايش احتمال طالق        س صورت باي  ن اي در. گردد مختل مي  هاتقسيم نقش 

.بود

هاي الزم براي حفظ انگيزهبيند و از ايجاد الگوها و آسيب مي الگوهاي فرهنگي خانواده    كه نظام  يهنگام. 4

اي براي بقا و استحكام نظام خانواده نمي        و مرد انگيزه  در اين صورت زن     . ماندو بقاي نظام خانواده باز مي     

.گردنديوند ميپاده براي گسستن اين مالفي آتدن كمترين اخموجود آه  با ببنابراينشناسند و 

ـاها از زناشـويي               آمار كه افزايش    اند و فلچر بر اين عقيده     سونزپار ـارات و تقاض ـاطر افـزايش انتظ  طالق به خ

يي نظير هالفهؤم. ظارات بسيار بيشتري از رابطه زناشويي خود دارند تا والدين يا اجدادشان امروزه زوجين انت  . است

ـال                   مصاحبتورزيدن،  عشق ـا احتم ـاي شخـصي، امـروزه ب  و همراهي، درك و تفاهم، سازگاري جنسي و ارض

اشـويي  اشويي موفق را تشكيل مي دهد و لذا معيار تحمل يا پذيرش يك زنـدگي زن               بيشتري جزء اصلي يك زن    

يي كه در گذشته و با معيارهاي آن زمان قابل قبول دانسته مي شد،     ها از زناشويي  از اين رو بسياري   . باال رفته است  

ـار  افزايش   ، اين رويكرد  . مي آورند  هابه انحالل آن  روي  ناپذير مي نمايد و افراد      امروزه تحمل   طـالق را نـشان      آم
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ـابراين راي كيفيت باالتري هـستند،      ي امروزه دا  هادهنده اين مي داند كه زناشويي      ـاال از زناشـوي       بن ـارات ب ي،  انتظ

).67: 2002، براون(گرفته نشان مي دهد ازدواج مجدد در ميان افراد طالقخود را در افزايش بسيار باالي آمار

ي گـسترده پيـشين كـه درون يـك بافـت      هااي كنوني به نسبت خانواده ي هسته هاگود مدعي است خانواده   

بار عاطفي خود موجب    نين اضافه چتري را تحمل مي كنند و       دي وجود داشته است، بار عاطفي سنگين      خويشاون

.)1352گود، (گرددي ميان زوجين و زمينه سازي براي طالق ميهاافزايش و تداوم كشمكش

شـدن جوامـع غربـي    ها در مورد طالق را بخـشي از فراينـد عمـومي سـكوالريزه          نگرشهمچنين تغيير   گود  

شود و نهاد خانواده ديگـر نـه بـه عنـوان             كليسا و ايمان مذهبي مي     تأثيرسكوالريزاسيون موجب كاهش    . داندمي

. شوديك امر مقدس و وظيفه ديني، بلكه به عنوان ابزاري براي ارضاي نيازها و عواطف جنسي در نظر گرفته مي  

، آمبـرت گود به نقـل از      (شودتر مي گيرانهاي سهل  به طالق نيز در چنين جامعه      نگرشكه  از اين رو بديهي است      

2002(.

ـاي                      تخصصي ـانواده بـه دني ـاد خ ـايف نه شدن جامعه جديد و تقسيم كار و سپردن بخش قابل توجهي از وظ

ـال ايـن كـم      بيرون نيز باعث كم    كاركردشـدن، اهميـت آن كمتـر و    كاركردشدن نهاد خانواده مي شود و بـه دنب

.)جاهمان(گردديتر مگيرانه نسبت به آن سهلنگرش

گراانداز تعاملچشم

ـار   . ساترلند بر اين نظر است كه رفتار انحرافي آموختني است    در واقع همنشيني و معاشرت با افـراد داراي رفت

ـا فـرد       ـ  و نزديكي رفتارينگرشآموختن آن رفتار يا  متفاوت، منجر به نگرشانحرافي يا  ـا گـروه ي  ذهني فـرد ب

گيرانه به طـالق هـستند،    سهلنگرش همنشيني و معاشرت شخص با افرادي كه داراي          نبنابراي،متفاوت مي شود  

. وي به طالق مي گرددنگرشموجب بازتر شدن 

.  قائـل مـي شـود   برچسب پيامدهاي مختلفي براي دارنده يك 1،برچسببا تفكيك دو نوع    همچنين گافمن   

ـابراين از عارضه نابهنجار او مطلـع هـستند و   خورده است، مي داند كه ديگران    » اعتباريبي «برچسبفردي كه    بن

ـا فـردي كـه    .  مثبـت بـه آن اسـت   نگـرش و ارائـه  دادن له چنين شخصي طبيعي جلـوه  أمس ـال   « برچـسب ام احتم

ـاي   را دارد و كوشش او معطوف به آن است كه حضار تفاوت            برچسبسازي  دارد، دغدغه پنهان  » اعتباريبي ه

1. stigma
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گرفته كه   بايستي انتظار داشت كه افراد طالق      ، بر نظريه گافمن   بنا). 290: 1374،  ريتزر(ميان او و ديگران را ندانند     

ـار                      نگـرش اعتباري هستند،    بي برچسبداراي   ـازتري نـسبت بـه طـالق نـشان دهنـد و سـعي در طبيعـي و بهنج  ب

.دادن آن نمايندجلوه

انداز مبادلهچشم

ـا ن زناشويي بر هزينه طالق ناشي از فزوني سود انحالل كانو     ،بر اساس اين نظريه    ـابراين  ي آن اسـت ه  در ، بن

ويژه وقتي فرد مي تواند نيازهاي خود اي كه كانون زناشويي سود اندكي را براي فرد به همراه مي آورد، به    جامعه

ـانون    جامعه. گردد نسبت به طالق مساعدتر مي     نگرشرا با هزينه كمتري از طرق ديگر به دست آورد،            اي كه ك

ـاي ايـن   اًرفخانواده را ص    ابزاري براي ارضاي غرايز و عواطف جنسي مي داند، و از طرف ديگر راه را براي ارض

تر افراد آن جامعه به طالق و بـه  گيرانه سهلنگرشنيازها از طرق ديگر و با هزينه كمتر باز مي گذارد، بايد منتظر             

.طالق باشدآمار ، افزايش روزافزون  آنتبع

دهنـد كـه   كنند كه زوجين در صورتي با يكديگر به زندگي مـشترك ادامـه مـي          رانش ادعا مي   و همكا  بكر

 از مجموع سودي كه آنها در صورت زندگي جـدا از      ،برندسود مشتركي كه از زندگي مشترك با يكديگر مي        

ـار از زناشـويي      به طور جزئي تابعي از سـود مـ         صورت احتمال طالق  در اين .  بيشتر باشد  ،هم مي برند    در  ورد انتظ

.هر چه اين سودمندي بيشتر باشد، احتمال طالق كاهش مي يابد. قياس با زندگي مجردانه است

تبيين نظري

از نهادهايي خانواده.  استه نگذاردتأثير را بيشدن، ساختارها و نهادهاي جامعهشدن و مدرنيزه يند صنعتي افر

ـا تفكر مدرن با شكستن تابوها و تقدس. يند قرار گرفته استا اين فر تأثيراست كه به طور قابل توجهي تحت         ي ه

،  به تـضعيف مـذهب  ،شودجامعه و هر آنچه به عنوان امري قطعي، بدون چون و چرا و مطلقاً صحيح پنداشته مي          

ـادي نيـز فر       .ه اسـت  هن پرداختـ  ي اجتماعي ك  ها و ارزش  سنت ـنعتي   ادر بعـد م شـدن منجـر بـه شكـستن        ينـد ص

ـا بـه شـكلي نـوين             ساختارهاي پيشين نظام   ـازي آن نهاده ـا بازس  اجتماعي و به وجود آوردن نهادهاي جديـد و ي

