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اي در اســتان  مطالعــه:نســلي نگــرش بــه طــالقبررســي بــين
 زنجان

  
  3مريم پوركسمايي*  2پيام روشنفكر*  1اهللا فالحي گيالن روح

  

  چكيده 
افـراد   ،جامعه آماري. كند هاي مختلف واكاوي مي اين پژوهش نگرش نسبت به طالق را در نسل

گيـري چنـد    كـه بـا روش نمونـه   هسـتند  سال و باالتر ساكن در اسـتان زنجـان    15) مرد و زن(
متناسـب بـا طـرح    (متناسب با حجـم جمعيتـي هـر يـك از شـهرها       و بندي شده اي طبقه مرحله

طور تصادفي و سيستماتيك مطالعـه شـده    نمونه به 610 ،)1385 سال آمارگيري نفوس و مسكن
، اما )درصد پاسخگويان 4/47(دهد كه نگرش به طالق هنوز منفي است  ان ميها نش يافته. است

ها، اين تغييـر نگـرش    تحليل جنسيتي داده. نسلي كاهش يافته است طور بين مخالفت با طالق به
هاي جديد با سنگيني صدمات عـاطفي   موافقت نسل. دهد نسلي را در بين زنان با معني نشان مي

مـوردي اغلـب    زندگي زناشويي دشوار به طالق كاسته شـده و بـر بـي   ناشي از طالق و ارجحيت 
  . هاي اجتماعي با طالق اجماع بيشتر شده است مخالفت

  واژگان كليدي
  . گرايي و بحران خانواده گرايي سنتي گرايي اختياري مدرن، خانواده طالق، نسل، خانواده

  

  139-156صص   1391بهار  شماره دوم  سال اول  فصلنامه راهبرد اجتماعي و فرهنگي 
                                                                                                                                                       

ريـزي   شناسي دانشگاه تهران و كارشناس گروه اجتماعي مركـز مطالعـات و برنامـه    كارشناس ارشد جامعه. 1
  . شهر تهران

  .گروه مطالعات راهبردي مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهرانپژوهشگر و عضو . 2
  . عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، واحد آستارا. 3
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  مقدمه 
چهارده طالق در كل كشـور رخ   ،از هر صد ازدواج 1388دهد كه در سال  آمارها نشان مي

بـر اسـاس آمـار ارائـه     . طالق نيز گذشته اسـت  26داده و اين آمار براي استان تهران از مرز 
، صد و بيست و پنج هزار و هفتصـد  1388در سال  1شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور

در منـاطق  مـورد  صد و شش هـزار و پانصـد و چهـل و هشـت     (و چهل و هفت واقعه طالق 
  .بـه ثبـت رسـيده اسـت    ) در منـاطق روسـتايي  مـورد  شهري و نوزده هزار و صد و نـود و نـه   

ه طـالق ثبـت   چهارد ،روز سيصد و چهل و پنج و در هر ساعت در هر شبانهبه عبارت ديگر، 
 8/13، 1387شده كه نسبت به تعداد صد و ده هزار و پانصد و ده ثبت واقعه طالق در سـال  

  ). 1389حي و ديگران، فال(درصد افزايش يافته است 
داراي آثار و پيامدهاي عميق اقتصادي، اجتماعي، رواني، قانوني و والديني بـر   ،طالق 

هـاي   بسـياري از بررسـي  ). Weiss, 1975(اع است مردان و زنان مطلقه، فرزندان طالق و اجتم
پريشــي، عــدم تعــادل  انجـام شــده، از رابطــه بــين طــالق بــا اعتيـاد، جــرم و بزهكــاري، روان  

كننـد   ستيزي و نظاير آن حكايت مي شخصيتي، مسائل آموزشي و تربيتي، خودكشي، جامعه
مراكـز بـازپروري   درصـد از مراجعـان بـه     5/2دهـد كـه    تحقيقات نشان مـي ). 1369پيران، (

درصـد كودكـان    26و  درصد دختران فراري 95، )1378 ،محمدي گل(معتادان كل كشور 
هايي هستند كـه پـدر و مـادر آنهـا طـالق       ، از فرزندان خانواده)1383باالزاده،  علي(خياباني 
به گـزارش سـازمان بهداشـت جهـاني، در     . كنند با نامادري و يا ناپدري زندگي مييا  گرفته
عامل مرتبط با خودكشي، طالق است ترين  مهم كشور مورد مطالعه در اتحاديه اروپا، سيزده

گـذارد و موجـب    اي بـر كودكـان مـي    طـالق تـأثير فزاينـده    عالوه بر ايـن، ). 1380اميدي، (
                                                                                                                                                       

در زمينه طالق، نهادهاي مختلف از جمله سازمان بهزيستي، سازمان ملـي جوانـان و سـازمان ثبـت احـوال      . 1
از همين رو، كليه آمـار اسـتفاده شـده در    . ق ندارنددهند كه اين آمار معموالً با هم تطاب كشور، آمار ارائه مي

است كه معتبرترين ) دفتر آمار و اطالعات جمعيتي(كشور  ثبت احوال اين قسمت برگرفته از نشريات سازمان
  . دهد آمار در زمينه طالق را ارائه مي
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اما آيـا بـا   . گردد افزايش فرزندان تك سرپرست خانوار و افزايش زنان سرپرست خانوار مي
وجود پيامدهاي ناگوار مذكور، اين پديده از منظـر اعضـاي جامعـه نيـز ناپسـند اسـت و بـه        

هاي  آيا نگرش افراد جامعه به اين پديده منفي است؟ آيا اين نگرش طي نسلديگر، تعبيري 
  د؟كن مختلف تغيير مي

نگرش منفي به طالق نزد مردم يـك جامعـه در ايجـاد هنجارهـاي محـافظ خـانواده و       
ايـن نگـرش در جوامـع سـنتي     . موانع ذهني و اجتماعي براي بروز طالق نقش مهمـي دارنـد  

