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  چكيده 
زوجه به طالق اسـت. جامعـه    برخي عوامل مؤثر بر ميزان گرايش تأثير، بررسي اين مقالههدف 
ده يا بـه  كرزناني هستند كه به مجتمع دادگاه خانواده شهرستان اهواز مراجعه  شامل تمامآماري 

كـه بـا روش    اسـت نفـر   165انـد. حجـم نمونـه     و درخواست طـالق نمـوده    آن ارجاع داده شده
متغيرهـاي   بين :اند. نتايج تجزيه و تحليل نشان داد گيري زماني و در دسترس انتخاب شده نمونه

بـا   )مـالي و فردگرايـي   برآورده نشدن انتظارات، دخالت ديگران در زندگي، فشار(مستقل تحقيق 
، پنداشـت فـرد از   بت و دينداري زوجين، طول زنـدگي مشـترك  طالق رابطه مثگرايش زوجه به 

پايگاه خود با گرايش زوجه به طالق رابطه منفي وجود دارد. همچنين نتـايج تحليـل رگرسـيون    
از واريانس گـرايش بـه طـالق توسـط متغيرهـاي تحقيـق تبيـين         050/0نزديك به  :نشان داد

يي و انتظارات زوجين از يكـديگر نسـبت بـه    متغير فردگرا :شود. نتايج تحليل مسير نشان داد مي
 كنند.  ساير متغيرها در گرايش زوجه به طالق نقش مهمي را ايفا مي
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  مقدمه
ماشيني شـدن زنـدگي افـراد،    و  در قرن اخير با رشد و توسعه جوامع و پيشرفت تمدن بشري

ويژه پديده طالق در جوامـع   به ،هاي اجتماعي آور انواع آسيب هر روز شاهد افزايش سرسام
از جملـه ايـران هسـتيم. هـيچ عصـري ماننـد عصـر حاضـر، خطـر انحـالل كـانون             ،مختلف

دهنـده   خانوادگي و عوارض ناشي از آن را به خود نديده اسـت. ايـن از يـك جهـت نشـان     
دليلي است بر اينكه  ،مرد در قالب خانواده و از جهت ديگر قدمت معضالت مناسبات زن و

ريـزي و انحـالل    ذشته خانواده از استحكام بيشـتري برخـوردار بـوده و شـرايط درهـم     در گ
). ايـن مسـئله جـزء    10 :1366 خانواده فقط در عصر حاضر است كه حاد شده است (ايوت،

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي     به نابسـاماني  به طور عمدهآن دسته از عوامل اجتماعي است كه 
كه راه حل رايج و قانوني عـدم سـازش زن و شـوهر،     اي است شود. طالق پديده مربوط مي

فروريختن خانواده، قطع رابطه و پيوند زناشويي و اختالل ارتباط پدر و مادر با فرزنـد را در  
و عـوارض تلـخ و نـاگواري بـه دنبـال دارد. در       بـوده پي دارد و اين پديده در حال افزايش 

ال افزايش است. ترديدي نيست كه اين جوامع بشري، متأسفانه آمار طالق روز به روز در ح
مسئله علل متفاوت رواني، اجتماعي و اقتصادي دارد و نه تنها در افراد درگيـر بـا آن، بلكـه    

 تـرين  مهـم گـذارد. طـالق را يكـي از     حتي وابستگان آنها عوارض نـامطلوب بـر جـاي مـي    
بـه تعـداد    ؛كننـد، ايـن پديـده داراي اضـالعي اسـت      هاي زندگي خانوادگي تلقي مي پديده

بـر تعـادل   چراكـه  تمامي جوانب و اضالع جامعه انساني. نخست يك پديـده روانـي اسـت،    
گـذارد. دوم   رواني نه تنها دو انسان، بلكه فرزندان، بستگان، دوستان و نزديكان آنها اثر مـي 

انجامد  عنوان يك واحد اجتماعي مي اي است اقتصادي، چراكه به گسست خانواده به پديده
ها موجبات بروز اثرات سهمگين در حمايت اقتصـادي آنـان را    تعادل رواني انسان يو امحا

  ). 32 :1373 سازد (ساروخاني، نيز فراهم مي
هاي اخير سير  السدهد كه ميزان طالق طي  نگاهي به وضعيت طالق در ايران نشان مي