دامنه و به صورت خانواده گـسترده موجـود          پهن  كه در پيش به عنوان يك نهاد نسبتاً        ه خانواد نهاد. گرديده است 

اي يا زن و شوهري به      و خانواده هسته  ) 88 :1370،  سگالن(بود، از شبكه خويشاوندي مربوط به خود گسسته شد        
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بـه  ،كـردن فرزنـدان بـود    محل آموزش، كار و اجتماعيهمچنين خانواده كه قبالً . عنوان جانشين آن ظهور نمود    

ـپرده         مورد اخير تقليل يافت و روز به روز كار         كردهاي بيشتري از نظام خانواده به نهادهاي تخصصي بيرون آن س

).88 :1370سگالن، (شد

ـيش . ي جنسيتي زن و مرد نيز از اين روند در امان نماند      هانقش ـيط خانـه و     زنان كه پ تـر مـسؤوليت اداره مح

ـار شـدند و روز بـه روز          را بر عهده د    خانواده ـازار ك اشتند و به لحاظ مالي و معيشتي وابسته به مـرد بودنـد، وارد ب

ـار   از همسرانـشان      همانند مردان در بيرون خانه كار مـي كردنـد و            نيز آنان. استقالل مالي بيشتري پيدا نمودند     انتظ

نگـرش ادي و فرهنگي اسـت كـه         لحاظ م   اين چنيني از   در محيطي . مين معيشت خانواده داشتند   أتوراي  بيشتري  

.شكل مي گيرد و طالق خانواده، زناشويي به نهادافراد جامعه

ـاهر آن نظيـر مــذهب  تـضعيف وجـدان جمعـي    ـا  و ارزش، جامعـه  و مظ ـاعي  ه  ســزايي در  بـه تـأثير ي اجتم

افرادي كه تقيد و پايبندي ذهني و رفتاري كمتـري بـه مـذهب دارنـد،     .  دارد به طالق نگرشتر شدن   گيرانهسهل

ـبح طـالق بـه عنـوان يـك       ،تبعگيرند و بههاي آن قرار مي اوامر و نواهي و ارزشتأثيركمتر تحت     كمتر نيز بـه ق

اند كـه فراوانـي حـضور و        نشان داده ) 1997( و هيتون   كال .نندك مي توجهارزش منفي مذهبي، سنتي و اجتماعي       

ـا پايـداري زناشـويي          ،گيري ميزان تدين   ابزاري براي اندازه    به عنوان  شركت مذهبي   نـشان    بيشترين همنـوايي را ب

ـين تحقيـق   .)1997، مارتين و پاراشار(ار رود به طالق به كنگرشتواند براي سنجش    مي بنابرايندهد و   مي  همچن

نگـرش ي قدرتمندي بـراي  هابينگيري ارزشي سنتي، پيشي جهتهادهد كه معرف مارتين و پاراشار نشان مي    

 نمي گذارد، بلكـه     تأثيرهاي مذهبي تنها به طور مستقيم بر طالق       گرايش).جاهمان(گيرانه به طالق هستند   سخت

ـا       در ميان زوجين مي  از زناشويي  تاز سوي ديگر منجر به افزايش رضاي       ـايين در رابطـه ب گردد؛ چنانچـه تـدين پ

بـه  2000،گيـسن و تريس؛ 1998، كالرك(كمتربودن خرسندي و رضايت زناشويي و گرايش به طالق است

).2002،آمبرتنقل از 

ـارول      به طوري  ، به شمار مي رود     به طالق  نگرشكنندگان مهم    يكي از تبيين    زناشويي  از رضايت ـا ك كه ريت

ـان    نگـرش ي قومي و اقتصادي ميان رضايت زناشويي و هااي به بررسي همبستگي در مقاله )1982(  بـه طـالق زن

ـار از   بـه ازدواج نگرش خود تحت عواملي است كه  زناشويي از رضايت.آمريكايي پرداخته است  ـ  يچين  و انتظ

ـال   را يك ميثاق الهي و مسؤوليت اجتماعي مي دانستند و  در گذشته مردم ازدواج   . اندزناشويي از آن جمله    در قب

اي براي كـسب لـذت و        وسيله  اما هنگامي كه ازدواج صرفاً     ،حفظ اين كانون مقدس احساس وظيفه مي كردند       
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ـار نمـي آورد      خرسندي از زندگي شد، ديگر توجيهي براي حفظ رابطـه       ـنديي بـه ب ـين خرس  وجـود  ،اي كـه چن

:نويسددر اين زمينه مي) 2002(آمبرت. نداشت

ـا     سكوالر و ليبراليزههاي نتيجه گرايشبه تدريج در در قرن نوزده قي طالهانرخ« ـ شـدن هنجاره

وجوه ديني امروزه به . ات مذهبي رشد نمودتأثير كاهش  و نيز ـ ي فردي توجه مي كردهاكه به انتخاب

ـاق و      يك انتخاب فردي شده    ازدواج بيشتر .  از دست رفته است     ازدواج شدت در نهاد   است تا يـك ميث

.» موجب پذيرش طبيعت دنيوي آن گرديده است،عهد در پيشگاه خداوند و اين تغيير

ـا افـزايش سـ        جامعـه .  گرديده اسـت   ، منجر به تغيير در انتظار از زناشويي        به ازدواج  نگرشتغيير   طح  امـروز ب

ـته حـد نـصاب الزم           خانواده.  مواجه گرديده است   انتظارات از ازدواج    و تـداوم بـراي حفـظ  را اي كـه در گذش

ـارات           هاي  گرايش. داشت، امروزه فاقد ارزش بقا است      رمانتيك و عاشقانه در انتخاب همسر باعث افـزايش انتظ

ـار احتـرام و          در جوامع سنتي جوانان مي    . عاطفي از كانون خانواده گرديده است      آموزند كـه از همـسر فقـط انتظ

ـندي        ،انجام وظايف همسري را داشته باشند، نه الزاماً ايجاد خوشبختي          ، بنابراين در صورت عدم كسب اين خرس

اي است كـه    لهأكي و هنجاري مس    از قيود فيزي   هارهايي ازدواج ). 253: 1352،  گود(كردندنميبه طالق مبادرت  

 بـه واسـطه فـشارهاي      هاكه پيش از اين ازدواج    در حالي . به تغيير مفهوم ازدواج و انتظار از زناشويي دامن مي زند          

ـا است، امروزه ازدواجي اجتماعي حفظ مي شدههاخارجي، ضرورت اقتصادي و ترس از مخالفت    ـاس   ه  بـر اس

ـاعي    تغيير مفهوم ازدواج از يك نهاد      چرلين.  فروپاشيده مي شوند   قوت روابط عاطفي ميان زوجين ايجاد و        اجتم

بودن ازدواج نيز آزادانه). 18 :1380، ميرزايي(به يك زندگي مشترك را در تغيير برداشت از طالق مؤثر مي داند

ـامال آزادانـه صـورت پـذيرد،             بر   جوقتي ازدوا . دهدگرايش به طالق را افزايش مي      اساس انتخاب و خـصلتي ك

).183:  1370سگالن، (كندپيوند زناشويي به عنوان يك عامل محدودكننده جلوه مي

افـرادي  . سـت  ا ـ به ويژه مـردان ـ در افراد، كاهش پرهيز جنسيبندي به مذهباز ديگر تبعات تضعيف پاي

ـام پرهيـز      يا اخالقي  كه تقيد كمتري به رعايت اوامر و نواهي ديني         ـاي   دارند، كمتر دليلي براي رعايت تام و تم ه

. تـر اسـت   بيشتر و نزديك  در نتيجه روابط آنان با جنس مخالف خود در خارج خانواده           ،بينندجنسي در خود مي   

هاي مردان در فضاهاي كاري و فزوني نسبت زنان بدون ساالر و با مديريتاي مرد در جامعهاين مساله مخصوصاً

ـا   . گرددهمسر بر مردان داراي اين خصلت تشديد مي       وقتي مرد يا زن تقيد كمتري در برقراري روابط نزديـك ب

