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چکیده

مقدمه: امروزه طالق از سطح آسیب اجتماعی فراتر رفته و به مسئله اجتماعی تبدیل 
به رابطه زناشویی دخالت دارندکه شناسایی  شده است. عواملی متعددی درپایان دادن 
این پدیده دارد. هدف  و تالش در جهت رفع آن ها، نقش مهمی در کنترل و کاهش 
ازاجرای این پژوهش شناسایی عوامل اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر افزایش طالق 

است.
از )روش  ابزار جمع آوری داده ها، ترکیبی  پیمایشی است.  از نوع  این تحقیق  روش: 
مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخت( است. جامعه آماری ، شامل  تمامی صد زوج مـتقاضی 
طـالق می باشد، که در  سال هزارو سیصدو نود و دو به دادگستری شهرستان سرپل ذهاب 
مراجعه کرده بودند. دراین تحقیق از روش سرشماری استفاده شد، به این ترتیب کلیه 
زوجین متقاضی طالق که به واحد مددکاری اجتماعی و مشاوره مراجعه کردند، انتخاب 

شدند
نتایج: یافته ها حاکی از آن است که پنج عامل )دخالت خانواده ها، اعتیاد همسر، میزان 
تحصیالت زوجین، انتظارات برآورده نشده همسران و ازدواج اجباری( در افزایش طالق 

در جامعه مورد مطالعه، تأثیرگذار است.
امروزی خانواده ها و  یافته های پژوهش و ساختار  به  با توجه  نتیجهگیری:  بحثو
جامعه، عوامل موثر بر طالق روزبروز در حال افزایش است و این به نوعی سیر صعودی 
طالق را دربردارد. مسلماً کنترل این عوامل نیاز به مداخالت رسمی و غیررسمی دارد. 
امر  از ازدواج در  از آگاه سازی خانواده ها و جوانان )به ویژه قبل  این زمینه می توان  در 
انتخاب( از طریق رسانه ها، تا تصویب قوانینی در جهت استحکام بخشیدن به ازدواج و 

قانونی نمودن مراجعه به مراکز مشاوره قبل از ازدواج، نام برد.  
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Abstract 
Introduction: Divorce, nowadays, has gone beyond the social damage 
and has turned to a social problem. A lot of factors contribute to the end 
of a marital relationship which identifying and trying to solve them has 
an important role in controlling and reducing this phenomenon. The 
purpose of the present study is to identify effective social and cultural 
factors of the increase in divorce rate. 
Methodology: The present research is a survey one; and data collection 
tools are the combination of interview and questionnaire, developed by 
the researcher. The population includes all 100 couples applying for di-
vorce who referred to Sarpolezehab justice during the year 1391. Census 
method was used in the present study, in this way all the aforementioned 
couples were questioned.
Results: The statistics show that the five following factors are effective 
in the increase in divorce in the aforementioned population: 1. Interfer-
ence from the families 2. Addiction 3. Couples education level 4. Unful-
filled expectations 5. Forced marriage.
Conclusions: According to the research findings and the structure of to-
day families and society, factors effecting divorce are increasing day by 
day, so the result will be soaring divorce rate. Controlling these factors, 
definitely needs formal and informal interventions such as: Informing 
families and youth through the media (especially before marriage and 
about their choices), legislation in order to strengthen marriages, and le-
gitimizing that people must refer to counseling centers before marriage.

Please cite this 
article as follows:

Hoseini F, Rezapoor M and Saatloo M. The Study of Effective Factors in In-
creasing Divorce Rate (Case Study: Divorced Couples of Sarpolezahab Town). 
Quarterly journal of social work. 2015; 4 (2); 33-41
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تابستان 1394، دوره 4، شماره 2، پیاپی 3512

فاطمه حسینی و همکاران

مقدمه

خانواده به عنوان نخستین واحد اجتماعی، وظایف وکارکردهای متفاوتی برعهده دارد و مکان اصلی تربیت  واجتماعی 
شــدن   انســان ها، یادگیری ارزش ها، هنجارها و شــکل گیری کنش ها و تعامالت بین فردی است. در روند گذر از سنت 
بــه مدرنیســم، مقوله خانواده به عنوان حوزه روابط خصوصی )اعضای خانــواده( همواره با چالش ها و تضادهای عمیق 

ارزشی، هنجاری، عرفی و اخالقی مواجه شده است.
 خانواده به عنوان تنها واحد جایگزین ناپذیر، رابطه تنگاتنگی با جامعه و نهادهای اجتماعی برقرار ساخته، به طوری که 
تغییرات و تحوالت در جامعه به زمینه سازی و پیریزی عوامل تغییر در خانواده بستگی دارد و بالعکس، اصالح روابط 
و شــرایط حاکم بر خانواده همواره نیازمند بازبینی و اصالح در نظام ارزشــی و هنجارهای رســمی و غیررسمی اجتماع 
اســت. در فضای خانواده است که افراد میآموزند چگونه با دیگران ارتباط برقرارکنند و الگوی روابط و قواعد کنش 
متقابل مشخص میشود تا افراد براساس آن روابط خویش را سامان دهند. بنابراین اعضا مهارت های ارتباطی، ارزش ها 
، روش ها و نحوه اجتماع شــدنی را که در محیط خانواده یاد می گیرنــد با خود به جامعه می برند. می توان گفت جامعه 
پیشــرو نیازمند افراد موفق اســت. در این رابطه یکی از مسائلی که ثبات و تداوم نهاد خانواده را به خطر می اندازد، عدم 
رضایت زناشــویی است. رضایت زناشویی وضعیتی است که زن وشوهردر بیشــتر مواقع احساس ناشی ازخوشبختی و 

