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در شهر  به طالق زوجین جوانپیامدهاي طالق و تأثیر آن بر تمایل  نگرش نسبت به

   تهران

  

  1رسول صادقی

  

 ۵/۶/١٣٩۶: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢۵/٧/١٣٩۶:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

جوانان به طـالق را تحـت تـأثیر     تمایلتواند هاي بعد از طالق میارزیابی افراد از زندگی پیامدهاي طالق و

، باشد مثبتتصور از پیامدهاي طالق نگرش و هرچه  :استآزمون این فرضیه  حاضرمقاله هدف . قرار دهد

هـاي پیمـایش طـالق    براي آزمون این فرضیه از داده                                                          .یافتخواهد  افزایشو گرایش جوانان به طالق  تمایل

نتـایج  . ه اسـت گردیـد جوان متأهل در شهر تهران گردآوري شد، اسـتفاده   720از  1393جوانان که در سال 

افراد  این .طالق دارندگرفتن ي به جوانان متأهل مورد بررسی تمایل زیاد یک پنجمنشان داد حدود بررسی 

نتایج تحلیل چندمتغیره نشـان داد کـه   . تصور و ارزیابی مثبتی از پیامدها و زندگی بعد از طالق دارند عمدتاً

شتغال، پایگـاه  پیامدهاي طالق، متغیرهایی نظیر میزان دینداري، وضعیت ا نگرش نسبت بهعالوه بر شاخص 

بطـور کلـی، ایـن    . انـد به طالق داشتهجوانان و جنسیت تأثیر معناداري بر میزان تمایل  اقتصادي و اجتماعی

تصور پیامدها و  نگرش و اثر ،اند و در این میانمتغیرها حدود یک سوم واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده

و  تصـور وان چـه  اینکـه زوجـین جـ   بدین ترتیب، . تر از سایر متغیرها بوده استقوي ،زندگی بعد از طالق

گیري آنها بـراي طـالق را بـه    تواند تصمیمداشته باشند، میو زندگی بعد از طالق نگرشی نسبت به پیامدها 

ق و مسائل و مشکالت بعد سازي جوانان نسبت به پیامدهاي طال، آگاهاین رواز  .تأثیر قرار دهدشدت تحت

  . تواند در کاهش تمایل آنها به طالق اثرگذار باشدمی از طالق

  

تمایـل بـه طـالق و    ي اجتمـاعی،  آسـیب هـا  پیامدهاي منفی طالق،  طالق، مثبتپیامدهاي  :واژگان کلیدي

   جوانان

  

                                                           
١
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   مقدمه

جوامـع از جایگـاه و     همواره در طول تاریخ و در همـه  ترین نهادهاي اجتماعی عنوان یکی از مهمخانواده به

نظام اجتماعی و اخـالق آرمـانی همـواره در صـدد حفـظ رویکـردي       . اهمیت خاصی برخوردار بوده است

کارانه نسبت به  هاي محافظهرهیافتها و تالش  کارانه نسبت به این نهاد بوده است، اما با وجود همه محافظه

 ،، تغییـرات سـاختاري  ي زمـانی تفـاوت هـا  این نهاد، خانواده طی یک قرن اخیر در بسیاري از جوامـع، بـا   

یکـی از ابعـاد   ). 1388محمـدپور و همکـاران،   (را تجربه کرده است  ايو گسترده ژرف  کارکردي و معنایی

هـاي آن در  زه، در ایران پدیده طالق و افـزایش میـزان  امرو. هاي طالق استتغییرات خانواده، افزایش میزان

در حال حاضر، نـه تنهـا سـن ازدواج بـاال رفتـه و از      . میان جوانان تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده است

ها بیشتر در معرض طالق قرار  شده و ازدواج آسیب پذیر ترعمومیت ازدواج کاسته شده، بلکه خانواده هم 

تمایـل و   ارتباط آن باپیامدهاي اجتماعی طالق و  نسبت بهجوانان  نگرشبر این اساس، درك . گرفته است

 در سـال تواند روزنه و زوایاي جدیدي از روند افزایشی طـالق و بسـترهاي آن را    گرایش آنها به طالق می

در این راستا، هـدف از ایـن مقالـه پاسـخ بـه ایـن دو                                          .دروي محققان و سیاستگذاران بگشای فراهاي اخیر 

  :پرسش است

 جوانان چه نگرش و تصوري از طالق و پیامدهاي اجتماعی آن در جامعه ایران دارند؟  

  نوع نگرش و تصور آنها از پیامدهاي اجتماعی طالق چگونه و تا چه اندازه تمایل آنها را به طـالق 

           دهد؟تأثیر قرار میتحت

طالق بعد جهانی داشته و عالوه بر جوامع غربـی، در سـایر جوامـع نیـز از گسـتره و شـتابی        افزایش میزان

؛ هیتـون و  1997؛ جـونز  1994؛ تورنتـون و لـین   1992گسـت  ؛ 1963گود (چشمگیر برخوردار بوده است 

علـت  گرچـه گـاهی بـه    -)2016؛ لیوپلد 2012لیفبرور ؛ ریجکن و 2004و  2001تورنتون ؛ 2001همکاران 

، از دیربـاز  در جامعـه ایـران  . ت با شدت و ضـعف همـراه بـوده اسـت    فرهنگی، این تغییراهاي میان تفاوت