اس آمارهـاي  براسـ  .دهد صعودي داشته و اين آمارها مسئله بودن موضوع طالق را نشان مي
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 60559هـل كشـور   أاز جمعيـت مت  1380ه از سوي سازمان ثبت احـوال، در سـال   شد منتشر
مـورد   125747بـه   1388فقره و در سـال   98756به  1385اند. اين رقم در سال  طالق گرفته

واقـع ازدواج در   891637تعـداد   891637تعداد  1389افزايش يافته است. همچنين در سال 
ايـن   .درصد افزايش داشته است 2/0رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كشور به ثبت 

طالق در كشور به ثبت رسيده كه نسـبت بـه    هواقع 137200 ،در حالي است كه در اين سال
هـا در   درصـد طـالق   85 ،درصد افزايش داشته است. از اين تعداد 1/9مدت مشابه سال قبل 

از اين رو، فروپاشـي زنـدگي    1وستايي بوده است.درصد آنها در مناطق ر 15نقاط شهري و 
اي يافتــه و ابعــاد  خــانوادگي يكــي از مســائل اجتمــاعي اســت كــه امــروزه اهميــت فزاينــده 

مطالعـه و تحقيـق در مـورد پديـده طـالق از زوايـاي       بنـابراين  اي پيـدا كـرده اسـت.     پيچيده
  رسد.  گوناگون، بيش از پيش ضروري و الزم به نظر مي

  ژوهشپپيشينه . 1
علـل   تـرين  مهـم ) در پژوهش خود به اين نتيجه رسـيدند كـه   1386دوست ( زرگر و نشاط -

ها و بيماري رواني يكـي   تقاضاي طالق به ترتيب مشكالت ارتباطي، اعتياد، دخالت خانواده
  از زوجين بوده است. 

) بـين متغيرهـاي اخـتالف تحصـيلي زوجـين،      1389در پژوهش غياثي و همكـاران (  -
اختالف سن زوجين، تحصيالت زن و سـن ازدواج بـا گـرايش بـه طـالق رابطـه معنـاداري        

  وجود داشته است. 
اند،  مطالعات گوناگوني اثر طالق والديني را بر روي فرزندان مورد تحقيق قرار داده -

انـد   كه والـدين آنهـا طـالق گرفتـه     فرزندانيتري از طالق را در بين اين مطالعات وقوع باال
بر   را ) و همچنين اثر منفيSanders et al., 1999; Amato & Denise, 2001اند ( هدكشف كر

يافتنـد  ، انـد  نگرش و انتظارات افراد از ازدواج در بين فرزنداني كه والدين آنها طالق گرفته
)Hansen, 2009: 75 .(  

دارد كـه نگـرش در مـورد ازدواج و نـوع      نسـلي طـالق اظهـار مـي     نظريه انتقال بـين  -
بـه ايـن معنـي كـه      .يابـد  كنند، انتقال مي زناشويي به فرزندان والديني كه طالق را تجربه مي

  ). Amato, 1996هاي طالق، در ازدواجشان در خطر طالق هستند. ( خانواده فرزندان
                                                                                                                                            
1. http://vista.ir/article/228361/  
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) نشان دادند كه 2002) و جالووار و ماريك (1989( اسپيتز گلنا، سوت جي اسكات -
گي زناشويي نيز دهاي زن سرمايه ،زوجيني كه مدت زمان زيادي از ازدواجشان گذشته باشد

تـر   تر است و به اين ترتيب نيز دل كندن يا جدا شدنشان از زندگي زناشويي نيز سخت فزون
  تر هستند. يمنهاي طوالني مدت در مقابل طالق ا در كل ازدواج و است

) در مطالعات خود نشان دادند كه چناچه 1993) و موريس (1982بال و همكارانش ( -
بنابراين خـود   ،هايي از خود و وجودشان را آشكار سازند سازد كه جنبه ازدواج آنها را قادر 

فهمنـد كـه ارتباطـات     مـي  هنگـامي سازند. بنابراين مردم  ميواقعيتشان را با شريكشان سهيم 
هـاي   هاي باطني خود و آشـكار سـاختن جنبـه    ديگر به آنها اجازه كشف جنبه آنهااشويي زن

ه شدهاي انجام  كنند. مروري بر پژوهش دهد، اين ارتباط را رها مي پنهاني وجودشان را نمي
دهد كه تحقيقات انجام شده كساني را مطالعه كردند كه درخواست طـالق داده و   نشان مي

پــژوهش حاضــر تالشــي در زمينــه تحليــل  . بنــابراينگرفتــه بودنــديــا از همسرشــان طــالق 
 شناختي عوامل مؤثر بر گرايش زوجه به طالق است.  جامعه