ـا مـواردي جديـدتر و جـذاب تـر از همـ         سر خـود مواجـه   جنس مخالف داشته باشد، احتمال بيشتري دارد كـه ب



57...ر مشهد به طالق و  ساله ساكن شه56 تا 18نگرش جمعيت اولشمارة 

ـاد روابـط جديـد مطـرح        له پيوند زناشويي  أ اين مس  .)2002،  آمبرت(گردد  را به عنوان يك مورد مـزاحم در ايج

 علـوم جديـد و عمـدتاً         تحـصيالت  ،از سـوي ديگـر    .نمايـد تر مي گيرانه سهل  فرد را به طالق    نگرشسازد و   مي

ايـن  . آورد پيدايش و تكامل اين علوم را به عنوان يك مرجع و الگو براي فرد درمـي          أ، مبد در غرب گرفته  شكل

ـنتي در فـرد مـي           پديده در مقابل، موجب تضعيف گرايش      ـاي مـذهبي و س ـارغ    ،گـردد ه التحـصيالن   چنانچـه ف

 ومارتين(اندداشتهبه طالقتريگيرانه سهلنگرش دبيرستان آموختگاندانش در مقابل    1974 در سال    دانشگاهي

ـات اخيـر در     . ي منفي به طـالق گـردد      نگرشتواند منجر به    تحصيالت از سوي ديگر مي    ). 2003،  پاراشار تحقيق

كرده يل در طبقه تحصابتدائاًكه  ) جاهمان(دهد كه به علت آگاهي از پيامدهاي طالق         كشورهاي غربي نشان مي   

التحــصيالن دانــشگاهي بــه نــسبت گيرانــه بــه طــالق در فــارغ ســختنگــرشگيــرد، ســال بــه ســال شــكل مــي

ها به ويژه فرهنگ غربي كـه در آن          همچنين آشنايي با ديگر فرهنگ     .يابد دبيرستان افزايش مي   آموختگاندانش

ـار         طالق امري كمتر قبيح محسوب مي شود، باعث هنجاري شدن طالق نـزد افـراد مـي                  گـردد؛ از ايـن رو انتظ

 بـه  نگـرش ـپذيرندهايي كه كمتر كنترل به ويژه آن دسته رسانهـهاي ارتباطي  رود افرادي كه با استفاده رسانهمي

.تر شودگيرانهطالق سهل

.  مي گـذارد   تأثير افراد جامعه  نگرش از ديگر عواملي است كه بر         و رواج آن در جامعه     شدن طالق هنجاري

هـر  . تري نسبت به طالق پيدا مـي كننـد        گيرانه سهل نگرشگرفته روابط نزديك دارند،     كساني كه با افراد طالق    

تـري نـسبت بـه    گيرانه سهلنگرش با او تري داشته باشد، معاشرت تر و موفق  چه فرد طالق گرفته زندگي معمول     

ـا طـالق                   تحقيقات. خواهد كرد ايجاد  طالق   ـازگاري ب ـاد س  اخير نشان داده است كه اقدام به طالق موجـب ايج

بر ). 1999، اسميت(دانند به طالق مينگرشكننده ترين عامل تعييناي كه برخي آن را بزرگ   گردد، به گونه  مي

ـا آن و طبيعـي جلـوه        چسببرگرفته براي تخفيف     فرد طالق  ، گافمن برچسباساس نظريه     طالق به سازگاري ب

ويـژه وقتـي ايـن     بـه ،گذار اسـت تأثير نزديكان وي نگرشتر شدن گيرانهپردازد و اين مساله در سهل   داده آن مي  

بدين ترتيب افرادي كه والدين آنها      . گرفته نوعي الگو براي فرد محسوب گردد      معاشرت نزديك و يا فرد طالق     

تري نسبت به طالق خواهند داشـت، چـرا كـه          گيرانه سهل نگرشوان يك مورد شاخص،     اند، به عن  طالق گرفته 

) 1982 (ينـ  و   برگگرين). 2001،  دي بوئر  و   آماتو( را به فرزندان خود انتقال دهند      نگرشتوانند اين   والدين مي 

 مطلـوب و مـساعدي      نگرشاند،  اند يا طالق گرفته   ه از هم جدا شده    اند جوانان بالغي كه والديني دارند ك      دريافته

).2000، ديالپ(نسبت به طالق دارند
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اي كه تبعات منفي روانـي،  در جامعه.  اثر بگذارد به طالق نگرشتواند بر    نيز از عواملي است كه مي      جنسيت

تري  سنگينبرچسبواسطه طالق هبنسبت به مردان دي طالق براي زنان بيشتر از مردان است، زنان اجتماعي و ما

.تري نسبت به طالق داشته باشند منفينگرش انتظار مي رود خورند و بنابراينمي

 يك هلأاز آنجا كه طالق براي افراد مت.  مي گذارد اثر به طالقنگرش فرد نيز بر همچنين وضعيت زناشويي

رود نسبت به افـرادي كـه   از طالق دارند و لذا انتظار ميتري درك عميق، نسبت به افراد مجرداستملموسامر  

ـارتين و پا   . به طالق داشته باشند   تري   منفي قوي  نگرش،اند نكرده ازدواج ـار م ـان متاهـل      ) 2003(راش معتقدنـد زن

 سـختگيرانه را    نگـرش  بايـد بيـشترين      بنابراين داشته باشند و     بايستي بيشترين اطمينان را در مورد زندگي زناشويي       

قتصادي او را بـه مـرد تـضعيف مـي      و شغل زن به دليل آنكه وابستگي ااز طرفي درآمد  . بدين لحاظ داشته باشند   

ـان   ؛)181: 1370سگالن، (گرددگيرانه نسبت به طالق مي  سهل نگرشنمايد، موجب ايجاد      هرچند برخـي محقق

ـاهش   هاگيرانه به طالق در دهه    سهل نگرشاند كه همنوايي ميان فعاليت اقتصادي زنان و         بر اين عقيده   ي اخيـر ك

).2003، پاراشار و مارتين(استس شدهيافته يا معكو

ـين بـه     لهأ تنها دو بعد از مس ،انس و مؤانست زن و مرد و استقالل مالي زن          اي است كـه آن را وابـستگي زوج

به طور كلي عوامل پيوند دهنـده زن و مـرد و از جملـه    . وجود فرزندان بعد سوم اين امر است  .  مي ناميم  يكديگر

ـابراين عـدم وجـود       ؛تر گـردد  گيرانه سخت  آنان به طالق   نگرشگردد كه    باعث مي  ،وجود فرزند در خانواده     بن

نگـرش شـود زن و مـرد    موجب مـي ،اي حال حاضر متداول استفرزند و يا فرزندان كمتر كه در خانواده هسته       

ـته    تري نسبت به انفـصال رابطـه زناشـويي        گيرانهسهل ـند  داش  در   و كـشمكش    تـضاد  .)183 :1370سـگالن،   (باش

گذارد و آن را بـه سـمت مثبـت     به طالق اثر مينگرشخانواده نيز از طريق كاستن از ميزان رضايت زناشويي بر     

 است و از سوي جامعه و مخصوصا طبقات    در جامعه اي منفي    به هر حال پديده    با اين همه طالق   . كندمتمايل مي 

ـاالتري  تر يا منزلت و طبقه اجتماعيشدهشود؛ از اين رو كساني كه موقعيت تثبيت ناپسند شمرده مي آنتر  سنتي  ب

تـري   منفـي نگـرش گونه افراد اينانتظار مي رود    بنابراينبينند،  در جامعه دارند، از وقوع طالق صدمه بيشتري مي        

.نسبت به طالق داشته باشند

شود كه كنترل كمتـري از     اي با شبكه خويشاوندي، موجب مي      هسته در نهايت تضعيف روابط ميان خانواده     