در  و مورد تشـویق و تأکیـد بـوده   همواره اجتماعی و مذهبی  به لحاظو استحکام خانواده  تشکیل، پایداري

. )2017صادقی و آقاجانیان، ( نداشته استچندانی مقبولیت فرهنگی  ثباتی کانون خانواده بی ،فرهنگ ایرانیان

هاي ثبتی بیانگر رونـد   بررسی داده         ؛ چنان کهطالق در سالیان اخیر رو به افزایش بوده است نرخ حال، با این

، از ١دهه اخیر میزان تعدیل شده طالقبراي مثال، در دو . به بعد در ایران است 1375افزایشی طالق از سال 

                                                           
1. Refined divorce rate 
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سـال  در  همچنین، .افزایش یافته است 1395در هزار زن متأهل در سال  7/7به  1375در هزار در سال  2/3

عالوه بر ایـن، بررسـی سـاختار سـنی افـراد      . ها در دوره جوانی بوده است ي اخیر بیشترین درصد طالقها

دهد که حدود یک چهارم جمعیـت مطلقـه   جمعیتی نشان میهاي اخیر  داراي وضعیت طالق در سرشماري

   ). 1395صادقی، (کشور، جوانان هستند 

هـم   کـه هـم دال برآسـیب فـردي و     مـی شـود  بندي  امروزه طالق به عنوان یک اپیدمی تهدیدکننده مفهوم

شناسـان   آسـیب ). 2006سندفیلد، ( می باشدهاي مرتبط با آن  گسیختگی وسیع اجتماعی، خانواده و ارزش

     که پس از جدایی والدین، مسائل روحـی و روانـی متعـددي بـراي فرزنـدان ایجـاد        نداجتماعی بر این باور

به آینـده و پیرامـون خـود،  کـاهش اعتمـاد بـه نفـس و افـزایش احتمـال           هاي طالق بچه بدبینی. می شود

بـروز  گیـري و انـزوا،    وشـه خودکشی، اختالالت روانی مانند فقدان ثبات هیجانی و عـاطفی، افسـردگی، گ  

احساس حقارت نسـبت بـه سـایر    ، فشار روانی زیاد، پذیرياختالل در فرآیند جامعه، رفتارهاي پرخاشگرانه

پدیده طـالق و اختالفـات زناشـویی داراي    بنابراین،                 ).1391کاوه، ( می باشد آسیب هااز جمله این  دوستان

وجـود  . خته اسـت دیرباز آن را به عنوان یک مسئله اجتمـاعی مطـرح سـا   عوارض و پیآمدهایی است که از 

و جامعـه بزرگتـر خواهـد شـد،      بانگیر خود همسـران، فرزنـدان آنهـا   و نتایجی که گری اختالف در خانواده

ي فـردي و اجتمـاعی را در پـی    آسیب هابزهکاري نوجوانان، رها کردن تحصیل، اعتیاد، و بسیاري دیگر از 

                                                                            ).1388یري و محرمی، سف(خواهد داشت 

تواند زمینه بروز بسیاري از مسائل و پیامدهاي متفاوت  طالق به عنوان یک مسئله اجتماعی میبدین ترتیب، 

 از یک. و اجتماعی فراهم آورددر سطوح فردي را ي اجتماعی دیگر آسیب هازمینه بروز بسیاري از  حتیو 

ناشی از شرایط پیرامونی و ننگ طالق باشـد و از سـوي دیگـر، پیامـدهاي     تواند  این آثار و پیامدها می ،سو

تواند نگرش و گرایش جوانان به طالق را تحـت تـأثیر   هاي بعد از طالق میارزیابی افراد از زندگی طالق و

   . قرار دهد

 پژوهشپیشینه 

) هنـدي و آمریکـایی  (یافت که زنـان  نان و مردان مطلقه هند و آمریکا دردر بررسی تطبیقی ز )1995(آماتو 

برنـد، امـا وضـعیت    پس از طالق بیشتر از مردان از مشکالت اقتصادي، عاطفی و حمایت اجتماعی رنج می

وي دلیـل ایـن تفـاوت را    . شان بسیار بدتر اسـت  ییزنان هندي، پس از طالق در مقایسه با همتایان آمریکا

هاي گسترده و باورهاي فرهنگی خاص در مـورد ازدواج و   وابستگی اقتصادي زنان به مردان، وجود خانواده
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 زنـان  بر طالق بلندمدت و مدت کوتاه آثار مطالعه با )2006( همکاران و 1لورنز       .زنان در هند بر شمرده است

 طـالق  از بعـد  اول يسال هـا  در معناداري طور به تأهلم زنان به نسبت مطلقه زنان که درسیدن نتیجه این به

. کننـد تجربـه مـی   را بیمـاري  از بـاالتري  سطوح بعد دهه یک در و روانی پریشانی و فشار از باالتري سطوح

 را شـود مـی   منجر افسردگی به نهایت در که زندگی پراسترس حوادث از باالتري سطوح زنان این ،همچنین

     .کنند می تجربه

اي و پیامدهاي اجتماعی طالق در اروپا بـه آزمـون   ي منطقهتفاوت هادر مطالعه ) 2007( ٢کالمیجن و یونک