  چارچوب نظري . 2
شناختي عوامل مؤثر بر گرايش زوجه به طالق، در اين تحقيق تركيبي  تحليل جامعه منظور به

ي در مــورد خصوصــيات از نظريــه اجتمــاعي بــه كــار گرفتــه شــده اســت. مطالعــات بســيار
تـوان   دهـد كـه نمـي    هاي زوج جوان، يكساني و مشابهت فراوان را در آنان نشان مي ويژگي

نـه   ،همسري، همساني ميان دو فرد آنها را صرفاً از روي اتفاق دانست. براساس نظريه همسان
سـازد.   بلكه پيوند و وصلت ايشان را استوار مي ،كند تنها آنان را به سوي يكديگر جذب مي

هاي خانوادگي اسـت. بـه    سرچشمه كشمكش ،هاي ميان دو همسر ناهمساني ،به سخن ديگر
افراد مايلند همسري برگزينند كه بيشتر همسانشان باشـد تـا ناهمسـان و چنانچـه      ،عقيده هيل

احتماالً زوجين دچـار ناسـازگاري و در نهايـت جـدايي      ،دشواين قاعده به داليلي رعايت ن
كلـي در بحـث همسـان همسـري تـا جـايي سـن،         طور به). 42 :1385 ني،شوند (ساروخا مي

كنـد كـه    هوش، تحصيالت، اختالف طبقاتي و جغرافيايي به پيوند زناشويي لطمـه وارد مـي  
قـرار دهـد    تـأثير ها، معـاني ذهنـي و مفـاهيم بنيـادي فكـري دو طـرف را تحـت         اين تفاوت
هـاي   همسري سني، ايجـاد سـن   همساندر نظريه  ،). به عقيده كارلسون102: 1386(حسيني، 
تحصـيلي هـاميلتون معتقـد     يهمسـان  مـورد  آورد. در جهان بيني را به همراه مـي  ومتفاوت د

ميان سعادت خانوادگي و همگـوني تحصـيالت بسـتگي مسـتقيمي وجـود دارد و در       :است
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ميـان رضـايت زناشـويي و همبسـتگي تحصـيالت رابطـه        ،تحقيقي كه وي انجام داده اسـت 
ها و عقايد بسـتري عمـومي    ). شباهت ارزشHamilton, 1992( نشان داده شده استم مستقي

-Kalmijn, 1998: 395دهـد (  آورد كه فهم متقابـل را افـزايش مـي    براي مكالمه به وجود مي

) و 1959شناسان اجتماعي مانند تيبـوت و كلـي (   ). نظريه مبادله اجتماعي از طريق روان400
) ارائـه شـده اسـت. رهيافـت     1964بـالو (  ) و پيتـر 1961ج هومنز (شناساني مانند جور جامعه
شـويم و نـه    طرف بعضي از افراد كشـيده مـي    كند توضيح دهد كه چرا ما به سعي مي مبادله

كننـد و بـه    ...) ارزيـابي مـي  و هاي خود را (پايگاه اقتصادي، جـذابيت  ديگران. افراد ويژگي
  دنبال همسراني هستند كه امتيازاتي مانند خود آنان دارند. 

مـانيم و   دهيم و در آنها باقي مي دهد كه چرا بعضي روابط را ادامه مي اين رهيافت شرح مي
 هـاي آشـكاري ماننـد    پنداشـت  ،كنيم. روابـط خصوصـي   بقيه را ترك و از آنها اجتناب مي

كنـد.   محبت، خصوصيات مطلوب همسر، همنشيني و... را فراهم مي عشق، رضايت جنسي،
هاي مشخصي مانند زمان و تالش صرف شده براي حفظ رابطه، خصوصـيات   اما آنها هزينه

دهند. روابـط طـوالني ماننـد ازدواج، اگـر نتـايج       نامطلوب همسر فرد و تضاد را نيز ارائه مي
 ،رسند كه اگر بـا يكـديگر باشـند    اين باور مي دهند و همسران به مثبتي داشته باشند، رخ مي

تـر   هـاي مسـن   زوج ،). براسـاس نظريـه مبادلـه   80: 1386(حسـيني،   بماننـد بهتر است تا تنهـا  
كلـي   طور به). Jalovaara, 2002: 540هاي كمتري براي ارتباطات جاريشان دارند ( جايگزين