ـال گـردد و جـدايي راحـت           ـانواده زن و شـوهري اعم ـا تـر و بـدون دخالـت   سوي شبكه خويشاوندي بر خ ي ه

نزوچنانچه پارسـ . تر گرددگيرانه نيز سهل آنان به طالقنگرشاز اين رو . ه خويشاوندان صورت پذيرد   گيرانپيش
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ـبكه خويـشاوندي خـود     امعتقد است فر  ـانواده از ش يند توسعه صنعتي به بروز انشقاق در خانواده و جدا ساختن خ

.دهد مدل مستخرج از تبيين نظري مطروحه را نشان مي1 شكل ).88: 1370سگالن، (گرديده است

 وابستهري مستقل و متغيرهاي متغاني روابط مينيينمودار مدل تب-1شكل

روش تحقيق

ـاب        65 تا   18افرادبه منظور بررسي و آزمون فرضيات تحقيق،         ـاري انتخ  ساله شهر مشهد به عنوان جامعـه آم

ـا                     . ندگرديد سپس فرضيات تحقيق به صورت متغيرهاي مـستقل و وابـسته مطـرح و هـر يـك تبـديل بـه يـك ي

و برخي از متغيرهاي مستقل كـه     )  به طالق  نگرش(براي سنجش متغير وابسته     .  گرديدند هااي از پرسش  مجموعه

ـا چنـد          ابهام بي  يااهميت   ـيله يـك ي شتري داشتند، از طيف ليكرت استفاده گرديد و ديگر متغيرهاي مستقل به وس

ـيوه   پرسشنامه به عنوانبنابراين. پرسش چندجوابي مورد سنجش قرار گرفتند    ابزار تحقيق انتخاب گرديد كه به ش

اي انتخاب شده بودند، اي چند مرحلهگيري تصادفي خوشهمصاحبه حضوري از جمعيت نمونه كه به شيوه نمونه   
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 شـطرنجي بـه     بـه صـورت   گيري بدين صورت بود كه ابتـدا نقـشه شـهر مـشهد               روش اجراي نمونه   .پرسيده شد 

ـاب گرديـد   ه مربع ب16، سپس از ميان اين مناطق مربعي شكل،      شدمربعهاي مساوي تقسيم     )1(،طور تـصادفي انتخ

طـور نـسبتاً   هز خيابان چند كوچه يا خيابان فرعـي بـ  ي انتخابي يك خيابان اصلي و اهادر داخل هر يك از بلوك 

67اي، شهر بـه     بندي شهر مشهد، با حذف مناطق حاشيه      الزم به ذكر است كه در اين بلوك       . همگن انتخاب شد  

. بلوك به طور تصادفي انتخاب گرديد16بلوك مساوي تقسيم گرديد كه 

طور همگـن از هـر سـه خانـه     هي فرعي بودند كه بهانمونه تحقيق شامل يك نفر از اعضاي منازل اين خيابان     

ـاب فـرد مـورد     . گرديـد يك منزل انتخاب و با يكي از اعضاي آن بر حسب رتبه سني، مـصاحبه مـي      نحـوه انتخ

 كه حـداقل    ترين عضو خانواده  سنمصاحبه بدين صورت بود كه در يك سيكل چرخشي، اولين مصاحبه با كم            

ـين فـرد    مصاحبهدومين فرد منزل بعدي و به همين ترتيب پنجمين مصاحبه با  داشته باشد، دومين    سال 18 ـا پنجم  ب

. بعدي رجوع مي شدگرديد و سپس به اولين عضو در پرسشنامه مينجامواجد شرايط ا

ـان      s (7,44(انحراف معيار حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران، با         ـبه  213 برابـر  05/0 ، و سطح اطمين  محاس

 بدين معنا كه ابتدا با ،استفاده گرديده است شيوه بازخوردي   از انحراف معيار جمعيت نمونه      برآوردبراي  . گرديد

ـا ست آمـده از داده ده، انحراف معيار بگرديده تحليل ها مصاحبه و داده  گيريتعدادي از موارد نمونه    ي مرحلـه  ه

ـا حجـم نمونـه      . آماري را براي ما فراهم مي آورد        جامعه sاول، اولين برآورد از      ـين  و مبتنـي بـر آن     بر اين مبن  تعي

ـا آوري داده در طول جمع  . شودآوري داده مي  شروع به جمع   ـا ، داده ه sشـده تحليـل گرديـده،       ي گـردآوري  ه

ـار    .  تبع آن حجم نمونه را تصحيح مي نمايند   جمعيت نمونه و به    بدين ترتيب حجم نمونه با توجه بـه انحـراف معي

.گرددخود نمونه مشخص مي

، با استفاده از تحليل واريانس و رگرسيون رابطه ميان متغيرهاي مستقل و          هاآوري داده در نهايت پس از جمع    

سـطح  . مورد بررسي قرار گرفت   ) رسيون چندمتغيره رگ(متغير وابسته به صورت منفرد و در قالب يك مدل علي          

. در نظر گرفته شده است05/0داري روابط معني
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و قابليت اعتماد اعتبار

؛ بدين صورت كه پـس   استفاده گرديده است2 تحقيق از روش سنجش اعتبار صوري1براي سنجش اعتبار

ـان، تناسـب معـرف           و نيـز ارائـه     3از تهيه پرسشنامه مقدماتي و آزمون اوليه پرسشنامه        ـا  پرسـشنامه بـه كارشناس  و ه

.هاي مطرح شده با متغيرهاي تحقيق احراز گرديدپرسش

اي به كار گرفتـه     ضريب آلفاي كرونباخ براي سنجش متغيرهاي چندگويه       ،4به منظور محاسبه قابليت اعتماد    

، پايبنـدي بـه   0,79ط جنسي ، پرهيز در رواب0,74 گويه 15 به طالق با نگرش اين ضريب براي متغير .شده است 

ـابقي         0,74 و براي متغير پايبندي به مذهب        0,43سنت   ـنت، م  به دست آمده است كه به جز مورد پايبنـدي بـه س

. ضريب آلفاي كرونباخ قابل قبولي دارند،متغيرها

تحقيقيهايافته

توصيف جامعه آماري

ـال بـوده    3/34فراد پاسخگو   ميانگين سن ا  ؛  اندپاسخگويان زن و مابقي مرد بوده      درصد   62  درصـد  1/29، س

 درصد پاسـخگويان، تحـصيالت   5/37همچنين . اندداده تشكيل ميدرصد را متاهلين67,9 و  آنان را افراد مجرد   

ـته  درصد نيز فوق2/4دانشگاهي و   درصد متوسطه تا پيش    1/4تر،  سيكل و پايين   ـاظ   .انـد ديپلم و باالتر داش بـه لح

ـاغل،    درصـد 70،  وضعيت فعاليت  ـار،   7,6 ش درصـد دانـشجو و   11,4درصـد محـصل مدرسـه،    3,4درصـد بيك

درصد پاسخگويان درآمـد خـود را   73,1 به لحاظ سطح درآمد نيز  .انددرصد داراي درآمد بدون شغل بوده     7,2

ـاال و ثروتمنـد و    13,7كه در حد متوسط جامعه مي دانستند؛ در حالي  درصد سطح درآمدي خود را باال، بـسيار ب

مطابق اظهار پاسخگويان، ميانگين هزينـه      . اندمتوسط جامعه ارزيابي نموده   رصد نيز خود را در سطح پايين        د13,2

ـاظ طبقـه     . هزار تومان مي باشد    200 هزار تومان برآورد گرديده است و ميانه اين مبالغ           280ماهانه خانواده،    به لح

درصـد متوسـط،    66,8درصد متوسط باال،    17درصد خود را جزو طبقه باال،       2,6اجتماعي متصور پاسخگويان،    

.درصد خود را از طبقه پايين جامعه مي دانستند5,1درصد متوسط پايين و 8,5

1. validity
2. face validity
3. pre-test
4. reliability
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ـاهلين     ميانگين سال  ـال اسـت كـه حـداقل آن      18,4هاي ازدواج مت ـاه و حـداكثر   6 س ـال مـي باشـد   50 م .  س

