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و عوامل مرتبط با طالق از دیدگاه زوجین مطلقه ي  وضعیتررسی ب
  1387-88شهرستان گناباد در سال هاي 

 4علیرضا مسلم -3نوقابی علی دلشاد - 2زهره شاه قاسمی - 1مهدي مشکی

  چکیده
یکی از معضالت اجتماعی جوامع در حال حاضر، افزایش روز افزون طالق و از هم  :زمینه و هدف

در شهر  و عوامل مؤثر بر طالق ضعیتشناخت ووهش با هدف ژاین پ. ناي خانواده هاستپاشیدگی ب
  .استشده  انجامجهت مشخص کردن راهکارهاي عملی در کاهش آن  گناباد

روش نمونه گیري . استاز نوع مقطعی  تحلیلی -توصیفی ي یک مطالعه این پژوهش  :روش تحقیق
که شرایط ورود به مطالعه را  طلقه در شهرستان گنابادزوجین مبه طوري که تمامی سرشماري بود، 

 88و  87مورد طالق ثبت شده در دو سال  161از مجموع . به عنوان نمونه انتخاب گردیدند ،داشتنند
مرد مطلقه حاضر به همکاري شدند و با تکمیل پرسشنامه پژوهشگر  42زن و  81شامل  فرن 123تعداد 

عامل  67انتخاب همسر و همچنین ي وضعیت آشنایی و نحوه  ساخته داراي مشخصات دموگرافیک،
 و SPSS نرم افزار پرسشنامه ها پس از کنترل نهایی باي کلیه . مؤثر بر طالق مورد بررسی قرار گرفتند

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاستنباطی  و استفاده از آمار توصیفی
 5درصد موارد طالق در  7/60. لقه مورد بررسی قرار گرفتندمرد مط 42زن و  81در این پژوهش تعداد  :یافته ها

درصد موارد  3/63. ه استدوران عقد بوددرصد آن در  50سال اول زندگی مشترك اتفاق افتاده که از این تعداد 
درصد از زوجین سواد دیپلم یا کمتر  9/76. نددرصد ساکن در مناطق روستایی بود 7/36طالق در مناطق شهري و 

درصد از نمونه ها، بررسی و تحقیق  2/75. سال بود 20از زوجین کمتر از  درصد 2/45سن ازدواج . پلم داشتنداز دی
از نظر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و فردي بیشترین . کافی در مورد همسرشان را  انجام نداده بودند

اجباري بودن  ت فامیل و دیگران در زندگی، بیکاري،عوامل مرتبط با طالق، شناخت ناکافی همسر، عدم تفاهم، دخال
هاي زندگی، اعتیاد، سن پایین ازدواج، شهر نشینی، بیماري هاي جسمی یا روانی همسر،  ازدواج، کمبود مهارت

همچنین تفاوت معنی داري در میزان طالق از نظر محل . هاي جنسی و ارتباطی در ازدواج بوده است کمبود مهارت
 باره يدرو تحقیق ، بررسی )>001/0p( ، سطح تحصیالت)=001/0p( با همسرآشنایی ي ، سابقه )=001/0p( سکونت
  .وجود داشت )=0001/0p(  و عدم تفاهم) >001/0p( وانی، وجود سوء رفتار جسمی و ر)=001/0p( همسر

هش با توجه به نقش عوامل مختلف در پیدایش وقوع طالق، راهکارهاي پیشگیري و کا :نتیجه گیري
  . طالق در جامعه  باید به طور جدي، قبل از ازدواج و بعد از ازدواج مورد توجه قرار گیرد

  طالقوضعیت ؛ عوامل طالق ؛طالق :واژه هاکلید
  

ـلنامه ي دانشـگاه علـوم    افق ـتی      دانش؛ فص ـاد   پزشـکی و خـدمات بهداش ـانی گناب ـار  ؛  1؛ شـماره ي 17دوره ي(درم   )1390به
  23/12/1389: پذیرش               15/12/1389 :ح نهاییاصال    23/5/1389 :دریافت

                                                           
  دانشگاه علوم پزشکی گناباد  ،اجتماعی و ارتقاي سالمتي مرکز تحقیقات توسعه و  عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دکتراي تخصصی آموزش بهداشتاستادیار،  -1
  دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،اجتماعی و ارتقاي سالمت ي عضو گروه توسعه و سالمت اجتماعی، مرکز تحقیقات توسعه، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی -2
  دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،ی و ارتقاي سالمتاجتماعي مرکز تحقیقات توسعه ، کارشناس ارشد پرستاري بهداشت جامعهمربی،  ؛لؤومسي نویسنده  - 3

  اجتماعی و ارتقاي سالمت ي مرکز تحقیقات توسعه  -دانشگاه علوم پزشکی گناباد - آسیاییي جاده ي حاشیه  - گناباد  :آدرس
   ali_delshad2000@yahoo.com :پست الکترونیکی     0533-7229025 :نمابر    0533 - 7229025 :تلفن

  گناباد  دانشگاه علوم پزشکی ،پیراپزشکیي  دانشکده ،و اتاق عمل هوشبري، گروه عضو هیأت علمی - 4
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  مقدمه
در حال توسعه در روند تحول خود با موانع ي هر جامعه 

خود سـبب  ي گوناگونی برخورد می کند که هر کدام به نوبه 
شـیوع و گسـترش آسـیب هـاي     . رکود این تحول مـی شـود  

ز اجتماعی از جمله موانعی است که باعث هدر رفتن بسیاري ا
طالق، از جملـه عوامـل   . سرمایه هاي جامعه انسانی می شود

گسیختگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده است که عواقـب  
بسـیاري   أبسیاري را براي افراد جامعه داشته و می تواند منش

از آسیب هاي اجتماعی مانند انحرافـات جنسـی، خودکشـی،    
غیـره   اد، تکـدي گـري، ولگـردي و   فرار از منزل، سرقت، اعتی

  ). 1( شود
مهم ترین تهدید علیه بنیان خـانواده بـه    ،طالقامروزه 

ــأثر از آن از   ــؤثر و مت ــل م ــی رود و شــناخت عوام   شــمار م
بهداشـت  ). 2( هاي بهداشت روان به شمار مـی آیـد   اولویت

روانی نسـل هـاي جامعـه در گـرو تـأمین بهداشـت روانـی        
ش بـراي  خانواده به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامـ 

