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مقاله پژوهشی اصیل

 ي گرایش زوجین به طالق در مناطق مرزيعوامل پیش بینی کننده
 1امید قادرزاده

 استادیار جامعه شناسی،  دانشگاه کردستان
 هیرش قادرزاده

 کارشناس ارشد جامعه شناسی
 حسین حسن پناه

 کارشناس ارشد جامعه شناسی 
    21/11/91ه: پذیرش مقال        18/7/91دریافت مقاله:                   

 
ده       چکی
ي گرایش زوجین به طالق در مناطق مرزي صورت گرفته است. در بخش نظري بـر  ي حاضر با هدف شناسایی عوامل پیش بینی کنندهمقاله هدف:     

 اصلی مطرح شده است.هاي ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تنظیم و در قالب آن فرضیهدست آمده از بررسی نظریهاساس نتایج به
نفـر نمونـه از زوجـین سـاکن در شـهر       400نامه در مورد ي گردآوري اطّالعات پیمایشی و ابزار  پرسشبستگی و نحوهپژوهش به روش هم روش:      

ندمتغیره و تحلیل مسیر با بهره بستگی کندال، تحلیل رگرسیون چهاي آماري همدست آمده با استفاده  از روشمرزي بانه انجام گرفته است. داده هاي به
 تحلیل شدند. SPSS 20گیري از نرم افزار

ها و عواقب  طالق در جامعه،  گرایش متوسطی نسبت بـه طـالق در ابعـاد عـاطفی و رفتـاري آن      با وجود شناخت باالي زوجین از هزینه ها: یافته       
ي اطرافیان، تفاوت عقایـد، از هـم   ورده نشدن انتظارات، تصوبر مثبت از پیامدهاي طالق، مداخلهدهد که متغیرهاي میزان برآها نشان میوجود دارد. یافته

ایی بر گرایش بـه طـالق   هاي خارجی، پایگاه اقتصادیـ اجتماعی، بلوغ فکریـ عاطفی اثر تقویت کنندهگسیختگی خانواده، ناهمسانی زوجین، مصرف رسانه
ایی بر گرایش به طـالق داشـته اسـت. در    هاي داخلی و سطح تحصیالت اثر کاهندهتیابی به اهداف، مصرف رسانهبندي دینی، دسداشته و متغیرهاي پاي

 کنند.درصد از تغییرات گرایش به طالق در زوجین مورد بررسی را تبیین می 58مجموع متغیرهاي مذکور حدود 
ق، متغیر نابسامانی اجتماعی بوده است که  خود متأثّر از تغییرات ارزشی و محیطـی  ي گرایش به طالبینی کنندهترین عامل پیشمهم گیري:نتیجه      

ي اقتصادي در میان بخشی از مردمـان  (رشد تجارت مرزي و اقتصاد غیر رسمی،  تغییرات شدید در وضع اقتصادي منطقه، افزایش نامتعارف حجم سرمایه
 باشد.این منطقه)می

 انتظارات زوجین، نابسامانی اجتماعی، مصرف رسانه، عقاید زوجین، شهر مرزي بانه.گرایش به طالق،  ها:کلید واژه
  

1. O.ghaderzadeh@uok.ac.ir 
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 مقدمه      
). 1985ي زن وشوهر(وایزمن،باشد و در اصطالح عبارت از پایان دادن به زندگی زناشویی به وسیلهطالق، از نظر لغوي به معنی رها شدن می      
کنند که اکثریت مردم آن را نامطلوب می دانند(رابینگتن و ي خود را به شرایطی در جامعه محدود می، مطالعهشناسان در بررسی مسائل اجتماعیجامعه

گیري از مردم یا حتّی اکثریت مردم در جامعه یک واقعیت اجتماعی را به عنوان انحراف از معیارهایشان تلقّی کنند. ). باید شمار چشم13: 1386واینبرگ، 
). در دین اسالم نیز حفظ و تشکیل بنیان خانواده بر فروپاشی آن و طالق 27: 1376ي اجتماعی قلمداد شود(مرتون،عنوان یک مسئلهتا این واقعه به 

ي شیوع آن به نتیجه ي ما، که مسلمانان آن را تشکیل می دهند در تضاد است دررو، طالق با ارزش اکثریت افراد جامعهبرتري داده شده است؛  از این
عالوه بر انحراف از ارزش هاي اکثریت جامعه، طالق که  رود.اي اجتماعی به شمار میهاي اکثریت جامعه مطرح است و مسئلهان انحرافی از ارزشعنو

ي مسئله پاشیدگی کانون خانواده است داراي پیامدهاي بسیاري براي افراد وجامعه است که می تواند آن را به عنوان یکگسیختگی و از همعامل از هم
 اجتماعی قابل بررسی مطرح کند.

با وجود قدمت طالق، آمارهاي جهانی مؤید این واقعیت است که میزان طالق در بسیاري از جوامع افزایش یافته است وروندي روبه رشد         
روندي رو به رشد دارد. طبق تحقیقات دفتر امور  ). در ایران نیز هر ساله بر میزان آن افزوده شده و13-22: 1376؛ ساروخانی، 438:1379دارد(گیدنز،

-درصد بوده است که میزان بسیار باالیی است. این مسأله در شهر مرزيِ بانه نیز ابعاد آسیب 2/11دیدگان سازمان بهزیستی، میزان طالق در ایران آسیب
 زایی به خود گرفته است.

 1390-1384سال هاي  ي نسبت طالق به ازدواج شهرستان بانه درمقایسه .1جدول
 91ماه اول 6 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 7/16 01/15 8/15 4/16 02/16 87/15 37/14 53/13 نسبت طالق به ازدواج
 منبع: اداره ثبت و احوال شهرستان بانه

 
 

 1390-1384ي نسبت طالق به ازدواج شهرستان بانه در سال هاي مقایسه .1نمودار
روندي افزایشی  1388تا  1384هاي شود نسبت طالق به ازدواج در شهرستان بانه در بین سالي مشاهده می1ر که در جدول و نمودار شمارههمان طو

-به گونههاي بعد افزایش پیدا کرده ایم اما این میزان در سالمورد طالق داشته 53/13ازدواج  100دربرابر هر  1384اي که در سال داشته است؛ به گونه
این مسأله روند  1391ي اول مورد طالق در برابر هر صد ازدواج رسیده است. در شش ماهه 5/16یعنی تقریباً  4/16این میزان به  1388که در سال اي

این  1390اي که در سال هاي پیدا کرده است.عالوه بر این، این میزان در شهر مرزي بانه باالتر از میزان متوسط کشوري و استانی است به گونفزاینده
طور که در ). اما همانwww.tabnak.irمورد بوده است( 14مورد طالق در برابر صد مورد ازدواج و در استان کردستان این میزان  13میزان در کشور 

 باالتر بوده است. 1391تا  1384هاي )آمده است این میزان در شهرستان بانه در سال1جدول (
نفر 132565، داراي 1390کیلومتر مربع مساحت در شمال غربی استان کردستان واقع شده است. بنا به سرشماري سال 39/1452انه، با شهر مرزي ب     

کیلومتر مرز مشترك با کُردستان عراق و رواج مبادالت مرزي و ورود فراوان کاالها و اجناس خارجی و دسترسی  120باشد. داشتن بیش ازجمعیت می
هاي زندگی جدیدي قرار بگیرند. با نفوذپذیر ها و سبکهاي ارتباطی خارجی موجب شده است تا افراد در معرض شیوههواره و سایر تکنولوژيراحت به ما
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ه 1
مار

، ش
الق

وط
ده 

انوا
ه خ

 نام
یژه

و
10

4

مقاله پژوهشی اصیل

ي هاي جدهاي خانواده با چالشاي، بنیان هاي تلویزیون ماهواره ي تشدید تعامالت و تجارت مرزي، و شبکهي مرزهاي اجتماعی در سایه شدن فزاینده
آن، به مواجه شده است. چنین تغییراتی موجب شده است تا در شرایط کنونی پرداختن به موضوع طالق و شناخت علمی آن و عوامل اثرگذار بر تغییرات 

ساکن در این  شود که زوجینموضوعی درخور توجه و واجد اهمیت مبدل شود. بنابراین، با لحاظ نمودن شرایط و رویدادهاي جدید، این سؤال مطرح می
ي منطقی و هاي حاصله براي مواجههکه، بر مبناي یافتهکدامند؟ و آخر این ي مرزي به چه میزان گرایش به طالق دارند؟ عوامل پیش بینی کنندهمنطقه

