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   عوامل مرتبط با طالق در زوجین متقاضی طالق توافقی
 )شهرستان کرمانشاه(

  1علیرضا قاسمی

   2باقر ساروخانی
  01/07/1392 :تاریخ پذیرش

   15/11/1392:تاریخ تصویب

  چکیده
. هاي اخیر رو به افـزایش بـوده اسـت   آن در سال میزانهاي اجتماعی است که طالق یکی از آسیب

هش بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق در زوجین متقاضی طالق تـوافقی بـوده   هدف از انجام این پژو
. نفر از زوجین متقاضی طالق توافقی در کرمانشاه به صورت در دسترس انتخاب شدند 369رو، از این. است

ت نتایج نشان داد که  آشـنایی قبـل از ازدواج و مـد   . بود پرسشنامه محقق ساختهابزار جمع آوري اطالعات 
 7/18کم بوده اسـت و در میـان مـردان متقاضـی طـالق تـوافقی       خیلیطالق دوران نامزدي در متقاضیان 

از نتایج دیگر این بود که بیشـترین عوامـل طـالق زوجـین     . انددرصد داراي  سابقه مصرف مواد مخدر بوده
، )درصـد  3/10( ، ضـرب و شـتم  )درصـد  5/12(متقاضی طالق توافقی به ترتیب مربوط به دخالت اطرافیان 

، تنفـر  )درصد 7/5(توجهی ، بی)درصد 2/6(، اعتیاد )درصد 1/8(، سوء ظن و بدبینی )درصد 2/9(دروغگویی 
نتایج اطالعات مهمی را در خصوص طـالق  . بوده است) درصد 5/3(و خیانت ) درصد 5/3(عالقه  نداشتن و

 .اهمیت خاصی برخوردار استدهد و توجه به علل و عوامل طالق توافقی از می دست توافقی به
  

  .، زوجیناجتماعیطالق توافقی، عوامل  :واژگان کلیدي

                                                
   alirezaghasemi78@yahoo.com:نشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانشناسی داجامعهدکتري  دانش آموخته - ١
  .شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراناستاد جامعه - 2
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  مقدمه
هـاي  ي هنجارهاي اخالقی یک جامعه تنظیم روابط دو جـنس مـرد و زن بـر پایـه    نخستین وظیفه

د توان آن را به عنوان اتحاد مـر ترین عمل تنظیم این روابط، همان ازدواج است که میانسانی. مناسب است
خانواده نهادي است که به اعضـاي خـود احسـاس امنیـت و     . و زن براي بهبود و پیشرفت آینده تعریف کرد

هـاي فرهنگـی و عامـل    ي حفظ ویژگـی بخشد و طی هزاران سال پایدارترین و مؤثرترین وسیلهآرامش می
میمانه بـین زن و  اما امروزه احساس امنیت و آرامـش و روابـط صـ   . هاي بعدي بوده استانتقال آن به نسل

و تهدیـد   اسـت  اي با نیروهاي مخرب مواجـه شـده  ي فزایندهمرد به سستی گراییده است و خانواده به گونه
  ).201: 1383ستوده، (آید مهمی براي سالمت جامعه به شمار می

زن و مرد می توانند با توافق یکدیگر اقدام بـه طـالق   . باشدمی 1یکی از انواع طالق، طالق توافقی
ي زن و مرد  بـه یـک انـدازه در طـالق     نمایند، لیکن مقصود از طالق به توافق زوجین این نیست که اراده

  ).52: 1352مهرپور محمد آبادي، ( .شودي یک قرارداد بین زوجین تلقی میمؤثر بوده و به منزله
 1995، 1989 ،1980، 1950هاي ترتیب در سالمیزان طالق به) 78: 2004(بر اساس تحقیقات ماکاي 

درصـد   50ها، حدود بر اساس پژوهش. در هر هزار نفر رسیده است 3/2و  5/1، 3/1، 0/1، 5/0به  2002و 
). Cohen, 2002:1019(شـود  هاي مجدد بـه طـالق خـتم مـی    درصد از ازدواج 60هاي اولیه و از ازدواج

-مین سال زندگی تجربه مـی درصد کودکان، طالق والدین را در شش 40همچنین نشان داده شده است که 
 شدر خیرا يهالسا در قطال انمیز ان،یرا رماآ مرکز تطالعاا سسابـر ا ). Tanner, 2002: 1007(کنند 

ــتشته دا ايهیندافز  صددر 9/7و  5/7، 2/7به  ترتیببه 1375تا  1373 لسا از شدر ینا کهريطوبه .اســـ
بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احـوال کشـور   ). 264: 1387نقل از یزدخواستی و همکاران، (ست ا هسیدر

است  درصد افزایش داشته 5/7، 1388طالق نسبت به مدت مشابه در سال  میزان 1389ماه اول سال  9در 
  ).213: 1390؛ نقل از شریفی،کارسولی و بشلیده، 1389احوال کشور،  ثبتسازمان (

اعتیـاد،  (مل طالق به چهار بعد اجتمـاعی  هاي قضایی خانواده، علل و عواوالن دادگاهؤاز دیدگاه مس
هاي خـانوادگی  ي دوستی قبل از ازدواج، خشونتي اطرافیان، سابقههاي غلط، مداخلهازدواج تحمیلی، سنت

 اختالفـات مـذهبی و  (، فرهنگی )...طرف زنان و خواهی مالی از فقر، بیکاري مرد، استقالل(، اقتصادي )... و
مصـرف مـواد،   (شخصـیتی   -و فـردي ) ...فرهنگـی و   تعصـبات ن زوجـین،  فرهنگی، خیانت آشکار و پنهـا 

شـوند  تقسیم می) قماربازي، اختالفات سنی، نازایی، بی اعتنایی به همسر، بیماري و اختالالت روانی و غیره
غیـاثی و  خیـاط ). 189و  188: 1386کـاملی،  (گردد شخصیتی برمی -که بیشترین علل آن به عوامل فردي

زوجـین، تحصـیالت زن و سـن ازدواج بـا     و سـنی  اختالف تحصیلی نشان دادند که ) 77: 1389(همکاران 
اي معنادار و مستقیم دارند و متغیرهاي مدت زندگی مشترك و تعـداد فرزنـدان   گرایش زنان به طالق رابطه

  .اي معنادار و معکوس دارندبا گرایش به طالق زنان رابطه
طـالق فرآینـدي اسـت کـه بـا      ) 193: 1390فی و سـهرابی،  ؛ نقل از یوس1993( 2از دیدگاه گاتمن

شود و با تالش براي حل تعارض از طریق ورود بـه موقعیـت   ي بحران عاطفی هر دو زوج شروع میتجربه
اي در برخـی دیگـر از تعـاریف، طـالق بـه گونـه      . یابـد ها و سبک زندگی جدیـد خاتمـه مـی   جدید با نقش
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تقـوي،  (شـود  و عرفی ازدواج تحت شرایط مقرراتی گفتـه مـی   شرعیگسیختگی خانواده و انحالل قانونی، 
1378 :169.(  