تحول در رشد استعدادهاست که هـر گونـه آسـیبی بـه آن،     
نسل آینده را از آثار سوء خـود مصـون نخواهـد گذاشـت و     
سازمان هاي اجتماعی زیادي را درگیر خود خواهد سـاخت،  
با این وجود متأسفانه شـاهد افـزایش بـیش از انتظـار نـرخ      

  ). 3(طالق در جامعه هستیم 
روز رو به افزایش است و این طالق در کشور روز به آمار 

خطر  ،معضل بزرگ اجتماعی در هیچ زمانی مانند عصر حاضر
را بـه دنبـال   ناشـی از آن   ءانحالل کانون خانواده و آثـار سـو  

اگر جامعه اي به سوي افزایش طالق پیش رود، . است نداشته
  ). 4( بحران قرار می گیردي در آستانه  حتماً

با کشف و تعمیق شـناخت  تحقیق در باب طالق می تواند 
آن  ه يشناخت علمی و گستردي مورد بحث، زمینه ي پدیده 

را فراهم کند و به ارتقـاي فرهنـگ جامعـه در زمینـه فرهنـگ      
زناشویی و همچنین براي تدوین برنامه هاي اجتماعی مناسـب  
در جهت سالم سازي کانون خـانواده و جلـوگیري از پیامـدها و    

هـر تحقیـق علمـی همـان     ). 5( ساندآثار زیان بار طالق یاري ر
کـارکرد شـناختی و کـارکرد      ،طور که اهمیـت کـاربردي دارد  

روش شناختی نیز دارد و هیچ کدام از این وظایف یا کارکردهـا  
  ).6( در واقعیت تفکیک پذیر نیستند

علل طالق در کشورهاي اروپایی و آمریکـایی، ضـعف در   
ــتن اح    ــالی، نداش ــکالت م ــات، مش ــراري ارتباط ــاس برق س

لیت، بـی وفـایی و خیانـت، بـرآورده نشـدن انتظـارات،       ؤومس
جنسی فیزیکی یـا روحـی و نداشـتن    ي اعتیاد، سوء استفاده 

بر ما نیز ي در جامعه ). 2( توانایی حل مشکل ذکر شده است
ــاي انجــام شــده،   ــژوهش ه ــا،  اســاس پ ــی ج ــاي ب ــع ه   توق

تجمل گرایـی، هـوس بـازي برخـی همسـران، درك نکـردن       
ثر ؤم از دالیل بعضی خالت هاي بی مورد اطرافیانیکدیگر و د

  ). 7( شده است بیان طالق بر
جدیدترین اطالعات آماري ایران در مـورد طـالق بیـانگر    

هاي اخیر میزان طالق  در سال). 8( افزایش آمار آن می باشد
در ایران افزایش بیشتري داشته است، به طوري که در سـال  

درصـد   8/13ي معـادل  از رشـد  1387نسبت به سال  1388
هم اکنون ایران از نظر آمار طالق در ). 9( برخوردار بوده است

  ). 10( چهارم دنیا قرار داردي رتبه 
ــر  1388در ســال  ــک  4در ازاي ه ازدواج در تهــران ی

ــوع پیوســته اســت  ــه وق ــدران،  اســتان. طــالق ب هــاي مازن
ازدواج یک  6کردستان، قم، خراسان رضوي نیز در ازاي هر 

تعـداد   1387در شهرستان گناباد در سال . داشته اند طالق
مـورد طـالق بـه ثبـت      78تعداد  1388مورد و در سال  83

ازدواج یـک مـورد    2/13چنین به ازاي هر  هم. رسیده است
شهرستان گناباد نسـبت بـه   ي طالق به ثبت رسیده و رتبه 

ظـر  شهرستان استان خراسان رضوي، رتبه پـانزدهم از ن  19
  .)11( ج به طالق بوده استنسبت ازدوا

ــن        ــده، ای ــالم ش ــب اع ــا و مطال ــه آماره ــه ب ــا توج ب
ــا پـــرداختن بـــه موضـــوع از ابعـــاد مختلـــف   پـــژوهش بـ
ــردي و    ــانوادگی، فـ ــی، خـ ــادي، فرهنگـ ــاعی، اقتصـ اجتمـ
ــا و      ــی ه ــل ویژگ ــایی و تحلی ــعی در شناس ــیتی، س شخص

ــه      ــدف ارائــ ــا هــ ــالق بــ ــر طــ ــؤثر بــ ــل مــ    يعوامــ
ش طــــالق در راهکارهــــاي کــــاربردي در جهــــت کــــاه

ــاد را دارد  ــتان گناب ــابراین ســ . شهرس ــن  ؤبن ــلی ای االت اص
ویژگــی هــاي طــالق هــاي اتفــاق  : تحقیــق ایــن اســت کــه

در شهرســــتان  1388و  1387افتــــاده در ســــال هــــاي 
ــه     ــین مطلق ــالق زوج ــواملی در ط ــه ع ــت؟ چ ــاد چیس گناب

 نقش داشته است؟
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  تحقیقروش 
تحلیلـی از نـوع    -توصـیفی  ي یک مطالعـه  ش این پژوه

و  1387زوجین مطلقـه کـه در سـال    تمامی  واست مقطعی 
 83(طالق آنان در شهرستان گناباد بـه ثبـت رسـیده     1388

بـه   )1388مـورد در سـال    78و  1387مورد طالق در سـال  
مورد  161از مجموع در این راستا  .عنوان نمونه انتخاب شدند

شـامل   نفـر  123تعداد  88و  87طالق ثبت شده در دو سال 
مـورد   ،مرد مطلقه که حاضر به همکاري شـدند  42و  زن 81

ــه ذکــر اســت امکــان تکمیــل  . بررســی قــرار گرفتنــد الزم ب
پرسشنامه بیشتر به دلیـل زنـدگی کـردن برخـی از زوجـین      

نبودن فرد مورد بررسی  ،)مورد 60(مطلقه در شهرهاي دیگر 
در آدرس ذکر شده به علت جابجایی محل زندگی و یـا عـدم   

و عـدم   ،)مورد 48(ها  اشتباه بودن آدرس ،)مورد 44(حضور 
  .وجود نداشت ،)مورد 47(تمایل به تکمیل پرسشنامه 

ــنامه   ــژوهش از پرسش ــن پ ــاخته  ي در ای ــگر س پژوهش
جهت تعیـین روایـی پرسشـنامه، از روش    . استفاده شده است

االت با توجه بـه  ؤبدین منظور س. صوري و محتوا استفاده شد
ط بـه طـالق در دنیـا و در سـطح     نتایج مطالعات متعدد مربو