 توان ارائه داد؟کارهاي عملی میعالمانه با این مسأله چه راه
ي قرار گرفته است. از وجوه تمایز اي طالق مورد توجه مطالعات تجربی عدیدهشده است، مسألهنشان داده  2ي طور که در جدول شمارههمان      

ي طالق با تأسی از یک دستگاه مفهومی تلفیقی است.عالوه بر این، درخصوص شدت کردن مسألهسازي و فرمولهپژوهش حاضر تالش در جهت مفهوم
 باشد.ر مناطق مرزي پژوهش چندانی به انجام نرسیده است و این پژوهش در نوع خود بدیع مییافتن طالق و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن د

 مروري بر مطالعات تجربی مرتبط با طالق .2جدول

 
کردن آن از توان آن را بررسی کرد، لذا براي مفهوم سازي و فرمولهیفی طالق از دیدگاه نظري واحدي نمیبا اذعان به ماهیت چند ُعدي، پیچیده، و ک

 ي کاشت بهره گرفته شده است.ي اریکسون و نظریهي مبادله، شبکه، نظریهسان همسري، نظریههاي نظري نابسامانی اجتماعی، همتلفیق دیدگاه

 عناوین عوامل پیش بینی کننده طالق
 )1389،غیاثی وهمکاران()1386سیاوش بهرامی کاکاوند،( تصور مثبت از پیامد هاي طالق

 )1372)، سیف اللهی ننه کران(1379رحیمی( عدم تمکین
مصرف مشروبات الکلی، الکلیسم مصرف                       

د مخدر،اعتیاد، محکومیت درازمدت،  معاشرت با دوستان 
 گذرانیناباب، خوش

)، 1379)، رحیمی(1388)، پور صادق کردي(1977آماتو و راجرز(  1994استاك و بنکووسکی(
 )1372سیف اللهی ننه کران(

خالت دیگران،ختالفات خانوادگی، بداخالقی،عصبانی د
   بودن، ضرب و شتم، حسادت

) 1386)،سیاوش بهرامی کاکاوند،(1383)، قطبی(1369)، پیران(1356)، داوودي(1350تقی زاده(
)، 1388)، پور صادق کردي(1977راجرز( )، آماتو و 1379)، رحیمی(1372سیف اللهی ننه کران(

 )1377صدق پور(

خیانت جنسی، روابط نامشروع جسمی و جنسی              
شتن توافق اخالقی، سارق بودن یکی از زوجین، بیماري 

 هاي روانی، خشونت

)، 1365)،داودي(1372)، سیف اللهی ننه کران(1377)، صدق پور(1977آماتو و راجرز(
  )2009گالر و همکاران ( )1389غیاثی وهمکاران( )1383قطبی(

شتغال زنان و ابیکاري، مشکالت اقتصادي،                  
داد ساعات کار زیاد آنان، ندادن خرجی ، فقر و بیکاري، 

 ولخرجی در پول

)، پور 1379)، رحیمی(1376)، صدق آمیز(1372)، سیف اللهی ننه کران(1992ادوارد و فولرد(
)، 1381)، ریحانی (1370)، دانش و همکاران(1977)، آماتو و راجرز(1388صادق کردي(

 ) 2003) فریسکو و ویلیامز (1372گلشن(
آورده نشدن انتظارات همسران، نداشتن سازگاري، عدم 

 تفاهم، عدم تفاهم اخالقی
) 1372)، سیف اللهی ننه کران(1386)، سیاوش بهرامی کاکاوند،(1383)، قطبی(1354مه پویان(

 )1389غیاثی وهمکاران( )،1379)، رحیمی(1377صدق پور(

ختالف سطح سواد و تحصیالت، اختالف سن،اختالف 
 محل تولد، ازدواج در سن پایین، اختالف مذهبی

)، 1356)، داودي(1354)، مه پویان(1350)،تقی زاده(1379)، رحیمی(1376صدق آمیز(
غیاثی  )1381)، ریحانی (1383)، طباطبایی(1383)، شیرزاد(1382میراحمدي زاده و دیگران(

  )2009کرومري و همکاران ( )،1389وهمکاران(

)، 1383)، شیرزاد(1354)، مه پویان(1376)، صدق آمیز(1372سیف اللهی ننه کران( نداشتن فرزند، نازایی
 )،1383طباطبایی(

 ) 2002)،) سوینی (1388) پور صادق کردي(1376صدق آمیز( تعدد زوجین و چندهمسري
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سانی میان دو فرد، نه داند، همسان زن و شوهر میهاي هماین نظریه استحکام خانواده را ناشی از وجود ویژگی  :1يسان همسري همنظریه             
سازد؛ به سخن دیگر، ناهمسانی میان دو همسر سر چشمه کشمکش ها را استوار میکند، بلکه پیوند و وصلت آنتنها آنان را به سوي یکدیگر جذب می

تر باشد، خطر جدایی به مراتب میان ، براین باورند که هرقدر پیوندهاي قدیمی و فرهنگی میان زن وشوهر محکم2شنگ و یاموراهاي خانوادگی است. 
چنین به ) هم40-66:1385گونی همسران بیشتر باشد، زناشویی آنان استوارتر و پایدارتر است(ساروخانی،ي همآنان کمتر است. به طورکلّی، هرقدر درجه

چه این قاعده به دالیلی رعایت نگردد، احتماالً زوجین دچار سان و چنانشان باشد تا ناهمسان، افراد مایلند همسري برگزینند که بیشتر هم3هیل يعقیده
 شوند. ناسازگاري و در نهایت جدایی می

پردازد.الیزابت بات، معتقد است که ه چه باید انجام دهند میکي اعتقادات افراد و ایني قواعدي دربارهشبکه، به مطالعه : تحلیل4ي شبکهنظریه      
تر بوده و بیشتر تابع سلسله مراتب ي زن وشوهر به عنوان زوج زناشویی تفکیک شدهاي که زن ومرد به آن تعلّق دارند هرچه متراکم تر باشد، رابطهشبکه

نشانگر جدایی و تفکیک هستند. وي این نکته را در قالب فشارهاي فرهنگی تبیین  هاي مردانه و زنانهها کم تراکم تر باشند، نقشاست و هرچه شبکه
کند که هرچه روابط بین شبکه ي خویشاوندي تأکید دارد و بیان میي شبکه بر روابط زوجین و شبکهبنابراین نظریه .)254-255: 1370(سگالن،دکنمی

توانند تصمیات الزم را اتّخاذ کنند، چرا که دهند. پس اگر شبکه قوي باشد، زوجین خود نمیمیتر باشد، زوجین وظایف خود را بهتر انجام کمتر و سست
ي بروز اختالفات در خانواده را به تواند زمینهباید براساس شرایط و روابط شبکه عمل کنند و دخالت دیگران را در زندگی خود قبول کنند. این مسئله می

 ). 119-120: 1386شود(ریاحی وهمکاران،یگران خانواده دچار انحالل میي دخالت دوجودآورد و در نتیجه
غیرملموس وکم و بیش پاداش دهنده، میان دست کم  : این نظریه، رفتار اجتماعی را به عنوان یک تبادل فعالیت ملموس یا 5ي مبادلهنظریه     

ي اجتماعی بر منفعت شخصی و ترکیبی از نیازهاي اقتصادي و ، اساس مبادله 6ي هومنزبر مبناي  نظریه ).424،1386گیرد(ریتزردوشخص در نظر می
کند. از دیدگاه این نظریه، روابط بین هایی که در بر دارد تغییر میگیرد و هزینههایی که میرفتار فرد تحت تأثیر پاداش ).427روانی استوار است (همان، 

ها را به عنوان پاداش و هزینه تلقّی ز ابتداي زندگی شروع می شود. اگر از دیدگاه حقوق متقابل آنزن و شوهر نیز یک مبادله محسوب می شود که ا
ي متقابل جریان می یابد. از طرف دیگر عدم برابري هزینه و پاداش براي زوجین، منجر به احساس بی عدالتی و نابرابري کنیم، زندگی آنها بر مدار مبادله

هاي یک رابطه را بیشتر از شود براي مثال،  زمانی که هریک از زوجین هزینهنهایت منجر به گسست روابط متقابل زوجین میگردد و در در مبادله می
زندگی زناشویی خود به دست می  ي مذکور خاتمه خواهد داد. در واقع پنداشت فرد از سود یا زیانی که درمنافع آن ارزیابی نمایند، این شخص به رابطه

44-45: 1375کند(جلیلیان،یت پیدا میآورد، اهم.( 
نامد . تعارض ي صمیمیت در برابر انزوا میسالگی را دوره 40تا20ي شناسان رشدنگر است. وي، دورهیکی از روان 7ي اریکسون:  اریکسوننظریه      