هاي دينـي و يـا عـرف صـلب و غيـر قابـل تغييـر دارد و تـداوم آن در          بيشتر ريشه در آموزه
گرايي مدرن  هاي ديني و هم از نوعي خانواده اي آموزهجوامع مدرن ممكن است هم از بقاي

دليل اهميت خـانواده   برخي انديشمندان معتقدند كه اشكال اوليه سرمايه داري به. ناشي شود
از آن گـرايش دارنـد   ) حقـوقي و اقتصـادي  (در بازتوليد ساختار اقتصاد به تبليـغ و حمايـت   

) باال بـودن نـرخ طـالق   (يش بروز طالق همچنين بايد توجه داشت كه افزا .)1386انگلس، (
در يك جامعه علل مختلفي دارد كـه برخـي مـادي و عينـي و برخـي هـم ذهنـي در حـوزه         

يـا   ارزش شـدن خـانواده   ها هستند و هميشه افزايش نرخ طالق نشانگر بـي  ها و نگرش ارزش
 يـژه و بـه نگرش مثبت به طـالق را در جوامـع مـدرن و     ،به هر روي ،ننگ مطلقه بودن نيست

اگر در يك ماتريس مفهومي تقاطع نرخ طـالق در جامعـه بـا    . توان يافت پسامدرن بيشتر مي
تـوان چهـار حالـت مختلـف را مفـروض داشـت كـه         مـي  ،نگرش به طالق را در نظر آوريم

  . گيرند هاي آن قرار مي جوامع مختلف كنوني در يكي از زيرمجموعه
بـودن نگـرش بـه طـالق را بيشـتر در      حالت پايين بودن نرخ طـالق در جامعـه و منفـي    

اگر نرخ طالق پايين بوده و نگرش منفي  .)تركيهمانند (يابيم  جوامع خانواده گراي سنتي مي
گرايـي سـروكار    با نـوعي جامعـه مـدرن بـا تـداوم اختيـاري خـانواده        ،هم به طالق كم باشد

معه اگر نگـرش  اما در صورت باال بودن نرخ طالق در يك جا .)ژاپنمانند ( خواهيم داشت
بـا يـك جامعـه مـدرن كـه دچـار بحـران         ،)حتي مثبت باشد(مردم به طالق هم منفي نباشد 

رغـم بـاال بـودن نـرخ      اگر علي .)دانمارك و سوئدمانند (هستيم گرايي است مواجه  خانواده
گرايـي بـدون پـذيرش     با بحـران خـانواده   ،نگرش به طالق هنوز نزد مردم منفي باشد ،طالق

گذار است و بـه احتمـال زيـاد     اجه خواهيم بود كه بيشتر ويژگي جوامع در حالاجتماعي مو
  . بيشترين شباهت جامعه ما به همين مورد اخير خواهد بود
نكـه در يـك   آتوضـيح  . كنـد  تـر مـي   در مواردي هم شكاف نسلي اين بحث را پيچيده
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هـاي مختلفـي كـه     نگرش نسل ،باشد) سوي تجدد به(ار ذاگر درحال گويژه  بهجامعه فرضي 
هـاي   ممكن است متفاوت باشد و يا طي نسل ،كنند همزمان با يكديگر در جامعه زندگي مي
هاي ذهني و هنجاري حفظ خانواده تضـعيف شـود    مختلف تغيير كند و ممكن است پشتوانه

ر البته اين بدان معنا نيست كه اگـر آمـا  . و طالق هم زياد شود) يعني نگرش منفي كم شود(
حتماً نگرش منفي به طالق كم شده و يـا ايـن عامـل بـوده كـه       ،اي زياد بود طالق در جامعه

باال رفتن تمايـل زنـان   براي مثال، (بلكه ممكن است علل ديگري  ،باعث افزايش طالق شده
در اينجـا اگـر هنـوز     .دخيـل باشـند  ...) به حضور در عرصه عمومي و مشاركت اقتصـادي و 

 ،شود باشد باعث كنترل بحران شده و بروز طالق كمي تعديل مي نگرش منفي وجود داشته
هم از بين رفتـه باشـد و عوامـل ديگـر هـم      ) عنوان مانع بروز طالق به(ولي اگر نگرش منفي 
، آنچـه  ريـزان  گـذاران و برنامـه   بـراي سياسـت  . رود ها بـاال مـي   نرخ ،باعث ايجاد طالق شود

  عه در چه وضعيتي است؟ ع است كه جامودانستن اين موضاهميت دارد، 
  ماتريس مقدورات مفهومي ارتباط نرخ طالق با نگرش جامعه به طالق. 1جدول 

 
 نگرش به طالق

 مثبت منفي

نرخ 
طالق

 گرايي با پذيرش اجتماعي بحران خانوادهگرايي بدون پذيرش اجتماعيبحران خانواده باال

 اختياري/مدرنگرايي  خانواده اجباري/گرايي سنتيخانوادهپايين

در اين پژوهش مسئله اين است كه ما در زمينه نگرش به طالق دچار شكاف نسلي هستيم يا 
گانـه فـوق   چهارجامعه در چه وضـعيتي از   ،بر اساس مدل مذكورديگر آنكه توافق نسلي و 

اين پژوهش به علل ايجـاد شـكاف نسـلي، يـا افـزايش نـرخ        الزم به ذكر است كه در .است
كه آيا در نگرش به داده شده بلكه فقط نشان شود،  پرداخته نميدو  ارتباط علي اينطالق يا 

همچنــين نگارنـدگان ايـن مقالـه بــه    . چيسـت  تغييـر و ايـن   طـالق تغييـر نسـلي اتفـاق افتــاده    
تصـويري از  ارائـه   ،، بلكه هدف از بررسي ايـن بخـش  يستندها ن جستجوي عوامل ايجاد نسل

بندي آن در اين مقالـه و همچنـين هـدف از مـرور ادبيـات بـودن يـا نبـودن          نسل، براي طبقه
  . انقطاع نسلي در ايران، نشان دادن نظرات مختلف در اين حوزه است