ــلعلل   تمشکال ت،تباطاار اريبرقردر  ضعف ،مریکاییآ و پاییارو يهارکشو در قطال و عوامــــ
 جنسی يدهستفاءاسو د،عتیاا رات،نتظاا ننشد آوردهبر ،خیانت و فاییو بی  ،لیتوؤمس سحساا شتناند ،مالی

؛ نقـل از مشـکی   1383قطبی و همکاران، ( ستا هشد کرذ مشکل حل ناییاشتن تواند و حیرو یا فیزیکیو 
 ،ییاگرتجملجـا،  توقعات بـی  شده، منجاا يهشهاوپژ اساسبر  نیز ما يجامعه در). 37: 1390و همکاران، 

 مؤثر بر الیلد از بعضی نفیااطرا ردبیمو يهاخالتد و یکدیگردن نکر درك ان،همسر برخی زيباسهو
مهمتـرین مشـکل زوجـین    . )38: 1390؛ نقل از مشکی و همکـاران،  1386حسینی، ( ستا هشد نبیا قطال

مراجعه کننده جهت درمان، فقدان احساس عشق، مشاجره بر سر قدرت، مشکالت ارتباطی و انتظارات غیـر  
: 1386(دوست زرگر و نشاط). Whisman, Dixon, & Johnson, 1997: 361(منطقی بوده است 

نشان دادند که بیشترین علل تقاضاي طالق به ترتیب مشکالت ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده هـا و  ) 737
نشـان داد کـه علـل و عوامـل طـالق      ) 35: 1379(رحیمی . بیماري روانی یکی از زوجین عنوان شده است

اعتیـاد، دخالـت   ، بیکـاري، مشـکالت مـالی و اقتصـادي،     نکردن تفاهم اخالقی، تمکین نداشتن: عبارتند از
نشـان داد کـه   ) 141: 1372(کـران  الهـی ننـه  همچنین سـیف . دیگران، اختالف سطح سواد و اختالف سنی

هاي طالق به ترتیب نداشتن توافق اخالقی، اختالف خانوادگی، اخـتالف داخلـی، نداشـتن سـازگاري،     علت
نیـز  ) 34: 1370(انش و همکاران د. اعتیاد، عدم تمکین، عقیم بودن، نداشتن بچه و ندادن خرجی می باشند

فقـر، کمـی درآمـد، نداشـتن مسـکن و      ( عوامل اقتصادي ) الف: نشان دادند علل و عوامل طالق عبارتند از
). اخـتالف فرهنگـی، چنـد همسـري، بیسـوادي و اخـتالف طبقـاتی       (عوامل غیر اقتصـادي  ) و ب) بیکاري
  خـواهران  و بـرادران  هم مرتبط با طالق وجود نشان داد که یکی از عوامل م) Farrell, 2006: 239(فارول
برخـی از  . کنـد  باشد که این امر بر میزان و افزایش طالق افراد فامیل کمک مـی در خانواده می گرفته  طالق

علل طالق عبارتند از نداشتن توافق اخالقی، تنفر و کراهت زوجه، تنفر و کراهت زوج، اختالفات خـانوادگی،  
هـاي زوج،  ن، ندادن نفقه، اختالف سن، زنـدانی بـودن زوج، بـدرفتاري زوج، بیمـاري    عقیم بودن و نازایی ز

، فسـاد اخالقـی زوج، بیکـاري، آزار بـدون علـت      نکردن هاي دیگر، اعتیاد، انحراف زوجه، تمکینداشتن زن
نشـان دادنـد کـه    ) 13: 1390(بر اساس تحقیقات جدید، فاتحی دهاقانی و نظري ). 47: 1372ساروخانی، (
 و زناشویی زندگی رضایت  زوجین، منزلت بین  تفاوت  میزان  زوجین،  زندگی در  اطرافیان  جاي بی دخالت  یزانم

 میـان، متغیرهـاي   این از که اند داشته طالق تأثیر به گرایش میزان بر مستقیم شکل به طالق پیامدهاي از مثبت تصور
 بـه  گـرایش  میـزان  بر تأثیر بیشترین زوجین  تفاوت منزلتی نمیزا و زوجین زندگی در اطرافیان جايبی دخالت میزان
  .اند داشته را طالق

شت ابهد. یدآمی رشمابه روانـی شت ابهدي هالویتاز اوطالق  از متأثر و مؤثر ملاعو شناخت وزهمرا
 مشآرا و محبت از مملو نکانو یک انعنو به ادهنی خانورواشت ابهد أمینـــت وگر در جامعه يهانسل نیروا
ها در زمینه طالق تـوافقی و عوامـل   پژوهشنبودن رو، با توجه به از این. هاستادستعدا شدر در لتحواي بر

ها افزایش پیدا کرده، پرداختن بـه  مرتبط با آن و همچنین به دلیل اینکه امروزه روند طالق توافقی در دادگاه
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توانـد از بعـد افزایشـی    این زمینه، میدر کردن خأل پژوهشیطالق توافقی و عوامل مرتبط با آن عالوه بر پر
  .در توجه به این نوع طالق از اهمیت بخصوصی برخوردار گردد و در زمینه طالق توافقی قابل توجه باشد
  :باشدو فرضیات زیر می ها بررسی سؤالبا این مقدمه، تحقیق حاضر در پی 

  

  تحقیق هاي ؤالس
  است؟ وضعیت اشتغال متقاضیان طالق توافقی چگونه -1
  ي طالق در خانواده و آشنایان زوجین متقاضی طالق توافقی چگونه است؟وضعیت سابقه -2
  وضعیت ازدواج زوجین متقاضی طالق توافقی از نظر اجباري یا اختیاري بودن چگونه است؟  -3
  میزان رضایت والدین هر یک از زوجین متقاضی طالق توافقی از ازدواج آنان چگونه است؟ -4
  ان آشنایی قبل از ازدواج و مدت دوران نامزدي در زوجین طالق توافقی چگونه بوده است؟میز -5
  ي مصرف سیگار و مواد مخدر در زوجین متقاضی طالق توافقی چگونه بوده است؟سابقه -6
  علل و عوامل اختالف زناشویی در زوجین متقاضی طالق توافقی کدامند؟ -7

  فرضیات تحقیق
  رهنگیفرضیات عوامل ف) الف

 .بین تحصیالت زوجین متقاضی طالق توافقی تفاوت معناداري وجود ندارد - 1

 .بین سواد والدین زوجین متقاضی طالق توافقی تفاوت معناداري وجود ندارد - 2

 .بین قومیت زوجین متقاضی طالق توافقی تفاوت معناداري وجود ندارد -3

 .وجود دارد بین رضایت والدین زوجین متقاضی طالق توافقی تفاوت معناداري - 4

 .بین رفت و آمد زوجین متقاضی طالق توافقی با خانواده همسرشان تفاوت معناداري وجود دارد - 5

 .ظن زوجین متقاضی طالق توافقی به همدیگر تفاوت معناداري وجود نداردبین داشتن سوء - 6

 .بین تمایل به ادامه زندگی مشترك زوجین متقاضی طالق توافقی تفاوت معناداري وجود دارد - 7