ت جوانان نسبت به متعهد ساختن دائمی خود به یک همسر روانی مهم اوایل بزرگ سالی، صمیمیت در برابر انزوا است. این تعارض در افکار و احساسا
کند که زوجین هویت خویش را ي متقابل صمیمانه و خوشنودکننده چالش انگیز است، صمیمیت ایجاب میشود. برقرار کردن رابطهصمیمی منعکس می

-) و رضایت زناشویی یکی از مقوله133: 1390الی است(یونسی، سي مهم اوایل بزرگها و تمایالت دو نفر توصیف کنند. صمیمیت مسئلهمطابق با ارزش
ي مستقیم دارد؛ افرادي که از زندگی زناشویی رضایت دارند، کمتر احتمال دارد که از همسران خود جدا شوند و هایی است که با میزان طالق رابطه

مت روانی وجسمانی مردان ارتباط دارد. در زنان کیفیت رابطه تأثیر عکس این قضیه نیز ثابت شده است. زندگی زناشویی بدون دردسر با افزایش سال
برند و روابط زناشویی در بدترین حالت ها دارد، درنتیجه وقتی زندگی زناشویی مشکالتی دارد، زنان بیشتر از مردان رنج میبیشتري بر سالمت روانی آن

 .)256: 1370(سگالن،کندري و خشونت هیجانی و جسمانی آماده میتواند زمینه را براي درگیري شدید، سلطه گري ـ  سلطه پذیمی
کار برد. وي، نابسامانی اجتماعی را ي زمان خود بهبراي تبیین وضعیت جامعه 9:  مفهوم نابسامانی اجتماعی را اولین بار دورکیم8نابسامانی اجتماعی       

ه درآن هنجارهاي اجتماعی نفوذ خود را بر روي رفتار فرد از دست داده و معیارهاي روشنی ي مدرن می دانست. نابسامانی، وضعیتی است کبیماري جامعه
  ). 159:1379ي معینی از زندگی وجود نداشته باشد(گیدنز ،براي راهنماي رفتار درحوزه

1. Homogamy Theory 
2. Cheny & Yamamura 
3. Hill 
4. Network Theory 
5. Exchange Theory 
6. Homans 
7. Network Theory 
8. Anomy 
9. Network Theory 
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هاي جدید ی جامعه است، سست کرده و ارزشدگرگونی شدید در ارزش و هنجارها، سازمان اجتماعی موجود را که متّکی برارزش ها و هنجارهاي سنتّ    
چه را که جامعه شناسان نظمی و هنجارشکنی افزایش می یابد و آننیز هنوز نتوانسته اند که پایه اي براي نظم و سامان جدید شوند، در نتیجه بی

). پس هنگامی که جامعه در حال دگرگونی سریع 50- 59: 1388یابد(حسن پناه، هنجاري می نامند درجامعه رواج مینابسامانی اجتماعی(آنومی) یا بی
هاي جدید منطبق با وضعیت است و در آن ساخت سنّتی ضعیف شده اما هنوز موجود است و قواعد و هنجارهاي سنّتی برایشان کم ارزش شده و ارزش

ت جدید) درنتیجه برخی ازساخت کهن و برخی از ساخت چنان موجودند(ساخت کهن و ساخاند، در جامعه در حال گذر دو ساخت اجتماعی همجا نیفتاده
-اندیشند، لیکن به مقتضاي واقعیت برحسب ساخت جدید عمل میکنند و اکثریت در بین دو ساخت سرگردانند. براساس ساخت کهن میجدید تبعیت می

هاي آزموده، سنّتی که تاکنون راه ). انسان128: 1376روخانی،آفرینند(ساکنند و تناقض میکنند. گاه در یک امر(ازدواج) دو ساخت متمایز با هم عمل می
ي آن سنن را سست و بی اعتبار یافته و در طلب نظام نوینی کرد و کمتر مشکل داشت در شرایط جدید همهاي به نام سنن را طی میمحترم و جا افتاده

ها و هنجارها وجود دارد که معیارهاي روشنی براي راهنمایی ن نوعی خالء ارزشها و هنجارهاست. لیکن این نظام هنوز تحقّق نیافته و بنابرایاز ارزش
 ي معینی از زندگی اجتماعی وجود نداشته باشد.رفتار در حوزه

-ون جوامع را برعهدهها و افکار درها، عقاید، پیامي گسترده اي از نمادها، هنجارها، ارزشهاي جمعی، انتقال و هدایت دامنه: رسانه1ي کاشتنظریه       
).در 2،1995کنند(تامپسونهاي گروهی کلّ زندگی فرهنگی و اجتماعی را دگرگون میکه برخی صاحب نظران معتقدند که رسانهاند تا جاییگرفتهبرعهده

یه آن است که مقدار قابل هاي کاشت و یادگیري اجتماعی بهره جست. فرض هر دو نظرتوان از نظریهافراد می هاي جمعی با نگرشي رسانهمورد رابطه
. تحقیقات مبتنی بر )3: 1390(خواجه نوري،ي مستقیمآید تا با تجربهشناسند بیشتر با میانجی به دست میها درباره جهان میچه انسانتوجهی از آن

است تا با واقعیت. تلویزیون آثار بلندمدت در ي زیاد تلویزیون، نگرشی را پرورش می دهد که با تلویزیون هماهنگ اند که مشاهدهنظریه کاشت نشان داده
هاي تلویزیون را ). امروزه می توان ویژگی3،1994نگرش بینندگان دارد، آثاري که غیرمستقیم، تدریجی و کوچک اما تراکمی و رو به افزایش است(گربنر

نگرد و به دنبال هاي جمعی به عنوان عامل اجتماعی شدن میانهي کاشت به رسهاي جدیدتري چون ماهواره و اینترنت نیز تعمیم داد. نظریهبه رسانه
. به نظر گربنر،  اهمیت )117: 1385(رضوي زاده،اي از واقعیت هستند؟ي رسانهها چقدر تحت تأثیر نسخهبررسی این موضوع است که بینندگان این رسانه

-خواند. کاشت به معناي پذیرش و درونیهاي غالب میاین فرایند را کاشت انگاره هاي مشترك انتخاب و نگریستن به رویدادهاست. اورسانه در خلق راه
اي توان فرض کرد، کسانی که مصرف رسانهاي توسط مخاطبان و بینندگان است، بنابراین از دیدگاه این نظریه میسازي نگرش تلویزیونی و رسانه

هاي دیداري  ـ هاي زندگی نمایش داده شده در تلویزیون و دیگر رسانهتري دارند، به سبکاي کمبیشتري دارند، در مقایسه با کسانی که مصرف رسانه
 ).1385شنیداري  تمایل بیشتري خواهند داشت(همان،

بی خود، آمیزد و در طول فرآیند شکل گیري هویت، ارزیاي شناختی و اکتشافی درمیها در طرح وارهشناسی اجتماعی تصاویر رسانهبه زبان روان       
اي در قوت بخشیدن هاي ماهوارهتوان گفت نفوذ برنامه). بدین ترتیب می4،2000شوند(کلترین و میسنوي اجتماعی یاد آورده میها و مقایسهنسبت دادن

هاي سنّتی و گاه ایجاد ارزش باشد که باعث تغییرهاي نامحدود و کامیابی به هر قیمت، مؤثّر میگرایی، فردگرایی، آزاديچون ماديهایی همبه ارزش
 ها در یکی از زوجین خواهد شد و احتمال نابهنجاري هاي مختلفی نظیر طالق را افزایش خواهد داد.ي تغییر ارزشتضاد ارزشی در بین زوجین به واسطه

مالحظه آن است که هیچ یک از دیدگاه ها و ي قابل ها و منابع تجربی مرتبط با طالق مرور گردید. نکتهدر بخش قبل، نظریه :چارچوب نظري      
ها حاوي نکات قوت قابل توجهی ي طالق، به طور مطلق فاقد اعتبار علمی و ارزش عملی نیستند؛ بلکه برخی از آنمنابع تجربی مورد بررسی در زمینه

برد حد هاي نوین وکمک به پیشها و دادههت تولید ایدهشناسی مطالعات و تحقیقات جدید در جبوده که بدون رجوع به آنها تنظیم مبانی نظري و روش
ي حاضر در تالش است تا از منظري رو، مقالهو مرز دانش نظري و تجربی موجود اگر غیر ممکن نباشد حداقل بسیار مشکل و دشوار خواهد بود. از این