رضایت ازازدواج و رضایت از همدیگردارند )براد بوری، 2:2002(. 
رضایت از زندگی زناشــویی عالوه براینکه بوسیله برآورد میزان شادکامی وخشنودی بین یک زوج سنجیده می شود، 
میزان امید به آینده ازدواج و به تالش درجهت موفقیت آن نیز بســتگی دارد.  سطوح باالتر کیفیت زناشویی با بهزیستی 
فردي رابطه دارد. با وجود این تباهی روابط زناشویی یکی از عوامل ایجادکننده رنج انسانی است. ناسازگاری زناشویی 
بــه عنوان یک عامل خطر مهم براي ســالمت جســمی و روانی بشــمار می رود. طبق مطالعات صــورت گرفته رضایت 
زناشــویی بر کارکرد خانواده و در بروز یا تشــدید اختــالالت رفتاری و هیجانی مانند افســردگي، اختالالت اضطرابي 
زوجین و فرزندان تاثیر گذار می باشــد و عامل مهمی در ثبات بهداشــت روان خانواده اســت.  از طرفی ناســازگاری در 
روابط زناشــویی موجب اختالل در روابط اجتماعی، گرایش به انحرافات اجتماعی و افول ارزش های فرهنگی بین زن 
و شــوهر می شود. میزان طالق در ایران از ســال 1385 تا کنون به طور پیوسته در حال افزایش بوده و از 94 هزار طالق 
در ســال 1385 به 110 هزار در ســال 1387، 137 هزار در سال 89 رسیده است )سازمان ثبت احوال:1389(. طالق جزء 
مسائلی است که به استناد شـــواهد  و آمـار  روند رو به رشدی را طی می کند )قدسی، 1390:44(. ازدواج به عنوان  یک  
هنجار اجتماعی، براساس توافق طرفین، بر مبنای یک سلسله اصـــول شـکل یـافته و دوام  می یابد  و هرقدر طرفین به آن 

اصول مدّون یا غیر مدّون  پایبندتر باشند قـوام بـقای آن بیش تر  است.
“طالق” در لغـــت، بـه  مـــعنای  رها کردن و آزاد کردن و در  اصطالح ، به معنای  “ازالة  قیدالنکاح  بصیغة مخصوصة” 
است؛ یعنی گـسستن پیـوند  ازدواج  با لفظی مخصوص)حسینی شاهرودی، 86:1386(. طالق نوعی گسست و جدایی و 
اخالل  در  بنیان های اسـاسی خـانواده است بطوریکه کارکرد خانواده را مختل  و آسیب  های اساسی به آن  وارد  می سازد، 
طالق یک پدیـده روان  شـناختی است ؛ چرا که بر تعادل روانـی فـرزندان و بستگان خـانواده بـه شـدت تأثیر می  گذارد. 
هـــمچنین یک پدیده جمعیت شــناختی اســت؛ چون بر ترکیب جمعیتی و ساختار آن اثر می  گذارد. از سوی  دیـــگر ، 
طـالق یک پدیده اجتماعی است؛ بـه ایـن مـعنا کـه عـلل و زمینه  های اجـتماعی مـوجود و به طور کلی، ساختار جامعه 
می  تواند ســبب از هم گسیختگی خانواده شود )ســاروخانی،25:1370(. از سوی دیگر اختالالت ناشی ازآن برفرزندان 
تاثیر گذاشته وسالمت روانی-اجتماعی آنان را به خطر می  اندازد.  بررسي  هاي انجام شده، از رابطه  ي بین طالق با اعتیاد، 
جرم و بزهکاري، روان پریشي، عدم تعادل شخصیتي، مسایل آموزشي وتربیتي، خودکشي و یا جامعه ستیزي و نظایر آن 
حکایت مي  کنند و طالق را موجد آن  ها به شــمار مي  آورند )پیــران، 35:1369. به نقل از ریاحی 1386:112(. تحقیقات 
نشــان مي  دهد که افراد طالق گرفته، بیشتر از افراد متأهل دچار اختالل  هاي جسمي و روحي ازجمله اعتیاد به مشروبات 
الکلي، خودکشــي و ضعف قواي ذهني مي  شــوند و رضایت خاطر کمتري از زندگي دارند. همچنین شــواهد مفصل و 
ارزشــمندي ارایه کرده  اند که نشــان مي  دهد از هم  پاشیدگي زندگي مشــترك، با مجموعه گسترده  اي از شاخص  هاي 
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سالمتي در ارتباط است )همان:113(. 
عوامل متعددی درشـکست یـک رابـطه زناشویی مؤثرند و هر کدام 
از پژوهشــگران از زوایای متفاوتی به این  اختتام  رابـــطه  پرداخته اند. 
برخــی عوامل فــردی، خانوادگــی، اجتماعی و اقتصــادی و برخی 
دیگرزمینــه  قومی -فرهنگی زوجین را از عوامل مؤثر بر طالق قلمداد 
کرده اند. شــواهد نـــشان  داده است. ازدواج در ســـنین پایین امکان 
طالق را افزایش می دهد. اعتیاد، تحصیالت و به ویژه وســایل ارتباط 
جمعی یکی از علل از هـم  پاشـــیدگی خـــانواده  های جوان بحساب 
آمده است که  تحت  تأثیر فیلم های مخّرب ویدیویی و تلویزیونی قرار 
دارند  و یـــا  فاقدمنابع اقتصادی  و اجتماعی یا کمبودی در ایـن مـنابع 
می باشــند.)منابع اقتصادی  و اجتماعی عاملی تأثیرگذار دراستحکام و 