درصد سه فرزند يا 45,3 دو فرزند و درصد داراي25,5درصد يك فرزند، 18درصد اين افراد بدون فرزند، 11,2

ـانگين نمـره       75 تا   15 پاسخگويان به لحاظ نظري در بازه         به طالق  نگرشنمره  .اندبيشتر داشته   قرار داشت كـه مي

ـين در   .  كمتـر اسـت    اندكي) 45( كه از ميانگين نظري طيف      گرديده است  7/40پاسخگويان در اين زمينه      همچن

.باشدمي9/27، 35 تا 14ن پرهيز جنسي، ميانگين امتياز پاسخگويان در بازه ي مربوط به ميزاهاپاسخ به گويه

 به دست 17,05گيري گرديد كه ميانگين نمره پاسخگويان       اندازه 25 تا   5ميزان پايبندي به سنت در طيفي از        

ـا   مربـوط بـه ميـزان تعهـد ارزش        ميانگين نمـره  ،20 تا   4اي از   در بازه همچنين  . آمده است  ـاي اجتم 13,06عي ه

در زمينـه   . نظري و عملي صورت گرفته اسـت      سنجش پايبندي پاسخگويان به مذهب در دو بعد         .گرديده است 

 در و اسـت  9/18 تغيير نموده و ميانگين به دست آمـده  25 تا 7پايبندي اعتقادي به مذهب نمرات پاسخگويان از       

ميانگين نمره متغير پايبندي عملي به مذهب       . به دين نشان مي دهد      پاسخگويان را  مجموع گرايش مثبت اعتقادي   

.باشددهنده گرايش عملي مثبت پاسخگويان به مذهب مي شده است كه به طور متوسط نشان4/27

 در ،شناختند كه طـالق گرفتـه باشـد       درصد پاسخگويان در ميان بستگان و آشنايان خود فردي را نمي          31,6

در .نايان خود سراغ داشتند كه از همسر خود جدا شـده باشـد       درصد آنان شخصي را در ميان آش      68,4كه  حالي

 درصـد در منـزل داراي   8/65اي، بنا به اظهار پاسخگويان  ي چندرسانه هارابطه با ميزان برخورداري از تكنولوژي     

 درصد پاسخگويان در منزل به اينترنت متصل 7/36 درصد داراي كامپيوتر و   4/54 درصد ماهواره،    2/15ويدئو،  

ـار،      9/24 درصد پاسخگويان در ماه صفر مرتبه،        4/8همچنين  . اندبوده ـار،     3/20 درصد يك ب 8/19 درصـد دو ب

 درصد بيش از هفت بار با خويشان و بستگان خود معاشرت            7/9 درصد چهار تا هفت بار و        9/16درصد سه بار،    

.دارند

متـأهلين  درصـد  9/51.هـستند ار ددرصد آنان خانه73,5درصد زنان پاسخگو شاغل در بيرون منزل و      26,5

 و به همراه هم درصد آنان ناهار را 7/67كه  در حالي،پاسخگو صبحانه را با همسر خود در منزل صرف مي كنند    

ميزان تـضاد و كـشمكش در    درصد پاسخگويان، 4/4. درصد شام را در كنار همسر خود تناول مي نمايند       4/84

ـيف         7/54 درصد كم و     9/18 در حد معمول،      درصد 0/22بسيار زياد،   خانواده خود را      درصـد بـسيار كـم توص

 درصد زياد، 8/23،اند از زندگي زناشويي خود ابراز نمودهي درصد رضايت بسيار زياد6/40در مقابل . اندنموده
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رضايت بسيار كمي از زندگي زناشويي خـود        اظهار   درصد   1/3 درصد كم و     3/1 درصد در حد معمول،      3/31

.اندنموده

 به طالقنگرشروابط ميان متغيرهاي مستقل با 

كـه  دهد، به طـوري داري نشان نمي معنيهمبستگي به طالق    نگرششده، جنسيت با    از ميان متغيرهاي مطرح   

 به طـالق بـه   نگرش برابر است؛ اما با باال رفتن سن پاسخگويان، نمره  به طالق هر دو جنس تقريباًنگرشميانگين  

.تر مي شودگيرانه به طالق سهلنگرشهمچنين با افزايش سطح تحصيالت نيز    . ي يابد داري كاهش م  طور معني 

ـان داري به چشم مي   معني همبستگي به طالق    نگرشميان وضعيت زناشويي و       بـه طـالق   نگـرش كـه  خورد، چن

متغير سـن  اين همبستگي با كنترل (تر استگيرانه به طالق افراد مجرد سختنگرشداري از   به طور معني   متأهلين

همبـستگي  بـه طـالق   نگـرش ميان سطح درآمد و هزينه ماهانه خانواده با    .)يستدار ن بسيار كوچك بوده و معني    

ـا طـالق       نگرشمعناداري يافت نشد؛ همچنين بين ميانگين        ـنايان آنه ـا چنـد نفـر از آش  به طالق افرادي كه يك ي

 تفاوت 0,05از همسر خود جدا نشده است در سطح  و كساني كه هيچ فردي از آشنايان و بستگان آنان اندگرفته

). معنادار است0,06هر چند رابطه در سطح (معناداري مشاهده نگرديد

داري  معنـي  همبـستگي  به طالق    نگرش ويدئو و كامپيوتر با       بودن اي، دارا هاي چند رسانه  در ميان تكنولوژي  

دار و مثبتـي   معنـي همبـستگي  به طالق نگرشبا منزل  در  ماهواره  داشتن  دهد، اما دسترسي به اينترنت و       نشان نمي 

.)باشددار نمياين همبستگي با كنترل متغير سطح تحصيالت بسيار كوچك بوده و معني(دارد

دار دارد، بدين معني كه      معني همبستگيمتغير تعداد دفعات معاشرت با خويشاوندان در ماه نيز با متغير وابسته             

پرهيـز در روابـط جنـسي نيـز         .تر مـي شـود    گيرانه به طالق سخت   نگرشخويشان،  با افزايش دفعات معاشرت با      

ـالف پرهيـز                   نگرش معكوسي با    همبستگي ـنس مخ ـا ج  به طالق نشان مي دهد و كـساني كـه در روابـط خـود ب

ـنت نيـز صـدق               . تري به طالق دارند    منفي نگرشبيشتري دارند،    اين قضيه در مورد ميزان پايبندي به مذهب و س

ـا دار است؛ هر چند ميان تعهد به ارزش       ابطه به لحاظ آماري معني     و هر دو ر    مي كند  ـاعي و   ه  بـه  نگـرش ي اجتم

. نشدي ديدهدار معنيهمبستگيطالق 

ـاعي محـل سـكونت بـراي            با توجه به تمايل افراد به ارزيابي خود در طبقه متوسط جامعه، معرف طبقـه اجتم

ـا    0,05كه در سطح    طبقه اجتماعي واقعي افراد به كار گرفته شد          .  بـه طـالق اسـت   نگـرش  داراي رابطـه مثبـت ب
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ـاغل كـه بـه           .  گرديده است  38,62دار   و زنان خانه   41,25 به طالق زنان شاغل      نگرشميانگين   ـان ش از اين رو زن

تري به طالق دارند؛ البته تفاوت      گيرانه سهل نگرشنوعي داراي استقالل اقتصادي هستند، نسبت به زنان خانه دار           

.يستدار ن به طالق اين دو دسته معنينگرشن ميانگين ميا

ـا همـسرش در منـزل صـرف مـي كنـد و       هاهمچنين ميان تعداد وعده    بـه طـالق   نگـرش ي غذايي كه فرد ب

تـري بـه   گيرانـه  سـهل نگـرش دار و منفي وجود دارد؛ كساني كه كمتر در منزل حـضور دارنـد،     معني همبستگي