کشور طراحی گردیده و پس از اخذ نظرات افراد صاحب نظر، 
یک بررسی مقدماتی نیز انجام و پس از انجام تغییرات نهـایی  

در همین راستا براي تعیین پایـایی  . مورد استفاده قرار گرفت
از روش آزمون باز آزمون استفاده شد که ضریب پایـایی پـس   

  . دست آمده ب 81/0ر ابراز یک ماه ب
به طور کلی پرسشنامه داراي بخش هاي مختلف شامل  

جــنس، ســن ازدواج و طــالق، میــزان (االت دموگرافیــک ؤســ
 ،تحصیالت، شغل، طول مدت زندگی مشترك، تعداد فرزندان

انتخـاب و آشـنایی بـا همسـر، نـوع      ي نحـوه   ،نسبت فـامیلی 
وضـعیت   ،ازدواج از نظر اجبـاري یـا غیـر اجبـاري بـودن آن     

. )ویژگــی هــاي خــانوادگی فــرد مطلقــهو درخواســت طــالق 
ــردي و شخصــیتی،  ؤســ ــل اجتمــاعی، ف ــورد عوام االتی در م

  خـانوادگی و ارتبـاطی مـرتبط بـا طـالق       فرهنگی، اقتصادي،
  .بوده است

جمع آوري اطالعات به این صورت بود که پس از تأییـد  
 پرسشنامه، ابتدا ضمن هماهنگی بـا ي طرح پژوهشی و تهیه 

دادگستري شهرستان گنابـاد، در دفتـر ثبـت ازدواج و طـالق     

و  1387اطالعات اولیـه مـرتبط بـا زوجـین مطلقـه در سـال       
نوع طالق، تاریخ وقوع طـالق   ،از قبیل مشخصات آنان 1388

و آدرس زوجین گردآوري گردیده و سپس بر اساس آدرس و 
اســاس کتــاب راهنمــاي تلفــن  نــام خــانوادگی زوجــین و بــر

تلفن تعداد نسبتاً زیـادي از آنـان   ي گناباد، شماره  شهرستان
گردآوري و پس از تماس با آنان از نظـر تعیـین وقـت جهـت     

 ي درصـد پرسشـنامه هـا بـا مراجعـه      80در حدود  ،همکاري
ــا   20حضــوري پرسشــگران و  ــز ب ــا نی   درصــد پرسشــنامه ه

  پــس از تکمیــل  . تلفنــی تکمیــل گردیدنــد  ي مصــاحبه 
بینی هر یـک از پرسشـنامه هـا توسـط     پرسشنامه ها ابتدا باز

اعضاي تیم پژوهش جهت پـی بـردن بـه صـحت اطالعـات و      
اصالح موارد اشتباه احتمالی صورت گرفته و تا حـد امکـان از   
. صحت اطالعات جمـع آوري شـده اطمینـان حاصـل گردیـد     

هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب کدگذاري و کد هاي سپس 
گردید و پس از  16 ویرایش SPSS نرم افزارتعیین شده وارد 

حصـول اطمینـان از صـحت ورود داده هـا، تجزیـه و تحلیــل      
دو  يابا استفاده از آزمون آماري ک با آمار توصیفی و اطالعات

. انجام و نتایج به صورت جداول توزیـع فراوانـی بیـان گردیـد    
جهت رعایت اصول اخالق در پژوهش، هیچ گونه اجبـاري در  

اطالعـات جمـع آوري   ي وده و کلیـه  پرسشنامه ها نبتکمیل 
مهمترین عامـل مخـدوش   . نه داشتامحرمي جنبه  نیزشده 

کننده پژوهش، بیان اظهـارات خـالف واقـع بـود کـه جهـت       
  . کنترل با اطالعات دفاتر ثبت طالق تطبیق داده شد

  
  یافته ها

 مـرد  42و )درصـد  66( زن 81 پژوهش شـامل ي نمونه 
میـزان طـالق در گـروه     مطلقه بوده و بیشـترین  )درصد 34(

سـال اتفـاق    26-30سال و بعد از آن در گـروه   21-25سنی 
  درصـد طـالق در سـن جـوانی و بـین      62افتاده است، یعنی 

سـال و   13کمترین سـن طـالق   . سال رخ داده است 30-20
 75( اکثریـت خـانواده هـا   . سال بـود  76 سن طالقبیشترین 

مورد همسر  نسبت به انجام بررسی و تحقیق کافی در) درصد
  . فرزندشان قبل از ازدواج اقدام نکرده اند

درصد از مادران زوجـین مطلقـه    92درصد از پدران و  87
ــتند    ــپلم داش ــر از دی ــواد کمت ــطح س ــی از  . س ــیش از نیم   ب
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. با طالق فرزندانشـان موافـق بـوده انـد    ) درصد 54( خانواده ها
درصد نیز نظـر خاصـی    5/18مخالف و ها درصد خانواده  5/27

  درصد از زوجین مطلقـه در خـانوار بـا بـیش از      45. نداشته اند
فرزند در خـانواده   10بیشترین تعداد، . فرزند زندگی کرده اند 5

آشنایی بـا  ي سابقه ) درصد 66(در حدود دو سوم زوجین . بود
همچنین بیش از یـک سـوم   . یکدیگر را قبل از ازدواج نداشتند
ختر یا پسر بـه ازدواج توسـط   ازدواج ها با اجبار و وادار کردن د

درصــد مــوارد  50. والــدین و اطرافیــان صــورت گرفتــه اســت 
درخواست طالق در دوران عقد صورت گرفته اسـت کـه لـزوم    

  بـا توجـه بـه     .توجه جدي بـه ایـن دوره را مطـرح مـی نمایـد     
یافته هاي این تحقیق پنج سال اول زندگی بحرانی ترین زمـان  

درصـد طـالق هـاي     61زیـرا   .طالق استي براي وقوع پدیده 
. مـورد بررسـی در پــنج سـال اول زنـدگی اتفــاق افتـاده اســت     

کمترین طول مدت زندگی زناشـویی یـک روز و بیشـترین آن    
در بیش از دو سـوم مـوارد، هـر یـک از زوجـین      . سال بود 44

فرصت کافی براي بیان خواسته ها و انتظارات از همسر و اطالع 
  .سر خود را نداشته اندکافی از عیوب و نکات ضعف هم