این مطالعه نشان داد در مناطقی که عدم پذیرش طالق بیشتر است، زنان بعد از طالق . فرضیه ننگ پرداختند

 طالق اثرات ننگ. خویشاوندان و همسایگان مواجه هستند هاي بیشتري در تماس با دوستان وبا محدودیت

  .  اند، بیشتر استاند و جابجایی مکانی بعد از طالق نداشتهبراي افرادي که طالق گرفته

ها نسبت به طالق نشان دادند کـه نگـرش موافـق بـا     در بررسی دیدگاه اروپایی) 2012( 3ریجکن و لیفبرور

. می باشـد سال در کشورهایی که فقر خانوارهاي تک والد زیاد است، کمتر  12طالق والدین با فرزندان زیر 

در مقابل، در کشورهایی که فقر در میان خانوارهاي تک والد کمتر است و خدمات مراقبت از کودك بیشـتر  

ي جنسـیتی پیامـدهاي   تفاوت هـا در مطالعه ) 2016( ٤لیوپلد. تري نسبت به طالق دارندست، نگرش موافقا

هاي ذهنی بهزیسـتن بعـد از طـالق را    ان داد که هرچند مردان در کوتاه مدت، کاهشی در شاخصطالق نش

  .  ویژه در حوزه مالی و اقتصادي براي زنان بیشتر استمدت طالق بهدهند، اما پیامدهاي طوالنینشان می

 از زنـان  پـذیري  آسـیب آن نشان داد کـه   مراحل از گذار در طالق در مطالعه پیامدهاي) 1382(اخوان تفتی 

 نگرانی اما داشته، مردان و زنان بر تأثیرمشابهی اقتصادي مشکالت. است بوده بیشتر طالق اجتماعی پیآمدهاي

در ) 1384( صالحی .است بوده مردان از تر مردم بیش گفته و فرزندان مورد در و خود اقتصادي آینده از زنان

هایی شدید  روانی فرد را دچار بحران طالق از لحاظکه  کندمی بیان  تبعات فردي و اجتماعی طالق بررسی

د و نبین آسیب بیشتري می مقابل این پدیده اما زنان در ،پذیرند زن و مرد هر دو از این پدیده اثر می .می کند

پذیرند  ها زن مطلقه را نمی بسیاري از خانواده .خصوص در زنانی که فرزند دارند بیشتر استه این آسیب ب

. مـی شـود  فرد در این حالت از حمایت خانواده محروم  -می شوندساز به انحراف کشیده شدن او  ینهو زم

 ،باورهـاي غلـط اجتمـاع و بسـتگان     ؛می شـود وضعیت کار و اشتغال پس از طالق براي زنان بسیار دشوار 

                                                           
1. Lorenz  
2. Kalmijn and Uunk  
3. Rijken and Liefbroer  
4. Leopold  
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سـوي   تهدیـد از  و خود همسر بـراي بازگشـت و   فشارهاي بعدي خانواده همسر و مزاحمت در محیط کار

هاي فردي  طالق بحران براي مرد نیز. می باشدانتظار فرد  موارد ناخوشایندي است که در وهمسر سابق جز

تشکیل زندگی مشترك برایش ساده نخواهد بـود و خـانواده همسـر دوم     ؛می کندو اجتماعی خاصی ایجاد 

از مدت کوتـاهی وارد زنـدگی    که فرد پس درصورتی .کنند عنوان نکته ابهام نگاه می هاو ب طالقهمواره به 

برد و کـوچکترین مشـابهت میـان نقـاط      همراه میبه  خود اجدید شود، فشارهاي ناشی از زندگی قبلی را ب

                                                                                                                                                                  . می کندلی و قبلی زندگی را دچار تنش فعضعف همسر 

 از نیمی که دهند می نشان طالق در شهرستان کرمانشاه شناختی در تحلیل جامعه) 1386(ریاحی و همکاران 

 به قوي گرایش داراي آنها از درصد 9 به نزدیک که حالی در اند، داشته طالق به متوسطی گرایش پاسخگویان

 از همسران انتظارات نشدن برآورده میزان متغیرهایی نظیر که آن است از حاکی ها داده تحلیل. اند بوده طالق

 بـه (زوجـین   زندگی در دیگران دخالت و طالق پیامدهاي از تصور مثبت میزان ،)مستقیم شکل به(یکدیگر 

 شـکل  بـه ( همسـران  عقاید تفاوت و تحصیلی تفاوت سنی، متغیرهاي تفاوت و )غیرمستقیم و مستقیم شکل

 طـالق  بـه  گـرایش  میزان بر )یکدیگر از همسران انتظارات نشدن میزان برآورده بر تأثیر طریق از غیرمستقیم

 زنـدگی  در اطرافیـان  دخالـت  نیز نشان داد که میزان) 1389(دهاقانی و نظري  مطالعه فاتحی. اند داشته تأثیر

 شـکل  به طالق پیامدهاي از مثبت تصور و زناشویی از زندگی رضایت زوجین، منزلت بین تفاوت زوجین،

                    . اند داشته طالق تأثیر به گرایش میزان بر مستقیم

اي کیفی به کندوکاو درك معنایی طالق و کشف پیامـدهاي مثبـت آن   در مطالعه) 1390(شیخی و همکاران 