تداوم ازدواج است(. )حسینی شاهرودی،87:1380(.   
بطورکلی محققان علل مختلفی را برای طالق ذکر نمودند؛ اختالفات 
اعتقــادی، تفاوت  های شــخصیتی، تفاوت  های فرهنگی، مشــکالت 
اقتصادی، تفاوت  های جنسیتی، تفاوت  های خانوادگی، خصوصیات 
شخصیتی ناســازگار و خصوصیات طرفین در به کرسی نشاندن عقاید 
خود درایجاد تعارضات زناشــویی موثراســت )امیدی،503:1391(. 
از نیمــه دوم قــرن 20 جلوه هاي زندگي مدرن پررنگ تر مي شــود و 
مــواردي چون طرح هاي حمایتي از زنان بیوه، افزایش اشــتغال زنان، 
افزایــش تحصیالت زنان، گســترش شهرنشــیني، تقــدس زدایي از 
خانــواده، از بین رفتن قبــح طالق، تضعیف موانــع رواني- فرهنگي 
طــالق، افزایش انتظارات از ازدواج، تأســیس جنبش هاي حمایت از 
حقوق زنان از دهه1960 به بعد، قانوني شــدن طالق در دهه 1970 و 

غیره باعث افزایش طالق شده است.
 بررســی میانگین نســبت طالق به ازدواج به تفکیک اســتان ها طی 
ســال های  1375  تا 1385، بیانگر آن است کـــه اســـتان های تهران و 
کرمانشــاه باالترین نسبت طالق به ازدواج و استان های یزد و سیستان  
و بلوچســتان  پایین ترین  نسبت طالق به ازدواج را طـــی ســـال های 
مـــذکور داشــته اند )مرکز آمار ایران، سرشــماری  عمومی نفوس  و 
مســکن 1375 تــا 1385(. همچنین طی تجربه کاری پژوهشــگر در 
ایــن واحد، در طــول ســال های 92-88 بطور میانگین ســالیانه 200 
دادخواســت طالق در دادگســتری شهرســتان به ثبت رســیده که با 
توجه به آمار تقریباً 85 هزار نفری شهرســتان )آمار سال 1385( رقم 
باالیی اســت. به نظر باید در اینجا درصد ازدواج در شهرســتان ذکر 
شود. براین اساس با توجه به پیامدهای طالق در سطح فـرد ، خـانواده  
و جـــامعه و علل متفاوت آن در هر جامعه، و بــا توجه مصاحبه های 
انجام شــده در واحد مددکاری اجتماعی و مشاوره دادگستری سرپل 
ذهاب استان کرمانشاه مبنی بر فراوانی برخی عوامل در مراجعه برای 
دادخواست طالق، پژوهش حـاضر درصدد شناسایی  و بررسی برخی  

از  عوامل تاثیرگذار )بنابر تشخیص پژوهشگر 
به عنوان مــددکار اجتماعــی دادگاه خانواده 
ســرپل ذهــاب( برمیــزان افزایش طـــالق 
درشهرستان سرپل ذهاب برای پاسخ به این 
سوال می باشد:  مهم ترین عوامل اجتماعی و 
فرهنگی تأثیرگذار بر افزایش طالق در میان 
زوج های شهرستان سرپل ذهاب)روستاها و 

شهر( کدامند؟ 
پژوهشی  پیشین: برتحقیقات مروری
با عنــوان “مطالعه کیفي عوامــل نارضایتي 
زناشوئي و اقدام به طالق” درشهرکرمانشاه 
توســط فرشــاد محســن زاده، علي محمد 
 1390 درســال  عارفــي،  مختــار  نظــري، 
انجام شــد که نتایــج آن عبارتند از:  عوامل 
چهارگانــه باعث اقــدام به تقاضــاي طالق 
شده اند عبارتند از: اعتیاد، خیانت زناشوئي، 
خشــونت فیزیکي. پژوهشــی درسال 1390 
با عنــوان “عوامــل موثربرطالق در اســتان 
مازنــدران” توســط کرم حبیــب پورگتابی 
و حســین نازکتبار انجام شــد که نتایج آن 
بدین شرح است: از بین مجموعه متغیرهای 
مورد مطالعــه، تعارض های فکری زوجین، 
مـهم ترین عـــامل طالق محسوب می شود.

تحقیقات پالمر  تأثیر تفاوت سطح تحصیلي 
زوجین را در امر طالق نشــان داده اســت. 
طبــق بررســي هاي وي ازدواج هایي که زن 
داراي تحصیــالت باالتري از مرد باشــد با 
احتمال بیشــتري با شکست مواجه مي شود(
پالمر، 1997، به نقل از گلشــن،18:1372(.

در ژاپن، تحقیقي با عنوان نوسازي و طالق 
توســط ماکاي انجام شده اســت. یافته هاي 
آن حاکي از آن اســت، ارزش هاي ســنتي 
جامعــه قبل مــدرن، میزان طــالق را پایین 
نگه داشــته بود. بعد از جنــگ جهاني دوم، 
ژاپني ها به طور تدریجي گرایش فردگرایي 
پیدا کردنــد و میزان طالق به طور تدریجي 
افزایش یافــت )مارکــی، 78:2004 به نقل 
ازمحمودیان: 20:1386(. عـــامل اجتماعی 
دیگری کــه مطالعات تجربی، ارتباط  آن  را  
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تابستان 1394، دوره 4، شماره 2، پیاپی 3712

فاطمه حسینی و همکاران

با طالق نشــان داده اند، عدم برآورده  شدن  
انتظارات  زوجین از ازدواج اســت. مـــردم 
 ازدواج را نــه به عنوان وســیله ای برای بقای 
اقتصــادی، بلکه عاملی برای شــادی فردی  
می دانند. بـــنابراین، زمـانی کـــه  انتظارات 
 آنان  از ازدواج  برآورده  نشــود، طالق  اتفاق 

می افتد. )ریاحی وهمکاران ، 14:1386(. 
جمع بندی ادبیــات تجربی متعدد در  زمینه  
طالق، نشــان از یک نتیجه گیری مشــترك 
دارد که پژوهشــگران نه یــک عامل، بلکه 
مجموعــه ای از  عوامل  خــاص از طالق را 
بسته  به  عالقه  پژوهشی خود انتخاب و مورد 