 فرضیات عوامل اجتماعی) ب

 .بین وضعیت مهاجرت زوجین متقاضی طالق توافقی تفاوت معناداري وجود ندارد - 8

 .بین سابقه ازدواج قبلی زوجین متقاضی طالق توافقی تفاوت معناداري وجود ندارد -9

 .بین سابقه طالق در خانواده زوجین متقاضی طالق توافقی تفاوت معناداري وجود ندارد -10

 .واد مخدر در زوجین متقاضی طالق توافقی تفاوت معناداري وجود داردبین مصرف م - 11
 فرضیات عوامل اقتصادي) ج

 .بین وضعیت اشتغال زوجین متقاضی طالق توافقی تفاوت معناداري وجود دارد - 12

 .توافقی تفاوت معناداري وجود داردبین نوع شغل زوجین متقاضی طالق  - 13
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 فرضیات عوامل جمعیتی) د

 .قاضی طالق توافقی تفاوت معناداري وجود داردبین سن زوجین مت - 14

 .بین بعد خانواده پدري زوجین متقاضی طالق توافقی تفاوت معناداري وجود ندارد - 15

  
  مبانی نظري 

  : مبانی نظري مربوط به طالق که در این پژوهش مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته به شرح زیر است

-خانواده و شبکه«ي شبکه همراه است که کتاب او به نام ظریهنام الیزابت بات با ن :ي شبکهنظریه -
اي همبسـته  هاي زن و شوهر را با میـزان تـراکم شـبکه   ي تفکیک نقشتکمیل شده و درجه» ي اجتماعی

هـاي خویشـاوندان،   هرچه ارتباط ایشان با شـبکه . کنندداند که زوجین بیرون از خانه براي خود حفظ میمی
تـر باشـند، رابطـه زن و شـوهر بـه عنـوان  زوج       ها متراکمنزدیکتر و هرچه این شبکهدوستان و همسایگان 
-عکس قضیه نیز مصداق دارد، هرچه شـبکه . تر بوده و بیشتر تابع سلسله مراتب استزناشویی تفکیک شده

را در  بـات ایـن نکتـه   . هاي مردانه و زنانه کمتر نشانگر جدایی و تفکیک هستندتر باشند، نقشتراکم ها کم
هنگامی که اشخاص با یـک فـرد آشـنا هسـتند داراي انـدر کـنش       . کندقالب فشارهاي فرهنگی تبیین می

ي متراکم وجود دارد اعضاي شبکه بـه نـوعی وفـاق    یعنی وقتی که شبکه. باشنداي با هم میدرونیِ فشرده
دسـت   رسـمی اجتمـاعی غیر یابند و براي تبعیت از آنها به اعمال فشـار  مشترك در مورد هنجارها دست می

ریتـزر،  (زنند، این اشخاص داراي ارتباطات متعدد با یکدیگر هستند و به همیاري متقابـل گـرایش دارنـد    می
1380 :255.(  
  

ــه - ــانی :3همسانهمسريي نظری ــد،میک جذب یکدیگر سوي به را آنان تنها نه ،فرد دو میان همس  ن
 بیشتر که برگزینند همسـري مایلند  افرادمعتقد است کـه   4لهی. میسازد استوار را وصلت ایشان و پیوند بلکه

ــا ــود، رعایت به دالیلی قاعده باشد و چنانچه این نهمسانش ــدهدچار ناسازگاري  زوجینالً احتما نش و در  ش
 که است همسـري گزینش  ندانسته در پی دانسته یا انسان: گویـد مـی  5باورمن. افتـد اتفاق می جدایی نهایت
ــون صفاتی  راستاي ازدواجی در بیشتر فرد هر بخت 6برگس و الك گمان به. داشته باشد او با همگــــــــ
 :میگوید مـذهبی، از دیدگاه  ازدواجدر اثرخود با عنـوان   7وود. گزینناهمسان تا میکند گزینانه عملهمسان
 .بیشتر است کشمکش ایشان اختالف و ،کمتر باشد و نژاد از نظر مذهبهمســـر  دو میان همگــونی  هرقدر
 خطر ،شوهر محکمتر باشد و زن میان و فرهنگی قومی پیوندهاي قدر هر که باورند بر این 8یاموراو شـنی  
  . کمتر است ایشان در میان بهمراتب جدایی

 .اسـت  نـوعی مبادلـه   حکـم  در دیگـران  با ارتباط نظریه، هرگونهاین بر اساس  : 9مبادله ينظریه -
 بـه  که ايهزینه و دریافت کرده که هاییپاداش حسب بر رفتار که دهد نشان دارد سعی ي مبادله،نظریه
 تعامـل  شـخص  دو بـین  که هستند اینجا، رفتارهایی در نظر مورد رفتارهاي .کندمی تغییر آورد،می همراه
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 و هـا پـاداش  نفـر  دو هـر  و دارد وجـود  تبادل شخص دو آنها بین در که رفتارهایی یعنی کنند،می ایجاد
 رابطـه  کـه  شـود می حفظ زمانی تعامل عدالت، اصل طبق .کنندمی را محاسبه لتباد از ناشی هايهزینه
 و آنچـه  کندمی هزینه رابطه یک براي که را آنچه فرد واقع، در .باشد برابر هاي طرفین،و هزینه هاپاداش

 به ابلمق طرف او از نظر آنچه با را نتیجه سپس کند،می مقایسه یکدیگر با آورد،می دست به آن از که را
. شـد  خواهـد  مواجـه  خطـر  با رابطه احتماالً این کند، نابرابري احساس اگر .کندمی مقایسه آورد،می دست

 هـایی هرچه پـاداش  ترتیب، بدین). 24:  1390؛ نقل از فاتحی دهاقانی و نظري، 44-45: 1378جلیلیان، (
 طـور  بـه ( باشـد  کمتر کنداخت میپرد که هاییپاداش از کند،می دریافت دیگر زوج از زوجین از یکی که

 حـد  از بیشـتر  خانواده کل حتی یا دیگر، به زوج زوجین از یکی پرداختی هايهزینه یا و ،)خیالی یا واقعی
 مقـام  در را خـود  او وضـعیت،  این در .دهدمی دست فرد دیدگی بهزیان حالت باشد، انتظار مورد یا واقعی

 بـراي  اساسـی  هايحلراه از یکی عنوان به زناشویی، رابطه به نداد که پایان بیندمی دیده زیان فرد یک
فاتحی دهاقـانی و  (گردد می ارزشمند برایش بیشتر، هايهزینه پرداخت از فرار حداقل پاداش یا به دستیابی
  ).24:  1390نظري، 

تی، گیدنز بر این باور است که پیوند میان زن و مرد، مخصوصاً در ازدواج سن  :آنتونی گیدنز - 
دانستید که چه سرنوشتی در انتظارتان  هاي ثابت بود و اگر شما یک زن بودید می عمدتاً بر اساس نقش

آوري نقش اساسی مرد نیز نان. بینی کنید شد یک زندگی خانگی و خانوادگی را براي خود پیش است و می
گرفت و مخارج  انواده را میکرد و حقوق یک خیعنی مرد در بیرون از خانه کار می. براي خانه بوده است

اما در طول حدود یک نسل، تمام اینها تغییر کرده است و نقش . شد خانواده، از همین طریق، تأمین می
جمعیت قابل توجهی از زنان شاغل . چنان که در گذشته ثابت و مشخص بود، ثابت نیستزن و مرد آن