  درصد از زوجین مطلقـه در بسـتگان نزدیـک خـود و     28
درصد از زوجین مطلقه در بـین دوسـتان خـود مـواردي از      16

بیش از نیمی از مردان مطلقه، پـس از طـالق   . طالق داشته اند
درصـد از زنـان مطلقـه     10مجدداً ازدواج نموده انـد، امـا فقـط   

د به مواد مخدر علـت نزدیـک بـه    اعتیا. مجدداً ازدواج کرده اند
که بیشـترین نـوع   . بوده است) درصد 6/33( یک سوم طالق ها

درصـد   63ماده مخدر مصرفی توسط افراد مطلقـه، تریـاك بـا    
بیشـترین روش آشـنایی زوجـین از طریـق معرفـی       .بوده است

محـل   رد درادرصد مو 27 .بوده است) درصد 48(توسط فامیل 
و بقیـه بـه صـورت آشـنایی خـود       شده انـد  زندگی با هم آشنا

اینترنـت یـا اتفـاقی در     تلفـن،  تحصـیل،  زوجین در محل کـار، 
در حدود یـک سـوم مـوارد ازدواج،    . کوچه و خیابان بوده است

  ).درصد 9/30( زوجین با یکدیگر نسبت فامیلی داشته اند
درصد از زوجین مطلقه در هنگام ازدواج سـن کمتـر    45

سـال داشـته انـد و     30تـا   20درصـد   48 ،سال داشته 20از 
کمترین سـن  . سال به باال بوده اند 30درصد از موارد  7فقط 

بیشترین  .سال بود 65سال و بیشترین سن ازدواج  13ازدواج 
بـه درخواسـت زنـان و کمتـرین      )درصـد  1/54( میزان طالق

به درخواسـت مـردان صـورت گرفتـه و     ) درصد 2/14(میزان 
 .ورت تـوافقی بـوده اسـت   حدود یک سوم موارد طالق بـه صـ  

ــاطق    ــاد در من ــتان گناب ــالق در شهرس ــزان ط ــین می همچن
  .برابر مناطق روستایی بوده است 72/1شهري

بیش از یک سوم مردان بیکار بـوده و یـا حرفـه و شـغل     
درصـد از مـوارد داراي شـغل     50معینی نداشته اند و حـدود  

ین زنان در ب .درصد نیز کارمند بوده اند 10 آزاد بوده و تقریباً
تحت مطالعه بیشترین شـغل را خانـه داري تشـکیل مـی داد     

یک چهارم موارد نیز داراي شـغل   و تقریباً) حدود سه چهارم(
میزان طـالق در بـین زنـان و مـردان     . زاد یا کارمند بوده اندآ

درصـد مـوارد    80.کارمند کمتر از سایر گروه هـا بـوده اسـت   
گتر از ردرصد زنان بز 16مردان بزرگتر از زنان بوده اند و تنها 

سال مرد بزرگتر  40 ،سنیي بیشترین فاصله . مردان بوده اند
بــیش از دو ســوم . ســال زن بزرگتــر از مــرد بــود 19از زن و 

زوجین مطلقه بدون فرزند بـوده انـد کـه علـت آن طـالق در      
  .زندگی بوده استي هاي اولیه  دوران عقد و یا سال

درصد از زنـان سـواد    30درصد از مردان و  57به طور کلی 
تحصـیالت در مقطـع   . کمتر از دیپلم در هنگام ازدواج داشته انـد 

  بیشـترین فراوانـی را در مـردان گـروه مطالعـه نشـان        راهنمایی،
پس از آن مقطع پنجم ابتدایی و سپس دیـپلم بـه بـاال     .می دهد

تحصــیالت دیــپلم  در حــالی کــه در زنــان، .قــرار داشــته اســت
ا در میزان تحصیالت افراد تحت مطالعه نشـان  بیشترین فراوانی ر

ــزان را دارا    ــرین می ــدایی کمت ــنجم ابت ــی داده و تحصــیالت پ   م
سـال پـس از تصـمیم بـه      درصد موارد تا یـک  5/73در . بوده اند

 7ایـن مـدت حتـی تـا      .طالق، اجراي طالق قطعیت یافته است
 .سال نیز در زوجین گزارش گردید

  کـه بـر اسـاس قـانون، زن     وجـود عـواملی    1بر اساس جدول 
می تواند تقاضاي طالق نماید مانند اعتیاد همسر، محکومیت هـاي  
قضایی، بزهکاري همسر و محکومیـت همسـر بـه زنـدان در بـروز      

 50مصـرف سـیگار یـا قلیـان بـه نظـر        .طالق نقش دارندي واقعه 
ـ  ثیر داشـته اسـت و از نظـر تمـامی     أدرصد از زنان در بروز طالق ت

عنوان اولین عامل اجتماعی مـرتبط بـا طـالق ذکـر     پاسخگویان به 
دوم ي درصـد در مرتبـه    6/33اعتیاد به مواد مخدر بـا   .شده است

سایر عوامل در رده هاي بعـدي قـرار داشـته کـه     . قرار گرفته است
  . تر از مردان می دانند ها را در بروز طالق مهم زنان مطلقه آن
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  ؤثر بر طالق در زوجین مطلقهتوزیع فراوانی عوامل اجتماعی م: 1جدول 

  جمع  از دیدگاه مردان  از دیدگاه زنان  عامل
  درصد  درصد  درصد

  8/39  5/19  6/50  مصرف سیگار یا قلیان 
  6/33  3/5  4/47  اعتیاد به مواد مخدر
  8/30  22  4/35  ارتباط غیر مشروع 

  2/22  1/13  1/27  محکومیت قضایی مغایر با حیثیت خانوادگی
  6/15  6/2  22  واد مخدرخرید و فروش م

  3/15  10  3/18  زندانی شدن موقت
  4/12  3/5  16  سال  5محکومیت قطعی همسر به بیش از 

  3/10  0  6/15  بزهکاري همسر
  

عوامل فرهنگی همچون  عـدم تفـاهم،    2بر اساس جدول 
سـخت گیـري زیــاد در زنـدگی، ضـعف پایبنــدي بـه اعمــال      

بـا تحصـیل از    مذهبی، نارضایتی از شـغل همسـر و مخالفـت   
در حـالی کـه مـردان عوامـل      . گاه زنان مؤثرتر بوده اسـت ددی

دیگري همچون توقعـات بیجـا و غیـر منطقـی، پایبنـدي بـه       
مسائل خرافی، تجمل پرستی و چشم و هم چشمی، اخـتالف  