بررسی قرار داده اند. 
چهارچــوبنظری:در ایــن پژوهش 
با اســتناد به نظریــه انگیزش-انتظــار، متغیر 
برآورده نشــدن انتظــارات و افزایش طالق 
تبیین می شود. براساس این نظریه، هر کدام 
از زن و شوهر بـا  تـصورات  خـاصی  درباره 
زندگی زناشــویی اقدام بــه ازدواج می کنند 
و زندگــی را بــا انتظــارات مشــخصی که 
همسرشان چگونه  با  او رفـــتار خواهد کرد، 
آغاز می نماینــد. اگر این انتظارات برآورده 
نشــود ، نارضایتــی  و پشــیمانی و  در نهایت 
اخـــتالف در کانون خانواده و طالق را در 

پی خواهد داشت. 
رابطــه متغیر دخالــت خانواده ها و ازدواج 
اجبــاری با افزایــش میزان طالق براســاس 
نظریه شبکه بررسی می شود؛ نظریه شبکه بر 
روابط زوجین و شــبکه خویشاوندي تأکید 
دارد و بیــان مي کند که هر چــه روابط بین 
شبکه کمتر و سست تر باشد، زوجین وظایف 
خود را بهتر انجام مي دهند. پس اگر شــبکه 
قوي باشد، زوجین چه در انتخاب خود برای 
ازدواج و چــه در دوران زندگــی زناشــوی 
نمي تواننــد تصمیمــات الزم را اتخاذ کنند، 
چرا که باید براســاس شرایط و روابط شبکه 
عمــل کنند و دخالت دیگــران را در زندگي 
خــود قبول کنند. این مســئله مي تواند باعث 
چشم پوشی از معیارهای خود در امر انتخاب 

همسر دلخواه و تمکین به خواست خانواده شده و ازطرفی دخالت های 
اطرافیان در زندگی مشترك زمینه بروز اختالفات درخانواده را به وجود 
آوردکه در نتیجه موجب تضاد شــبکه هاي روابط نسبي و سببي شده و 
به کلیشــه ها و عقاید قالبي در باب مادرزن و مادرشوهر، جان بخشیده 

است.
 درارتبــاط بــا متغیر تحصیــالت واعتیاد و میــزان افزایش طالق از 
نظریه منزلت اســتنباط شده است. بر اساس این نظریه، افراد با منزلت 
اجتماعي متفاوت، انتظارات متفاوتي از رفتار یکدیگر دارند. همچنین 
خانواده ها بــا منزلت هاي متفــاوت اجتماعي، به دلیــل نابرابري هاي 
اقتصادي-اجتماعي، توان هم نوایي و سازگاري با تغییرات و دگرگوني 
ســریع را نداشته و دچار بي هنجاري هاي اجتماعي مي شوند. در چنین 
شرایطي ناسازگاري هاي زناشویي شــکل گرفته و طالق رخ مي دهد. 
تحصیــالت یکی از شــاخص های منزلت اجتماعی اســت و به دلیل 
تغییــر مثبت درنگرش و رفتــار فرد، به او جایگاه اجتماعی مناســب 
اعطا می کند و فرد را درطبقات منزلتی باالتری قرارمی دهد. براســاس 
نظریــه مذکور افراد دارای منزلت باال بین خــود و فرومایگان فاصله 
قائل می شــوند و همین فاصله مانع ارتباط صحیح و زمینه اختالف را 
مهیا می کند. اعتیاد نیز به دلیل پیامدهای رفتاری-مالی و نگرش منفی 
جامعــه به فرد معتاد، معموالً منزلت اجتماعی و اقتصادی شــخص را 
دچار تنزل می کند و او را در موقعیت پایین تر از همســرش قرارداده و 

باعث بروزاختالفات زناشویی می گردد.
فرضیه هایاصلیتحقیق: به نظر می رسد بین دخالت خانواده ها 

و افزایش میزان طالق رابطه وجود دارد. 
بین برآورده نشدن انتظارات وافزایش میزان طالق رابطه وجود دارد. 

بین اعتیاد و افزایش میزان طالق رابطه وجود دارد. 
بین ازدواج اجباری و افزایش میزان طالق رابطه وجود دارد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل نظری پژوهش نمودار( 1شکل)                                                                         
 
 
 
 
 
 

 )سن، درآمد،فاصله سنی(وضعیت متغیرهای ( 1)جدول
 تعداد انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر

 611 64/61 33/33 16 61 پاسخگویان سنی وضعیت
 611 036614 ت هزار011 ت هزار میلیون311/6 ت هزار 011 درآمدپاسخگویان وضعیت
 611 1/63 سال1 سال31 سال6 زوجین سنی فاصله وضعیت

 
 
 

 ای با گرایش به طالقرهای فاصلهمربوط به رابطه ی متغی Pearsonآزمون ( 2)جدول
 اظهارنظر n R Sig متغیر وابستهمتغیر مستقل/

 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 111/1 630/1 611 /گرایش به طالقازدواج اجباری
 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 111/1 313/1 611 به طالق/گرایش دخالت والدین و اطرافیان
 رابطه معنادار است13/1درسطح خطای 101/1 106/1 611 /گرایش به طالقبرآورده نشدن انتطارات

 
 
 

 ر بین اعتیاد مردان و زنانی متغیمربوط به رابطه Tآزمون ( 3)جدول
 نظر اظهار T Df Sig میانگین ها متغیر وابسته
 11/1 اعتیاد مردان است معنادار رابطه 110/1 614 013/0 43/1 اعتیاد زنان

 

 

 ر تحصیالت با گرایش به طالقی متغیآزمون اسپرمن مربوط به رابطه( 4)جدول
 نظر اظهار N R Sig متغیر وابسته

 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 116/1 -331/1 611 طالق با گرایش به تحصیالت
 