  رويكرد نظري . 1
با ايـن حـال وفـاق     ،تعاريف بسياري از نسل شده است كه دهد بررسي مفهوم نسل نشان مي
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 :عنوان آغازگر مباحث نسلي معتقد اسـت  مانهايم به. معناي نسل وجود ندارد كامل در مورد
» برآمده از تجربيات مشـترك تـاريخي و فرهنگـي افـراد اسـت      ،عنوان يك واقعيت نسل به«
)Diepstvaten, 1999(.  هـاي طبيعـي،    وقـايعي همچـون جنـگ، مصـيبت     :معتقـد اسـت   1وايـت

شـود   گيـري نسـل مـي    هاي شكل ي و غيره زمينهتغييرات ناگهاني سياسي، جمعيتي و اقتصاد
هـاي تـاريخي    عنوان گروهي از افراد كه در زمينـه  بيكر نسل را به). 35: 1383، آزاد ارمكي(

در نهايت كرتـزل مفهـوم نسـل را در    . داند مشخص و عاليق خاص از هم تفكيك شده، مي
 .ت خويشاوندي اسـت در دسته اول مفهوم نسل همچون نسب :كند بندي مي چهار دسته تقسيم

در مفهوم سـوم همچـون مرحلـه زنـدگي و در      ،دوره هاي هم در مفهوم دوم، همچون گروه
هـاي   سـاز قمـي مـالك    چيت). Kertzer, 1983(آخر مفهوم نسل همچون دوره تاريخي است 

  : كند ام شده به چهار دسته تقسيم ميمبتني بر تحقيقات انجرا تمايز نسلي در ايران 
وقـايع مهـم تـاريخي     .3، پـذيري  تجارب مشترك جامعه .2 ،مالك سن و همساالن .1

  ). 91-92: 1386ساز قمي،  چيت(هاي نسلي  تجربه .4و  ...همچون جنگ، انقالب، كودتا و
همچنين در تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است سه نسل تشـخيص داده شـده   

  : كه در جدول زير آمده است

  ايسه تعريف نسل در تحقيقات مختلف داخليمق. 2جدول 

 محمدي آزاد اسماعيلي آزاد ـ غفاري 

 40-60 ها ها و مادربزرگپدربزرگسال به باال45 سال به باال61 نسل اول

 20-40 پدرها و مادرها 30-45 25-60 نسل دوم

 زير بيست سال فرزندان 15-29 15-24نسل سوم
  102: 1386ساز قمي،  چيت: منبع

) 1383(معيــدفر  .هــا، بــودن يــا نبــودن انقطــاع نســلي اســت نكتــه ديگــر در خصــوص نســل
هاي موجود در باب وجود يا عدم وجود شكاف نسـلي در ايـران را بـه چهـار دسـته       ديدگاه

كه خود بـه دو  هستند دسته اول معتقدان به وجود شكاف نسلي در ايران  :تقسيم كرده است
قائل به تفاوت نسـلي  ، دسته دوم. شوند اف نسلي منفك ميبينان به شك دسته بدبينان و خوش
دسته سوم مسائل اصلي را نه گسست نسلي، بلكه گسستي فرهنگي  ،ها هستند نه شكاف نسل

                                                                                                                                                       
1. Wyait 
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داند و سرانجام، ديدگاهي كه با بيم و اميد، شـرايط فعلـي را در صـورت عـدم مـديريت       مي
كننـد   اف نسـلي تلقـي مـي   هاي نسلي تـا سـرحد شـك    صحيح، داري پتانسيل گسترش تفاوت

  ). 18: 1388ساروخاني، (
به دو عرصه مدافعان انقطاع نسـلي و مخالفـان آن   را ادبيات نسلي ) 1386(آزاد ارمكي 

است و در نهايت جهت فهم وضعيت نسلي در ايران سه نوع ديدگاه را نام كرده بندي  تقسيم
  . تغيير نسلي .3و  گسست نسلي .2، توافق نسلي. 1: برد مي

ها بر اساس بستر واحد فرهنگي و وحدت  آيد كه نسل وافق نسلي در صورتي پيش ميت
بدين . هاي عملي يكسان داشته و توافق اجتماعي و فرهنگي شكل گرفته باشد صورت ،رويه

نظام مفهـومي و  . گونه است لحاظ با وجود توافق نسلي، وجود شكاف امري توهمي و خيال
بــدين معنــي كــه . نظريــه ســاختي اســت ،تعلــق اســتنظــري كــه ايــن نــوع رويكــرد بــدان م

. كنـد  امكان ظهور تزاحم را فـراهم نمـي   ،ساختارهاي متصلب در سطح فرهنگي و اجتماعي
آنچه هست اخـتالف   ،ها وجود ندارد اساساً شكافي ميان نسل: مدافعان اين رويكرد معتقدند

 امي جوامـع و از جملـه  طـور طبيعـي در تمـ    ناچيز يا در مواردي نادر قابل توجه است كـه بـه  
 تـوان از دو مفهـوم   در گسسـت نسـلي مـي   ). 50: 1386آزاد ارمكـي،  (كشور ما وجود دارد 

انقطاع نسلي به شكل نهايي گسست نسلي كه توأم . نام برد» گسست نسلي« و» انقطاع نسلي«
به عبـارت ديگـر گسسـت نسـلي مقدمـه دسـتيابي بـه        . شود ها است، اطالق مي با تزاحم نسل

بيشـتر بـا مفهـوم     ،با وجود اختالط دو اصطالح گسست و انقطـاع نسـلي  . ع نسلي استانقطا
ارتباطي بين نسلي و  زيرا انقطاع نسلي حد نهايي بي ،گسست نسلي تا انقطاع نسلي كار داريم

گسست در وضـعيتي  ). 52: همان(ها است  آميز بين نسل در بعضي از سطوح رابطه خصومت
از طـرف ديگـر،   . امكـان تعامـل و رابطـه بـا يكـديگر را ندارنـد      هـا   گيرد كه نسـل  شكل مي