را نظر با همسر در تربیت فرزندان و مخالفت با اشتغال فعلـی  
  .ه اندترین عوامل مؤثر در طالق ذکر کرد از مهم

  توزیع فراوانی عوامل فرهنگی مؤثر بر طالق در زوجین مطلقه: 2جدول 

  جمع  از دیدگاه مردان  از دیدگاه زنان  عامل
  درصد  درصد  درصد

  5/62  55  3/66  عدم تفاهم 
  9/53  5/57  52  فامیل و اقوام ي مداخله 

  50  2/51  4/49  توقعات بیجا و غیر منطقی
  2/41  25  4/49  سخت گیري زیاد

  7/38  25  6/45  ضعف پایبندي به اعمال مذهبی
  5/34  3/33 1/35  ازدواج اجباري 

  9/33  5/22  7/39  نارضایتی از شغل همسر
  8/30  8/26  9/32  مخالفت با رفت و آمد با فامیل 

  1/28  1/34  25  پایبندي به مسائل خرافی
  2/21  39  7/11  تجمل پرستی و چشم و هم چشمی

  2/20  2/12  3/24  اهزندگی در محل غیر دلخو
  2/16  0  3/24  مخالفت با تحصیل

  6/9  5/12  8/7  اختالف نظر در تربیت فرزندان
  6/2  5/7  0  مخالفت با اشتغال فعلی

  

تقاضــاي مهریــه کــردن بــه عنــوان  3بــر اســاس جــدول 
مهمترین عامل اقتصادي مرتبط با طالق شناخته شده است و 

عامل طالق بیان کرده بیش از دو سوم مردان آن را به عنوان 
در حالی که عواملی همچون عدم پرداخت نفقه و خرجی . اند

ترین عامـل از دیـدگاه زنـان     دوم، به عنوان مهمي در مرتبه 
چون بیکاري مردان، سایر عوامل اقتصادي هم. بیان شده است

   نداشتن شغل معین و وضـعیت اقتصـادي ضـعیف همسـر در    
  .رده هاي بعدي قرار دارند
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  توزیع فراوانی عوامل اقتصادي مؤثر بر طالق در زوجین مطلقه: 3 جدول

  جمع  از دیدگاه مردان  از دیدگاه زنان  عامل
  درصد  درصد  درصد

  9/47  8/65  8/38  تقاضاي مهریه کردن
  3/40  10  7/55  ندادن خرجی و نفقه 

  38  8/9  5/52  بیکاري و نداشتن شغل معین
  5/35  6/14  3/46  وضعیت اقتصادي ضعیف همسر

  8/23  6/14  4/28  نداشتن منزل مسکونی 
  19  4/14  3/16  نقلیهي نداشتن وسیله 

  

بـد  )  4جـدول  ( بر اساس جدول عوامل فردي و شخصـیتی 
جـدول    يدرصـد در بـاالترین رده    62/8اخالقی و عصبانیت بـا  

به نظر بیش از نیمـی از زنـان و مـردان عوامـل     . قرار گرفته است
  عشق حقیقی در زندگی، بهانه گیـري   دیگري همچون عدم وجود

بی مورد و عیب جویی کردن، حرف شنوي از خانواده و بسـتگان،  

  عد اعدم ابراز مهـر و محبـت بـه همسـر، بـه عنـوان عوامـل مسـ        
طالق بیان شده اند و عواملی همچون عدم مشـورت در  ي کننده 

امور زندگی، فحاشی و سوء رفتـار روانـی، سـوء رفتـار جسـمی و      
وضعیت ظاهري نامناسب و ازدواج مجـدد موقـت یـا     کتک زدن،

  .ثرتر بوده استؤدائم همسر از دیدگاه زنان م
  توزیع فراوانی عوامل فردي و شخصیتی مؤثر بر طالق در زوجین مطلقه: 4جدول 

  جمع  از دیدگاه مردان  از دیدگاه زنان  عامل
  درصد  درصد  درصد

  8/62  3/46  3/71  بد اخالقی و عصبانیت
  7/58  2/51  5/62  عدم وجود عشق حقیقی در زندگی

  8/55  8/48  5/59  بهانه گیري بی مورد و عیب جویی 
  3/52  5/61  2/58  حرف شنوي از خانواده و بستگان
  7/51  1/34  8/60  عدم ابراز مهر و محبت به همسر

  6/46  5/47  3/46  همسري بی احترامی به خانواده 
  5/45  6/36  50  عدم مشورت در امور زندگی

  5/41  2/12  1/57  فحاشی و سوء رفتار روانی
  7/36  6/36  8/36  سوء ظن و بد گمانی

  4/36  5/32  5/38  بی عالقگی همسر
  8/34  7/9  6/48  سوء رفتار جسمی و کتک زدن

  2/32  4/24  4/36  وضعیت ظاهري نامناسب
  9/31  5/32  6/31  تحقیر همسر در مقابل دیگران

  9/25  5/27  25  ي جنسیها ناآگاهی و کمبود مهارت
  13  0  20  ازدواج مجدد موقت یا دائم همسر

  3/8  9/4  1/10  فاصله سنی زیاد با همسر
  5/6  4/2  6/8  بیماري صعب العالج جسمی یا روانی

  3/4  9/4  9/3  نازایی و مشکالت باروري همسر
  

تفاوت معنی داري در میزان طـالق از   5اساس جدول بر      
، سطح تحصـیالت  ،با همسرآشنایی ي سابقه  ،سکونتنظر محل 

، وجـود سـوء رفتـار جسـمی و     همسر باره يدرو تحقیق بررسی 
  .وجود داشت و عدم تفاهم وانیر
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 ارتباط بین طالق و عوامل مؤثر بر آن: 5جدول 

  p  و )درصد معناداريX2(  درصد فراوانی طالق    عوامل

  سال 20کمتر از   سن ازدواج
  سال 20باالتر از 

2/45  
8/54  

94/2=X2 
0041/0=p 

  شهر  محل سکونت
  روستا

3/63  
7/36  

46/4=X2 
0019/0=p  

  سال اول زندگی 5  زمان وقوع طالق
  سال 5بعد از 

7/60  
3/30  

3/45=X2 
2381/0=p  

  دیپلم یا کمتر از دیپلم  سطح تحصیالت
  دیپلمباالتر از 

9/76  
1/23  

8/67=X2 
001/0<p 

  داشته اند  آشنایی با همسري سابقه 
  نداشته اند

1/34  
9/65  

5/34=X2 
0013/0=p  

  داشته اند  وضعیت تحقیق و بررسی کافی در مورد همسر
  نداشته اند

8/24  
2/75  

5/10=X2 
0012/0=p  

  دوران عقد  زمان درخواست طالق
  بعد از عروسی

50  
30  

92/8=X2 
876/0=p  

  داشته اند  عدم تفاهم
  نداشته اند

5/37  
5/62  

3/23=X2 
0001/0=p  

  وجود داشته  سوء رفتار جسمی یا روانی
  وجود نداشته

2/76  
7/23  

9/34=X2 
 001/0<p  

 