يمات مربوط به طالق استفاده متوان از نظريه مبادله، در تحليل حداكثرسازي سود در تص مي
 اند كه زن و شوهر عالوه بر كانون زندگي خود، عضو . مطالعات انجام شده، نشان دادهكرد
تنيدگي بااليي از روابط باشند، به نـوعي در   هايي با درجه و ميزان در هم اي از خانواده شبكه

ناخواسـته رفتـار و    ده وشـ چراكه تسلط شبكه بر ايشـان نهادينـه    ،گردند آن حل و هضم مي
كننـد. در ايـن حالـت بـروز      نحوه برخورد با ديگران را مطـابق بـا الگـوي شـبكه تنظـيم مـي      

هاي عقاليي و همسرپسند را به شدت از دست خواهند داد. قدر مسلم آن است كه در  رفتار
هـا و دخالـت ديگـران و در     برآوردن انتظارات همسر جاي خود را به خواسته ،چنين فضايي

تواننـد تصـميمات الزم و درسـت را     زوجـين نمـي   بنـابراين دهد.  گرفتن نظرات آنها مينظر 
چراكه بايد بر اساس شرايط و روابط شبكه عمل كنند و دخالت ديگران را بايد  ،اتخاذ كنند

به وجود آمدن وضعيت و فضاي رنج آور  ،در زندگي خود قبول كنند. پيامد چنين وضعيتي
فضـاي روابـط زن و شـوهر را تيـره و تـار       ،هـا  ل نظر و اين دخالتآميز است. اعما و مجادله
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تواند زمينه بروز اختالفات در خانواده را به وجـود آورده و در   كرده است كه اين مسئله مي
تواند احتمال جـدايي و طـالق را افـزايش دهـد و خـانواده دچـار        نتيجه دخالت ديگران مي

 ). 42: 1381انحالل شود (سليماني، 

بين دخالت ديگران در زنـدگي و   .1: اين پژوهش عبارتند ازهاي  فرضيه ،ن اساساي بر
بين دينـداري و گـرايش زوجـه بـه      .2 ،گرايش زوجه به طالق همبستگي مثبت وجود دارد

بين فشار مالي و گرايش زوجه بـه طـالق همبسـتگي     .3 ،طالق همبستگي مثبت وجود دارد
بين برآورده نشدن انتظارات و گرايش زوجه به طالق همبستگي مثبت  .4 ،مثبت وجود دارد

بين  .6، بين فردگرايي و گرايش زوجه به طالق همبستگي مثبت وجود دارد .5 ،وجود دارد
بـين پايگـاه    .7 ،طول دوره زندگي و گرايش زوجه به طالق همبسـتگي مثبـت وجـود دارد   

بـين طـالق    .8 و ستگي مثبت وجـود دارد اجتماعي ـ اقتصادي و گرايش زوجه به طالق همب 
  والديني و گرايش زوجه به طالق همبستگي مثبت وجود دارد. 

  پژوهشروش . 3
جامعه مورد بررسي در اين پـژوهش، تمـام زنـاني هسـتند كـه بـه مجتمـع دادگـاه خـانواده          

و درخواسـت طـالق     ده يا به آن ارجاع داده شـده كرمراجعه  1389شهرستان اهواز در سال 
تعيـين حجـم    شد،استفاده  1گيري زماني و در دسترس از شيوه نمونه از آنجايي كهاند.  دهكر

مـاه و نـيم بـه     به اين ترتيب كه محقق به مدت زمـاني يـك   است.صورت زماني  نمونه نيز به
نفر زن در حال طالق  165دادگاه خانواده شهرستان اهواز مراجعه كرده و در اين مدت بين 

اند پرسشنامه توزيع كرده است. پـس   واده مراجعه كرده يا ارجاع داده شدهكه به دادگاه خان
هـاي   بـا توجـه بـه مـالك     هسـتند كـه  نفـر زن در حـال طـالق     165حجم نمونه اين تحقيـق  

سال)، داشتن حداقل تحصيالت ديپلم،  58تا  20شده براي انتخاب نمونه مثل سن ( بيني پيش
و  79/31بـه طـالق را تكميـل كردنـد. ميـانگين      مدت ازدواج، انتخاب و پرسشنامه گرايش 

 هـا  شاخصهاي پژوهش نيز از  انحراف معيار سن زنان بود. جهت تجزيه و تحليل داده 07/9
هاي آماري شامل ميانگين، انحراف استاندارد، ضريب همبستگي پيرسـون و تحليـل    و روش

  رگرسيون استفاده شد. 
ينـي و ذهنـي مـورد سـنجش قـرار گرفتـه       پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي فرد در دو بعـد ع  