کند،  هایی که ایجاب می نظر وظایف و هویتاند و این بدین معناست که زن بودن و مرد بودن از  شده
  ). 125: 1384گیدنز، (معناي روشن و مشخصی ندارد 

موقعیت در حال تغییر زنان و موازنه قدرت آنها با مردان در جوامع ما از نظر روابط میان دو جنس، 
طور متوسط،  هکنند، ولی ب که زنان به اندازه مردان کار می طوري به. تر شده است هر روز مساوات طلب

البته رشد تعداد زنان شاغل، . بنابراین تا برابري اقتصادي فاصله زیادي داریم. گیرند حقوق کمتري می
  . اوضاع را به شدت تغییر داده و به دنبال تغییر موقعیت زنان، موقعیت مردان نیز دگرگون شده است

افزون زنان درارتباط است، ولی یافتن روزگیدنز معتقداست میزان طالق با پروسه آزادي و رهایی
دگرگونی این. استاز هر زمان دیگريامروز قدرت زنان در زندگی خانوادگی بیش. نیستتحت تأثیر آن

: همان(رهایی زنان ازنظر اقتصادي، فرهنگی و سیاسی مربوط است ساختاري، ابعاد جهانی دارد و به
126.(  

امروزه ازدواج ارتباط چندانی با آرزوي  عتقد استگیدنز در بحث چرایی افزایش روزافزون طالق م
هر قدر زنان به لحاظ . هاي بعدي نداردحفظ ثروت و دارایی و شأن و مقام خانوادگی و سپردن آن به نسل

عامل مهم . شودشوند، ضرورت اقتصادي ازدواج براي آنان از گذشته کمتر میتر میاقتصادي مستقل
-نده به ارزیابی ازدواج، براساس رضایت و خرسندي شخصی از آن میبعدي عبارت است از گرایش فزای
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رسد نرخ رو به رشد طالق، نشانگر ناخرسندي عمیق از نفس ازدواج باشد بلکه نشانه نظر نمیبه. باشد
  ).263: 1386گیدنز، (بخش است اي پرثمر و رضایتتري براي تبدیل کردن ازدواج به رابطهعزم راسخ
  

  شناسیروش
زیرا هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامـل  . تبیینی است -تحقیق در این پژوهش پیمایشی روش 

محـل انجـام پـژوهش    . اجتماعی مرتبط با طالق توافقی در زوجـین متقاضـی طـالق تـوافقی بـوده اسـت      
زوج یـا  (نفـر   369شهرستان کرمانشاه  بود و از میان متقاضیان طالق توافقی در شهرستان کرمانشاه، تعداد 

الزم بـه ذکـر   . گیري در دسترس در پـژوهش شـرکت داده شـدند   با رضایت کامل و به صورت نمونه) زوجه
هاي درگیر در امر طالق و مسائل زناشویی شهرستان کرمانشـاه  است متقاضیان طالق توافقی از بین دادگاه

  .بوده است 1390آوري اطالعات از فروردین تا شهریور اند و تاریخ جمعانتخاب شده
میزان رضایت والـدین از ازدواج  اي و بوده که شامل سؤاالت زمینه ها پرسشنامهآوري دادهابزار جمع

نامزدي، وضعیت اشـتغال   يي زوجین، میزان آشنایی قبل از ازدواج، دورهي طالق در خانوادهزوجین، سابقه
 افـزار با استفاده از نـرم  ها پاسخ. در نهایت علل و عوامل طالق از دیدگاه زوجین بوده استو ... و  متقاضیان

SPSS_20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد.  

  تعریف مفاهیم
هر نوع فعالیت اقتصادي مستقل زنان جداي از نقش  خانه دار بـودن آنهـا کـه از ایـن     :  اشتغال زن 

 .فعالیت آنها را صاحب درآمدي مستقل از درآمد شوهر کند
  .نسالگی براي مردا 40براي زنان و  سالگی 30پس از  ازدواج: ازدواج در سنین باال
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 .سالگی براي مردان 20سالگی براي زنان و قبل از  18ازدواج قبل از : زودرسی ازدواج

-تفکیک افراد به شهري و روستایی می» ايخاستگاه منطقه«مالك تفکیک در  :ايخاستگاه منطقه
 .شودولد و رشد و نمو افراد اطالق میاي به محل تبه عبارت دیگر خاستگاه منطقه. باشد

اجتمـاعی فـرد عبارتنـد از میـزان      –هاي تبیین پایگـاه اقتصـادي   معرف: اجتماعی –پایگاه اقتصادي
 .تحصیالت، نوع شغل و میزان درآمد فرد

یکی از زوجین، پس از ازدواج ادامه تحصیل داده و به رده تحصیلی باالتر رسـیده و  : تحرك تحصیلی
 .ه تحصیل در رده باالتر شده باشدیا مشغول ب

-ها، مهاجر به فردي اطـالق مـی  با استناد به تعریف مرکز آمار ایران در سرشماري: مهاجر روستایی
بنابراین مهاجر روسـتایی  ). 8: 1385مرکز آمار ایران، (سال در یک مکان ساکن باشد  10شود که کمتر از 

 .سال ساکن شهر شده باشد 10بوده و کمتر از شود که محل تولد وي روستا به فردي اطالق می

پیشنهاد دوستان، پیشنهاد خانواده، با رضایت شخصـی، اجبـار خـانواده، انتخـاب     : نحوه همسر گزینی
 .شخص با رضایت خانواده، انتخاب شخص علیرغم میل خانواده در نظر گرفته شده است

ن، همکار بـودن و مـوارد دیگـر در    فامیل بودن، همسایه بودن، همکالس بود: نحوه آشنایی زوجین
  .نظر گرفته شده است

  
  هایافته

  هاتوصیف یافته
درصـد   3/13و ) مـرد (درصد مادران زوج  6/17درصد پدران و  4/15، توصیفی نشان داد هايیافته

 8/12درصد مـادران زوج و   3/8درصد پدران و  10. اندسواد بودهبی) زن(درصد مادران زوجه  8/16پدران و 
از نظـر وضـعیت   . درصد مادران زوجه داراي سواد دیپلم، دبیرستان و راهنمـایی بودنـد   8/10صد پدران و در

 6درصد تحصیالت راهنمـایی،   7/24درصد تحصیالت ابتدایی،  0/13سواد، درصد مردان بی 3/3تحصیلی 
در . انـد دههم داراي تحصیالت دانشـگاهی بـو  درصد  3/15درصد دیپلم، 9/36درصد تحصیالت دبیرستان، 

 4/5راهنمـایی،   تحصیالتدرصد  2/25درصد تحصیالت ابتدایی،  7/15سواد، درصد بی 6/4میان زنان نیز 
از نظـر   .اندهم داراي تحصیالت دانشگاهی بودهدرصد  14درصد دیپلم،  6/30درصد تحصیالت دبیرستان، 

ي خـود را  درصد میزان مهریه 9/33فقط  .کرد بودنددرصد زنان  4/94مردان و درصد  4/89وضعیت قومی 
  . بودندبخشیده ي خویش را درصد زنان مهریه 76تقریباً و  عنوان کرده بودند