  بحث 
در این تحقیق، وضـعیت و عوامـل مـرتبط و مـؤثر بـر        

 1388و 1387هـاي   سـال ي زوج مطلقـه  123طالق در بین 
 45 سـن . بررسی قرار گرفتـه اسـت  در شهرستان گناباد مورد 

سال بـوده   20درصد زوجین مطلقه در هنگام ازدواج کمتر از 
سـال و   16-20و بیشترین میزان طالق در زنان بـین سـنین   

  بــه نظــر . ســال بــوده اســت 21-25در مــردان بــین ســنین 
می رسد که با افزایش سن ازدواج از میزان طالق کاسته شده 

کویر تفاوت معنی داري از این چنین آزمون کاي اس هم .است
تحقیقـات مـه پویـان در سـال     ( .)=0041/0p(نظر نشان داد 

بـا   1383و شـیرزاد در سـال    1381، ریحانی در سال 1354
  ). 12,11,4( به دست آمده همخوانی داردي نتیجه 
بر اساس نتـایج پـژوهش بیشـترین مـوارد درخواسـت        
 .تـه اسـت  به درخواست زنـان صـورت گرف   )درصد 54(طالق 

علت افزایش طالق را افزایش حضور زنان در جامعه و  لنکستر
ها و افزایش پذیرش طالق توسط زنـان را تـا    شاغل بودن آن

  ).13( ذکر کرده است درصد 80

قانون به روز شدن مهریه و عندالمطالبه بودن آن باعـث   
شده تا زنان از مهریه به عنوان یک حربه علیه مردان در زمان 

در ایـن تحقیـق، تقاضـاي    ). 13( ري اسـتفاده نماینـد  ناسازگا
ترین عامل اقتصادي توسط حدود  مهریه کردن به عنوان مهم

نیمی از پاسخگویان عنوان شده کـه اخـوان نیـز در پـژوهش     
تمـام   ،نیمی از افراد نمونه خود به این نتیجه رسید که تقریباً

  ).14( پرداخت نموده اند/یا بخشی از مهریه را دریافت
مـوارد   درصـد  2/30اعتیاد زوجین به خصوص مردان در 

به عنوان یکـی از عوامـل اصـلی تقاضـاي طـالق در زوجـین       
در پژوهش مددي در شهرستان اراك یکـی  . مطلقه بوده است

  دلیـل اصــلی طـالق، اعتیــاد زوج بـه مــواد مخـدر بــوده     5از 
پژوهش زرگر در شهرستان فالورجان و قطبـی در  ). 4( است 

  ).15( یید می کندأآباد، نیز این یافته را تمنطقه دولت 
از زوجین بیـان   درصد 9/65بر اساس نتایج این پژوهش 

آشنایی بـا یکـدیگر قبـل از    ي گونه سابقه  نموده اند که هیچ
و بـر اسـاس آزمـون کـاي اسـکویر تفـاوت        ازدواج نداشته اند

   .)=0013/0p(معنـــی داري از ایـــن نظـــر وجـــود داشـــت 
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و ملتفـت در سـال    1374ناه در سـال  پژوهش هاي رحمان پ
، میزان شناخت همسر قبل از ازدواج را به عنوان یـک  1381

  ). 17,16(عامل مؤثر در طالق ذکر کرده اند 
در این پـژوهش مشـخص گردیـد در حـدود یـک سـوم       

مددي . اجباري داشته استي جنبه ) درصد 7/34( ازدواج ها
د زوج، عـدم  یکی از عوامل مؤثر در طـالق را عـالوه بـر اعتیـا    

تفــاهم زوجــین و بیکــاري زوج، عامــل ازدواج اجبــاري را در  
  ).4( پژوهش خود ذکر کرده است

در ) درصـد  6/26(در این پژوهش بیشترین میزان طالق 
 درصـد  7/60طول سال اول زندگی و در حدود دو سوم یعنی 

سال اول زندگی اتفاق افتاده است و بعـد   5طالق ها در طول 
ش گذاشته، اما مجدداً در زوجین بـا بـیش از   از آن رو به کاه

طبـق  . سال زندگی زناشویی رو به افزایش گذاشـته اسـت   20
نفر مـرد   2701نیز در کشور  1385اطالعات سرشماري سال 

 15نفر زن بی همسر بر اثر طالق در سـن کمتـر از    2459و 
سال در کشور وجود داشته و بـر طبـق هـرم سـنی جنسـی،      

سـال   65ر طـالق در سـن بـاالتر از    جمعیت بی همسر بر اثـ 
 نسبت به سال هاي قبـل از آن مجـدداً افـزایش یافتـه اسـت     

اگر از گذشته تاکنون عامل طالق : توانا علمی می گوید). 18(
زنـدگی مشـترك کمتـر و    ي خانواده هـاي بـا سـابقه     ،بیشتر

هاي اخیر  سنین کمتر را مورد هدف قرار می داد، اما در سال
کارشناسان را جلـب کـرده اسـت و آن     موضوع جدیدي توجه

هم طالق در دوران سالمندي و با زندگی هاي مشترك بـیش  
آمارهاي سازمان ثبت احوال نشان می دهد . سال است 20از 

مـورد طـالق در    900هزار و  16در حدود  1388که در سال 
  ).19( سال سن اتفاق افتاده است 50زنان و مردان بیش از 

ژوهش مردان پس از طـالق پـنج برابـر    بر اساس نتایج این پ
ــد    ــی نماینـ ــدد مـ ــه ازدواج مجـ ــدام بـ ــان اقـ ــتر از زنـ   . بیشـ

زنـان مطلقـه پـس از طـالق بـا مشـکالت       : کاظمی پور می گوید
چـرا کـه درصـد     ،متعدد اقتصادي دست و پنجه نـرم مـی کننـد   