 افزایش میزان طالق

 تحصیالت دخالت خانواده

 ازدواج اجباری

 اعتیاد

 انتظارات برآورده نشدن
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روش

این تحقیق ازنوع پیمایشی می باشد. انتخاب این شیوه به علت کارآمدی گردآوري ها، منظم ساختن داده هاست و امکان 
عملیــات آماري بر روي اطالعات را امکان پذیر می کند. پیمایش دقیقاً به معنی تکنیک خاصی در گردآوری اطالعات 
نیســت، هر چند عمدتاً از پرسشــنامه اســتفاده می شــود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه عمیق، مصاحبه ســاخت مند، 
مشــاهده، تحلیل محتوا هم به کار می روند. درواقع پیمایش تنها در پرسشــنامه ســاختمند خالصه نمی شود، بلکه روش 

مصاحبه عمیق نیز نوعی پیمایش است که به عمق معانی می پردازد )دواس،18:1991(. 
دراین پژوهش برای جمع آوری اطالعات از روش ترکیبی )مصاحبه وپرسشــنامه محقق ساخته( استفاده شد. پرسشنامه 
جمعــاً  29 ســوال در قالب 3 بعد )برآورده نشــدن انتظارات، دخالــت خانواده ها، ازدواج اجباری( هــر کدام با 7 گویه 
می باشــد. برای متغیرهای مســتقل با استفاده از طیف پنج درجه ای لیکرت و سوال مربوط به اعتیاد به صورت بله، خیر و 
ســوال مربوط به تحصیالت به صورت باز پاســخ وهمچنین 6 ســوال مربوط به گرایش به طالق به عنوان متغیر وابسته به 
صورت طیف 5 قسمتی لیکرت طرح گردید. نحوه نمره گذاری در گویه های مثبت به این طریق انجام شد؛ بسیار موافقم 
نمره )5(، موافقم نمره )4(، تا حدودی )3(، مخالفم نمره )2(، بســیار مخالفم نمره )1( و گویه های منفی؛ بســیارمخالفم 
نمره )5(، مخالفم نمره )4(، تا حدودی )3(، موافقم)2(، بســیارموافقم )1( که اعتبار آن از طریق روش اعتبار صوری و 
مـطابقت آن با نظرات برخی صاحب نظران و پایایی آن با پیش آزمون مقدماتی و ارائه ی پرسشنامه به 20 پاسخگو اجرا 

و با استفاده از تکنیک آلفـای کرونباخ محاسبه گردید. 
در  مــورد  تمامــی  گویه های متغیرها، مقدار آلفا باالتر از 70% بود؛ گویه های دخالــت والدین )76%(، ازدواج اجباری 
)78%(، برآورده نشدن انتظارات )72%( و کل)81%( می باشد که این نـــشانگر مـــیزان   باالی  همسازی درونی گویه های 
مربوط به این متغیرها در جهت سنجش و بررسی آن ها مـی باشد. در این تحقیق از روش سرشماری استفاده شد؛ به این 
طریق که کلیه زوجین متقاضی طالق مراجعه کننده به واحد مشاوره و مددکاری اجتماعی، مورد بررسی قرارگرفته اند. 
جامعه آماری  نیز تمامی 100 زوج ازدواج کرده )زوجینی که در دروان عقد مبادرت به طالق کردند را شامل نمی شود( 
مـتقاضی طـالق در دادگـستری شهرستان سرپل ذهاب است که  طی  سال   1391  به دالیل عدیده از زنـدگی زناشویی خود 
ناراضی بوده و تصمیم به طالق گرفته بودند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمارتوصیفی)درصد، 

ومیانگین( و استنباطی)پیرسون، اسپیرمن، وتی( استفاده شده است.

فصلنامه مددکاری اجتماعی38

بررسی عوامل موثر برافزایش میزان طالق )مورد مطالعه: زوج های متارکه کرده شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه(

بین تحصیالت زوجین و افزایش میزان طالق رابطه وجود دارد. 

یافته ها

وضعیت پاســخگویان برحســب تحصیالت 
ابتدایی و بی ســواد 25 درصــد، راهنمایی 29 
درصــد، دیپلم31 درصد، فوق دیپلم 2 درصد، 
لیســانس و باالتر12درصد. برحســب مذهب 
شیعه 55 درصد، اهل سنت 32 درصد،حق 13 

درصد می باشد.
ســن ازداوج 25تا 30 ســال، میانگین فاصله 
ســنی زوجین برابر 6 ســال و  میانگین درآمد 

برابر با 307352هزارتومان می باشــد. 28درصد آشــنایی قبل از ازدواج داشتند. چون ساختار اجتماعی وفرهنگی کامال 
ســنتی است وآشنایی دختر وپسر حتی قبل از مراسم عروســی تقریبا ممنوع می باشد.66/4 درصد از دخالت خانواده ها 
ناراضی بودند 12/2درصد دارای تحصیالت لیســانس به باال بودند. ســن دادخواســت طالق 30 سال می باشد که نشان 

دهنده گرایش به طالق در سال های اولیه زندگی است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل نظری پژوهش نمودار( 1شکل)                                                                         
 
 
 
 
 
 

 )سن، درآمد،فاصله سنی(وضعیت متغیرهای ( 1)جدول
 تعداد انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر

 611 64/61 33/33 16 61 پاسخگویان سنی وضعیت
 611 036614 ت هزار011 ت هزار میلیون311/6 ت هزار 011 درآمدپاسخگویان وضعیت
 611 1/63 سال1 سال31 سال6 زوجین سنی فاصله وضعیت

 
 
 

 ای با گرایش به طالقرهای فاصلهمربوط به رابطه ی متغی Pearsonآزمون ( 2)جدول
 اظهارنظر n R Sig متغیر وابستهمتغیر مستقل/