 أشود كه حـداقل توافـق فرهنگـي و اجتمـاعي كـه منشـ       گسست نسلي به موقعيتي اطالق مي
ها با يكديگر بر  رابطه نسل ،در رويكرد گسست). 52: همان(تزاحم نسلي است، وجود دارد 

ل منجر به فاصله گرفتن از يكديگر نيازي و استقالل كامل است كه در عم مبناي احساس بي
گيـرد   هـا شـكل مـي    در نتيجه انقطاع نسـل . انجامد شود و به مرزبندي و جدايي كامل مي مي

مكي معتقد است كه تفاوت نسلي به معناي قبول حضور همزمـان سـه نسـل    رآزاد ا). همان(
ز اوضـاع و  هر نسل با توجه به درك و فهمي كه ا. مستقل با يكديگر در متن اجتماعي است

 ،هاي پيراموني دارد، هويت مستقل يافته و در اين حال نيز به لحاظ حضور همزمـان  موقعيت
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كنند و بدين لحاظ است كه تغيير نسلي در فراينـدي كـه در آن ضـمن     رابطه تعاملي پيدا مي
اما در اينكـه  ). همان(گيرد  شود، گسست و همساني شكل مي هاي متفاوت ديده مي موقعيت
تـر اسـت، مناقشـه     نزديك) گسست يا همساني نسلي(يك از دو طرف  سلي به كدامتفاوت ن

  ). 1386و آزاد ارمكي،  1382باقري، (وجود دارد 
خـانواده  . هاي ارزشـي در حـوزه خـانواده واجـد اهميـت اسـت       در اين ميان دگرگوني

ميـان  عنوان كانون اصلي تعامل طبيعي بـين نسـلي، ضـمن فـراهم سـاختن رابطـه تعـاملي         به«
تحوالت ). 570: 1383آزاد ارمكي، (» هاي نسلي نيز هست ها و تعارض ها، محل تفاوت نسل

هـا،   هـاي خـانواده را بـا تغييـرات، چـالش      هاي گذشته در سطح جهـاني، نظـام   اجتماعي دهه
آنگـاه پيامـد ايـن تغييـرات در ابتـدا      . مسائل و نيازهاي جديد و متنوعي مواجه كـرده اسـت  

 .دشـو  ي و در نهايت به طـالق منجـر مـي   ي و سپس گسستگي اجتماعموجب گسستگي روان
طالق . رود تهديد عليه بنيان خانواده به شمار ميترين  مهم ش،ياه طالق با تمام كم و كاستي

. شود محسوب مي يكي از معضالت نهاد خانواده، بلكه معضلي اساسي براي جامعه نيز تنها نه
، )فرزندان( سومي نسلتالفات نگرشي به طالق در بين در اين مقاله، آنچه مورد نظر است اخ

  . ها است اولي نسلها و  دومي نسلدر برابر 
ماگ دوگال و السول معتقدند كه افراد براي رسيدن بـه اهدافشـان از وسـايل موجـود     

و سـازمان   فرهنـگ  چـارچوب هـا تنهـا در    خواست يشكل و زمان ارضااما . گيرند بهره مي
در . گيــرد هـايي كــه در جامعـه وجـود دارد صـورت مـي      اجتمـاعي و شـرايط و محـدوديت   

و شـرايط ديگـري   جوامعي كه در حال انتقال از وضع اجتماعي و اقتصادي خاص به وضـع  
هـاي ديـرين و    آيد كه نتيجه تصادم نوگرايي و پايبندي بـه سـنت   هستند، مشكالتي پديد مي

هاي اجتمـاعي   در اين مرحله حساس، عناصر اخالقي و ارزش. هاست تشديد جنگ بين نسل
ارزش ديـروز، در   بسـياري از موضـوعات بـي   . دهنـد  بيش از هر چيز ديگر تغييـر وضـع مـي   

نهند و بسياري از عناصر مطلوب اجتماعي از  وين و مقبول امروزي پاي ميمحدوده عناصر ن
هـر چقـدر ايـن تحـول سـريع باشـد، تضـاد و        . شـوند  هاي اجتماعي خارج مـي  قلمرو ارزش

در چنين شرايطي نيروهاي حاكم بـر  . ها چشمگيرتر خواهد بود ها و نگرش جايي ارزش جابه
هاي جامعه دستخوش آشـوب   ارند و نظام ارزشسپ جامعه، جاي خود را به نيروهاي تازه مي

هاي خانواده و همچنين نگـرش بـه    توان در نظام ارزش گردد، بازتاب اين وضعيت را مي مي
ولي از آنجا كه سرعت حركت هـر فرهنـگ بـا حركـت اقتصـادي و      . دكرخانواده مشاهده 
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اجتمـاعي   هايي كه در معرض چنين تحوالت سريع يكسان نيست، نسل فناوريهاي  نوآوري
هاي همانند  توانند معيارهاي همه پسندي براي وظيفه، فداكاري و ارزش گيرند، نمي قرار مي

شود و نابسـاماني خـانواده    آن داشته باشند، در اين احوال كشمكش درون خانواده ايجاد مي
 ،كنـد  طور كه ساروخاني مطـرح مـي   همان. )281: 1375مساواتي، (يابد  و طالق افزايش مي

گذار جوامع از صورت سنتي به شكل  توان يكي از مصاديق و توابع ميرا هاي نسلي  فاختال
هـاي نسـلي در شـرايط كنـوني      بر اين اسـاس تفـاوت  ). 8: 1388ساروخاني، (مدرن دانست 

ها در حوزه اجتماع باشد؛  دهنده مناسبي براي برخي از تغيير نگرش عنوان توضيح تواند به مي
ها، هنجارهاي  ييرات به حدي است كه برخي معتقدند كه ارزشدر شرايط كنوني سرعت تغ

هـاي جديـد هرگـز زنـدگي اجتمـاعي       نسـل  ،به تعبير بـاتمور . نسل جديد شكل گرفته است
هاي سنتي  بلكه اين تكرار همراه با انتقاد، در برخي از جنبه ،كنند پيشينيان خود را تكرار نمي