تعداد مردان بـدون همسـر   . بسیاري از آنها تأمین اقتصادي ندارند
پایین است، در حالی که زنان مطلقه کمتر بـه   بعد از طالق بسیار

در حالی که بیشتر موارد طـالق  . ازدواج مجدد مبادرت می کنند
به درخواست زنان صورت می گیرد اما خود بیشـترین آسـیب را   

  ). 20( می شونددر زندگی بعد از طالق متحمل 

درصـد خـانواده هـا از طـالق      8/53مشخص گردید کـه  
فتحـی زاده و همکـاران    . ایت کرده اندگرفتن فرزندانشان حم
که عوامل خـانوادگی شـامل اعتقـادات     به این نتیجه رسیدند

فامیل، عدم حمایـت خـانواده از طـالق و    ي مذهبی، مداخله 
حمایــت اقتصــادي والــدین در پــایین بــودن آمــار طــالق در  

  ). 21( شهرهاي یزد، اردکان و میبد مؤثر بوده است
گی زوجین یکـی از عوامـل مـؤثر در    دخالت خانواده ها در زند

  پــژوهش زرگــر و نشــاط نیــز نشــان داد کــه  . طــالق بــوده اســت
هـاي   ترین علل طالق در شهرستان فالورجان در طـی سـال   مهم

به ترتیب شامل مشکالت ارتباطی، اعتیاد، دخالـت   1384تا  1382
  ). 15( خانواده ها و بیماري روانی یکی از زوجین بوده است

 .د طالق در دوران عقـد اتفـاق افتـاده اسـت    درصد موار 50
دوران عقد گذرگاهی بـین دوران مجـردي و زنـدگی مشـترك و     
 فرصتی براي تبادل نظر و شناخت بیشتر زوجین از یکدیگر است

درصد یعنی نزدیک به دو سوم زوجین بیان کـرده انـد    66). 22(
 آشنایی با همسر خود را نداشته اند، لذا بعید نیسـت ي که سابقه 

که در طول دوران عقد زوجین تـا حـدود زیـادي از خصوصـیات     
همسر خود مطلع می شوند و در این زمان است که به علت عدم 
وجــود تفــاهم، شــروع بــه ناســازگاري نمــوده و مقــدمات از هــم 

این پژوهش نشـان داد  . می گرددهم فراپاشیدن زندگی مشترك 
اطق درصـد در منـ   37در مناطق شـهري و  طالق درصد  63که 

که ایـن تفـاوت از نظـر آمـاري      روستایی گناباد اتفاق افتاده است
طبق آمار اداره ثبت احوال کشـور  . )=0013/0p( معنی دار است

 16درصد طالق ها در منـاطق شـهري و    84نیز  1388 در سال
  . درصد در مناطق روستایی کشور بوده است

ــاد    6/48در   ــتان گناب ــه در شهرس ــان مطلق ــد از زن درص
ــوار ــار جســمی و در  م ــواردي از  57دي از ســوء رفت   درصــد م

  و تفــاوت  ســوء رفتــار روانــی و پرخاشــگري دیــده شــده اســت
معنی داري از نظر میزان طالق در بین کسانی کـه مـورد سـوء    
رفتار جسمی یا روانی از طرف همسر قرار گرفتـه بودنـد وجـود    

احسـاس خشـم، خصـومت،     یونگ و النگ. )p>001/0( داشت
ت، حسادت و سوء رفتار کالمی و فیزیکـی در روابـط   کینه، نفر

تعارض زناشـویی  . دنمی دان زوجین را ناشی از تعارض زناشویی
بـه علـت عـدم همـاهنگی زن و شـوهر در نـوع نیازهــا و روش       
ارضاي آن، خود محوري، اختالف در خواسـته هـا و رفتارهـاي    
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در تعـارض  . النه نسـبت بـه ارتبـاط زناشـویی اسـت     وؤغیر مس
ی رفتارهاي خشونت آمیز مثل توهین و سرزنش، انتقـاد  زناشوی

فیزیکی وجود داشته و زوجـین نسـبت بـه یکـدیگر     ي و حمله 
بــر اســاس پــژوهش  ).23( احســاس خصــومت و خشــم دارنــد

تـرین   سعیدي و همکاران در شهرسـتان خمینـی شـهر، مهـم    
  ارتبـاط بـا   ي موارد تعارض زناشویی زوجـین مـرتبط بـا نحـوه     

اوقات فراغـت، مسـائل جنسـی، امـور مـالی،      همسر، ي خانواده 
  ). 24( ارتباط با همسر و اختالف نظر در حل مشکل بوده است

ثر بـر  ؤترین عامل فرهنگـی مـ   عدم تفاهم به عنوان مهم
پـژوهش    .)=0001/0p( طالق از دیـدگاه پاسـخگویان اسـت   

دولت آباد مشخص کرد کـه عـدم تفـاهم    ي قطبی در منطقه 
چنـین   هـم  .منجر بـه طـالق اسـت    اخالقی شایع ترین عامل

دخالت خانواده ها از دیدگاه بیش از نیمی از افراد مطلقـه بـه   
ثر بـر طـالق بـوده کـه در     ؤعنوان یکی از عوامل فرهنگـی مـ  
دولــت آبــاد و شهرســتان ي پــژوهش اجــرا شــده در منطقــه 

  ). 15,2( یید شده استأفالورجان این یافته ت
ق در کشـور  ترین محدودیت ها و مشکالت تحقی از مهم

هـا و موانـع شـرایط فرهنگـی محـیط پـژوهش        ما محدودیت
تحقیق در ارتباط با مسائلی همچـون طـالق کـه قـبح     . است

در این تحقیق . فرهنگی دارد، همواره با مشکالتی همراه است
نیز، عالوه بر نبود فرهنگ پژوهش در بـین مـردم، بـه دلیـل     

در  مشکالتی همچون زندگی کردن برخی از زوجـین مطلقـه  
شهرهاي دیگر، نبودن فرد مورد بررسی در آدرس ذکـر شـده   
به علت جابجایی محل زندگی و یا عدم حضور، اشتباه بودن و 

تکمیـل پرسشـنامه هـا بـا      ،عدم تمایل به تکمیل پرسشـنامه 
 .ها و موانع متعددي همراه بوده است محدودیت

  

  نتیجه گیري
 توجه به نتایج این پـژوهش مـی تـوان طـالق را یـک      اب

بیماري مزمن اجتماعی تلقی کرد که هماننـد بیمـاري هـاي    
مزمن جسمی، عوامل خطر متعددي در وقوع آن دخیل بـوده  
که هر چه تعداد این عوامل خطـر بیشـتر باشـند خطـر بـروز      