                                                                                                                                            
1. Convenience sampling 
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سؤال مربوط به شاخص  6سؤال استفاده شده است كه  12از ، است. براي سنجش اين متغير
ي ذهني پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي پاسـخگويان در نظـر    ها شاخصعنوان  سؤال به 6عيني و 

  سبه شد. محا 72/0و  70/0گرفته شده است. ضريب آلفاي كرونباخ اين متغير به ترتيب 
 5هـاي   اي اسـت و دينـداري افـراد را در انـدازه     گويـه  8مقياس دينداري يك آزمـون  

) برحسب پنج زيرمقياس اعتقـادي،  5تا كامالً مخالف= 1اي ليكرت (از كامالً موافق= درجه
سنجد. حداقل و حداكثر نمره كل دينداري شـخص   رفتاري، دانشي، احساسي و پيامدي مي

محاسـبه شـد. مقيـاس     76/0. ضريب آلفاي كرونباخ مقياس دينداريخواهد بود 27و  8بين 
اي است و انتظارات زوجين را در  گويه 15برآورده نشدن انتظارات از يكديگر يك آزمون 

) برحسـب چهـار   5تـا كـامالً مخـالف=    1اي ليكـرت (از كـامالً موافـق=    درجـه  5هاي  اندازه
. حداقل و حداكثر سنجد ميي و اقتصادي زيرمقياس مادي، عاطفي ـ تربيتي، اخالقي ـ منزلت  

خواهـد بـود. ضـريب آلفـاي كرونبـاخ       71تا  36نمره كل انتظارات زوجين از يكديگر بين 
  محاسبه شد.  77/0انتظارات زوجين 

اي  درجـه  5هـاي   اي اسـت و در انـدازه   گويـه  10مقياس دخالت ديگران يك آزمـون  
. حداقل و حداكثر نمـره  شده است) سنجيده 5تا كامالً مخالف= 1ليكرت (از كامالً موافق=

الـت  خخواهـد بـود. ضـريب آلفـاي كرونبـاخ د      50تـا   30كل متغير دخالت ديگران بين تـا  
اي اسـت و   گويـه  16ايي (تريانديس) يك آزمـون  محاسبه شد. مقياس فردگر 80/0ديگران

) 5تـا كـامالً مخـالف=    1اي ليكـرت (از كـامالً موافـق=    درجـه  5هاي  فردگرايي را در اندازه
خواهد بود. ضريب  71تا  36حداقل و حداكثر نمره كل فردگرايي بين  76تا  26سنجد.  مي

  محاسبه شد.  70/0آلفاي كرونباخ اين مقياس 
 5هاي  اي است و انتظارات زوجين را در اندازه گويه 15يك آزمون  مقياس فشار مالي

) برحسب چهـار زيرمقيـاس مـادي،    5تا كامالً مخالف= 1اي ليكرت (از كامالً موافق= درجه
. حـداقل و حـداكثر نمـره كـل     سـنجد  مـي عـاطفي ـ تربيتـي، اخالقـي ـ منزلتـي و اقتصـادي        

بـود. ضـريب آلفـاي كرونبـاخ انتظـارات       خواهد 71تا  36انتظازات زوجين از يكديگر بين 
اي اسـت و   گويـه 13محاسبه شد. مقياس گرايش زوجه به طالق يك آزمـون   77/0زوجين 
) برحسـب سـه   5تـا كـامالً مخـالف=    1اي ليكرت (از كـامالً موافـق=   درجه 5هاي  در اندازه

ن . حداقل و حداكثر نمـره كـل ايـ   شده استزيرمقياس شناختي، عاطفي و رفتاري سنجيده 
  محاسبه شد.  71/0بود. ضريب آلفاي كرونباخ انتظارات زوجه  65تا  20متغير بين 
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  ي پژوهشها يافته. 4
  نشان داده شده است.  1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش در جدول 

  . ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها1جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين متغير
 37/6 48/29 طالقگرايش زوجه به 

 12/5 98/49 انتظارات زوجين
 24/3 95/37 دخالت ديگران

 45/4 76/18 دينداري
 25/6 17/36 فردگرايي
 65/1 57/10 فشار مالي
 58/0 75/1 طول زندگي

 41/2 41/15 پنداشت فرد از پايگاه خود

شـد.   براي بررسـي رابطـه بـين متغيرهـاي پـژوهش از ضـريب همبسـتگي پيرسـون اسـتفاده         
آمــده اســت، بــرآورده نشــدن انتظــارات، دخالــت ديگــران و  2طــور كــه در جــدول  همــان