هـاي  هایی از قید حیات ناجور و گسترش فردگرایی از جنبهنتایج نشان داد که بازیابی استقالل، ر. پرداختند

مند تحقیقات انجام شـده در حـوزه   در مطالعه مرور نظام) 1390(کالنتري و همکاران . می باشدمثبت طالق 

تواند باعث صدمه به سرمایه انسانی و اقتصادي افراد آثار و پیامدهاي طالق، نشان دادند که نه تنها طالق می

تواند مانع نقش آفرینی زنان در فرایند توسعه و در نتیجـه بـه   در تحلیلی حساس به جنسیت، می شود، بلکه

در مطالعه کیفی درك تجارب ) 1393(در همین زمینه، زارعی و همکاران . حاشیه راندن و استثمار زنان شود

دست یافتنـد کـه نشـان     "پذیرش اجتماعی"اي با عنوان پس از طالق در میان زنان در شهر تهران، به مقوله

همچنین، مهمتـرین دغدغـه زنـان در    . می شوددهد پذیرش زن در جامعه مبتنی بر وضعیت تأهل تفسیر می

  . این مطالعه، ناپذیرا بودن و به حاشیه رانده شدن زن مطلقه است

و نیسـت   زنـدگی  دهد که طالق به معناي پایان مسائل و مشـکالت بدین ترتیب، مطالعات مختلف نشان می

آسـیب  این مسائل و . گیردو مسائلی فراروي افراد طالق گرفته به ویژه زنان قرار می آسیب هاعد از طالق، ب
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اي کـه  نکتـه . در جوامعی که طالق کمتر مورد پذیرش است و نوعی ننگ طالق وجود دارد، بیشتر است ها

افـراد از زنـدگی بعـد از طـالق و     ست که تصور و برداشـت  ا این بوده،در مطالعات قبلی کمتر مورد توجه 

موضـوعی کـه در ایـن     -تواند بر تمایالت آنها به طالق داشته باشدپیامدهاي اجتماعی طالق چه تأثیري می

  . می شودمقاله بدان پرداخته 

  پژوهشچارچوب نظري 

  :پیامدهاي اجتماعی طالق، سه رویکرد تئوریکی وجود دارد زمینهدر 

  و  مـی شـود  ) بـا همسـر قبلـی   (طالق فقط منجر به از بین رفتن روابط زناشویی که  می کندفرض

  ؛هاي زندگی نداردتأثیري بر سایر حوزه

  بر این باور است که طالق صرفاً پایان ساده یک زندگی متأهلی نیست، بلکه منجر به ایزوله شدن و   

در ایـن  . در ارتبـاط بـوده اسـت   که در بستر زندگی متأهلی بـا آنهـا    می شودگیري از افرادي کناره

مـی  ، شبکه اجتماعی و ارتباطات اجتماعی افراد را محدود ١، طبق فرضیه داغ ننگ، طالقچارچوب

  ؛کند

  هاشان و ساختن زندگی جدید بعد دنبال بازسازي شبکههکه افراد بعد از طالق فعاالنه ب می کندبیان

  )2007کالمیجن و یونک، (باشند از طالق می

توان به نظریه دورکـیم اشـاره   تصورات افراد از پیامدهاي طالق و اثرات آن بر تمایل به طالق می بارهدر

 تصـورات "عنوان  با اي مقاله در که بود کسی نخستین شناسی،پرداز مشهور جامعهنظریه دورکیم، امیل. کرد

. شود گرفته نظر در روانی اي مقوله به عنوان باید فردي تصورات که است معتقد "تصورات جمعی و فردي

 این. دارد برخورد و تماس غیره و افراد ها، اصول، آیین قوانین، ،اشیا با ،می کند زندگی که دنیایی در انسان

 یکسـان  هـایی  برداشـت  پیرامونش چیزهاي از غالباً و آورد می به همراه برایش را هایی برداشت برخوردها،

یـک   در حتـی  و دیگـر  شـخص  بـه  شخصی از چیزها، این از برآمده تصور. ندارد) و کیفیت کمیت نظر از(

 اجتمـاعی،  عوامـل، فـردي،   ایـن . است گوناگون تغییر، عوامل. می کند فرق دیگر زمان به زمانی از شخص،

 سـاده،  تصـویر  یک نه ،می کند انسان برداشت که چیزي. است نهادي مواقع بعضی در و فرهنگی اقتصادي،

 کـه  حـالی  در اسـت؛  تأثري و خودي خود به سریع یک برداشت بیشتر تصویر، زیرا ،است تصور یک بلکه

 چیـزي  از خـود  فرهنگـی  و روانـی  هـاي  ویژگی به توجه با فاعل یک که معنادار است حالتی و فرم تصور،

                                                           
1. Stigmatization hypothesis 
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 ؛اسـت  یـک موضـوع   به نگاه که موضوع یک نه بینیم، می ما که چیزي )2000( تورن آلن گفته به. سازد می

 برداشـت،  و نگاه آن چون باشد، موضوع از بخشی و نداشته تطابق موضوع واقعیت با که است ممکن یعنی

 عبـارتی،  بـه  و نیست یکسان ها انسان فرهنگ و افکار یعنی -نیست ها یکسان فاعل که آنجا از. است تصور