 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 111/1 630/1 611 /گرایش به طالقازدواج اجباری
 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 111/1 313/1 611 به طالق/گرایش دخالت والدین و اطرافیان
 رابطه معنادار است13/1درسطح خطای 101/1 106/1 611 /گرایش به طالقبرآورده نشدن انتطارات

 
 
 

 ر بین اعتیاد مردان و زنانی متغیمربوط به رابطه Tآزمون ( 3)جدول
 نظر اظهار T Df Sig میانگین ها متغیر وابسته
 11/1 اعتیاد مردان است معنادار رابطه 110/1 614 013/0 43/1 اعتیاد زنان

 

 

 ر تحصیالت با گرایش به طالقی متغیآزمون اسپرمن مربوط به رابطه( 4)جدول
 نظر اظهار N R Sig متغیر وابسته

 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 116/1 -331/1 611 طالق با گرایش به تحصیالت
 

 افزایش میزان طالق

 تحصیالت دخالت خانواده

 ازدواج اجباری

 اعتیاد

 انتظارات برآورده نشدن

 

 ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل نظری پژوهش نمودار( 1شکل)                                                                         
 
 
 
 
 
 

 )سن، درآمد،فاصله سنی(وضعیت متغیرهای ( 1)جدول
 تعداد انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر
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 ای با گرایش به طالقرهای فاصلهمربوط به رابطه ی متغی Pearsonآزمون ( 2)جدول
 اظهارنظر n R Sig متغیر وابستهمتغیر مستقل/

 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 111/1 630/1 611 /گرایش به طالقازدواج اجباری
 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 111/1 313/1 611 به طالق/گرایش دخالت والدین و اطرافیان
 رابطه معنادار است13/1درسطح خطای 101/1 106/1 611 /گرایش به طالقبرآورده نشدن انتطارات

 
 
 

 ر بین اعتیاد مردان و زنانی متغیمربوط به رابطه Tآزمون ( 3)جدول
 نظر اظهار T Df Sig میانگین ها متغیر وابسته
 11/1 اعتیاد مردان است معنادار رابطه 110/1 614 013/0 43/1 اعتیاد زنان

 

 

 ر تحصیالت با گرایش به طالقی متغیآزمون اسپرمن مربوط به رابطه( 4)جدول
 نظر اظهار N R Sig متغیر وابسته

 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 116/1 -331/1 611 طالق با گرایش به تحصیالت
 

 افزایش میزان طالق

 تحصیالت دخالت خانواده

 ازدواج اجباری

 اعتیاد

 انتظارات برآورده نشدن

 

 ت
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تابستان 1394، دوره 4، شماره 2، پیاپی 3912

فاطمه حسینی و همکاران

یافته های حاصل از انجــام آزمون آماری 
پیرســون نشــان داد، بین متغیّرهای ازدواج 
اجبــاری ودخالــت اطرافیان بــا گرایش به 
طالق درســطح خطای 0/01، همچنین بین 
متغیّر برآورده نشــدن انتظــارات با گرایش 
بــه طالق درســطح خطــای0/05، رابطه ی 

معناداری وجود دارد. 
رابطه ی  پیرامــون  تــی  بررســی آزمــون 
مقایســه ای بین اعتیاد مردان و زنان حکایت 
از ایــن واقعیّــت دارد که در ســطح خطای 
0/01، میــزان اعتیــاد بیــن زنــان و مــردان 
دارای تفــاوت معنادار اســت یعنی باتوجه 
به میانگین های بدســت آمــده دربین مردان 
بیشــتر از زنان می باشد و نشــان می دهد که 
گرایــش به طــالق در بین مردان بیشــتر از 
زنان اســت. همچنین درسطح خطای 0/01، 
بیــن ازدواج اجباری در بین مــردان و زنان 
تفاوت معنــادار وجود دارد. بنابراین باتوجه 

به میانگین بدســت آمده نشــان می دهد که اجبــار در ازدواج در بین 
زنان بیشــترازمردان می باشد که نشــان می دهد گرایش طالق در بین 
زنانی که به صورت اجباری ازدواج کرده اند بیشتر است. بین دخالت 
والدین در زندگی مردان و زنان نیز تفاوت معناداری وجود داشــته و 
نتیجه ی آزمون نشــان می دهد که گرایــش به طالق در بین زنانی که 

والدین آن ها در زندگیشان دخالت می کنند، بیشتر است.
نتایج آزمون اســپیرمن بــرای آزمون فرضیه مــورد مطالعه رابطه ی 
معکوس و معنی داری را در ســطح خطای 0/01 نشان می دهد، بدین 
معنی که هرچه میزان تحصیالت افراد کمتر باشــد، گرایش به طالق 

بیشتراست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل نظری پژوهش نمودار( 1شکل)                                                                         
 
 
 
 
 
 

 )سن، درآمد،فاصله سنی(وضعیت متغیرهای ( 1)جدول
 تعداد انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر

 611 64/61 33/33 16 61 پاسخگویان سنی وضعیت
 611 036614 ت هزار011 ت هزار میلیون311/6 ت هزار 011 درآمدپاسخگویان وضعیت
 611 1/63 سال1 سال31 سال6 زوجین سنی فاصله وضعیت

 
 
 

 ای با گرایش به طالقرهای فاصلهمربوط به رابطه ی متغی Pearsonآزمون ( 2)جدول
 اظهارنظر n R Sig متغیر وابستهمتغیر مستقل/

 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 111/1 630/1 611 /گرایش به طالقازدواج اجباری
 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 111/1 313/1 611 به طالق/گرایش دخالت والدین و اطرافیان
 رابطه معنادار است13/1درسطح خطای 101/1 106/1 611 /گرایش به طالقبرآورده نشدن انتطارات

 
 
 

 ر بین اعتیاد مردان و زنانی متغیمربوط به رابطه Tآزمون ( 3)جدول
 نظر اظهار T Df Sig میانگین ها متغیر وابسته
 11/1 اعتیاد مردان است معنادار رابطه 110/1 614 013/0 43/1 اعتیاد زنان