فردگرايي با گرايش به طالق رابطه مثبت و دينداري، فشـار مـالي، پنداشـت فـرد از پايگـاه      
اجتماعي ـ اقتصادي و طول زندگي مشترك با گرايش زوجه به طالق رابطه منفي دارد. اين  

  كنند.  ژوهش را تأييد ميفرضيه اول پ 7ها  يافته

  . ماتريس همبستگي پيرسون متغيرهاي تحقيق و گرايش به طالق2جدول 

p 01/0< ** 

آمده  3طور كه در جدول  استفاده شد. همان tبراي بررسي فرضيه هشتم پژوهش، از آزمون 
 است، بين طالق والديني و گرايش زوجه به طالق رابطه معناداري وجود ندارد. 

89 567 4 3 2 1 متغير
         1 گرايش زوجه به طالق

        1 38/0** دخالت والديني
       1  405/0** انتظارات زوجين

      1 344/0** 403/0** 657/0** فردگرايي
    1 -391/0** - 186/0*-204/0** دينداري

   1    -192/0** طول زندگي مشترك
   1      275/0** فشار مالي

 1-232/0**   -447/0** -327/0** 270/0**-431/0** پنداشت فرد از پايگاه خود
1        -013/0اقتصادي عيني -پايگاه اجتماعي



  289     شناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرايش زوجه به طالق تحليل جامعه

  رابطه طالق والدين و گرايش زوجه به طالق T. آزمون 3جدول 

 داريامعن f t درجه آزادي انحراف استاندارد مياگينتعداد سابقه طالق والدين
 529/0359/0 847/0 163 58/6 89/29 48 بلي
 31/6 11731/29 خير

براي بررسي رابطه چندگانه بين متغيرهاي مستقل با گرايش زوجه به طالق، بـين متغيرهـاي   
2= 502/0و ضريب تعيـين   =R  708/0مستقل مذكور گرايش به طالق 

R     اسـت. بـدين معنـا
درصـد از واريـانس متغيـر وابسـته      502/0كه با ورود متغيرهاي مستقل به معادله رگرسـيون  

  معنادار است.  01/0شود كه در سطح  تبيين مي

  . نتايج تحليل رگرسيون مربوط به رابطه تعاملي متغيرها با گرايش زوجه به طالق4جدول 

 بين  متغيرهاي پيش
 ضرايب رگرسيون

B T β p 
 202/0 -084/0 -281/1 -221/0پنداشت فرد از پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي خود

 114/0 098/0 587/1 192/0 دخالت ديگران
 046/0 127/0 014/2 158/0 انتظارات زوجين 

 00/0 444/0 158/5 453/0 فردگرايي
 082/0 101/0 748/1 391/0 فشار مالي
 326/0 061/0 985/0 088/0 دينداري

  تحليل مسير. 1-4

سـازد بـه اهميـت نسـبي پيونـدهاي مسـتقيم و        تحليل مسير، تكنيكي است كه ما را قادر مـي 
ها پي ببـريم. ايـن روش روابـط علـي      هاي از داد اثري تطابق مدل با مجموعه غيرمستقيم و بي

ن يكنـد. در تحليـل مسـير از ضـريب تعيـ      بين متغيرهاي مشخص شده در مدل را آزمون مـي 
تـوان ميـزان    از ايـن رو مـي   .شـود  ن ميزان كارايي مدل اسـتفاده مـي  ي) براي تعيR2( چندگانه

و  444/0اثــر متغيـر فردگرايــي   ،5مناسـب بـودن آن را ارزيــابي كـرد. بــا توجـه بــه جـدول      
بيشتري بر گرايش زوجه بـه   تأثيرنسبت به ساير متغيرها  127/0انتظارات زوجين از يكديگر 

  طالق داشته است.
   