ـانواده،           ،ي اين تحقيـق   هابنابر يافته .طالق پيدا مي كنند    ـاالرفتن تـضاد و كـشمكش در خ ـا ب  بـه طـالق   نگـرش  ب

ـاليان   .تر مي شودمنفيتر و با افزايش ميزان رضايت از زناشويي، گرايش به طالق            گيرانهسهل  به عالوه هر چـه س

ـان از     تر مي شود، به طوري     او به طالق منفي    نگرش،  بيشتري از ازدواج فرد مي گذرد      ـان مـدت زم دواج و كه مي

ـا    همبستگياين  .  منفي وجود دارد   همبستگي به طالق    نگرش  منفي در مورد تعداد فرزندان نيز صدق مي كند و ب

ـاوت تحـصيلي            . گرددتر مي گيرانه به طالق سخت   نگرشافزايش تعداد فرزندان،     ـني و نيـز تف اما ميان تفاضل س

.دشوداري ديده نمي معنيهمبستگيزوجين با متغير وابسته تحقيق 

دار دارند به طالق همبستگي معنينگرشروابط متغيرهايي كه با و نوع  فهرست -1جدول

معادله رگرسيون همبستگينوع رابطهمتغير

X151/1-=Y+ 88/45معكوسسن

X290/0+=Y+ 7/34مستقيمسطح تحصيالت

X374/3+ =Y+ 21/43)1( متاهل>)0(مجردوضعيت زناشويي

X477/2+=Y + 88/38مستقيماينترنت در منزلدسترسي به 

X557/2+=Y + 04/40مستقيمداشتن ماهواره در منزل

X699/0-=Y +08/44معكوسدفعات معاشرت با خويشان در ماه

X763/0-=Y+2/56معكوسپرهيز جنسي

X816/0- = Y + 05/47معكوسپايبندي به مذهب

X961/0+=Y+ 57/48معكوسپايبندي به سنت



65...ر مشهد به طالق و  ساله ساكن شه56 تا 18نگرش جمعيت اولشمارة 

معادله رگرسيوننوع رابطه همبستگيمتغير

X1021/1+=Y+ 36,79مستقيمطبقه اجتماعي

شده ي غذايي صرفهاتعداد وعده
در منزل

X1186/1- = Y + 34/43معكوس

X1297/1+ = Y  +03/36مستقيمتضاد و كشمكش بين زوجين

X13 17/2- = Y + 14/48معكوسرضايت از زناشويي

X140,15-=Y+ 42,22معكوسمدت زناشويي

X150,73-=Y+ 41,49معكوستعداد فرزندان

و تحليل مسيرتحليل رگرسيون چندمتغيره 

ـاي مـستقلي     سازي  رگرسيون چندمتغيره در اين تحقيق، مشخص     هدف از به كارگيري تحليل       اسـت متغيره

،1در رگرسيون چندمتغيره به شيوه گام به گام. ر وابسته ايجاد مي كنندكه تغيير قابل توجهي در ضريب تعيين متغي  

ـان ميـزان ضـريب                  شود تا مجموعه كوچك   كوشش مي  ـا هم تري از متغيرهاي مستقل را بيابيم كـه بتواننـد تقريب

). 381: 1366كرلينجر، (تعييني را ايجاد كنند كه با متغيرهاي بيشتر پيشين ايجاد مي شد

 كـه در  انـد  به طالق به روش گام به گام، سه متغير به دسـت آمـده    نگرشمتغيرهاي مستقل و    با تحليل رابطه    

ـين     افـزايش  بـه ترتيـب      هامتغيراين  .  واريانس متغير وابسته را تبيين مي نمايند       29/0مجموع    در ميـزان ضـريب تعي

: عبارتند از

پرهيز جنسي.1

رضايت از زناشويي.2

سن.3

:ها به صورت زير استبه طالق با اين متغيرنگرشرابطه رگرسيون چند متغيري 
Y= 70.54 – 0.62X7 – 2.40X13 – 0.168X1

. سن فرد است ،X1 رضايت از زندگي زناشويي و  ،X13 پرهيز در روابط جنسي،،X7كه در آن 

1. step wise



دومسال            مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد66

 در  و پرهيز در روابط جنـسي  تنها دو متغير رضايت از زندگي زناشويي، مدل تحليل پيش رو  در تحليل مسير  

ـيون     رابطه مستقيم نشان دادند و متغير تحصيالت    با متغير وابسته   0,05داري  سطح معني   نيـز كـه در تحليـل رگرس

ـاظ اينكـه    .  رابطه غيرمـستقيم داشـت   به طالق  نگرشتحليل بود، با    چند متغيري دومين متغير وارد شده در         بـه لح

 است تا روابط بين متغيرهاي مـستقل، از          با متغير وابسته   ها روابط متغير   اوالٌ ، مهم است   آنچه  اين تحقيق  برايآنچه  

ـبه     پس از   .  خودداري گرديد  ، نداشتند ابستهآوردن متغيرهاي مستقلي كه مسيري به سوي متغير و         تحليـل و محاس

.  گرديده است2مطابق شكل ي تحقيق ضرايب، دياگرام علّ

، پرهيز در روابط جنسي، سطح گردد، رضايت از زندگي زناشويي مشاهده ميزيرطور كه در دياگرام  همان

.  را تعيين مي كنند هستند كه به طور مستقيم متغير وابسته      به طالق  نگرش اصلي   ن از تأثيرگذارا  ، و سن  تحصيالت

ـا   بـه طـالق، و مـذهب   نگـرش ي بر  با تحت تأثير قرار دادن رضايت از زندگي زناشوي و كشمكش ميزان تضاد   ب

ـين متغيـر تحـصيالت بـر ميـزان پايبنـدي بـه        . دهند را مورد تغيير قرار مي    تأثير بر پرهيز جنسي، متغير وابسته      همچن

.  به طالق به طور مستقيم تأثير مي گذاردنگرشمذهب به طور معكوس و بر 
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دهي برگزيلي مدل تحلري مسلينمودار تحل-2شكل

بحث و بررسي

ـان  نسبت به مـردان، رابطـه معنـي   درباره طالق تر زنان   منفي نگرشبر خالف فرضيه تحقيق مبتني بر        داري مي

41,58( به طالق مردان اندكي بيش از زنان اسـت نگرش به طالق يافت نشد، هر چند ميانگين         نگرشجنسيت و   

ـان را ناشـي از تقابـل دو               نگرشتوان نزديكي   مي).  براي زنان  40,16 در مقابل    ،براي مردان   به طالق مـردان و زن

 بـه   نگرشترشدن   و تبعات طالق براي زنان بيش از مردان است كه باعث منفي            برچسباز سويي   : عامل دانست 

تظارات زنان در عصر جديد از زناشويي بـه         طالق زنان نسبت به مردان مي شود  و از سوي ديگر افزايش بيشتر ان              

ـابراين  زنان از وضعيت زناشويي موجود بيشتر از مردان باشـد و        ينسبت مردان، باعث گرديده نارضايت     نگـرش بن

 زنان و مردان به نگرشبرآيند اين دو عامل موجب شده تا        . تر شدن ميل نمايد   گيرانهآنان به طالق به سمت سهل     

.شدطالق تقريبا يكسان با

- 0.151

-0.172

+ 0.281

- 0.134

+ 0.666

+ 0.138

-0.536

+ 0.213

-0.278

-0.321

نگرش به طالق

پايبندي به مذهب

سن

رضايت از زناشويي

سطح تحصيالت

پرهيز جنسي

طبقه اجتماعي

اتصال به اينترنت

ين تضاد و كشمكش ب

زوجين

هاي غذاي تعداد وعده

شده در منزلصرف

e = 0.860

e = 0.829

e = 0.728

e = 0.984
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ـنت و مـذهبي            ،چنانچه انتظار مي رفت     بـه طـالق     نگـرش بـودن و پرهيـز جنـسي،         با افـزايش پايبنـدي بـه س