. می کنـد  دیگر فرق فرد به فردي از خاص، چیزي تصور پس -نیست همانند انسان ها هاي فرهنگی سرمایه

 محـیط  بـا  مـا  کـه  زمـانی . می کنـد فرق  دیگر طبقه به طبقه یک از چیز، یک تصور قاعدتاً ترتیب، همین به

سـپس،   و سـازد  مـی  را اجتمـاعی  تصـورات  ارتباطـات  آن، دنبـال  بـه  کردیم، برقرار خود ارتباطاتی اطراف

 خواهـد  پی در را تصویري، رفتاري هر واقع، در. می کند هدایت را انسان ها بین روابط اجتماعی، تصورات

انسـان   کـه  تصوراتی ،ترتیب این به. می کند هدایت و نیز کنترل را ما ارتباطات چگونگی تصورات،. داشت

 از و نـاگوار  بسـیار  برخـی  نظر از طالق پیامدهاي. است متفاوت یکدیگر با نیز طالق دارند پیامدهاي از ها

 تعیـین  دیگـري  متفاوت از طالق، به را فرد هر گرایش تصور این. نیست ناگوار هم چندان دیگر نظر برخی

                    ). 29: 1389فاتحی دهاقانی و نظري،( می کند

هرچه تصـور منفـی از پیامـدهاي طـالق وجـود      که  می شوداز این دیدگاه این فرضیه مطرح ، این رواز 

در مقابل، تصور مثبت از پیامدهاي طالق، تمایل به                                                           .داشته باشد، نگرش و گرایش به طالق کمتر خواهد بود

بر ایـن اسـاس، نگـرش و                                        . دهدرا نشان می تحقیق، مدل مفهومی و نظري 1شکل  .دهدطالق را افزایش می

هرچنـد ایـن     -تواند بطور مسـتقیم بـر تمایـل بـه طـالق اثرگـذار باشـد       طالق میتصور افراد از پیامدهاي 

  . تواند تاحدودي توسط عوامل اجتماعی و جمعیتی تعدیل شوداثرگذاري می

  

  

  

  

  

  
  پیامدهاي طالقنگرش منفی به 

o اجتماعی  

ــوء  ( ــنهاد و س ــاعی، پیش ــت اجتم ــدم امنی ع

استفاده جنسی، احتمال پایین ازدواج مجـدد،  

گسترش آسیبهاي اجتمـاعی، عـدم پـذیرش    

اجتماعی، به مخاطره افتادن آبـرو و حیثیـت   



8 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تصور پیامدهاي طالق بر تمایل به طالقاثرگذاري نگرش و  نحوه مدل مفهومی و نظري :1شکل 

 شناسی پژوهشروش 

هاي مورد نیاز با اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه و اجـراي      داده. روش تحقیق این مقاله، کمی و پیمایشی است

گـردآوري   1393در سـال  سـال   30تا  15جوان داراي همسر  720از تعداد اي در شهر تهران  پیمایش نمونه

بدین صورت که ابتدا بـا اسـتفاده از    ؛استفاده شداي  گیري چندمرحلهنمونهنمونه از شیوه براي انتخاب . شد

    کـه در  19، و 15، 13، 9، 6، 5، 2، 1منـاطق  تهـران شـامل   شـهري  منطقـه   8 ،ايگیـري خوشـه  شیوه نمونه

تصـادفی دو  صـورت  سپس، در درون هر منطقه، بـه . نداي قرار دارند انتخاب شدهاي مختلف توسعهخوشه

صورت تصادفی انتخاب و در درب منازل با نمونـه واجـد شـرایط،    محلّه و در درون هر محلّه، سه بلوك به

نمونـه   720 میـان از        . تکمیـل گردیـد   هاعمل آمد و پرسشنامهه مصاحبه بپرسشگر آموزش دیده  10توسط 

. نـد دادمیدرصد را زنان تشکیل  56درصد را مردان و  44مورد بررسی از جوانان متأهل شهر تهران، حدود 

  . سال قرار داشتند 29-25در گروه سنی ) درصد 75(سال و بیشتر آنها  27میانگین سنی پاسخگویان 
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گویه سـنجش شـده و    16فاده از است که با است "پیامدهاي طالق نگرش و تصور از"متغیر مستقل تحقیق، 

   ها دو بعد نگـرش و تصـور مثبـت و منفـی را شـامل      این گویه. دست آمده ب 85/0مقدار آلفاي کرونباخ آن 

مـردم نگـاه و برخـورد منفـی و     "گویـه شـامل   12تصورات منفی از پیامدهاي طالق با استفاده از . می شود

، "                                می شـوند پذیر  لحاظ روحی و روانی آسیبه طالق، افراد ب بعد از"، "نامناسبی با افراد طالق گرفته دارند

، "مـی شـود  طالق باعث لطمه خوردن به آبروي خانوادگی "، "می شوندبعد از طالق، افراد تنها و منزوي "

طـالق آینـده فرزنـدان را بـه مخـاطره      "، "                                            می شودو انحرافات اجتماعی  آسیب هاطالق منجر به افزایش "

براي فرد طالق گرفته تهیـه و تـأمین   "، "تر خواهد بود هر چه طالق بیشتر باشد، جامعه ناسالم"، "                   میاندازد