  .ها همراه است و يا نوآوري
ييرات ناشي از فراينـد مدرنيزاسـيون در جامعـه ايـران، دگرگـوني نظـام       تغترين  مهم از

هاي مادي و   سو نظام ارزش ارزشي بعد از پايان جنگ با عراق به بعد بود كه طي آن از يك
 هـاي مـذهبي تضـعيف شـد     ارزش ،نابرابر گسترش يافـت و از سـوي ديگـر و همسـو بـا آن     

ــا تمــام عناصــر خــاص خــود  قــدر مســلم آن اســت كــه . )17: 1382پــور،  رفيــع( مدرنيتــه ب
دهد و اين موضوع در ايران شـرايط   الشعاع خود قرار مي ها را تحت هاي معرفتي نسل پاردايم

بــه بيــان ديگــر، در هنگامــه بحــران ). 178: 1382قــادري، (جديــدي را پديــد آورده اســت 
ــا، نگــرش  ارزش ــا و ارزش ه ــذت    ه ــر ل ــه ب ــك جامع ــي ي ــاي اساس ــي ه ــي،  1طلب ــع آن ، تمت
هـا صـرفاً بـه     انسـان  .گرايي اسـتوارند  گرايي و ابزار ، ماده2گرايي فردي، سودگرايي لحتمص

امـور مـادي،    چارچوبچيز در  و همه فقط مصالح خود را در نظر آوردهانديشند و  تمتع مي
شــود، ارتباطــات انســاني نيــز از ايــن شــرايط تــأثير  ملمــوس و حتــي جســماني خالصــه مــي

اين نـوع  . جويي آني است از بعد معنوي تهي و صرفاً در راه لذت ها روابط انسان. پذيرند مي
و به محض آنكـه مصـلحت ديگـري روي    ه بوده پذير و شكنند روابط بسيار سست و آسيب

هاي مختلـف   ها از درون تهي شده و به بهانه نمايد يا بر اثر مرور زمان يا عوامل ديگر، رابطه
نبوده و آمار طـالق روز بـه    ااز اين قاعده مستثنشكند، در اين شرايط روابط زوجيت نيز  مي

                                                                                                                                                       
1. Hedonism 
2. Utilitarianism 
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  ). 7: 1376ساروخاني، (روز افزايش خواهد يافت 
 ،ايـن وضـعيت  . اين يك واقعيت است كه ميزان طالق در جوامع نوين زياد شده است

عنـوان   گيرد تا از گسيختگي و تباهي خانواده به هاي متغير ما سرچشمه مي از جامعه و ارزش
امروزه از انـواع كاركردهـاي خـانواده در گذشـته كاسـته شـده و زن و       . يك نهاد اجتماعي

ها و خدمات خـود بـه خـانواده متكـي نيسـتند و گسسـت پيونـد         شوهر براي تأمين نيازمندي
  ). 133: 1370كوئن، (محيط زناشويي ننگ نيست  زناشويي آن هم در يك

  روش تحقيق. 2
عنـوان   در اين تحقيق با توجه به موضوع مورد مطالعه و امكانات تحقيـق، روش پيمايشـي بـه   

كـه  قابـل ذكـر اسـت    . آوري اطالعات مورد نظر قرار گرفـت  ترين روش براي جمع مناسب
  . دي بهره گرفته شده استنظري پژوهش از روش اسنا چارچوبجهت تدوين مباني و 

سـال و بـاالتر سـاكن در     15) مرد و زن(جامعه آماري اين تحقيق شامل مجموعه افراد 
هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي موجـود در بـين       با توجه به تمايزات ويژگي. است استان زنجان

اده از و توابع آن، با استف هااستان زنجان و پراكندگي آنها در مركز استان و شهرساكن افراد 
بنـدي شـده، متناسـب بـا حجـم جمعيتـي هـر يـك از          اي طبقه گيري چند مرحله روش نمونه

طــور تصــادفي و  ؛ نمونــه بــه)1385متناســب بــا طــرح آمــارگيري نفــوس و مســكن (شـهرها  
علـت   بـه . اسـت شده نفر انتخاب  610سيستماتيك و با استفاده از فرمول كوكران و به تعداد 

نفر از پاسخگويان مورد تجزيه و تحليـل قـرار    594ي مربوط به ها پرسشنامه، داده 16حذف 
، سـومي  نسـل ساله را  15-24افراد  ،)1381(در اين مقاله مبتني بر نظر آزاد و غفاري . گرفت

همچنـين بـراي سـنجش    . نـاميم  مـي  اولـي  نسلساله به باال را  61و  دومي نسلساله را  60-25
افراد طالق گرفتـه زنـدگي بهتـري را در     .1: استنگرش به طالق از پنج گويه استفاده شده 

طـالق موجـب صـدمات عـاطفي سـنگيني بـراي زن و شـوهر        .2، آينده تجربه خواهند كرد
زندگي زناشويي هر چقدر هم كه سـخت باشـد، از زنـدگي بعـد از طـالق بهتـر       . 3،شود مي

در جامعـه  هـايي كـه    مخالفت .5و  نسبت به افراد طالق گرفته احساس خوبي دارم .4 ،است
  . مورد است شود اكثراً بي با طالق مي

هـا از   و در توصـيف و تحليـل داده   SPSSافزار آمـاري   ها از نرم در تجزيه و تحليل داده
اسـكوئر، وي كرامـر و    يهـاي آمـاري مربـوط هماننـد كـا      جدول دو بعدي تبييني و آزمون

  . ضريب همبستگي استفاده شده است
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  ها  يافته. 3
  عيت نمونه مشخصات جم. 1-3

 45گويان اسـتان زنجـان،   ، مشـخص شـد كـه در ميـان پاسـخ     دست آمـده  با توجه به نتايج به
قوميـت   ،درصـد  95در حـدود  . سال بوده اسـت  37درصد زنان با ميانگين  55درصد مرد و 