ي مبادله بود.در این نظریه، روابط بین زن و شوهر یک مبادله ه، نظریههاي مورد استفادسازي نماید. یکی از نظریهي طالق را مفهومتلفیقی، مسأله
عدالتی و نابرابري در مبادله و برآوردن نشدن انتظارات زوجین  را در پی دارد که محسوب شود که عدم برابري هزینه و پاداش براي زوجین، احساس بی

-ي کشمکشسان همسري، ناهمسانی و تفاوت عقاید میان زوجین سرچشمهي همریهشود. طبق نظدر نهایت منجر به گسست روابط متقابل زوجین می
-ي شبکه، مداخلهچنین طبق نظریهشود. همسان زوجین، برآوردن نشدن انتظارات زوجین  تشدید میهاي ناهمهاي خانوادگی است و با افزایش ویژگی

 نماید. جو، ناسازگاري و عدم برآورد انتظارات زوجین وگرایش به طالق  را تشدید میهي اطرافیان در زندگی زوجین و شدت رابطه با اطرافیان مداخل
سرعت الزم برآورده نمی شود. در نتیجه  هاي فردي با آید که نیازها و خواسته در وضعیت نابسامانی چنان خألیی در نظام اجتماعی به وجود می       

شود و زندگی خانوادگی خود را عامل برآورده نشدن نیازها و انتظاراتش  ود و چه کار کند، سرگشته میداند که به کدامین سو رهسپار ش شخص چون نمی

1. Cultivation Theory 
2. Thompson 
3. Gerbner 
4 .Coltrane and Miseno 
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عوامل پيش بينی کننده ی گرایش زوجين به طالق در مناطق مرزی / قادر زاده،  اميد و همکاران

اي بیشتري دارند، در مقایسه با کسانی ي کاشت، کسانی که مصرف رسانهمی داند در نتیجه در صدد انحالل زندگی خانوادگی برمی آید. براساس نظریه
هاي دیداري ـ  شنیداري  تمایل بیشتري خواهند هاي زندگی نمایش داده شده در تلویزیون و دیگر رسانهه سبکاي کمتري دارند، بکه مصرف رسانه

دهند که تري در افراد پرورش میتر و واقعیهاي زندگی منطبق با واقعیت اجتماعی جامعه، انتظارات منطقیهاي داخلی با نمایش سبکداشت، رسانه
هاي زندگی متعارف، هاي زندگی متفاوت و متناقض با سبکدر جامعه باالتر است. اما رسانه هاي خارجی با نمایش سبکامکان برآورد این انتظارت 

دهد.در جدول گسیختگی سوق میدهند که اغلب امکان برآورده شدن را نداشته و زندگی زوجین را به سوي از همانتظارات متفاوتی را پرورش می
 ی برگرفته از رویکردهاي نظري موجود در مفهوم سازي طالق به اختصار آمده است.، متغیرهاي اصل3يشماره

 مبانی نظري متغیرهاي مستقل تحقیق .3جدول

 فرضیات پژوهش: 
 د. ي مستقیم وجود داربین میزان برآورده نشدن انتظارات زوجین و میزان گرایش به طالق رابطه)1
 ي مستقیم وجود دارد.ي اطرافیان و میزان گرایش به طالق رابطهبین میزان مداخله)2
 مستقیم وجود دارد. يبین میزان تفاوت عقاید زوجین و میزان گرایش به طالق رابطه)3
 ي مستقیم وجود دارد. بین تصور از پیامدهاي طالق و میزان گرایش به طالق رابطه)4
 ي معکوس وجود دارد. ي داخلی و میزان گرایش به طالق رابطههابین میزان مصرف رسانه)5
 ي مستقیم وجود دارد.هاي خارجی و میزان گرایش به طالق رابطهبین میزان مصرف رسانه)6
 ي معکوس وجود دارد.بین بلوغ فکري و عاطفی زوجین و میزان گرایش به طالق رابطه)7
 ي مستقیم وجود دارد.طهبین میزان نابسامانی اجتماعی وگرایش به طالق راب)8
 ي  معکوس وجود دارد.یابی به اهداف و گرایش به طالق رابطه) بین میزان دست1-8
 ي  معکوس وجود دارد.بندي دینی و میزان گرایش به طالق رابطه) بین میزان پاي2-8
 ارد.ي  مستقیم وجود دگسیختگی خانواده و میزان گرایش به طالق رابطه) بین میزان از هم3-8
 اجتماعی ومیزان گرایش به طالق رابطه مستقیم وجود دارد. -) بین پایگاه اقتصادي9

 ي معکوس وجود دارد.) بین سطح تحصیالت و میزان گرایش به طالق رابطه10
 ي مستقیم وجود دارد.سانی زوجین وگرایش به طالق رابطه) بین هم11
 روش    

نامه انجام گرفتـه اسـت.   ي گردآوري اطّالعات پیمایشی  و با استفاده از پرسشباشد. نحوهبستگی  مینوع همشناسی پژوهش حاضر کمی و از روش      
گـرایش   توصـیف  از که پـس به طوري است؛ گرفته قرار تحلیل مورد کمی هايتکنیک از استفاده با و گردآوري چندگانه هايتکنیک نیاز با مورد هايداده

 و تبیـین  در متغیرهـاي مسـتقل   از هریـک  سهم تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر، جمله از چندمتغیري تحلیل هايتکنیک از ادهاستف با زوجین به طالق،
 .شده است مشخّص و تعیین وابسته متغیر تغییرات بینی پیش

-نفر می 42000، 1390اساس سرشماري سالباشد که بر ي آماري شامل زوجین ساکن در شهرستان بانه میجامعه  :گیريي آماري و روش نمونهجامعه
 مورد پدیده (واریانس=S2 25/0مطلوب)،و  احتمالی  ،(دقّت=d 05/0 (میزان خطا) ، =96/1tمقدار آن در کوکران، که فرمول اساس باشند. حجم نمونه بر
بدین منظور شهر بانه بـر اسـاس وضـعیت     .است شده انتخاب ايچندمرحله ايخوشه گیرينمونه يشیوه که به آمد به دست نفر 400مطالعه) بوده است، 

 بنیان نظري  نام متغیر ردیف
 شبکه ي اطرافیان در زندگی زوجینمداخله 1
 مبادله تصور از پیامدهاي طالق 2
 مبادله برآورده نشدن انتظارات زوجین 3
 همسان همسري سانی زوجینمه 4
 همسان همسري تفاوت عقاید زوجین 5
 کاشت هاي داخلی و خارجیمصرف رسانه 7
 آنومی نابسامانی اجتماعی 8
 اریکسون بلوغ فکري و عاطفی زوجین 9
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ب و در اقتصادي و اجتماعی به سه بخش تقسیم و از میان مناطق باال، متوسط و پایین به تصادف از هر گروه یک منطقه و در مجموع سـه منطقـه انتخـا   
 ي تصادفی ساده انتخاب شدند.هر منطقه خیابان ها و در هر خیابان بلوك هایی به شیوه

مشاورت اساتید  و نظرات نقطه از گرفتن بهر با سؤاالت صوري اعتبار ابتدا نامه،پرسش اعتبار بردن باال براي: هااعتبار و پایایی ابزار گردآوري داده   
 فراگیر هاينامهرسشپ در که مشابهی ازسؤاالت اصلی هايمقیاس هايگویه یا سؤاالت تدوین در براین، عالوه گرفت. قرار بررسی جامعه شناسی مورد

 روش از سازي بود،شاخص به نیاز ها،داده تحلیل و تجزیه براي که جااز آن بعد، يمرحله در .شد استفاده بود، گرفته قرار استفاده مورد داخلی و خارجی
 درونی اعتبار سنجش براي. گرفت ارقر استفاده ها موردشاخص ساخت براي مناسب هايمعرّف طریق این از و شد استفاده هاشاخص  1اعتباریابی

 نتایج 4يشماره جدول .شد استفاده آلفا یا پایایی ضریب از نامهپرسش هايمقیاس پایایی تحلیل براي .شد استفاده ،2گویه تحلیل روش از هاشاخص
 دهد.می نشان را مستقل و وابسته تحلیل متغیرهاي

 نتایج تحلیل  پایایی متغیرهاي تحقیق .4جدول

 
 

1. validation 
1. item analysis 
 

تعداد  آزمون پایایی
 هاشاخص

تعداد  آزمون پایایی مقیاس
 هاشاخص

 نام متغیر

 گرایش به طالق 15 897/0 مصرف رسانه 15 830/0
 ناهمسانی زوجین 10 866/0 تصور از پیامدهاي طالق 12 789/0
 اجتماعی-پایگاه اقتصادي 6 874/0 تفاوت عقاید 15 851/0
 نابسامانی اجتماعی 20 832/0 برآورده نشدن انتظارات 15 883/0
 بلوغ فکري و عاطفی 4 832/0 ي اطرافیانمداخله 10 850/0
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 نتایج تحلیل عاملی گرایش به طالق در بین زوجین .5جدول 
 

 
 
 
 
 

 
 

 هاي گرایش به طالقمؤلّفه

 
 

 عامل هاي  گرایش به طالق

  
 

ي کلّی آزمون نتیجه
K.M.O 

    
عامل 

 اول
عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

  

   786/0 طالق مزایاي زندگی مشترك را از بین می برد.