 ،"شـرمانه دهـد   زن مطلقه پیشـنهاد بـی   دهد به اجازه میهرکسی به خودش"،"مسکن مناسب مشکل است

بعـد از طـالق، امنیـت    "، و "می شـود زنـدگی بیشـتر   هـاي  هزینـه بعدازطالق مشکالت اقتصادي درتأمین"

. می شود "بعد از طالق، احتمال ازدواج مجدد خیلی کم است"، و "اجتماعی زنان در جامعه به خطر میافتد

، "می شودیی و آزاد شدن طالق باعث رها "گویه  4در مقابل، ابعاد مثبت زندگی بعد از طالق با استفاده از 

       طـالق باعـث سـاختن زنـدگی جدیـد خـوب و شـاد         "، "                   می شـود طالق باعث بازگشت آرامش به فرد  "

                           . سنجش شده است "                  می شودطالق باعث آزادي عمل و استقالل فردي  "، و "                      می شود

گویه ساخته شده و مقدار آلفـاي کرونبـاخ آن    10است که بر اساس  "تمایل به طالق"متغیر وابسته تحقیق 

، "دهـد  براي من هم ممکـن روزي رخ  که مرحله از زندگی است طالق یک"ها شاملاین گویه. است 93/0

روزي طـالق   ،حقوقم هـم بگـذرم  حتی اگر شده از حق و "، "دانم طالق را یک امر محتمل در زندگیم می"

حتی اگـر والـدینم مـرا طـرد کننـد،       "، "حاضرم طالق بگیرم، حتی اگر نتوانم دوباره ازدواج کنم "، "بگیرم

هـیچ امیـدي بـه    "، " هـایم جـدا شـوم    خواهم طالق بگیرم، حتی اگر شده از بچه می"، "بازهم طالق بگیرم

 ازدواجم اشتباه بـوده و روزي از  می کنماحساس "، "می کنمشدن این زندگی ندارم و به طالق فکر درست

اگـر  "،  و"که اگر از همسرم جدا شوم، زندگیم بهتر خواهـد شـد   می کنماحساس "، "شومهمسرم جدا می

  . باشندمی "لحظه هم حاضرنبودم در این زندگی بمانم مجبورنبودم حتی یک

ضعیت اشـتغال، وضـعیت مـالی و اقتصـادي     ، متغیرهاي جمعیتی سن، جنسیت، تحصیالت، وهاعالوه بر این

خانوار در بررسی تأثیر تصور از پیامدهاي طالق بر تمایل به طالق به عنوان متغیرهاي کنترل اسـتفاده شـده   

استفاده  و آزمون رگرسیون چندمتغیري هاي آماري توصیفی و تحلیل عاملیها از آزمون در تحلیل داده. است

              .شده است
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 ي پژوهشهایافته

  طالق ي اجتماعیپیامدهانسبت به تصور نگرش و  

 تمایل افراد به ي شکل گیري نگرشیکی از بسترها ،زندگی بعد از طالقطالق و اجتماعی تصور پیامدهاي 

   .طالق است

  طالق و زندگی بعد از  اجتماعی پاسخگویان پیرامون پیامدهاي درصدي نظرات توزیع :1جدول 

  تعداد نمونه  کامالً مخالف  مخالف  نظر بی  موافق  کامالً موافق  زندگی بعد از طالقتصور از پیامدها و 

  716  0/2  6/12  2/18  9/40  4/26  مردم نگاه و برخورد منفی و نامناسبی با افراد طالق گرفته دارند

  719  01  0/5  5/12  3/50  2/31                                    شوند پذیر می لحاظ روحی و روانی آسیبه بعد از طالق، افراد ب

  718  9/1  3/9  2/26  9/35  6/26                          می شوندبعد از طالق، افراد تنها و منزوي 

  718  9/4  7/21  1/22  8/25  5/25                           می شودطالق باعث لطمه خوردن به آبروي خانوادگی 

  717  8/2  6/10  2/27  3/36  2/23                                                می شودو انحرافات اجتماعی  آسیب هاطالق منجر به افزایش 

  719  2/2  0/5  0/11  9/34  9/46                      اندازد طالق آینده فرزندان را به مخاطره می

  720  5/1  3/6  9/16  2/32  1/43                       تر خواهد بود هر چه طالق بیشتر باشد، جامعه ناسالم

  716  4/2  6/12  9/24  4/32  8/27  براي فرد طالق گرفته تهیه و تامین مسکن مناسب مشکل است

  718  6/2  0/11  3/28  8/30  3/27                                                                                                                                                                                                               می شود زندگی بیشتر هاي هزینهتأمیندربعدازطالق مشکالت اقتصادي 

  719  1/2  7/5  3/19  2/39  7/33                        افتد اجتماعی زنان در جامعه به خطر میبعد از طالق، امنیت 

  716  9/3  8/21  0/31  0/30  3/13  بعد از طالق، احتمال ازدواج مجدد خیلی کم است

  716  4/6  7/13  5/23  0/33  5/23                                                                                                                                   شرمانه دهد زن مطلقه پیشنهاد بی دهد به اجازه میهرکسی به خودش

  718  8/14  7/35  6/25  6/15  4/8                            می شودطالق باعث رهایی و آزاد شدن 