خوشبختانه بسیاري از این عوامل شناخته . طالق بیشتر است
ها را جـدي نمـی گیـریم و یـا      شده اند، اما بدان علت که آن

طالق را یک خطر بالقوه می دانیم و از ابتدا در هیچ ازدواجی 
به آن فکر نمی کنـیم و هنگـامی کـه زنـگ خطـر طـالق در       

گوشمان به صدا در می آید نه تنهـا در بسـیاري از مـوارد بـه     
فکر درمان و اصالح عوامل زمینه ساز و حل تعارضات زوجین 

انون را بـر  بر نمی آییم بلکه فقط تنها راه جدایی از طریـق قـ  
می گزینیم، مسلم است که روز به روز مـوارد طـالق افـزایش    
. یافته و به صورت یک همه گیري جهـانی ظـاهر مـی گـردد    

لیت داریـم و  ؤوهمه ما در مقابل حل معضالت اجتمـاعی مسـ  
هنگامی که بدون هر گونه شعار و بر اسـاس شـعور انسـانی و    

رایـی و  ولیت دست به دست دهیم تا با اقـدامات اج ؤحس مس
بر اساس فرهنگ بومی و مذهبی و منطقه اي، جلـوي از هـم   
پاشیدگی اساسی ترین رکن جامعه یعنی خـانواده را بگیـریم،   
بزرگترین کمک را بـه سـالمت جسـمی، روانـی و اجتمـاعی      
ــب و     ــیاري از عواق ــاهش بس ــلماً در ک ــوده و مس ــه نم جامع

  . مشکالت اجتماعی ناشی از طالق مثمر ثمر خواهیم بود
طور کلی راهکارهاي کـاهش ازدواج بسـیار گسـترده و     هب

ولیتی چند بعدي است که باید از زمان هاي قبل از ازدواج ؤمس
مورد توجه قرار گیرد که اقـدامات و راهکارهـا را در دو قسـمت    

در نظر گـرفتن سـازمان و   ( اقدامات و راهکارهاي قبل از ازدواج
توجه به سـن   ،یا مرجعی جهت تمرکز نمودن بر مسائل خانواده

مناسب ازدواج، تفهیم دقیق شـرایط ضـمن عقـد بـه زوجـین،      
هاي زنـدگی   مهارت جلوگیري از ازدواج هاي تحمیلی، آموزش

 تحقیق و آشنایی با خـانواده زوجـین،   به زوجین قبل از ازدواج،
اطمینــان از ســالمت جســمی و روانــی زوجــین، آگــاه ســازي  

و ...)  د و خانواده ودختران و پسران از حقوق و وظایف زن و مر
آشنایی زوجین بـا اصـول   ( ،اقدامات و راهکارهاي بعد از ازدواج

مکـان هـایی جهـت حـل     رفتارهاي جنسی، در دسترس بودن 
ــویی، ــانی تعارضــات زناش ــانی ، 1زوج درم ــانواده درم   را  ...و 2خ

 .می توان طبقه بندي و پیشنهاد نمود
  

  تشکر و قدردانی
کسـانی کـه   ي دانند تا از همه خود الزم می  نویسندگان بر

ـ  در ه اجراي این پژوهش مساعدت، همفکري و همیاري نمودند ب
 خصوص پاسخگویان؛ فرماندار محترم شهرسـتان گنابـاد، رئـیس   

  تان و کارکنان محترم مرکـز امـورژانس  محترم دادگستري شهرس
  

                                                           
1- Couple Therapy 
2- Family Therapy 
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، سـردفتر ازدواج  احوال ثبت ي اداره محترم اجتماعی و کارکنان 
مخابرات، مشاور محتـرم فرمانـدار   ي الق، رئیس محترم اداره و ط

فرمانداري، همچنـین ریاسـت   ي زنان و خانواده ي و دبیر کمیته 
و معاونت محترم آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی،      

مدیریت محترم امور پشتیبانی دانشـگاه علـوم پزشـکی و تمـامی     
سالمت  ياجتماعی و ارتقاي همکاران در مرکز تحقیقات توسعه 

و سایر عزیزان و همکارانی که به هر طریقی مـا را یـاري نمودنـد    
  . کمال تشکر و قدردانی را بنماییم
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The Survey of Condition and Related Factors to Divorce from 
Divorced Couples' Viewpoint of Gonabad City in 2009-2010 

Mahdi Moshki 1, Zohreh Shahghasemi2, Ali Delshad Noghabi3 and Alireza Moslem4 

Abstract 
Background and Aim: One of the social problems of communities is the currently increasing rate of divorce 
and family disintegration host building. The aim of this research is to understand the condition and factors 
influencing divorce and to identify some practical solutions to reduce it in Gonabad. 

Materials and Methods: This is a descriptive-analytic research. 123 divorced couples who got divorced in 
1387-88 in Gonabad city were selected and completed a researcher-made questionnaire including 
demographic information.  

Results: In this study, 81 divorced woman and 42 divorced men were surveyed, 50% of the divorces were in 
affiance time, 60.7% in the early years of marriage or being together as couple, 63.3% in urban areas and 
36.7% in rural areas. 54.1% of the divorces were through women's request and 14.2% on the part of men, 
31.7% with the couples' agreement. 76.9% of the couples had a diploma or degree below. The marriage age of 
45.2% of the couples was under 20 years. 65.4% of the couples had a familiarity with their spouse during 
marriage. 75.2% of them had not conducted enough investigation and surreys on their spouse and his/her 
family. To study different social, economical, cultural and personal factors, the most important related factors 
to divorce were: men's addiction, low familiarity of couples with each other, lack of life skills, low age of 
marriage, urbanization, misunderstanding, mental or physical diseases of the spouse, unemployment, family or 
other interference from the spouse's family or other people, mandatory marriage, shortage of relationship and 
sexual skills and hypocrisy  There was also a significant difference in the rate of divorce from location 
(p=0.0019), the history of familiarity with the spouse (p=0.0013), education (p=0.0000), research and 
evaluation conducted on a spouse (p=0.0012), physical and mental abuse (p=0.0000), and misunderstanding 
(p=0.0001) points of view. 
Conclusion: Because of the role of different factors in divorce, preventive strategies and reduction of 
divorce should be much considered before marriage.  

Keywords: Divorce, divorce condition, divorce factors 
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