  وضعیت اشتغال متقاضیان طالق توافقی: 1جدول 
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  وضعیت شغلی

  زوجه  زوج
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  9/8  33  3/84  311  شاغل
  1/91  336  7/15  58  غیرشاغل

درصـد شـاغل و    3/83که از میان زوجین متقاضی طالق تـوافقی مـردان    دهدنشان می 1جدول 
درصد بـوده   1/91درصد و  9/8اند و درصد شاغل و غیرشاغل زنان به ترتیب درصد غیر شاغل بوده 7/15

  . است
  متقاضیان طالق توافقی) نوع شغل(وضعیت اشتغال: 2جدول 

  زوجه  زوج  وضعیت شغلی
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  2/21  7  8/13  43  دولتی
  8/78  26  2/86  268  غیر دولتی

درصـد آنهـا شـغل     2/86درصد مردان شاغل داراي شـغل دولتـی و    8/13دهد نشان می 2جدول 
  . اندداشتهشغل غیردولتی  8/78شغل دولتی و  زنان درصد 2/21؛ همچنینغیردولتی بوده

  میزان سابقه طالق در میان آشنایان زوجین: 3جدول 
  قه طالق آشنایانساب

  زوجین متقاضی طالق
  زوجه  زوج

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  7/2  10  8/0  3  مادر
  4/1  5  8/0  3  پدر

  9/1  7  5/0  2  پدر و مادر
  2/6  23  3/7  27  برادر
  2/12  45  3/13  49  خواهر

  8/0  3  1/1  4  برادر و خواهر
  4/5  20  9/8  33  اقوام

  6/30  118  8/32  121  )کل(سابقه طالق
  4/69  256  2/67  248  عدم سابقه

یان زوجـه طـالق اتفـاق    درصد اطراف 6/30درصد اطرافیان مردان و  8/32د دهمی نشان 3جدول 
  . و برادر بوده است خواهرکه در میان مردان و زنان بیشترین میزان طالق مربوط به  است افتاده

  وضعیت ازدواج متقاضیان طالق توافقی: 4جدول 
  وضعیت ازدواج

  وجینز
  زوجه  زوج

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  9/8  33  2/9  34  اجباري
  7/82  305  9/82  306  اختیاري

  4/8  31  9/7  29  ذکر نشده
  0/100  369  0/100  369  کل

درصـد ازدواج   2/9متقاضی طالق توافقی در میان مردان  زوجیندهد که از میان نشان می 4جدول 
  . انددرصد ازدواج خویش را اجباري گزارش نموده 9/7ز  خود را اجباري و در میان زنان نی

  میزان رضایت والدین از ازدواج  متقاضیان طالق توافقی: 5جدول 
  والدین زوجه  والدین زوج  رضایت
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  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  9/72  269  7/83  309  رضایت

  3/13  49  3/10  38  نارضایتی
  8/13  51  0/6  22  ذکر نشده

  0/100  369  0/100  369  کل
-والدین زنان از ازدواج رضایت نداشتهدرصد 3/13و مردان والدیندرصد 3/10دهدنشان می 5جدول

  .اند
  میزان آشنایی قبل از ازدواج در زوجین متقاضی طالق توافقی: 6جدول 

  مدت دوران نامزدي  آشنایی قبل از ازدواج  میزان
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  8/87  324  3/88  326  نداشته اند
  2/12  45  7/11  43  داشته اند

درصد داراي آشنایی قبل از  8/11دهد که از میان زوجین متقاضی طالق توافقی نشان می 6جدول 
  . انددرصد داراي مدت دوران نامزدي بوده 2/12ازدواج و 

  سابقه مصرف مواد مخدر در زوجین متقاضی طالق توافقی: 7جدول 
  زوجه  زوج  پاسخ

  درصد  فراوانی  درصد  یفراوان
  1/92  340  4/63  234  خیر
  0/0  0  7/18  69  بله

  9/7  29  9/17  66  ذکر نشده
زنان داراي سـابقه   صفر درصددرصد مردان متقاضی طالق توافقی و  7/18دهد نشان می 7جدول 

  . اندمصرف مواد مخدر بوده
  علل و عوامل اختالفات زوجین متقاضی طالق: 8جدول 

  درصد  فراوانی  علت  درصد  فراوانی  علت
  3/0  1  کاهش میزان حضور زن در خانه  2/6  23  اعتیاد

  5/0  2  کاهش میزان حضور مرد در خانه  5/12  46  دخالت اطرافیان
  1/1  4  اختالف مذهبی زوجین  5/3  12  عالقه نداشتنتنفر و 

  3/0  1  نکردن تمکین  3/10  36  ضرب و شتم
  3/0  1  ی همسرشغل نداشتن ثبات  1/8  30  سوءظن و بدبینی

  5/0  2  عقیم بودن مرد  4/2  9  درآمد ناکافی
  1/1  4  ) هپاتیت، ایدز(بیماري همسر  3/0  1  بیماري روانی

  4/2  9  مهاجرت  4/1  5  نارضایتی جنسی
  3/0  1  وسواس  2/2  8  بیکاري شوهر

  6/1  6  بی احترامی  2/3  12  خیانت 
  7/5  21  بی توجهی  5/0  2  ازدواج مجدد شوهر

  2/9  34  دروغگویی  3/0  1  همسرمتواري بودن 
  1/1  4  بهداشت نکردن رعایت  1/1  4  نداشتن مسکن مستقل

  7/22  84  سایر  9/1  7  ازدواج تحمیلی
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 5/12(د بیشترین عوامل طالق زوجین به ترتیب مربـوط بـه دخالـت اطرافیـان     دهمینشان  8جدول 
ـ   )درصد 2/9(، دروغگویی )درصد 3/10(، ضرب و شتم )درصد ، اعتیـاد  )درصـد  1/8(دبینی ، سـوء ظـن و ب

  . است بوده) درصد 5/3(و خیانت ) درصد 5/3( نداشتن ، تنفر و عالقه)درصد 7/5(توجهی ، بی)درصد 2/6(
  

  تحلیل آماري 
هاي معنـادار تحلیـل شـده،    در این بخش سعی شده است ابتدا در جداولی جداگانه، برخی از رابطه

  مربوطه، در یک جدول، آورده شود آزمون سپس سایر روابط معنادار به همراه مقادیر
  زندگی مشترك ي هتمایل به ادامو بین متغیر جنسیت  ي هرابط و نتایج آزمون آماري توافقیجدول : 9جدول 

ي  هتمایل به ادام
  زن  مرد  داري سطح معنی  مقدار آزمون  نام آزمون  جنسیت  آماره  زندگی مشترك

  15  52  تعداد  بلی
  2.6%  8.9%  درصد  000/0  4/24  اسکوئرکاي

  281  235  تعداد  خیر
  48.2%  40.3%  درصد

عبارت دیگر به. اختالف معناداري بین دو گروه وجود دارددهد نتایج آمده در جدول فوق نشان می
  .زندگی مشترك دارند ي همردان به نسبت زنان تمایل بیشتري به ادام

  مصرف مواد مخدرو بین متغیر جنسیت  ي هآماري در خصوص رابطو نتایج آزمون  توافقیجدول : 10جدول 
اعتیاد به مصرف 