 

K.
M

.O
= 

0.
86

4
 

Si
g=

0.
00

0
 

   772/0 شود. طالق باعث متالشی شدن کانون گرم خانواده می
ي هزینه طالق گرفتن باعث به وجودآمدن مشکل در تهیه

 شود.زندگی می
750/0   

طالق گرفتن باعث بروز مشکل در تهیه و تأمین مسکن 
 شود. مناسب می

724/0   

   705/0 امروزه  طالق زیاد شده است،
طالق راهی درست براي پایان دادن به اختالفات خانوادگی 

 است.
 762/0  

 

  731/0  طالق گرفتن مشکالت روحی زیادي را به بار می آورد.
  723/0  طالق باعث آسیب دیدگی روحی و روانی خانواده می شود

  717/0  طالق گرفتن باعث تنها شدن می شود
  698/0  .شود روز مشکالت عاطفی میطالق گرفتن باعث  ب

 723/0   حاظرم طالق بگیرم حتّی اگر شده از حقوق قانونی ام  بگذرم.

 

حاضرم طالق بگیرم، حتّی اگر هیچ گاه نتوانم مجدداً ازدواج 
 کنم.

  702/0 

 684/0   حاظرم طالق بگیرم حتّی اگر از دیدن فرزندانم محروم شوم
 649/0   حاضرم طالق بگیرم حتّی اگر از دارایی هایم بگذرم

 631/0   حاضرم طالق بگیرم حتّی اگر از خانواده ام طرد شوم.
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 631/0   حاضرم طالق بگیرم حتّی اگر از خانواده ام طرد شوم.
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مقاله پژوهشی اصیل

ي تحلیل عامل گذاري شدند، بر اساس نتیجهی، عاطفی و رفتاري نامدست آمد که به ترتیب ابعاد شناختبا استفاده از روش تحلیل عامل سه عامل به
ي آزمون بارتلت، نیز ها براي تحلیل عاملی مناسب بوده و نتیجهتوان نتیجه گرفت که دادهدر تمام ابعاد می K.M.Oي آزمون و با توجه به آماره

 معنی دار است.
ه         افت  های
سال بود.به لحاظ  8/31میانگین سنّی آن ها سال قرار دارد و  45-16جمعیت نمونه این پژوهش بین   :گویانپاسخ  هاي جمعیت شناختیویژگی        

درصد باالي دیپلم  3/41درصد دیپلم و  6/32درصد مردان زیر دیپلم،  1/26درصد مرد بودند.از نظر سطح تحصیالت،   46درصد زن و  54جنسیت،
 -درصد باالتر از دیپلم تحصیالت داشتند. به لحاظ پایگاه اقتصادي 5/18درصد دیپلم و  7/28درصد زیر دیپلم،  7/52تحصیالت داشته و در بین زنان 

درصد از پایگاه باالیی برخوردار بودند.در خصوص سنِّ ازدواج، زنان نسبت به 7/30درصد در حد متوسط و 1/44درصد زوجین درحد پایین، 2/25اجتماعی، 
 5/11درصد توسط خانواده و همچنین  32درصد به انتخاب خودشان،  5/56تري ازدواج کرده بودند. درخصوص نحوه انتخاب همسر، یینمردان در سن پا

 درصد توسط اطرافیان همسرشان را  انتخاب کرده بودند. 
 توصیف آماري شاخص و ابعاد گرایش زوجین به طالق

دول ره .6ج صآما شاخ ده 1هاي  شکیل دهن ش ت رای ه طالقي گ  ب
 هاآماره ابعاد گرایش به طالق

 انحراف معیار میانگین
 11/3 5/87 بعد شناختی
 34/4 6/49 بعد عاطفی
 9/4 1/47 بعد رفتاري

 79/8 43/61 شاخص گرایش به طالق
 

دست آمده میانگین برمبناي  نتایج به دهد.) میانگین و انحراف معیار شاخص و ابعاد گرایش به طالق  را در میان زوجین نشان می6ي(جدول شماره
ي گرایش گانهشود.در میان ابعاد سهدر حد متوسط ارزیابی می 100درصد است که بر مبناي یک مقیاس صفر تا  43/61گرایش زوجین به طالق معادل 

است که با وجود شناخت ي قابل توجه ایناند. نکتهفتهابعاد  عاطفی و رفتاري  قرارگر از پس اي داشته واولیه و محوري به طالق، بعد شناختی جایگاه
ها و عواقب منفی طالق در جامعه، در ابعاد عاطفی و رفتاري گرایش متوسطی نسبت به طالق در زوجین وجود دارد.در مجموع باالي زوجین از هزینه

 درصد باال می باشد.5/38حد متوسط و در  درصد در5/31درصد زوجین گرایش به طالق در حد پایین، در 30توان گفت که در می
 :توصیف آماري شاخص و ابعاد متغیرهاي مستقل      

  

 به معناي باالترین میزان گرایش به طالق  است. 100تنظیم شده اند، صفر به معناي کمترین میزان گرایش به طالق  و  100ها  بر مبناي مقیاس صفر تا هم، شاخصبه منظور سهولت ف .1
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دول ره .7ج صآما شاخ ده 1هاي  شکیل دهن ستقلت رهاي م غی  ي مت
 درصد هاگزینه متغیرها درصد هاگزینه متغیرها

      
 پایین برآورده نشدن انتظارات

متوسط                        
 باال

5/43 
5/32 
4/24 

 پایین تفاوت عقاید
متوسط                        

 باال

5/26 
5/26 

47 
     

 8/74 میانگین 2/43 میانگین
 4/5 انحراف معیار 55/3 انحراف معیار

 پایین تصور از پیامدهاي طالق
متوسط                        

 باال

5/44 
5/29 

26 

مصرف رسانه 
 داخلی

 پایین
سط                        متو

 باال

27 
50 
23 

 9/51 میانگین 3/48 میانگین
 1/3 انحراف معیار 6/4 انحراف معیار

 پایین بلوغ فکري و عاطفی
متوسط                        

 باال

65 
5/20 
5/14 

مصرف رسانه 
 خارجی

 پایین
متوسط                        

 باال

5/24 
37 

5/38 

 7/82 میانگین 3/40 میانگین
 4/7 انحراف معیار 7/3 انحراف معیار

 پایین نابسامانی اجتماعی
متوسط                        

 باال

5/21 
5/31 

47 

 ناهمسانی زوجین
 

 پایین
متوسط                        

 باال

5/27 
5/23 

49 
 5/26 میانگین 34/61 میانگین

 3/3 انحراف معیار 7/8 انحراف معیار
نابسامانی 
 اجتماعی

  4/7 04/78 پایبندي دینی
 ي اطرافیانمداخله

 پایین
متوسط                        

 باال

67 
18 
15 

   
از هم گسیختگی 

 خانواده
 2/40 میانگین 7/4 86/39

 6/3 انحراف معیار 65/3 8/51 دست یابی به اهداف

 
 دهد.ار شاخص و ابعاد متغیرهاي مستقل را در میان زوجین مورد بررسی  نشان می) میانگین و انحراف معی7ي (جدول شماره  

شود. میانگین تفاوت عقاید پایین ارزیابی می 100درصد است که بر مبناي یک مقیاس صفر تا  2/43میانگین برآورده شدن انتظارات زوجین، معادل       
 ه نسبت به مسائل گوناگون زندگی زناشویی در بین زوجین مورد بررسی تفاوت زیادي وجود دارد.درصد است و نشان از این دارد ک 8/74زوجین، معادل

توجهی از زوجین مورد بررسی  پایین بوده  و همین مساله  نشان از  عدم شکل گیري ماي جمعی خانواده در بین بلوغ فکري و عاطفی در بخش قابل
هاي است که نشان از وجود تفاوت و اختالف زوجین از نظر(محلّ تولّد، سن، سطح سواد، ویژگی 5/26زوجین دارد.میانگین همسانی زوجین معادل 