 شماره بيستم ♦سال پنجم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     290

  
  
  

149/0β=       036/0β=     061/0 β=       084/0-= β  
  

          101/0β=  

 
 

   127/0           β=444/0 β=                   098/0 β= 

  
  

  . مدل تحليل مسير1نمودار 

  . اثرمستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل5جدول 

 اثركل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم متغيرها
 -084/0 0 -084/0 پنداشت فرد از پايگاه خود

 098/0 0 098/0 دخالت ديگران
 127/0 0 127/0 انتظارات زوجين از يكديگر

 12/0 019/0 101/0 فشار مالي
 077/0 016/0 061/0 دينداري
 444/0 0 444/0 فردگرايي

 گيري بندي و نتيجه جمع .5

عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مـؤثر بـر پديـده     تأثيرپژوهش حاضر با هدف بررسي 
طالق را در ميان زنان متقاضي طالق كه به يكي از شـعبات دادگـاهي طـالق در شهرسـتان     

انجام شد. فرضيه اول پژوهش اين بـود كـه دخالـت ديگـران بـا       ،اهواز مراجعه كرده بودند
ب همبستگي پيرسون نيز بـا  گرايش زوجه به طالق رابطه مثبت دارند. نتايج حاصل از ضراي

؛ تقـي پـور،   1372تأييد اين فرضيه و ناهمسو با مطالعات صورت گرفته در اين زمينه (گود، 
روابط در خـانواده باعـث    ،). برطبق نظريه شبكه فشردگي و پيچيدگي1386؛ بهرامي، 1383

اگـر   ن. بنـابراي شود هاي مهم و حتي معمولي زندگي مي گيري عدم استقالل نسبت به تصميم

 فردگرايي

 دينداري

 گرايش زوجه به طالق

 پنداشت فرد از پايگاه خود

 دخالت ديگران

 فشار مالي

انتظارات زوجين از يكديگر
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هـايي بـا شـبكه     آن را خـانواده  ،واحدها با هم كنش متقابل و رفت و آمد زياد نداشته باشند
نامند و يا اينكه اگر خانواده براي حل مشكل خود مدام به كمك خارج از  غيرمستحكم مي

شـود و محـيط خانـه     شور و هيجان داخل شـبكه خانـه كـم مـي     ،شبكه خانواده نيازمند باشد
كـه دخالـت كمتـر ديگـران در امـور       را رابطـه بـرعكس ايـن امـر     بنابراين. شود روح مي بي

 ،شـود  ها منجر به استحكام روابط و كـاهش گـرايش زوجـه بـه طـالق مـي       شخصي خانواده
  گيري كرد.  توان با توجه به اين يافته تحقيق نتيجه مي

ان در رابطه با فرضيه دوم پژوهش نيز نتايج حاصل از ضـريب همبسـتگي پيرسـون نشـ     
ها با مطالعـات   طالق والديني و گرايش زوجه به طالق همبستگي مثبت دارند. اين يافته :داد

 ,.Amato, 1996; DeBoer, 2003; Moats, 2004; Sanders et alصورت گرفته در اين زمينه (

انـد،   ) در تضاد هستند. در اين زمينه والديني كه طالق را در زندگي خود تجربه كرده1999
كننـد كـه زنـدگي     ر مورد ازدواج و رابطه زناشويي را به فرزندان خود منتقـل مـي  نگرشي د

  دهد.  مشترك آنها را در معرض طالق قرار مي
در ارتباط با فرضيه سوم پژوهش نيز نتايج ضرايب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين 

طالعـات صـورت   ها با م دينداري و گرايش زوجه به طالق رابطه مثبت وجود دارد. اين يافته
) همخواني دارد. مطابق با 1372خاني،  ؛ مهدي King & Furrow, 2008گرفته در اين زمينه (

ي عميـق بـر وجـدان عمـومي و     تـأثير همبستگي مثبت نشان داده شـده، مـذهب و دينـداري    
نقـش كنترلـي زيـادي ايفـا      ،در تفكر، انديشه و حتـي رفتـار افـراد    .گذارد اخالقيات فرد مي

 تـأثير تواند در نگـرش افـراد بـه طـالق      توان گفت كه دينداري مي دين گونه ميكند و ب مي
  گذارد.  زيادي مي

بـين   :در رابطه با فرضيه چهارم پژوهش نيز نتايج ضرايب همبستگي پيرسون نشـان داد 
فردگرايي و گرايش زوجـه بـه طـالق رابطـه مثبـت وجـود دارد. نتـايج حاصـل از ضـريب          

 گرفتـه در ايـن زمينـه    ييد اين فرضيه همسو و با مطالعـات صـورت  همبستگي پيرسون نيز با تأ
)Inglhart, 1990; Morris, 2003    نشان داد كه افراد فردگـرا اهـداف شخصـي را در ازدواج (

كنند و در صورت برآورده نشدن اهداف شخصي حاضر بـه قربـاني كـردن     كردن دنبال مي
  باشند.  خودشان براي حفظ رابطه زناشويي نمي