در بررسـي وضـع   . انـد  فـارس، كـرد و غيـره بـوده    سـايرين  و كردنـد  خود را تـرك معرفـي   
تحصـيالتي كمتـر از    ،درصـد افـراد مـورد بررسـي     34كـه   تحصيلي آنها نيـز مشـخص شـد   

ــته ــايي داش ــد،  راهنم ــپلم،  28ان ــارداني و كارشناســي و   35درصــد دي درصــد  3درصــد ك
 درصد مجـرد  33متأهل و  ،درصد افراد مورد بررسي 65. اند كارشناسي ارشد و باالتر داشته

و  دومـي  نسـل درصـد   58، سـومي  نسلدرصد پاسخگويان  28بر اين اساس در حدود . بودند
 56دهـد كـه در حـدود     وضعيت سواد در بين سه نسل نشان مـي . هستند اولي نسلدرصد  14

ها تحصيالتي كمتـر از ابتـدايي دارنـد و     اولي نسلدرصد از  84سواد و در مجموع  درصد بي
هـا   دومـي  نسـل در . رسـد  درصد مـي  71درصد و براي مردان به  5/86اين آمار براي زنان به 

ن افـراد  درصد تحصيالتي باالتر از ديپلم دارنـد و ميـزا   5/35سواد باال رفته، در حدود  ميزان
سـواد   ها بي دومي نسلدرصد زنان  7/12درصد كاهش يافته است و در حدود  7/10سواد  بي

 7/7ترتيب  درصد تحصيالتي باالتر از ديپلم دارند و اين آمار براي مردان به 35و در حدود 
هـا   هـا و دومـي   سـومي  نسلها ميزان سواد نسبت به  اولي نسلدر . باشد مي درصد 42درصد و 

 8/1سـواد   درصـد تحصـيالتي بـاالتر از ديـپلم دارنـد و ميـزان بـي        57/5باال رفته، در حدود 
 6/58سواد و در حـدود   ها بي اولي نسلدرصد زنان  3/2درصد كاهش يافته است؛ در حدود 
 3/56درصد و  3/1رند و اين آمار براي مردان به ترتيب درصد تحصيالتي باالتر از ديپلم دا

سـوادي و بـاال رفـتن ميـزان      در مقايسه وضعيت سواد در سه نسل، كـاهش بـي  . استدرصد 
هـا نشـان    در وضـعيت تأهـل يافتـه   . دهـد  ويژه در ميان زنان را نشان مي سواد و تحصيالت، به

د ردرصد سـاير مـوا   7/4مجرد و  درصد 1/7ها متأهل،  اولي نسلدرصد از  1/88دهد كه  مي
د ردرصد سـاير مـوا   2/1درصد متأهل و  1/84درصد مجرد،  7/14ها  دومي نسلاند، در  بوده

درصـد سـاير مـوارد     6/0 درصد متأهـل و  6/12ها مجرد،  سومي نسلدرصد از  8/86و بوده 
  . هستند
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 نگرش به طالق. 2-3

از پنج گويه در مقياس ترتيبي استفاده شـده كـه در مجمـوع     ،براي سنجش نگرش به طالق
 15درصـد نگرشـي بينـابين و     6/37درصد پاسخگويان نگرشي منفي به طـالق دارنـد    4/47

 ،دهد نشان مي) 3(هاي جدول شماره  افتهيطور كه  همان. درصد نگرش مثبتي به طالق دارند
درصــد  4/52. تفــاوت اســتهــاي نگــرش بــه طــالق در بـين ســه نســل م  هيــدر برخـي از گو 

ها معتقدند كه افراد طالق گرفته در آينده زندگي بهتري را تجربـه نخواهنـد كـرد     اولي نسل
طـور   همان ،درصد است 1/52ها  سومي نسلدرصد و براي  4/58ها  دومي نسلاين آمار براي 

. ددهـ  ها نشان نمي كه آزمون كاي اسكوئر در خصوص اين گويه تفاوت معناداري بين نسل
بيش . درصد پاسخگويان با اين گويه مخالف هستند 50توان گفت كه بيش از  به عبارتي مي

اند كه طالق موجب صدمات عاطفي سـنگيني بـراي زن    بيان داشتهها  اولي نسلدرصد  80از 
هـا در حـدود    سـومي  نسـل درصد و براي  4/76ها  دومي نسلاين آمار براي  ،شود و شوهر مي

ن آزمون كاي اسكوئر در خصوص اين گويه تفـاوت معنـاداري بـين    همچنيبود،  درصد 71
طـالق بهتـر از زنـدگي     :هـا معتقدنـد   اولـي  نسـل درصـد   55در حـدود  . دهد ها نشان مي نسل

ايـن آمـار بـراي    . درصد نظري برعكس در اين خصوص دارنـد  25زناشويي سخت است و 
همچنين آزمـون  بود،  درصد 1/40ها در حدود  سومي نسلدرصد و براي  1/42ها  دومي نسل

ايـن داده  . دهـد  هـا نشـان مـي    كاي اسكوئر در خصوص اين گويه تفاوت معناداري بين نسل
واقعـه   هـا  سـومي  نسـل و  دومـي  نسلها بيش از  اولي نسل ،دهد بر عكس تصور رايج نشان مي

هـر سـه   (درصـد پاسـخگويان    70در حـدود  . داننـد  طالق را براي شرايط سخت زندگي مي
همچنين آزمـون كـاي اسـكوئر در    . سبت به افراد طالق گرفته احساس خوبي ندارندن) نسل

درصـد از   4/52در انتهـا  . دهـد  ها را نشان نمي خصوص اين گويه تفاوت معناداري بين نسل
شـود موافـق هسـتند؛ ايـن آمـار بـراي        هايي كه در جامعه با طالق مـي  ها با مخالفت اولي نسل
همچنـين آزمـون كـاي    بـود،   درصـد  7/34هـا   سـومي  نسلاي درصد و بر 4/42ها  دومي نسل

  . دهد ها نشان مي اسكوئر در خصوص اين گويه تفاوت معناداري بين نسل
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  هاي طالق توزيع فراواني نسبي نگرش سه نسل در مورد گويه .3جدول 