باشد. یکی از درصد زوجین باال می15باشد و تنها در ي اطرافیان در زندگی زوجین پایین میها نشان از آن دارد که مداخلهجسمی و...) دارد. یافته
درصد از زوجین معتقدند که طالق 26هاي حاضر، تنها ه طالق،  نوع تصور از پیامدهاي طالق است.بر مبناي یافتهمتغیرهاي اثرگذار بر گرایش زوجین ب

طالق از نوعی قبح اجتماعی در بین زوجین   درصد زوجین این تصور پایین است. بنابراین، 5/44پیامدهاي مثبت زیادي در زندگی براي زوجین دارد و در 

 به معناي باالترین میزان گرایش به طالق  است. 100ق  و تنظیم شده اند، صفر به معناي کمترین میزان گرایش به طال 100ها  بر مبناي مقیاس صفر تا به منظور سهولت فهم، شاخص .1
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گر داخلی و خارجی (از باتوجه به مرزي بودن منطقه، کثرت مبادالت اقتصادي مرزي، و حجم بسیار باالي  مسافر و گردش جوان برخوردار است.
، یکی از متغیرهاي اثرگذار بر طالق، نابسامانی اجتماعی است. این متغیر از سه بعد اصلی تشکیل یافته است. بعد اول میزان از هم  کردستان عراق)

بندي باشد. بعد دوم، پايي  کیفري،  اعتیاد، و  طالق در  اعضاي خانواده پایین میها نشان از  آن دارد که  سابقهخانواده بود. یافتهگسیختگی 
میانگین بندي دینی در بین زوجین مورد بررسی دارد. بود که نشان از میزان باالي پاي  04/78دینی(میزان) بود. میانگین انجام مناسک و فرائض دینی 

درصد است که در حد 34/61معادل   شود. شاخص ترکیبی نابسامانی اجتماعیدرصد است که در حد متوسط ارزیابی می8/51دست یابی به اهداف، معادل 
به ترتیب در اي ارتباطی داخلی و خارجی شود. درخصوص مصرف رسانه هاي ارتباط جمعی داخلی و خارجی باید گفت مصرف رسانهمتوسط ارزیابی می

 حد متوسط و باال می باشد.
 :متغیرهاي مستقل با گرایش زوجین به طالق  بستگیهم تحلیل

 گرایش زوجین به طالق با متغیرهاي مستقل  بین بستگیهم ضرایب .8جدول   
 متغیر مستقل تائو کندال معناداري متغیّر مستقل تا ئو کندال  معناداري

 برآورده نشدن انتظارات 457/0 000/0 به اهدافدست یابی  -274/0 000/0
 تفاوت عقاید زوجین 347/0 000/0 پایبندي به دین -374/0 000/0
 تصور از پیامدهاي طالق 186/0 002/0 گسیختگی خانوادهاز هم 273/0 000/0
 بلوغ فکري و عاطفی 30/0 002/0 مصرف رسانه داخلی -308/0 000/0
 نابسامانی اجتماعی 489/0 000/0 خارجیمصرف رسانه  428/0 000/0
 سانی زوجینهمنا  315/0 005/0 تحصیالت -351/0 001/0
 ي اطرافیانمداخله 306/0 000/0 اجتماعی –پایگاه اقتصادي  466/0 000/0

ت زوجین، تصور از پیامدهاي طالق، بین برآورده نشدن انتظاراتوان گفت که ) آمده است می8بستگی که در جدول شماره (بر اساس نتایج تحلیل هم 
هاي خارجی، پایگاه اقتصادي ـ  سانی زوجین، مصرف رسانهگسیختگی خانواده)، ناهممداخله اطرافیان، تفاوت عقاید، نابسامانی اجتماعی(بعد از هم

 بندي به دین ونابسامانی اجتماعی(در ابعاد پايچنین، ، بستگی مثبتی وجود دارد. هماجتماعی ، بلوغ فکري و عاطفی با گرایش زوجین  به طالق هم
بستگی منفی با گرایش به طالق دارد؛ یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها گرایش به هم هاي داخلی و تحصیالتدست یابی به اهداف)، مصرف رسانه

ي  قابل توجه در این خصوص آن است که در میان بد.  نکنهیاطالق کاهش می یابد و با کاهش هر یک از این متغیرها، گرایش به طالق افزایش می
 بستگی را با گرایش به طالق داشته است.ترین هممتغیرهاي مستقل  نابسامانی اجتماعی قوي

 تحلیل رگرسیون:  
 ي شاخص گرایش زوجین به طالقضرایب تحلیل رگرسیونی چندگانه. 9جدول 
ستقل ر م غی م مت ا  تجمعی  R squareمقدار معناداريسطح  Betaمقدار ضریب  ن
 373/0 000/0 344/0 نابسامانی اجتماعی

 474/0 000/0 226/0 اجتماعی –پایگاه اقتصادي 
 505/0 000/0 165/0 برآورده نشدن انتظارات

 528/0 000/0 174/0 ي خارجیرسانه
    

 554/0 000/0 -158/0 تحصیالت
 563/0 000/0 -116/0 ي داخلیرسانه

 571/0 005/0 109/0 سانی زوجینهمنا 
بینی تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر یا متغیرهاي مستقل توان به تبیین و پیشتکنیک تحلیل رگرسیون، تکنیکی است که از طریق آن می      

ي اول، متغیر نابسامانی اجتماعی وارد ست. در مرحلهپس از انجام رگرسیون چندگانه به روش گام به گام هفت متغیر در معادله باقی مانده اپرداخت. 
شود ي بعد متغیر پایگاه اقتصادي ـ  اجتماعی به معادله اضافه میدرصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده، در مرحله3/37شود که به تنهایی معادله می

درصد رسیده و با اضافه شدن متغیر  5/50رآورده نشدن انتظارات، قدرت تبیین به رساند، با اضافه شدن متغیر بدرصد می 4/47که قدرت تبیین را به 
درصد  4/55چنین با اضافه شدن تحصیالت قدرت معادله براي تبیین تغییرات گرایش به طالق به درصد رسیده است، هم 8/52ي خارجی به رسانه
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 1/57سانی زوجین قدرت تبیین به درصد و با اضافه شدن  ناهم 3/56لی قدرت تبیین به ي داخچنین با اضافه شدن متغیر رسانهافزایش یافته است. هم
 کنند.درصد تغییرات گرایش به طالق را تبیین می1/57متغیر مستقل باال  7توان گفت که درصد رسیده است. در کل می

 :تحلیل مسیر 
 

 زوجین به طالقمجموع آثار مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر گرایش  . 10جدول
 جمع اثرگذاري اثر غیرمستقیم اثر مستقیم نام متغیر

 385/0 041/0 344/0 نابسامانی اجتماعی
 262/0 036/0 226/0 اجتماعی –پایگاه اقتصادي 

 190/0 016/0 174/0 ي خارجیرسانه
 -200/0 -042/0 -158/0 تحصیالت

 -107/0 009/0 -116/0 ي داخلیرسانه
 138/0 019/0 109/0 ینسانی زوجناهم

 165/0 - 165/0 برآورده نشدن انتظارات
گیرد.نتایج تحلیل مسیر روشی است که براي تعیین اثر مستقیم و غیرمستقیم، متغیرهاي موجود در مدل تحلیلی و نظام علّی مورد استفاده قرار می

هاي اساس داده )آمده است.بر10ي (ش زوجین به طالق در جدول شمارهمحاسبه مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مورد بررسی در گرای
 باشد.جدول بیشترین اثرگذاري مستقیم و غیر مستقیم  بر گرایش زوجین به طالق ، مربوط به متغیر نابسامانی اجتماعی  و  تحصیالت  می

 
 

ر ه . 2نمودا افت ی س  سا ر ا دل نظري که ب ش م ژوه پ ی  جرب ت تهاي  س ده ا ش م  تنظی د و  یی أ  1ت
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
  

    
 
    

ان زن و شوهر مطرح می شود، یک وجه مشترك می توان مالك یا توجیه قرار دادن متغیرانتظارات زوجین به عنوان متغیر واسطه اي مدل آن بود که در میان همه دالیلی که براي وجود اختالفات می .1
 )133: 1390ظارات زوجین است(صدیق اورعی،یافت و آن برآورده نشدن انت

  
 