 سنتي و مذهبي بر زناشويي و ازدواج و نيـز           نگرشتر مي شود و مؤيد فرضيات تحقيق مبني بر تأثير           گيرانهسخت

. به طالق استنگرشروابط جنسي خارج از كانون خانواده بر 

تر مي گردد كه مؤيد فرضيه تحقيق مبني بر تأثير تحصيل  به طالق مثبتنگرشسطح تحصيالت،   با باالرفتن   

ـال آن             ـارتين و  نظـر بـر خـالف   . گيرانـه بـه طـالق اسـت        سـهل  نگـرش علوم جديد بر دوري از سنت و به دنب م

باال ببرد كه منجـر     قدر   تحصيالت باال در شهر مشهد نتوانسته آگاهي به تبعات منفي طالق را آن             ،)2003(پاراشار

ـا  با باالرفتن سن نيز به دليل افزايش وابـستگي         . به طالق گردد   نگرششدن نسبي   گيرانهبه سخت  ي زناشـويي و    ه

همچنين چنانچه . تر مي شود كه مؤيد فرضيات اوليه تحقيق است به طالق منفي  نگرشافراد،  كارتر شدن   محافظه

ـين نظـري آمـد،          از مجـردين  تـر رانهگيهلين به طالق سخت   أ مت نگرش،رفتانتظار مي   اسـت كـه چنانچـه در تبي

.تواند ناشي از وجود تعلقات عيني زناشويي و تبعات منفي ملموس طالق براي آنان باشدمي

 بازتري به طالق نگرشگرفته معاشرت دارند، رود كساني كه با افراد طالق بر اساس نظريه ساترلند انتظار مي     

دليـل ايـن   .  به طالق نشان نـداد نگرشداري با جود آشنايان طالق گرفته، رابطه معنيداشته باشند، ليكن معرف و   

. گرفتـه باشـد   تواند نشانگر ميزان معاشرت فرد با اشخاص طالق       تواند آن باشد كه تغيير مزبور نمي      رابطه مي عدم

فته در ميان آشنايان گري خانوادگي اندك شده است، وجود فردي طالق     هاويژه معاشرت در جامعه امروز كه به    

ـاطر   (گرفتن شخص تواند بر عكس، موجب عبرت   تواند گواه معاشرت وي با آن فرد باشد و حتي مي          نمي بـه خ

.شود) گرفتهتبعات منفي طالق در زندگي فرد طالق

.  بـه طـالق رابطـه منفـي نيافتنـد     نگـرش اي، دارا بودن ويدئو و كامپيوتر، با ي چندرسانههادر ميان تكنولوژي  

ـا  بود كه خارج از كنترلVCD و VHSي هاويژگي اين دو رسانه، قابليت پخش فيلم  ي دولتـي تهيـه و مـشاهده    ه

، منطقـي اسـت   هاهاي فيلم مجاز و رقابت تلويزيون در پخش انواع فيلم ليكن با توجه به كثرت كلوپ ،مي شوند 

ـاوت       كساني نگرش با ، افرادي كه داراي ويدئو يا كامپيوتر هستند     نگرشكه   ـانه هـستند، تف كه فاقـد ايـن دو رس

 به طالق رابطه مثبت نشان داد كه        نگرشدر منزل با    در اين ميان اتصال به اينترنت و داشتن ماهواره          . چنداني نكند 

ـاهش پرهيـز جنـسي             هابا توجه به وسعت دايره نمايش آنان نسبت به رسانه          ي داخلي، انتظار مي رفت از طريق ك

، )تر از جامعـه ماسـت   كه طالق در آن هنجاري    (ري فرهنگي و تماس بيشتر با جامعه غربي       نگافراد، افزايش نسبي  

.تر نمايدگيرانه به طالق افراد را سهلنگرش
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 به طـالق بـه   نگرشتر شدن گيرانهشده، شبكه خويشاوند عاملي در كنترل فرد و سخت   بر تبيين نظري ارائه   بنا

ـبكه                  اين عامل با متغير ميزان مع     . رودشمار مي  ـا تـضعيف ش ـتحكام ي ـا خويـشاوندان كـه موجـب اس اشرت فرد ب

. به طالق رابطه معكوس نشان دادنگرشگردد، مورد سنجش قرار گرفت كه مطابق انتظار با خويشاوندي مي

ـال       به طالق رابطه معني    نگرشي اجتماعي، بر خالف انتظار با       ها به ارزش  دمتغير تعه  داري نيافت كه به احتم

همچنين متغير شغل زن در بيرون خانواده نيز نتوانـست  . ي به كار رفته استهابودن گويه ابهام و كلي  قوي به دليل    

ـار بـر ايـن بـود           .  به طالق بيابد   نگرشداري با   رابطه معني  ـتغال زن در بيـرون     كـه  مطابق فرضيات تحقيـق، انتظ  اش

ـال آن عـدم                  ـانواده         وخانواده، از آن جهت كه موجب استقالل اقتـصادي زن و بـه دنب ابـستگي زن بـه مـرد در خ

 به نگرش ليكن با وجود تفاوت قابل توجه  ، به طالق در زنان را فراهم آورد       نگرششود، موجبات بازتر شدن     مي

 به خاطر تعداد كـم  ظاهراً، ) براي زنان شاغل41,2دار در مقابل  براي زنان خانه38,6(دار و شاغلطالق زنان خانه 

ـاوت  احتماالً. دار نگرديد وت قابل توجه به لحاظ آماري معني      ، اين تفا  ) نفر 113(هاداده  با افزايش تعداد نمونه، تف

.دار و فرضيه تحقيق از آزمون رد عبور مي كنداز نظر آماري معني

چنانچه در پيش گفته شد، براي سنجش طبقه اجتماعي پاسخگو، طبقه اجتماعي محلـه سـكونت وي مـورد                  

نگرش، بقه اجتماعي پاسخگو   با باال رفتن ط    .ابطه مثبت نشان مي دهد    ه طالق ر   ب نگرشپرسش قرار گرفت كه با      

ـاعي    أاين مس . تر مي شد  گيرانهبه طالق نيز سهل   وي   له با تبيين نظري تحقيق كه بيانگر رابطه معكوس منزلت اجتم

 است كـه   طبقات اجتماعي در حال حاضر بيشتر بيانگر سطح زندگيي. به طالق است، در تناقض نيست نگرشو  

ـايل                   ـتفاده از وس ـاالرفتن سـطح زنـدگي، اس ـا ب عنصر وجاهت اجتماعي كمتر در آن لحاظ مي شود؛ از اين رو ب

ـا خـود بـه             سهل نگرش باالتر مي رود كه      و سطح تحصيالت  ) نظير ماهواره (ارتباطي خاص  گيرانه بـه طـالق را ب

.همراه مي آورد

ـاهش و   رفت، با افزايش تضاد و كشمكش خ  چنانچه انتظار مي    بـه  نگـرش انوادگي، رضايت از زناشـويي ك

ـا با معرف تعداد وعـده    ( همچنين عواملي نظير انس و مؤانست زوجين       ،تر مي شود  گيرانهطالق سهل  ي غـذايي   ه

ـين نظـري تحقيـق رابطـه              ) با معرف تعداد فرزندان   (، فرزندان )شده مشترك صرف ـابق تبي و مدت زناشـويي، مط

 بـه طـالق   نگـرش  اما ميان تفاضل سني و نيز تفاوت تحصيلي زوجين با          ،دند به طالق نشان دا    نگرشمعكوسي با   

ـين كمتـر و بـه       . داري يافت نشد  رابطه معني  ـاهم زوج با افزايش تفاوت تحصيلي يا سني زوجين، ظاهرا بايستي تف
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ـا  به طالق بازتر شود، ولي احتمال به خاطر عـدم كفايـت تعـداد داده          نگرشدنبال آن    ـا همـراه  ه ـا  شـدن آن  و ي  ب