 

 

 ر تحصیالت با گرایش به طالقی متغیآزمون اسپرمن مربوط به رابطه( 4)جدول
 نظر اظهار N R Sig متغیر وابسته

 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 116/1 -331/1 611 طالق با گرایش به تحصیالت
 

 افزایش میزان طالق

 تحصیالت دخالت خانواده

 ازدواج اجباری

 اعتیاد

 انتظارات برآورده نشدن

 

 ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل نظری پژوهش نمودار( 1شکل)                                                                         
 
 
 
 
 
 

 )سن، درآمد،فاصله سنی(وضعیت متغیرهای ( 1)جدول
 تعداد انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر

 611 64/61 33/33 16 61 پاسخگویان سنی وضعیت
 611 036614 ت هزار011 ت هزار میلیون311/6 ت هزار 011 درآمدپاسخگویان وضعیت
 611 1/63 سال1 سال31 سال6 زوجین سنی فاصله وضعیت

 
 
 

 ای با گرایش به طالقرهای فاصلهمربوط به رابطه ی متغی Pearsonآزمون ( 2)جدول
 اظهارنظر n R Sig متغیر وابستهمتغیر مستقل/

 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 111/1 630/1 611 /گرایش به طالقازدواج اجباری
 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 111/1 313/1 611 به طالق/گرایش دخالت والدین و اطرافیان
 رابطه معنادار است13/1درسطح خطای 101/1 106/1 611 /گرایش به طالقبرآورده نشدن انتطارات

 
 
 

 ر بین اعتیاد مردان و زنانی متغیمربوط به رابطه Tآزمون ( 3)جدول
 نظر اظهار T Df Sig میانگین ها متغیر وابسته
 11/1 اعتیاد مردان است معنادار رابطه 110/1 614 013/0 43/1 اعتیاد زنان

 

 

 ر تحصیالت با گرایش به طالقی متغیآزمون اسپرمن مربوط به رابطه( 4)جدول
 نظر اظهار N R Sig متغیر وابسته

 رابطه معنادار است16/1درسطح خطای 116/1 -331/1 611 طالق با گرایش به تحصیالت
 

 افزایش میزان طالق

 تحصیالت دخالت خانواده

 ازدواج اجباری

 اعتیاد

 انتظارات برآورده نشدن

 

 ت

بحث و نتیجه گیری

 نتایــج تحقیق حاضر مبین آن اســت که بین میزان تحصیالت وگرایش به طالق رابطــه منفی معنی داروجود دارد. به 
این معنی که هر چه میزان تحصیالت کمتر باشــد گرایش به طالق بیشــتر است. بین ازدواج اجباری وگرایش به طالق 
رابطه وجود دارد. این رابطه حکایت از شــدت همبستگی متوســط دارد؛ همچنین بین متغیر برآورده نشدن انتظارات با 
گرایش به طالق رابطه معناداری وجود دارد. رابطه مقایســه ای بین اعتیاد مردان و زنان حکایت از این واقعیت دارد که 
میزان اعتیاد بین مردان و زنان دارای تفاوت معناداری می باشد، همچنین بین ازدواج اجباری در بین مردان و زنان تفاوت 
معنادار وجود دارد و با توجه به میانگین بدست آمده ازدواج اجباری در بین زنان بیشتر از مردان است.  تحقیقات پیشین 
نیز این نتایج را تایید می کنند. نظریه شــبکه بر روابط زوجین و شــبکه خویشــاوندي تأکید دارد و بیان مي کند که هر چه 
روابط بین شبکه کمتر و سست تر باشد، زوجین وظایف خود را بهتر انجام مي دهند. پس اگر شبکه قوي باشد، زوجین 
چه درانتخاب خود برای ازدواج وچه در دوران زندگی زناشوی نمي توانند تصمیمات الزم را اتخاذ کنند؛ چرا که باید 
براســاس شرایط و روابط شــبکه عمل کنند و دخالت دیگران را در زندگي خود قبول کنند. این مسئله، مي تواند باعث 
چشم پوشــی از معیارهای خود در امر انتخاب همســر دلخواه و تمکین به خواســت خانواده شده و ازطرفی دخالت های 
اطرافیان در زندگی مشــترك زمینه بروز اختالفات درخانواده را بوجود آورد. این امر، موجب تضاد شــبکه هاي روابط 
نســبي و ســببي شــده و به کلیشــه ها و عقاید غالبي در باب مادر زن و مادر شــوهر، جان بخشیده اســت. نتیجه تحقیق 
حاضربــا نتیجه پژوهش ریاحــی وهمکاران،1386 مطابقت دارد که اعمال نظر، ســلطه و دخالت دیگران، موجب بروز 
پدیده طالق می شــود؛ ونظریه مذکورتأیید می شــود. همچنین طبق نظریه انگیزش و منزلت هر کدام از زن و شوهر بـــا  
تـــصورات  خـــاصی  درباره زندگی زناشویی اقدام به ازدواج می کنند و زندگی را با انتظارات مشخصی که همسرشان 
چگونه  با  او رفـــتار خواهد کرد،آغاز می نمایند. اگر این انتظارات برآورده نشــود ، نارضایتی  و پشــیمانی و  در نهایت 
اخـــتالف در کانون خانواده وطالق را در پی خواهد داشت. براین اساس نتیجه تحقیق حاضروحبیب پورگتابی،1390 
فرضیه برآورده نشــدن انتظارات تایید شــده اســت . متغیر تحصیالت، درآمد و اعتیاد و میــزان افزایش طالق ازنظریه 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی40

بررسی عوامل موثر برافزایش میزان طالق )مورد مطالعه: زوج های متارکه کرده شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه(