  718  0/13  4/38  7/28  2/13  7/6                      می شودطالق باعث بازگشت آرامش به فرد 

  719  9/13  9/36  7/32  0/9  5/7                         می شودطالق باعث ساختن زندگی جدید خوب و شاد 

  719  9/13  7/35  2/30  2/12  9/7                     می شودطالق باعث آزادي عمل و استقالل فردي 

  

درصد پاسخگویان معتقدند که مردم نگاه و برخورد منفـی بـا افـراد     67، حدود 1هاي جدول  بر اساس یافته

اند که بعد از طالق افراد نسبت به مسائل روحی درصد پاسخگویان اظهارکرده 81حدود . طالق گرفته دارند

ند کـه افـراد بعـد از طـالق تنهـا و      ا ان موافقدرصد آن 62همچنین، حدود . می شوندپذیرتر و روانی آسیب

درصد پاسخگویان اعتقاد دارند که طالق به آبـرو و حیثیـت خـانوادگی افـراد      51بیش از . می شوندمنزوي 

و انحرافـات   آسیب هادرصد جوانان بر این باورند که طالق موجب افزایش  59حدود . سازد لطمه وارد می

درصد جوانان مورد بررسی معتقدند که طالق آینـده فرزنـدان را    82، عالوهبه . می شوداجتماعی در جامعه 
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حدود سه چهارم پاسخگویان موافق این قضیه بودند که هرچه طالق در جامعه بیشـتر  . اندازد به مخاطره می

درصد پاسخگویان بر این باور بودند که تهیـه و تـأمین    60حدود  ،همچنین. دگردمی تر  شود، جامعه ناسالم

هاي بعد از طالق را با فشار اقتصادي همراه و  درصد زندگی 58 .سکن براي فرد طالق گرفته مشکل استم

درصد جوانان بر ایـن باورنـد کـه بعـد از طـالق،       74، به عالوه. دانند هاي زندگی را دشوار می تأمین هزینه

باورند کـه بعـد از طـالق هـر     درصد نیز بر این  60افتد و حدود  امنیت اجتماعی زنان در جامعه به خطر می

  . شرمانه دهد دهد که به زن مطلقه پیشنهاد بی کسی به خودش اجازه می

درصد پاسخگویان با این گفته که طالق باعث  24این است که حدود  1از دیگر نکات قابل تأمل در جدول 

درصـد   20دهـد کـه حـدود     هـا نشـان مـی    یافتـه  ،به عـالوه . اند موافقت کرده ،می شودرهایی و آزادي فرد 

درصـد موافـق    16همچنین، تنها . می شودپاسخگویان اعتقاد دارند که طالق باعث بازگشت آرامش به فرد 

درصد  20، حدود همچنین،. می شوداند که طالق موجب ساختن زندگی جدید خوب و شاد  این قضیه بوده

  . موافق هستند می شوددي عمل و استقالل فردي پاسخگویان با این موضوع که طالق باعث آزا

گویه  12دهد که پیامدهاي منفی طالق را نشان می ،یکی :بیانگر دو عامل استگویه  16نتایج تحلیل عاملی 

 .گویه روي آن بار شده اسـت  4دهد که شده است و دیگري، پیامدهاي مثبت طالق را نشان می روي آن بار

شد و همانطور کـه نتـایج   هاي زیر مقیاس پیامدهاي منفی برعکس ساختن شاخص ترکیبی، نمره گویه براي

نگـرش و تصـور از    درصـد واریـانس شـاخص    61حـدود   گویـه  16دهـد، در مجمـوع   نشان می 2جدول 

  . کنند را تبیین می پیامدهاي طالق

  پیامدهاي طالقنگرش و تصور دهنده شاخص هاي تشکیل نتایج تحلیل عاملی گویه :2جدول 

  )factor loading( بار عاملی  شاخص تصور پیامدهاي طالق

نمره عاملی   گویه
)factor 

score(  

بار عاملی 
)factor 

loading(  
  پیامدهاي مثبت  پیامدهاي منفی

             می شودطالق باعث ساختن زندگی جدید خوب و شاد  883/0  463/0 092/0

                   می شودطالق باعث آزادي عمل و استقالل فردي  860/0  426/0 084/0

                            می شودطالق باعث بازگشت آرامش به فرد  858/0  422/0 083/0

                            می شودطالق باعث رهایی و آزاد شدن  788/0  330/0 065/0

                                    می شوندپذیر  لحاظ روحی و روانی آسیبه طالق، افراد ببعد از   734/0 717/0 142/0

                      می شودها و انحرافات اجتماعی  طالق منجر به افزایش آسیب  715/0 709/0 140/0

  براي فرد طالق گرفته تهیه و تامین مسکن مناسب مشکل است  701/0 675/0 134/0

                   می شودطالق باعث لطمه خوردن به آبروي خانوادگی   693/0 633/0 125/0

                        افتد بعد از طالق، امنیت اجتماعی زنان در جامعه به خطر می  681/0  682/0  135/0
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                                                                          شود می بیشترزندگیهاي هزینه اقتصادي تأمینمشکالت بعدازطالق  0674/0  640/0  127/0

                            می شوندبعد از طالق، افراد تنها و منزوي   636/0  611/0  121/0

                            اندازد طالق آینده فرزندان را به مخاطره می  635/0  634/0  125/0

  مردم نگاه و برخورد منفی و نامناسبی با افراد طالق گرفته دارند  619/0  551/0  109/0