  

افراد طالق گرفته
زندگي بهتري را 
در آينده تجربه 
 خواهند كرد؟

طالق موجب 
 صدمات عاطفي
سنگيني براي زن

شود؟ و شوهر مي

زندگي زناشويي 
هر چقدر هم كه 
سخت باشد، از 
زندگي بعد از 

طالق بهتر است؟

نسبت به افراد 
طالق گرفته 

احساس خوبي 
  دارم؟
 

هايي كه  مخالفت
در جامعه با طالق

شود اكثراً  مي
 مورد است؟ بي

اول
سل 

ن
 

 مخالف
44 7 46 58 44 

4/52% 3/8% 8/54% 69% 4/52% 

 20 20 17 9 24بينابيني

6/28% 7/10% 2/20% 8/23% 8/23% 

 موافق
16 68 21 6 20 

19% 81% 25% 1/7% 8/23% 

ميانگين 
 100از 

6/55  57/5 7/56 0/46 1/57 

دوم
سل 

ن
 

 مخالف
202 40 146 241 147 

4/58% 5/11% 1/42% 5/69% 4/42% 

 117 87 86 42 95بينابيني

5/27% 1/12% 8/24% 1/25% 7/33% 

 موافق
49 265 115 19 83 

2/14% 4/76% 1/33% 5/5% 9/23% 

ميانگين 
 100از 

9/51  54/9 7/63 3/45 5/60 
سل 

ن
3 

 مخالف
87 14 67 115 58 

1/52% 5/8% 1/40% 9/68% 7/34% 

 62 39 50 34 54بينابيني

3/32% 6/20% 9/29% 4/23% 1/37% 

 موافق
26 117 50 13 47 

6/15% 9/70% 9/29% 8/7% 1/28% 

ميانگين 
 100از 

5/54 1/54 3/63 3/46 5/64 

98/8= اسكوئر كاي19/1= اسكوئر كاي8/6=اسكوئركاي7/8=اسكوئركاي 3=اسكوئركاي  
000/0= معناداري 878/0= معناداري 05/0=معناداري000/0=معناداري557/0=معناداري  
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كه نگرش غالب به طالق هنوز منفي است؛ امـا  ) 4 جدول شماره(دهد  ها نشان مي يافته
را طور بين نسلي متفاوت است و آزمون كاي اسـكوئر تفـاوت معنـاداري     نگرش به طالق به

درصـد   4/27ها نگرشي منفي به طالق دارنـد،   اولي نسلدرصد  57. دهد ها نشان مي بين نسل
ــابيني و  ــه طــالق وجــود دارد   5/15نگرشــي بين درصــد از  6/48. درصــد نگرشــي مثبــت ب

و  داشـته  درصد نگرشـي بينـابيني   7/34نگرشي منفي به طالق دارند،  دومي نسلپاسخگويان 
ها نگرشي منفي بـه   سومي نسلدرصد  2/41. درصد نگرشي مثبت به طالق وجود دارد 8/16

درصـد نگرشـي مثبـت بـه طـالق       5/11و داشـته  درصد نگرشي بينـابيني   3/47طالق دارند، 
  . وجود دارد

  توزيع فراواني نسبي نگرش سه نسل در مورد طالق. 4جدول 

  
 نگرش به طالق

 مثبت بينابين منفي كل

 نسل اول
 84 13 23 48 مقدار

 100 5/15 4/27 1/57 درصد سطري

 نسل دوم
 346 58 120 168 مقدار

 100 8/16 7/34 6/48 درصد سطري

 نسل سوم
 165 19 78 68 مقدار

 100 5/11 3/47 2/41 درصد سطري

  كل
 

 595 90 221 284 مقدار

 100 1/15 1/37 7/47 درصد سطري

 397/12= كاي اسكوئر 015/0=معناداري  

شود، تغيير نگـرش   مشاهده مي) 5(جدول شماره  درطور كه  ها همان در تحليل جنسيتي داده
دهد؛ اما اين  نسلي را در بين مردان مبتني بر آزمون كاي اسكوئر تفاوت معناداري نشان نمي

  . است معنادارتغيير نگرش نسلي در بين زنان مبتني بر آزمون كاي اسكوئر 
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  توزيع فراواني نسبي نگرش سه نسل در مورد طالق به تفكيك جنسيت .5جدول 

 سلن جنسيت
 

ميانگين از  نگرش به طالق
 مثبت بينابين  منفي 100

  مرد 
  
 

 1/14 4/47 5/38درصد سطري 5/58 11 37 30 مقدارنسل سوم

 نسل دوم
 4/18 2/36 4/45درصد سطري 7/57 26 51 64 مقدار

 نسل اول
 3/21 34 7/44درصد سطري 9/58 10 16 21 مقدار

 كل
 7/17 1/39 2/43درصد سطري 1/58 47 104 115 مقدار

 544/3= كاي اسكوئر  47/0= معناداري  

  زن
 

 2/9 1/47 7/43درصد سطري 55 8 41 38 مقدارنسل سوم 

 6/15 7/33 7/50درصد سطري 45 32 69 104 مقدارنسل دوم 

 1/8 9/18 73درصد سطري  8/44 3 7 27 مقدارنسل اول 

 كل
 1/13 6/35 4/51درصد سطري  1/46 43 117 169 مقدار

 45/13= كاي اسكوئر  000/0= معناداري  

درصـد نگرشـي بينـابيني و در     9/18نگرشي منفـي،   اولي نسلدرصد زنان  73 ،بر اين اساس
درصـد زنـان    51در حدود ). 8/44با ميانگين (درصد نگرشي مثبت به طالق دارند  8حدود 
درصـد نگرشـي    6/15درصد نگرشـي بينـابيني و در حـدود     7/33نگرشي منفي،  دومي نسل

نگرشـي   سـومي  نسـل درصـد زنـان    7/43و در حـدود  ) 45با ميـانگين  (مثبت به طالق دارند 
درصد نگرشي مثبـت بـه طـالق دارنـد      2/9درصد نگرشي بينابيني و در حدود  1/47منفي، 