منزلت اســتنباط شــده بر اســاس این نظریه، افراد با منزلت اجتماعي 
متفاوت، انتظارات متفاوتي از رفتاردیگران دارند. همچنین خانواده ها 
بــا منزلت هاي متفــاوت اجتماعي، به دلیــل نابرابري هاي اقتصادي - 
اجتماعي، توان همنوایي و ســازگاري با تغییرات و دگرگوني سریع را 
نداشته و دچار بي هنجاري هاي اجتماعي مي شوند. در چنین شرایطي 
ناسازگاري هاي زناشویي شکل گرفته و طالق رخ مي دهد. ازآنجایی 
که تحصیالت یکی از شــاخص های منزلت اجتماعی است و به دلیل 
تغییر مثبت درنگرش و رفتارفرد به اوجایگاه اجتماعی مناســب اعطا 
می کند و فرد را درطبقات منزلتی باالتری قرارمی دهد. براساس نظریه 
مذکــور افراد دارای منزلــت باال بین خود و فرومایــگان فاصله قائل 
می شــوند. بنابراین فاصله مانع ارتباط صحیح و زمینه اختالف را مهیا 
می کنــد. اعتیاد نیز به علت آثار رفتاری و مالی و نگرش جامعه به فرد 
معتاد معموالً منزلت اجتماعی و اقتصادی شــخص را تنزل می دهد و 
او را در موقعیت پایین تر از همسرش قرارداده و باعث بروزاختالفات 
زناشــویی می گردد. بنابراین طبق نتیجه این پژوهــش وتحقیق پالمر، 
1997 وکالنتری،1390وکومنــز 2006 در رابطه ســوء مصرف مواد 
مخدر این فرضیه ها تایید می شــود. به طوری که زوجـــینی کـــه در 
سـنین پائین تر ازدواج کردند، نسبت  طالق در  آن ها  باالتر بوده است. 
بنابراین زمانی که انتظارات آنان از  ازدواج  بـــرآورده نشود، تصمیم 
به طالق می گیرند.)حبیــب پورگتابی،1390(. تحقیقات پالمر نشــان 
داد بین طالق و دو عامل تحصیالت و اعتیاد، همبســتگی معنادداری 

وجود دارد. این بدان معنا می باشد که هرچه 
میزان تفاوت تحصیالتی بین زوجین افزایش 
یابد، زمینه های ناسازگاری و درنتیجه طالق 
افزایــش می یابد و حتــی هرچه تحصیالت 
زنان بیشــتر از مردان باشــد این میزان بیشتر 
افزایش می یابد. امــروزه زوجین ازدواج را 
عالوه بر تامین و بقای اقتصادی عامل شادی 
می داننــد و اگــر ایــن انتظار فرد بــرآورده 
نشــود تصمیم به طالق می گیرند چنانچه این 
پژوهش طبق تحقیق انجام شده در مازندران 
توســط حبیب پور و نازکتبار نشان داد عدم 
برآورده شــدن انتظارات زوجین از ازدواج 
یکی از دالیل طالق در شهرســتان ســرپل 
ذهاب می باشد. بنابراین تمام فرضیه های این 
تحقیق مورد تایید قرار گرفته و بین برآورده 
انتظارات زوجین، ازدواج اجباری،  نشــدن 
تفاوت ســطح تحصیالت، اعتیاد و دخالت 
خانواده ارتباط معنادار و همبســتگی مثبت 

وجود دارد.

پیشنهادات

تامین مرکز مداخله در بحران با کادر مجرب وتوانا. 
همکاری کلیه سازمان ها ی مربوطه هماهنگ و مکمل در رفع مسائل ومشکالت خانواده ها. 

تقویت مراکز مددکاری و مشاوره دادگستری. 
ارائــه خدمــات درمانی بصورت رایگان به زوجینی که ســازش می کنند، جهت تشــویق آن هــا و پیگیری جهت عدم 

بازگشت مشکل)روانشناسی، مددکاری، مشاوره، حقوقی(. 
تشــویق و تقویت زوجینی که بعد از طالق رجوع می کنند. فراهم کردن شــرایطی برای هر کدام یا هردوی زوجین که 

از طالق پشیمان شده و می خواهند دوباره با هم زندگی کنند. 
راهکارهــایبلندمدتجهتتحکیمخانواده:یکی از عوامل موثر در بروز طالق با توجه به پژوهش حاضر، 

دخالت خانواده ها بوده و به نظر می رسد آموزش خانواده های زوجینی که قصد ازدواج دارند بسیار موثر است. 
ایجاد فرآیند ازدواج و قانونی شــدن آن. قانونی شــدن این فرآیند به معنی مکلف شدن خانواده ها به انجام آن است و 
به طوریکــه  انجام عقد نکاح منوط به گواهی مربوطه باشــد. این روش را می تــوان چون فرآیند آزمایش قبل از ازدواج 
دانست.  بدین معنی که خانواده های افراد متقاضی ازدواج، تحت آموزش ویژه قرار گیرند. همچنین دختر و پسر متقاضی 
ازدواج باهــم، نیز دوره های مهارت های زندگی و زناشــویی را قبــل از ازدواج بگذارند و بعد از طی موفقیت آمیز این 

دوره ها و تأیید کارشناس باهم ازدواج کنند.
 آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی در ســطح مدارس متداول اســت که معلمان جهت رفع تکلیف فقط ســاعات 
دانش آموزان را پر می کنند. پر رنگ کردن نقش رســانه های ملی و محلی در زمینه مسائل و مشکالت روز خانواده با بر 
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نامه ای مفید وپر محتوا. 
پیشــنهاد می شــود با عنایت به یافته های به 
دســت آمده، تحقیقات مشــابهی در حجم 

نمونه بیشــتر با همگنی باالتر دردستگاه های دولتی وخصوصی انجام 
بگیرد و درسیستم کالن مقایسه شود. 
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