  زن  مرد  داري سطح معنی  مقدار آزمون  نام آزمون  جنسیت  آماره  مواد مخدر

  0  69  تعداد  بلی

  0%  10.7%  درصد  000/0  733/86  اسکوئرکاي

  340  234  تعداد  خیر
  52.9%  36.4%  درصد

 عبارت دیگربه. اختالف معناداري بین دو گروه وجود دارددهد در جدول فوق نشان مینتایج آمده 
  .مردان به نسبت زنان بیشتر به مصرف مواد مخدر گرایش دارند

  وضعیت اشتغالو بین متغیر جنسیت  ي هدر خصوص رابط و نتایج آزمون آماري توافقیجدول : 11جدول 

  زن  مرد  داري سطح معنی  مقدار آزمون  نام آزمون  جنسیت  آماره  وضعیت اشتغال

  33  58  تعداد  بیکار

  4.4%  7.9%  درصد  000/0  158/315  اسکوئرکاي

  336  311  تعداد  شاغل
  45.6%  42.1%  درصد

 عبارت دیگـر به. اختالف معناداري بین دو گروه وجود دارددهد نتایج آمده در جدول فوق نشان می
  .باشنددار میاند و زنان عمدتاً خانهبیشتر شاغل بودهمردان به نسبت زنان 

در مـواردي کـه سـطح    . ارائـه شـده اسـت    سایر متغیرهـا،   هاي آماري تایج آزموندر جدول زیر ن
  .بوده رابطه معنادار شناخته شده است 05/0معناداري کمتر از 
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متقاضیان طالق سایر متغیرهاي  باجنسیت ي بین متغیر  اري در خصوص رابطهآم هاي نتایج آزمون: 12جدول 
  توافقی

  متغیر مستقل  ردیف
  )جنسیت(

متغیرهاي 
مقدار   نوع آزمون  وابسته

  آزمون
سطح 

  نتیجه  معناداري

مردان به نسبت زنان از میانگین سنی باالتري برخوردارند   000/0  56/6  مستقل) T(تی   سن زوجین  مرد  زن  1
  .و این تفاوت میانگین معنادار است

خانوادة زوجه به نسبت خانوادة زوج از سر گرفتن ازدواج   048/0  952/3  کاي اسکوئر  رضایت والدین  مرد  زن  2
  .اندفرزندانشان بیشتر ناراضی بوده

زنان به نسبت مردان بیشتر به مشاغل دولتی گرایش   000/0  421/19  کاي اسکوئر  نوع شغل  مرد  زن  3
  .دارند و بالعکس

رفت و آمد با   مرد  زن  4
مردان به نسبت زنان ارتباط کمتري با خانواده   000/0  38/31  کاي اسکوئر  ه همسرخانواد

  .همسرانشان دارند
بین زنان و مردان متقاضی طالق توافقی از نظر تعلق   753/0  914/1  کاي اسکوئر  قومیت  مرد  زن  5

  .قومی تفاوت معناداري مشاهده نشد

و مردان متقاضی طالق توافقی از نظر سوءظن  بین زنان  281/0  449/0  کاي اسکوئر  سوءظن  مرد  زن  6
  .به همسرشان تفاوت معناداري مشاهده نشد

بین زنان و مردان متقاضی طالق توافقی از نظر مهاجرت   465/0  031/0  کاي اسکوئر  مهاجرت  مرد  زن  7
  .تفاوت معناداري مشاهده نشد

مردان متقاضی طالق توافقی از نظر سابقه  بین زنان و  24/0  675/0  کاي اسکوئر  سابقه ازدواج قبلی  مرد  زن  8
  .ازدواج قبلی تفاوت معناداري مشاهده نشد

سابقه طالق در   مرد  زن  9
بین زنان و مردان متقاضی طالق توافقی از نظر سابقه   581/0  399/0  کاي اسکوئر  خانواده

  .شان تفاوت معناداري مشاهده نشدطالق در خانواده
  

  طالق توافقی اري در خصوص زوجین متقاضیآمهاي  یج سایر آزموننتا: 13جدول 

متغیرهاي   متغیر مستقل  ردیف
سطح   مقدار آزمون  نوع آزمون  وابسته

  نتیجه  معناداري

بین تحصیالت مرد و زن متقاضی طالق توافقی همبستگی   000/0  501/0  گاما  تحصیالت زن  تحصیالت مرد  1
  .مستقیم و قوي وجود دارد

بین سن مرد و زن متقاضی طالق توافقی همبستگی   000/0  849/0  پیرسون  سن زن  سن مرد  2
  .مستقیم و بسیار قوي وجود دارد

سن مرد هنگام   سن مرد  3
بین سن مرد متقاضی طالق توافقی با سن وي هنگام   000/0  324/0  پیرسون  ازدواج

  .ازدواج همبستگی مستقیم و متوسطی وجود دارد
سن زن هنگام   زنسن   4

بین سن زن متقاضی طالق توافقی با سن وي هنگام   000/0  252/0  پیرسون  ازدواج
  .ازدواج همبستگی مستقیم و متوسطی وجود دارد

سن مرد هنگام   5
  ازدواج

سن زن هنگام 
بین سن مرد و زن متقاضی طالق توافقی همبستگی   000/0  45/0  پیرسون  ازدواج

  .مستقیم و متوسطی وجود دارد
سن مرد هنگام   6

  ازدواج
ندگی طول ز

بین سن مرد متقاضی طالق توافقی و طول زندگی   047/0  -106/0  پیرسون  مشترك
  .مشترکش همبستگی معکوس و ضعیفی وجود دارد

سن زن هنگام   7
  ازدواج

طول زندگی 
بین سن زن متقاضی طالق توافقی و طول زندگی   003/0  -161/0  پیرسون  مشترك

  .مشترکش همبستگی معکوس و ضعیفی وجود دارد
عد خانواده ب  8

  پدري مرد
بعد خانواده پدري 

بین بعد خانواده پدري مرد و زن متقاضی طالق توافقی   003/0  157/0  پیرسون  زن
  .همبستگی مستقیم و ضعیفی وجود دارد

طول زندگی   9
بین طول زندگی مشترك مرد و زن متقاضی طالق توافقی   000/0  544/0  پیرسون  تعداد فرزند  مشترك

  .ان همبستگی مستقیم و قوي وجود داردو تعداد فرزندانش
تحصیالت پدر   10

بین میزان تحصیالت پدران زوجین متقاضی طالق توافقی   000/0  412/0  کندال تآو بی  تحصیالت پدر زن  مرد
  .همبستگی مستقیم و متوسطی وجود دارد

ت مادران زوجین متقاضی طالق توافقی بین میزان تحصیال  000/0  435/0  کندال تآو بیتحصیالت مادر تحصیالت مادر   11
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  .همبستگی مستقیم و متوسطی وجود دارد  زن  مرد

  
  
  

  نتایج 
درصد اطرافیـان   6/30درصد اطرافیان زوجین مرد و  8/32 است،ها نشان دادهگونه که یافتههمان

هر و که در میان مردان و زنان بیشترین میزان طالق مربوط بـه خـوا  .  زوجین زن طالق اتفاق افتاده است
اسـت کـه    )Farrell, 2006: 239(این یافته همخوان با یافتـه هـاي فـارول    . اطرافیان و برادر بوده است