  ). 55با ميانگين (
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  گيري  نتيجهبندي و  جمع. 4
اي كه در سطح جامعـه بـه وجـود     دهد كه با وجود تغييرات گسترده نشان ميها  يافتهبررسي 
هاي متفاوت همچنان منفـي اسـت؛ امـا تفـاوت در      نگرش نسبت به طالق در بين نسل ،آمده

تحـوالت اجتمـاعي بـر برخـي      :معتقـد اسـت   ارمكـي چنانكـه آزاد  . ها وجـود دارد  بين نسل
هاي خارج از شبكه فاميلي و كـاهش نفـوذ    نظير ازدواج ،در حوزه خانوادههاي رايج  نگرش

خــانواده در انتخــاب همســر و يــا برخــي رفتارهــا نظيــر شــوخي زن و شــوهر جــوان جلــوي 
آزاد ارمكـي،  (هـا، تـأثير گذاشـته اسـت     و دراز كشـيدن و خوابيـدن جلـوي آن    ترهـا  بزرگ
. هـا، متفـاوت اسـت    يـز در بـين نسـل   نگرش به طـالق ن كه دهد  اين تحقيق نشان مي .)1383

. اسـت از مـردان  هرچند كه تفاوت در نگرش بـه طـالق در بـين زنـان معنـادار و مشـهودتر       
طور كه نوالن  همان. كنند بسياري از متفكران تغيير نگرش زنان در دوران جديد را تأييد مي

هـاي   ارزشبـر معيارهـا، مـوازين و     نكننـد، تـأثير صـنعتي شـد     اشاره مـي ) 1380(و لنسكي 
تغييـرات  . شـود  تر از تحوالتي نيست كه در نقش زنان ديـده مـي   اجتماعي هيچ كجا آشكار

انگيـز   شـگفت . حاصل شده در نقش زنان آشكارا در شيوه زندگي آنان بازتاب يافتـه اسـت  
هاي سنتي بين دو جنس رنگ  از تفاوت يبسيار ،هاي زندگي خانوادگي نيست كه در زمينه

ــوي خــود را از د ــوالن و لنســكي، (ســت داده باشــد و ب ــد و . )465: 1380ن وضــعيت جدي
هـاي   افـزاري و جريـان   تحوالت نگرشي، حاصل نوعي اثرگذاري متعامل بين فراشدهاي نرم

از منظر محققان نسلي ). 9: 1381، غفاريآزاد ارمكي و (ست اسخت ساختاري و فرا فردي 
جامعـه كنـوني اگـر در گذشـته     نكته كليـدي آن اسـت كـه در     ،گذاران اجتماعي و سياست

امروز با نوعي تغيير نسـلي   ،نوعي توافق نسلي در خصوص منفي بودن طالق را شاهد بوديم
هـاي   ثر از فراينـدها و برنامـه  أكه به لحاظ عيني و ذهنـي متـ  (مواجهيم كه با ادامه روند فعلي 

گـرش بـه   در آينده منجر بـه گسسـت نسـلي و مثبـت شـدن ن      احتماالً) خارج از جامعه است
تهديـد داشــتن از آن را،  / نـوع برخـورد بــا ايـن تغييـر و تلقــي فرصـت     . طـالق خواهـد شــد  

  . گذاران مشخص خواهد كرد هاي سياست گيري جهت
داللـت  زيـر  هـا بـه موضـوعات     هاي راهبردي برآمده از اين يافتـه  توصيه ،بر اين اساس

  :دارد
استفاده از پتانسيل فعلي نگرش منفي به طالق و تقويت و حفظ آن با درنظـر داشـتن    -

هاي اين نگرش و امكان جايگزيني آنهـا   كاهش تدريجي احتمالي آن و توجه به ريشه
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  ؛بر اساس ملزومات دوران خود
ل شـدن و حرمـت   ئـ ويژه بـا اهميـت قا   به ،گذاري براي حفظ پيوندهاي نسلي سرمايه -

  روز از آنها؛ ههاي گذشته و ارائه تفسيرهاي ب هاي صحيح نسل ارزش نهادن بر
در تـدوين هرگونـه راهبـرد    ) ويژه با توجه ويـژه بـه زنـان    به(داشتن رويكرد جنسيتي  -

  ؛براي طالق
توجه به پذيرش حدودي از تغييرات ارزشـي بـين نسـلي و انطبـاق دادن راهبردهـاي       -

  .نهاآجديد با 
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  منابع فهرست 
 منابع فارسي) الف

، مجموعه مقـاالت مسـائل اجتمـاعي    »نسلي در خانواده ايراني رابطه بين«). 1383(آزاد ارمكي، تقي 
  . شناسي ايران انجمن جامعه: ايران، تهران

، فصـلنامه  »تبيين نگرش نسلي به زن در جامعه ايران«). 1381(رضا غفاري  آزاد ارمكي، تقي و غالم
  . 3پژوهش زنان، شماره 

، جوان و مناسبات نسـلي،  »فرايند تغيير نسلي؛ بررسي فراتحليل در ايران«). 1386(ارمكي، تقيآزاد 
  .1بهار و تابستان، شماره 

  .مركز مطالعات معاونت اجتماعي ناجا: طالق و خودكشي، تهران). 1380(اميدي، كاوه 
رسـا، نشـر   منشأ خانواده، مالكيت خصوصي و دولـت، ترجمـة خسـرو پا   ). 1386(انگلس، فردريش 

  .ديگر
رويكـرد  : هـا  ، در نگاهي به گسست نسل»ها امكانات و عوامل گسست نسل«). 1382(باقري، خسرو 

اكبـر عليخـاني،    شناسي، سياسي، تاريخي و ادبي، به اهتمـام علـي   شناختي، روان فلسفي، جامعه
  . پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي. تهران

، ماهنامـه  »شـناختي  برخي مالحظات روش: شناختي طالق در پي تبيين جامعه«). 1369(پيران، پرويز 
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