 نابسامانی اجتماعی

گرایش به طالق

مسانی زوجینناه

اجتماعی-پایگاه اقتصادي

تحصیالت

مصرف رسانه داخلی

مصرف رسانه خارجی

انتظارات زوجین

۱۵۸/۰-

۲۲۶/۰

۱۷۴/۰

۱۱۶/۰- ۳۴۴/۰

۱۲۱/۰

۱۶۵/۰

۲۴۹/۰۰۵۵/۰

۲۵۶/۰-

۲۲۲/۰

۰۹۷/

۱۲۱/
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مقاله پژوهشی اصیل

ث و  ح جه  ب ري نتی  گی
باشد، به لحاظ تـأثیرات گسـترده در رونـد رشـد      ي انحالل قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر می ي اجتماعی که در برگیرنده ا چون مسئله هم طالق        

ي گذشـته   ماهـه  8 در کـه  دهدمی نشان آمارها .سزایی برخوردار است تر از اهمیت به رگونی در ساختار خانواده و مناسبات اجتماعی وسیعجمعیت و نیز دگ
 ). www.farsnews.irدرصدي به خود گرفته است(6میزان  طالق رشد  1390، در مقایسه با زمان مشابه در سال  1391سال 
 از 1389 سـال  در نظـام  کلّی هايسیاست و چهارم توسعه يبرنامه قانون در هم و ایران يساله 20 انداز چشم سند در هم یدارپا يخانواده يمسئله      
 خواهد هاییویژگی چنین اندازچشم افق در ایرانی يجامعه است. شده داده اختصاص موضوع این به موادي و نبوده گذاران دورسیاست و ریزانبرنامه دید

 سایت دولت). خانواده(وب مستحکم نهاد درآمد، مناسب توزیع برابر، هايفرصت تامین اجتماعی، غذایی، امنیت رفاه، سالمت، از برخوردار:داشت
ي  گرایش زوجین به طالق در شـهر مـرزي بانـه    کنندهبستگی  به بررسی عوامل پیش بینیتا در چارچوپ روش هم  داشت آن بر سعی مقاله این         

ي مورد بررسی،  فرضیاتی مطرح و آزمون شدند. فرضیات تحقیق در سطح معنـاداري و شـدت   هاي مرتبط با مسألهپردازد. در این نوشتار بر اساس نظریهب
تعدادي از فرضیات ي ضعیفی با  گرایش زوجین به طالق نشان دادند. باالیی در مرحله اول بررسی مورد تأیید قرارگرفتند، هر چند برخی از متغیرها رابطه

ي تحلیـل رگرسـیونی چنـدمتغیره، نشـان دادنـد کـه       ي متغیرهاي مستقل با گرایش زوجین به طالق به وسیلهي دوم تبیین، یعنی بررسی رابطهدر مرحله
آید که تا چه اندازه دسـتگاه  پیش میها مباحث نظري ي مستقل و معنادار و قابل قبولی با گرایش زوجین به طالق ندارند. طبعاً بر مبناي این تحلیلرابطه

د و واحـد  مفهومی و نظري در تبیین گرایش زوجین به طالق از قدرت تبیین برخوردار است؟ البتّه باید در نظر گرفت که سطح تحلیل در این تحقیق، خُـر 
 اند.ها و فرضیات مطرح شده  نیز در این سطح بودهتحلیل آن فرد بوده و نظریه

ي باالي آسیب پذیري درصد از زوجین مورد بررسی گرایش متوسط و رو به باالیی به طالق داشتند.این مسأله نشان از آستانه70ان داد که ها نشبررسی    
در اجتماع بی ثباتی را  و اجتماعی تزلزل تواندمورد بررسی دارد که در سطوح کالن می جامعه در خانوادگی هايارزش و خانواده شدن بها، کمانون خانواده

هاي حاضر مؤید مطالعات تجربی به انجام رسیده دراین خصوص است و همین امر گویاي آن است که طالق به یک مسأله و آسیب زند. یافتهامن
از تغییرات اجتماعی  اي که آمریت نهادي و نمادین نشانگان فرهنگی و اجتماعی آن متأثّري در حال گذار  ایران تبدیل شده است؛ جامعهجتماعی در جامعه
بستگی را با گرایش به ترین همنابسامانی اجتماعی قوي ي حاضر نیزها و رقباي جدي روبرو ساخته  است. بی جهت نیست که در مطالعهرون زا با  چالش

ترین توان گفت که مهمرت دیگر میدرصد) به وجود آمده در گرایش به طالق را تبیین کرده است؛ به عبا 3/37طالق داشته است و بیشترین تغییرات(
تغیرات محیطی امل افزایش گرایش به طالق، متغیر نابسامانی اجتماعی بوده است.ناگفته پیدا است که  نابسامانی اجتماعی متأثّر از تغییرات ارزشی و 

قتصاد غیررسمی،  تغییرات شدید در وضع اقتصادي منطقه، دلیل تجارت مرزي و رشد اي مرزي بانه، به). در منطقه144: 1385باشد(غفّاري و ابراهیمی،ی
گی ندهفزایش نامتعارف حجم سرمایه اقتصادي در میان بخشی از مردمان این منطقه، تعادل اقتصادي و اجتماعی به هم خورده  و به تبع آن  از جاک

ي مرزي شدت بخشیده است. از این رو در میدان را در این منطقه ي نشانگان سنّتی و مدرنرهنگی پدیدارگشته است. شرایط مذکور، تقابل و مواجهه
باشند. چنین شرایطی باعث گرایی میطلبی، مصلحت گرایی فردي، سودگرایی و ابزارهایی در حال عرض اندام هستند که مروج لذّتورد مطالعه، ارزش

دلیل نیست که در پی هاي جوان شده است. بیی در بین اعضاي جامعه به ویژه زوجهاي ارتباطپذیري کنشگی و  آسیبي روابط انسانی  و شکنندستحاله
ها و هنجارهاي فرهنگ بومی و سنّتی منطقه، طالق قبح اجتماعی خود را از دست داده است. به زعم دورکیم هرقدر وجدان جمعی ضعیف آمریت ارزش

هاي منفی منتسب به طالق رزشی و هنجاري حادتر است. با تضعیف وجدان جمعی، ارزشهاي اوي باشد، حساسیت  عمومی در مقابل تخطّی از بنیان
 ). 185: 1386داند، رواج آن را نیز موجب خواهد شد(کاملی،اي عادي و طبیعی میاي که طالق را پدیدهدیگر، جامعهعبارتیابد. بهاهش می

ي ایران، نابسامانی اجتماعی  و روند تغییرات ارزشی را شدت بخشیده است. زا در جامعهتغییر برونهاي ارتباط جمعی نیز به عنوان یکی از منابع رسانه      
ي مستقیم و معکوسی با گرایش به طالق داشته اي به ترتیب رابطههاي ماهوارههاي تلویزیون ملّی و کانالها و شبکهر مبناي نتایج حاضر، مصرف کانال

دهی به عقاید، نگرش و رفتار مخاطبان است که موافق با ها در شکلي کاشت مبنی بر نقش رسانهنظري و تجربی نظریه ست. این امر مؤید اعتبار
ي این تغییرات ارزشی، باال رفتن سطح توقّعات و احساس برآورده نشدن انتظارات در زندگی مشترك و رشد از جمله ) است.1386نعیمی( ي تجربی طالعه

)، 1383قطبی( ي مذکور مؤید مطالعات تجربیاست. یافتهي مستقیمی با گرایش به طالق داشتهثبت از پیامدهاي طالق است که رابطهدریجی تصور م
ین ها و بسترهاي مساعد در بین زوجچه تغییرات ارزشی را دامن زده است وجود زمینه) بوده است. البتّه آن1389)، غیاثی و همکاران(1386هرامی کاکاوند،(

سانی زوجین و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی زوجین اشاره نمود. توان به سطح نازل بلوغ عاطفی و فکري، سطح باالي ناهمست. از جمله عوامل مساعد می
د؛ به بیان دیگر با افزایش ي حاضر به نوعی در تقابل با این تصور متعارف بوصور غالب بر وجود موانع اقتصادي بر  افزایش میزان طالق داللت دارد.یافته

؛ 1372ه کران،نابع در دسترس مادي زوجین، گرایش به طالق افزایش یافته است. این یافته در تقابل با نتایج مطالعات قبلی(براي مثال، سیف اللّهی نن
-در گرایش زوجین به طالق است که بهي عوامل فرهنگی ) است. این مسأله گویاي نقش عمده1388؛ پور صادق کردي،1379؛ رحیمی،1376آمیز،صدق