. باشـد  در خـانواده مـی   گرفتـه  طـالق  خواهران و برادران نشان داد  یکی از عوامل مهم مرتبط با طالق وجود
ي طـالق در  بقهسـا ) Hammen, Henry & Daley, 2000: 782(هامن، هنري و دلی همچنین چون 

-این نتیجـه مـی  . هاي آنان همخوان استدانند، این نتیجه با یافتهخانواده را از عوامل مرتبط با طالق می
 :Guttmann, Ben-Asher & Lazar, 1999(هـاي گـاتمن، بـن آشـر و الزار     تواند تأییدي بر یافته

اي در رضـایت  خـانواده نقـش منفـی   خانوادگی و تاریخچه طـالق در   باشد که نشان دادند که زمینه )181
 .شودکنند و باعث افزایش مشاجرات زوجین میزناشویی ایفا می

دهد که وجود طالق در اطرافیان زنان و مردان متقاضی طالق تـوافقی باعـث   این نتیجه نشان می 
تـوان  افتـه مـی  در تبیین این ی. شود که آنان نیز در هنگام اختالفات زناشویی جدایی و طالق را برگزینندمی

هـاي رفتـار در محـیط قـرار دارنـد      کننـده  به نظریه یادگیري اجتماعی بندورا اشاره کرد که مهمترین تعیین
در پژوهش حاضر اطرافیان زوجین از جمله برادر، خواهر و سـایر افـراد بـه عنـوان     ). 156: 1385خداپناهی، (

بنـابراین در هنگـام   . بـا آنهـا برخـورد دارد    شوند که فرد متقاضی طالق مستقیماًالگوهاي زنده محسوب می
  .انتخاب نماینده ممکن است بهترین گزینه را جدایی اختالفات زناشویی به دلیل تأثیرات الگوهاي زند

درصـد و از میـان    2/9از نتایج دیگر این پژوهش این بود که از میان مردان متقاضی طالق تـوافقی  
و  188: 1386(کـاملی  هـاي  این نتیجه با یافتـه . اندگزارش نمودهدرصد ازدواج خویش را اجباري  9/7زنان 
همچنین ایـن یافتـه   . داندهمخوانی دارد که یکی از عوال طالق از بعد اجتماعی را ازدواج تحمیلی می) 189

است که نشـان   )Hammen, Henry & Daley, 2000: 782(هاي هامن، هنري و دلی تأییدي بر یافته
تـوان  در تبیین ایـن یافتـه مـی   . جین در ازدواج از دالیل مشکالت زناشویی و طالق استزو یرضایتنادادند 

اي به همدیگر ندارند و به خـاطر رضـایت   اند، معموالً عالقهگفت زوجینی که ازدواج اجباري را متحمل شده
اختالفـات آنـان    ، معمـوالً بدون وجود والـدین بنابراین زمانی که . کنندبا هم زندگی می) پدر و مادر(دیگران 

  .منجر به جدایی آنان می شودتدریج بهشروع شده و این امر 
درصد داراي آشنایی قبـل از ازدواج   8/11نتایج نشان داد که در میان زوجین متقاضی طالق توافقی 

انـد و بقیـه آشـنایی قبـل از ازدواج و مـدت زمـان نـامزدي        درصد داراي مدت دوران نامزدي بـوده  2/12و 
. کـم بـوده اسـت   همچنین آشنایی قبل از ازدواج و دوره نامزدي در زوجین متقاضی طالق خیلـی . اند نداشته
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کنـد و اختالفـات   به آشنایی هرچه بهتر زوجـین کمـک مـی   تن آشنایی قبل از ازدواج توان گفت که داشمی
  . دهدزناشویی آنان را کاهش می

ضی طالق بـه ترتیـب مربـوط بـه دخالـت      نشان داد که بیشترین عوامل طالق زوجین متقا هایافته
.  عالقـه و خیانـت بـوده اسـت    نداشتن توجهی، تنفر و اطرافیان، ضرب و شتم، سوء ظن و بدبینی، اعتیاد، بی

اعتنـایی بـه همسـر،    بـی همخوان اسـت کـه نشـان داد    ) 188-189: 1386(هاي کاملی این نتیجه با یافته
. یانت آشکار و اعتیاد از جمله عوامل مرتبط با طـالق هسـتند  هاي خانوادگی و خي اطرافیان، خشونتمداخله

مبنی بـر  ) 1386(دوست و زرگر و نشاط) 1390؛ نقل از مشکی وهمکاران، 386ا( حسینی همچنین با نتایج 
 & ,Whisman, Dixon( ن بـر میـزان طـالق، ویسـمن و همکـاران     فیااطرا ردمو بی يهاخالتداثـر  

Johnson, 1997: 361(  نقش مشاجرات خانوادگی در طالق و رحیمـی  مبنی بر)مبنـی بـر  نقـش    ) 1379
  . اعتیاد و دخالت دیگران در میزان طالق همخوان است

  ثر برافزایش رشد فردیت زنانؤعوامل م
وضعیت مالی نسبتاً خوب و یا اینکه ازتالش اقتصادي ایجادشده دردرجه اول بـه اسـتقالل   داشتن 

  .ریه فرصتی براي استقالل این زنان استکنند، مثال گرفتن مهخود فکر می
تغییر الگوي مرجع، قبل از تحصیالت و پایگاه شغلی، پدر و برادر و ریش سـفیدان خـانواده مرجـع    

-بودند ولی بعد از آن دوستان دانشگاهی و مشاوران اجتماعی و متخصصان علمی مثـل روانشناسـان مـی   
  .باشد

دهد که حتـی  الگوي شخصیتی قوي از زنان را ارائه می ها مثل ماهواره، اینترنت و تلویزیونرسانه
  .گذاردتر از مردان به نمایش میدر بعضی از آنها نقش زنان را قوي

هـاي  هاي زندگی زناشویی دیگران ومقاومت روابط اجتماعی که از این طریق از تجربیات و چالش
  .فهمنددیگران آگاه شده و حقوق خود را در زناشویی بیشترمی

امروزه تنوع شغلی و فضاهاي شغلی بیشـتري بـراي زنـان ایجادشـده اسـت و زنـان       : شغلی تنوع
وکالـت، آرایشـگري، پزشـکی، آبـدارچی     (شـوند  تر از گذشته درمحیط اجتماعی وکاري، پذیرفته میراحت

  ...)وکارگري و
حقـوق   دست آوردن هامروزه زنان براي ب: هاي جهانی از زنان درکشورهاي غیرمقیم دفاع و حمایت

  .کنندهاي جهانی دیگرکشورها  کمک خواسته و آنها را وادار به دخالت در امورشان می خود از سازمان
پافشاري زنان براي حفظ حریم واحترام فردي خود،کـه ازدواج مجـددمردان نقـش تسـریع کننـده      

  .دراین امر دارد
توجه به نگاه سنتی مطالبه که بارا زنان، مفهوم گذشت وفداکاري : گذشت و فداکاريمفهوم  تغییر