.ددار نشي سنتي، رابطه به لحاظ آماري معنيهانگرش

ـاي مـستقل                تحليل رگرسيون چندمتغيره، سه متغير پرهيز جنسي، رضايت از زناشويي و سن را از ميان متغيره

ـيش   اين امر حاكي از آن است كه        . بر اساس ميزان تبيين واريانس متغير وابسته برگزيده است         بينـي متغيـر    بـراي پ

ـا در تحليـ  .  به طـالق مـي دهـد   نگرشترين نتيجه را به مقادير واقعي       نزديك ،ستفاده از اين سه متغير    وابسته، ا  ل ام

قرار گرفت كه با توجه به وجـود     مسير كه هدف تبيين يك مدل علي است، مدل تحقيق مورد بررسي و آزمون               

چنانچـه در شـكل مـشاهده    .  به دسـت آمـد  2شده در شكل ثيرات مشترك فراوان ميان متغيرها، مدل توصيف  أت

ـان بـر ميـزان    أصرف شده مـشترك، از طريـق ت  ي غذاييها، تضاد و كشمكش بين زوجين و وعده    شودمي ثيرش

ـاثير منفـي بـر ميـزان               . سازندثر مي أ به طالق را مت    نگرشرضايت از زناشويي     از سوي ديگر، اتصال به اينترنت با ت

از سوي ديگر، سطح تحصيالت هم به طور        . گذاردر مي ثق ا  به طال  نگرش و پايبندي به مذهب، بر       پرهيز جنسي 

بر سطح نيز طبقه اجتماعي . دهد به طالق را تغيير مي     نگرشمستقيم و هم از طريق متغير ميزان پايبندي به مذهب،           

؛ به عبارتي افراد برخاسته از طبقات اجتماعي باالتر، داراي سطح تحصيالت باالتري نيز              گذاردتحصيالت اثر مي  

ـين             نگرش طبقه اجتماعي افراد با تاثير بر سطح تحصيالت،          ، بنابراين شونديم  به طالق فرد را بـه طـور جزئـي تعي

تـري بـه    منفـي نگـرش  افراد با سن باالتر      ،گذارد در نهايت، سن نيز به طور مستقيم بر متغير وابسته اثر مي            .كندمي

.طالق دارند

هاپيشنهاد

ـار  و به تبـع آن افـزايش    افراد جامعه نسبت به طالقنگرشتر شدن گيرانهبا توجه به آنكه سهل     در  طـالق  آم

نگـرش له و مشكل مطرح است و سياستگذاران اجتماعي به دنبال كاهش نرخ طالق و               أجامعه به عنوان يك مس    

هاياند، پيشنهاد بر تحليل نظري و فرضيات تحقيق كه از آزمون رد عبور نموده           بناگيرانه نسبت بدان هستند،     سهل

گيرانـه   سـهل نگرش و يا الاقل كنترل      به طالق به سمت قطب منفي طيف      جامعه  نگرشجايي  جهت جابه را  زير  

:نمودمطرح توان مينسبت به طالق 
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ي تحقيق مطـرح    هاچه در يافته  نچنا:  در ميان اقشار جامعه    بندي به مذهب  تقويت روحيه دينداري و پاي    . 1

ـا  بنابراين،دپيدا مي كننتري به طالق گيرانه سختنگرش افرادي كه پايبندي بيشتري به مذهب دارند،         ،شد  ب

.تر نمودگيرانه به طالق را سختنگرشتوان  مي،افزايش روحيه دينداري و پرهيز جنسي

ـان  ) 2003(چنانچه مارتين و پاراشار: هاي اجتماعي نسبت به طالقافزايش آگاهي . 2  افـزايش  ،انـد نمـوده بي

تر از  گيرانه آنان سخت   به طالق  نگرشكردگان دانشگاهي باعث گرديده     ي اجتماعي در تحصيل   هاآگاهي

ـاهي      ،كردگان باشد تحصيليرستاني و ترك  كردگان دب تحصيل ـا  لذا با افـزايش آگ ـاعي مـي    ه تـوان  ي اجتم

.تر نمودگيرانه به طالق را سختنگرش

ـاهش تـضادهاي زناشـويي،          :ي مديريت خانواده  هاترويج مشاوره خانواده و تقويت برنامه     . 3 اين امر بـه ك

ـاعي امـروزه     . نمايدناشويي و مديريت آن كمك زيادي مي      افزايش رضايت از ز    ـتگذاران اجتم برخي سياس

ـاي افـزايش       تفصيل قـوانين عقـد ازدواج       اي پيش از ازدواج،     ي مشاوره هاكردن برنامه قانوني و ديگـر ابزاره

ـارات زناشـوي         .)2003،پاراشار و مارتين(اندتعهد زناشويي را پيشنهاد نموده     ي، ضـروري    با توجه به تغييـر انتظ

ـالف و همـسر            هاي رسانه هااست برنامه  ـنس مخ ـناخت ج ـاد درك مـشترك، ش  روانـشناسي   و به سوي ايج

.انتظارات زناشويي معطوف گردد

ـين            . 4 ـا وضـع قـوانيني در جهـت تـسهيل           :سياستگذاري در جهت افزايش مؤانست و با هـم بـودن زوج ب

 در منـزل و     را شام   ي كه بتوان الاقل صبحانه و     اتغيير ساعات كاري به گونه    بودن محل كار زوجين،     مشترك

ـين را      مي ،به همراه همسر صرف نمود و همچنين ترويج صرف مشترك غذاهاي روزانه            توان مؤانست زوج

.با يكديگر بيشتر نمود

ـانه  سازي در زمينه استفاده از تكنولوژي     فرهنگ-5  سياسـت منـع اوليـه يـك تكنولـوژي        :ايهاي چندرس

مجاز نمودن آن از سوي گيرشدن و سپس ني آن به جامعه و استفاده مردم از آن تا حد همه   جديد، ورود پنها  

ـتفاده          موجب مي  ،حاكمان از سر اجبار    ـتفاده صـحيح از آن، فرهنـگ اس ـاي رواج فرهنـگ اس شود تا بـه ج

ـا از طريق شبكه  زا از آن تكنولوژي     قاچاق و آسيب   ـان و غيررسـمي رواج يابـد و در      ه نتيجـه موجـب  ي پنه

به همين منظور بايستي با     . شده از حاشيه پنهان آن وسيله ارتباطي شود       ي اجتماعي آموخته  هاافزايش كجروي 

ـار آن بـه             ،نگرشي بلندمدت  ـيش گرفـت و در كن ـاطي را در پ ـايل ارتب ـا وس ـتي درسـت در مواجهـه ب  سياس

.سازي استفاده صحيح از آن مبادرت نمودفرهنگ
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ـبكه روابـط خويـشاوندي           با سياست :ديترويج و تقويت روابط خويشاون    . 6 ـازي ش گذاري در جهت بازس

.  نرخ طالق را كاهش داد و تر نموده گيرانه به طالق را سخت    نگرش مي توان    ،مطابق با شرايط زندگي نوين    

 و  ي نوين ارتباطي نظيـر اينترنـت      هااين امر مي تواند با استفاده از برقراري روابط خويشاوندي از طريق رسانه            

.صورت پذيرد) ها تاالرهاي گفتمان و وبالگ،چت(ي گفتگوي مجازيهامحيط

،چنانچـه ذكـر شـد     :  رسـمي دانـشگاهي    ي زندگي در كنار تحصيالت    هامهارتآموزش  نمودن  همراه. 7

ـاهش   موجب ،اي از تفكر مدرن و نفي سنت را به همراه داردلههاتحصيالت رسمي دانشگاهي كه با خود      ك

ـاهش پايبنـدي      . شودي سنتي مي  هاپايبندي به حسن و قبح      بـه  ،به همين منظور بايستي به منظور جبران ايـن ك

كه قابل پذيرش توسـط  ـ روز   با استفاده از علوم هاي زندگي و بازسازي اين حسن و قبحهاآموزش مهارت

ـ اقدامكردگان استاين تحصيل . نمود 
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