 لیل مرزي بودن این منطقه و نابسامانی اجتماعی و تغییرات ارزشی نشأت گرفته از آن شدت یافته است.
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ن انتظارات، آمده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهاي نابسامانی اجتماعی، پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی، برآورده شددستنتایج به      
ي گرایش به طالق کنندهبینیسانی زوجین  به ترتیب مهم ترین متغیرهاي پیشهاي داخلی، ناهمهاي خارجی، سطح سواد،  مصرف رسانهمصرف رسانه

 درصد از تغییرات گرایش به طالق را تبیین کرده است. 1/57اند و در مجموع بوده
 وارفهرست به صورت توانکه می نمایدمی ضروري طالق آمیز ي مدیریت مسالمتحوزه در پیشنهادهایی حطر پژوهش این هاي یافته به باتوجه     

 بدان اشاره نمود:
 راهبردهاي زندگی، هايمهارت آموزش عناوین ازدواج تحت از قبل آموزشی هايدوره برگزاري طریق از رفتاري صحیح هايشیوه آموزش 

 . ... و باروري بهداشت زوجین، وتکالیف حقوق خانواده، کارکرد ارتقاي
 اختالفات. بروز هنگام در خانواده يمشاوره مراکز به هاخانواده يمراجعه فرهنگ ترویج 
  ازدواج. از قبل زوجین ـ رفتاري اخالقی هايو ویژگی خصوصیات شناخت و آشنایی لزوم بر تأکید و گزینیسانهم فرهنگ ترویج 
ط اخالقی هايارزش به بنديبراي پاي  سازي فرهنهمسران. توس 
ازدواج. سنّتی هايروش اصالح و همسرگزینی صحیح معیارهاي و هاشیوه آموزش 
ازدواج يدر آستانه پسران و دختران براي خانواده يمشاوره ازدواج، يزمینه در حقوقی آموزش برگزاري . 
زنان درخصوص حقوق خانواده هايآگاهی ارتقاي. 
جوانان مسائل نسبت به والدین آشناسازي آموزش و. 
 زندگی زوجین جوان کیفیت و روان سالمت ارتقاي براي افراد والدین تقویت نقش حمایتی. 

 مندسازي    هاي متنوع آموزشی در جهت تواني برنامهي ملّی با تأکید بر عالیق و سالیق جوانان و تهیهتقویت  رسانه              
 هاي جوان.زوج              
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 منابع          
 34-41 )،2(1ي رونق، ؛ نشریهشناختی طالقدر پی تبیین جامعه .)1369پیران، پرویز (

 ي کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران.ي علوم اجتماعی، پایان نامه، دانشکدهعلل و عوامل مؤثّر در طالق .)1359تقی زاده، اسماعیل(

 .87-67)، 4(2 ،شناسی زناني جامعهنامه،  فصلسبک زندگی و مدیریت بدن .)1390ري، بیژن(خواجه نو

شناسی دانشگاه علّامه ي جامعهرشته ، ي کارشناسی ارشد، پایان نامهعوامل مؤثّر بر درخواست طالق در شهر تهران .)1375جلیلیان، زهرا(
 طباطبایی.

ي جامعه شناسی دانشگاه رشته، ي کارشناسی ارشد، پایان نامهودکشی جوانان در استان کردستانعوامل مؤثّر بر خ.)1388حسن پناه، حسین(
 تربیت مدرس.

 .34-30، )3(6، پیک ماما، علل و عوامل مؤثّر بر طالق در شهر تهران .)1370دانش، کتایون و همکاران(

 سی ارشد دانشگاه تهران.ي کارشنا، تهران، پایان نامهعلل و عوامل طالق .)1356داودي، پرستو(

ي رحمت اله صدیق سروستانی،تهران، ،ترجمهرویکردهاي نظري هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی .)1382رابینگتن،ارل و مارتین واینبرگ(
 انتشارات دانشگاه تهران،

 100-112 )،34و  33(8ي جمعیت، نامه، فصلبررسی عوامل طالق در استان خراسان .)1379رحیمی، حسین(

، ي پژوهش زناننشریهشناسی میزان گرایش به طالق, تحلیل جامعه .)1386ریاحی، محمداسماعیل؛علیوردي نیا، اکبر و بهرامی کاکاوند ، سیاوش (
5)3 ،(14-109. 

 ي محسن ثالئی، تهران: انتشارات علمی. ، ترجمه شناسی در دوران معاصري جامعهنظریه .)1386ریتزر، جورج(

 .31ي ي علوم اجتماعی، شمارهنامه، فصلها بر تمایل به تغییر سبک زندگیبررسی تأثیر رسانه). 1385نورالدین( رضوي زاده،

 ؛چاپ دوم ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. طالق:پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن .)1376سارو خانی، باقر(

 ، تهران: انتشارات سروش.خانواده مقدمه اي بر جامعه شناسی .)1385سارو خانی، باقر(

 ، تهران: نداي آریانا.آسیب شناسی خانواده)، 1386ستوده، هدایت اله و بهاري، سیف اله(

 .، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور شناسی انحرافات اجتماعیجامعه .)1383سخاوت، جعفر(

 اسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ي حمید الی، ترجمهشناسی تاریخی خانوادهجامعه .)1370سگالن،م(

 .152-141، 3ي علوم اجتماعی،  ، نامههاهاي طالق،کاربرد روش تجزیه عاملی ارتباطبررسی علّت .)1372سیف اللّّهی ننه کران، ح.ا(

کلّ پزشکی قانونی ي گیرشناسی زوجین در حال طالق ارجاعی به ادارهمطالعات همه .)1383شیرزاد، جالل و کاظمی فر، امیر احمد(
 .207-212، 36، ، پزشکی قانونی1379استان همدان در سال 

-26)، 39(4ي اصالح و تربیت، ، مجلّههایی که منجر به اختالف خانوادگی و طالق می شوندبررسی عامل .)1377صالح صدق پور، بهرام(
30. 
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عوامل پيش بينی کننده ی گرایش زوجين به طالق در مناطق مرزی / قادر زاده،  اميد و همکاران

دانشگاه  ،شناسیي کارشناسی ارشد جامعهي دورهنامه،پایانشیراز هاي مؤثّر بر سازگاري زناشویی دربررسی عامل .)1376صدق آمیز، خلیل(
 شیراز.

 ، مشهد: جهاد دانشگاهیشناسی مسائل اجتماعی ایرانجامعه .)1390صدیق اورعی، غالمرضا(

 ، تهران: انتشارات لویه.تغییرات اجتماعی .)1385غفّاري، غالمرضا و ابراهیمی لویه، عادل(

، ي شیرازکننده به دادگاه هاي خانوادهبررسی علل اجتماعی گرایش به طالق در بین زنان مراجعه .)1389غیاثی، پروین و همکاران(
 .24-11)، 3(1ي زن و جامعه، نامهفصل

، رفاه ي دولت آبادي ساکن در منطقهوضعیت طالق و برخی عوامل مؤثّر بر آن در افراد مطلّقه .)1383قطبی، مرجان و همکاران(
 .271-286، 3هار، اجتماعی، ب

 .73-56)، 3(9ي دانش انتظامی، نامهفصلبررسی توصیفی علل و عوامل مؤثّر در بروز آسیب اجتماعی طالق،  .)1386کاملی، محمدجواد(

ي کارشناسی ارشد نامه، پایانبررسی طالق و عوامل اجتماعی ـ  جمعیت شناسی مؤثّر بر آن در شهرستان خوي .)1372گلشن،صیاد(
 ي جامعه شناسی دانشگاه تهران.رشته

 ي منوچهر صبوري، تهران: نشر نی.، ترجمهشناسیجامعه.)1379گیدنز ،آنتونی (

 ي نوین توالیی، تهران:امیر کبیر.، ترجمهي جامعه شناختیمشکالت اجتماعی و نظریه .)1376مرتون، رابرت کی(

 شناسی دانشگاه تهران.ي جامعهي کارشناسی ارشد رشتهنامه،تهران: پایانالقبررسی عوامل اجتماعی مؤثّر بر ط .)1354مهپویان، ابوالقاسم(

 .42-33)، 4(8، اندیشه و رفتار، رضامندي زناشویی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شیراز .)1382میراحمدي زاده و همکاران(

شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ي تخصصی جامعه، مجلّهطالق يتأثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پدیده .)1386نعیمی، محمدرضا(
 .61-43)، 1(1شوشتر،

 ، تهران: قطره.ها در روابط زناشوییحلها و راهمدیریت روابط زناشویی، آسیب .)1390یونسی، سیدجالل(

 . آمارهاي طالق شهرستان بانه .)1384-191ي ثبت احوال شهرستان بانه(اداره
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