در ارتباط با فرضيه پنجم پژوهش نيز نتايج ضرايب همبسـتگي پيرسـون نشـان داد كـه     
بين فشارمالي و گرايش زوجه بـه طـالق رابطـه مثبـت وجـود دارد. ايـن يافتـه بـا مطالعـات          
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) همخـوان  1387؛ مرعشـي،   Hansen, 2005; Portman, 2002صورت گرفته در اين زمينـه ( 
زنـدگي زوجينـي كـه مـرد داراي كـار يـا        ،ان داده شدههستند. مطابق با همبستگي مثبت نش

كـه   اسـت كند كه اين به خاطر فشـار مـالي    خطر طالق افزايش پيدا مي يستند،ثبات كاري ن
  كنند.  زنان بر اثر بيكاري مرد تجربه مي

در ارتباط با فرضيه ششم پژوهش نيز نتايج ضرايب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين 
رات زوجين از يكديگر و گرايش زوجه بـه طـالق رابطـه مثبـت وجـود      برآورد نشدن انتظا

دارد. اين يافته با مطالعه انجام شده توسط مطابقت دارد. با توجه به مطالعات انجام شده كـه  
مـواقعي كـه در رابطـه     :تـوان گفـت   شده براي فرضـيات مطـرح شـد، مـي     هاي بيان در تبيين

براساس نظريـه مبادلـه افـراد در ازاي     ،ده نشودزناشويي انتظارات زوجين از همديگر برآور
اند و بـر همـين اسـاس ميـزان گـرايش بـه        اي كه كردند پاداش مناسبي دريافت نكرده هزينه

باشد. اين يافتـه همسـو    طالق در زوجيني كه داراي انتظارات برآورده نشده هستند باالتر مي
  . است) 1382امي، ؛ بهر Thibaut & Kelley, 1954؛ 1366با نتايج (والچاك، 

در نهايت با تأييد فرضيه هفتم و هشتم پژوهش، نتايج ضرايب هميستگي پيرسون نشان 
اقتصادي خود و گرايش زوجه به طالق رابطـه   -داد كه بين پنداشت فرد از پايگاه اجتماعي

) مبني بر Merton, 1968مثبت وجود دارد. اين يافته با مطالعات صورت گرفته در اين زمينه (
كننـد گـرايش بـه طـالق بيشـتري دارنـد،        تري ارزيابي مـي  افرادي كه خود را در طبقه پايين

چراكه افراد طبقه پـايين در مقايسـه خـود بـا افـراد مرفـه دچـار احسـاس محروميـت نسـبي           
امـا در سـنين    ،دهـد  شوند. همچنين ازدواج در سنين پايين احتمال طـالق را افـزايش مـي    مي

هاي  آيد و موقعي كه فرد در طي مدتي زندگي تجارب و مفاهمه مي باالتر اين احتمال پايين
آيـد، ايـن    تـر مـي   گذارد نيز احتمال طالق پـايين  مشترك زيادي با همسرش در اشتراك مي

  . است) 1381؛ ملتفت، Amato, 2003( گرفته انجام يافته همسو با مطالعات
گـذار بـر   تأثيرد بـه شـناخت بهتـر عوامـل     توانـ  ح نظري، نتايج اين پژوهش مـي در سط

هـاي   تواند نتـايج پـژوهش   هاي پژوهش حاضر مي گرايش زوجه به طالق كمك كند. يافته
هاي مربوط به رابطه عوامـل فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتصـادي زوجـين نقشـي        پيشين و نظريه

يدي مطـرح  هاي جد ها و فرضيه كننده در گرايش آنها به طالق را تأييد كند و پرسش تعيين
توانند مبناي تجربي مناسب بـراي تـدوين    هاي پژوهش حاضر مي سازد. در سطح علي، يافته

مـديريت   ،روابـط زوجـين   ويـژه  بـه هاي آموزشي در چارچوب روابط بـين شخصـي،    برنامه
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هاي درماني مبتني بر كاهش مشكالت زناشويي و افزايش رضايت زوجين  هنجارها و برنامه
شـود و در تعمـيم    اري پژوهش حاضر به افراد شهر اهـواز محـدود مـي   قرار گيرد. جامعه آم

ربط دادگاه خانواده و طـالق   يذن و نهادهاي نتايج بايد احتياط كرد. عدم همكاري مسئوال
هاي ديگر پـژوهش حاضـر محسـوب     در مورد ارائه آمار و ارقام در مورد طالق محدوديت

    شود.  مي
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