 . پذیرندمی ،را در زمانی که باتفاهم و احترام همراه باشد نداشته و درواقع این مفاهیم قبول ،شودمی
که درمقابل مردان قرار بگیرنـد  ازدواج دیگر به معناي قدیمی نیست، زنان امروز رشد کرده و ازاین

اي بـراي گـرفتن   میـان کشـیدن مهریـه بهانـه    بـه . انـد کردهزنان شغل دارند و تحصیل. هیچ ترسی ندارند
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. شـوند آنان دیگر حاضر به پذیرش هرگونه رفتاري از سوي مقابـل را نداشـته و جـدا مـی    . حقوقشان است
بـراي  تقالل و برابـري را خواهاننـد و   ایـن افـراد اسـ   : گویـد گردیم به گیدنز که مـی بنابراین مجددا بر می

 .اندتغییرداده) داري و شوهرداريبچه(خود را  هاي سنتی آوردن آن نقشدست هب
زنان امروز قسمت طوالنی از زندگی خود را صرف تحصیل وکـار مـی نماینـد و سـهم زیـادي از      

اي از ورود به مشاغل همچنین هیچ واهمه .گیرندهاي زندگی زناشویی و اجتماعی را برعهده می ولیتؤمس
زنان بـرخالف گذشـته کـه نقـش نـان آوري را بـراي       دهد می نشاننکته این . بر ندارندپراسترس و زمان

  .کردند، قبول ندارندداري و شوهرداري را براي زنان تعریف میمردان و وظایف بچه
  
 

  نقش افزایش آگاهی زنان بر زندگی زناشویی
ها و روابط اجتماعی گسترده نسـبت بـه مسـائل مختلفـی کـه در      زنان از طریق تحصیالت، رسانه

ایـن آگـاهی آنـان را در برخـورد بـا      . ویش دارند، نسبت به گذشته از آگاهی بیشتري برخوردارنـد زندگی خ
تـوان بـه افـزایش    بـراي نمونـه مـی   . مسائل تواناتر کرده و به آنان اعتماد به نفس بیشتري بخشیده است

توانـایی   .دانش آنان در امور خانگی، انجام مشاغل مختلف و دخالت در حل مسائل اجتمـاعی اشـاره کـرد   
کارهـا را برایشـان بسـیار    ... آنان در استفاده از تکنولوژي مانند استفاده از ماشین لباسشویی، جارو برقـی و  

موضوع دیگر مـورد اشـاره انجـام مشـاغل     . تر کرده و عالوه بر آن از فراغت بیشتري نیز برخوردارندآسان
مشـاغل   تـوان آنـان را در  ان، به آسانی میمختلف از سوي زنان است که امروزه به دلیل افزایش دانش زن

عالوه بر این موارد زنان امروزه با همین دانـش و اعتمـاد   . تر مشاهده کرداز مردان نیز موفق مختلف، حتّی
هـاي  که تجربـه ضمن این. کنندبه نفسی که دارند در خود توانایی تغییر شرایط اجتماعی را نیز احساس می

ها، مراکز فرهنگـی و  حضور زنان در خیابان. روزافزونی در حال افزایش استاجتماعی این گروه به صورت 
تـوان در همـین راسـتا    هاي مدنی و سیاسی را نیز مـی اعتراض یعلمی، حضور گسترده در انتخابات و حتّ

 .  ارزیابی کرد
  

  پیشنهادها
به ویـژه سـاختار   رسد که پژوهش درباره ساختار شغلی و با توجه به نتایج بررسی حاضر به نظر می

شغلی زنان و ساختار مهاجرت این شهرستان با تأکید بـر تحلیـل سـنی، تحصـیلی و جنسـی و همچنـین       
  .تواند شناخت ما را از این پدیده افزایش دهدتحلیل ساختار روابط خانوادگی و ازدواج می

 تـاریخی در  -یکـی از اساسـی تـرین مسـائل اجتمـاعی     » تجـدد «و » سـنت «از آنجا که تصادم 
کشورهاي در حال توسعه و به طور مشخص ایران می باشد؛ لذا، جز از طریـق بـه تـدبیر کشـاندن نحـوه      
رویارویی دو نوع ساخت اجتماعی، جامعه فرایند مذکور را به سالمت طی نخواهد کرد و جنبه هـاي مثبـت   

هاي  حتی برخی جنبه» سنت«در ساخت اجتماعی جدید مضمحل خواهد شد و جنبه هاي منفی » سنت«
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البته بایسـتی متوجـه بـود کـه حتـی در حالـت       . مثبت ساخت اجتماعی جدید را از محتوا تهی خواهد کرد
ي اجتماعی همچون افـزایش احتمـال وقـوع طـالق بـه ویـژه در       ها رل شده این رویارویی، بروز تنشکنت

. یر اسـت ست تا حدي طبیعی و اجتناب ناپذا محسوس تر» شکاف ساختی«مناطقی همچون کرمانشاه که 
له تقابل سنت و تجدد در سطحی عینی اسـت کـه   أمس) و نه مخدوش شدن(اما تنها در صورت حل شدن 

هاي اجتماعی مرحله گذار به حداقل ممکن خود خواهند رسید و هـم دورنمـاي سـالمت واقعـی      هم تنش
  . نهادهاي اجتماعی و از جمله نهاد خانواده ترسیم خواهد شد

آگـاهی   ياقدام براي کـاهش احتمـال وقـوع طـالق از طریـق ارتقـا       ترینترین و ضرورياساسی
هایی است کـه آبسـتن   فردي، آگاه کردن زنان و مردان ازدواج نکرده یا در آستانه ي ازدواج از انواع ازدواج

   .طالق است
آگـاهی آنـان پیرامـون عوامـل      يزنان و مردان متأهل، دومین دسته از افرادي هستند که با ارتقـا 

از آنجـا  . توان به کاهش احتمال وقوع طالق امید داشتتصحیح یا تحکیم کنش متقابل آنها، میطالق و 
که ممکن است عوامل بالقوه اقدام به طالق در زندگی مشترك برخی از زوجین نهفته باشد و این عوامـل،  

ن متأهـل از  روزي نمود یک اقدام حقوقی از جانب زوجین به خود گیرد؛ لذا بـا آگـاه کـردن زنـان و مـردا     
هاي احتمالی بین آنها، نهایتاً کـاهش احتمـال وقـوع    اي انواع ناسازگاريعوامل نهفته و در عین حال ریشه

  . طالق را تا حدي انتظار داشت
-آگاهی فردي را کمابیش در مورد زنان و مردان در آستانه طـالق نیـز مـی    يسازو کار تأثیر ارتقا

ي جهت مشاوره با چنین افرادي بایستی بر ایـن آگـاهی دوگانـه اسـتوار     ریزالبته، برنامه. توان مشاهده کرد
بـه عبـارت دیگـر صـرف طـرح      . تواند برخالف آن باشـد تواند مفید باشد و هم میباشد که طالق هم می

ادامه زنـدگی مشـترك آنهـا     نبودن امکان موارد به معناي واقعی ي هحقوقی طالق از جانب زوجین، در هم
هـاي فـردي و اجتمـاعی    تواند هزینهچنین مخالفت با درخواست طالق هر زوج نیز میهم. تواند باشدنمی

  .  ها تحمیل کندبسیاري را بر این افراد و جامعه پیرامون آن
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