                                                 شرمانه دهد بی دهد به زن مطلقه پیشنهاد خودش اجازه میه هر کسی ب  482/0  432/0  085/0

  مجدد خیلی کم است بعد از طالق، احتمال ازدواج  426/0  380/0  075/0

                   تر خواهد بود هر چه طالق بیشتر باشد، جامعه ناسالم  425/0  468/0  092/0

 (%)مقدار واریانس تبیین شده   9/71  4/49  2/61

0,852   KMO    

  

و زنـدگی   ي اجتماعیتوزیع تصور پاسخگویان از پیامدهادهد نشان می 1بدین ترتیب، همانطور که نمودار 

در  .دارنـد مثبت از پیامدها و زندگی بعد از طالق  تصور و ارزیابیدرصد  15دهد که  بعد از طالق نشان می

درصـد   32دارند و حدود در جامعه ایران منفی از طالق و پیامدهاي آن  تصور و برداشتدرصد  53 ،مقابل

  . نیز در وضعیت بینابین قرار دارند

  

  
  توزیع درصدي ارزیابی و تصور جوانان از پیامدهاي اجتماعی و زندگی بعد از طالق :1نمودار 

  

  

 تمایل و گرایش به طالق  

مثبت

 %15/1

بینابین

 %31/5

منفی

 %53/3
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همـانطور   .گیـرد قرار میبه طالق مورد بررسی جوانان داراي همسر تمایل و گرایش  ،مقالهدر این بخش از 

داننـد کـه    درصد پاسخگویان طالق را یکی از مراحل زندگی می 41حدود  دهدنشان می 3که نتایج جدول 

درصد پاسخگویان طالق را یک امـر محتمـل در    18به عالوه . فتدابراي آنها اتفاق بی هم ممکن است روزي

   .دانند زندگی خود می

  

  هاي تمایل و گرایش به طالق  گویه پیرامون نظرات جوانان درصدي توزیع :3جدول 

  تعداد نمونه  کامالً مخالف  مخالف  بی نظر  موافق  کامالً موافق  و گرایش به طالقتمایل 

روزي است براي من هم ممکن  که مرحله از زندگی است طالق یک

  دهد رخ
8/17  1/23  0/21  9/15  3/22  719  

  719  0/30  9/30  3/21  8/12  0/5  دانم طالق را یک امر محتمل در زندگیم می

  717  9/32  5/32  7/17  5/10  4/6  روزي طالق بگیرم ،و حقوقم هم بگذرمحتی اگر شده از حق 

  716  4/31  6/3  2/21  7/12  1/4  حاضرم طالق بگیرم، حتی اگر نتوانم دوباره ازدواج کنم

  717  9/32  0/36  2/17  5/8  4/5  حتی اگر والدینم مرا طرد کنند، بازهم طالق بگیرم

  716  9/41  8/33  5/15  1/6  7/2   هایم جدا شوم بچهخواهم طالق بگیرم، حتی اگر شده از  می

  718  4/35  2/31  0/17  7/9  7/6  می کنمشدن این زندگی ندارم و به طالق فکر هیچ امیدي به درست

  720  3/58  1/21  3/9  1/6  1/5                         شومکنم ازدواجم اشتباه بوده و روزي ازهمسرم جدا می احساس می

  719  6/60  9/18  7/10  5/6  2/3                    که اگر از همسرم جدا شوم، زندگیم بهتر خواهد شدکنم  احساس می

لحظه هم حاضرنبودم در این زندگی  حتی یک ،نبودم اگر مجبور

  بمانم
0/6  6/8  2/20  4/28  9/36  719  

 

شـان بگذرنـد،   حقـوق اند که حتی اگـر شـده از حـق و     درصد پاسخگویان اظهار کرده 17همچنین، نزدیک 

 ،اند حتی اگر ازدواج مجددي هم در کار نباشد درصد پاسخگویان نیز گفته 17حدود . حاضرند طالق بگیرند

حاضـرم طـالق    ،اند حتی اگر والدینم مرا طرد کنند درصد نیز گفته 14حدود . باز هم حاضرند طالق بگیرند

به درست شدن این زندگی ندارند و بـه طـالق    اند هیچ امیدي درصد پاسخگویان گفته 16 ،همچنین. بگیرم

اند با وجود جـدایی   درصد پاسخگویان گفته 9نکته قابل تأمل دیگر این است که  حدود . کننددارند فکر می

  .حاضرند اقدام به طالق کنند ،هاشان از بچه

اج خود را اشـتباه  درصد جوانان متأهل مورد بررسی، ازدو 11دهد که  نشان می 3هاي جدول  ، یافتهبه عالوه

 10حـدود   ،همچنـین . گیرنـد  و طالق مـی  می شونداند باالخره روزي از همسرشان جدا  دانسته و بیان کرده

در . شان بهتر خواهـد شـد  زندگی ،کنند اگر از همسرشان جدا شوند اند احساس می درصد پاسخگویان گفته
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داننـد و بیـان    ر خود و طالق نگـرفتن مـی  درصد پاسخگویان اجبار را دلیل ماندن با همس 15نهایت، حدود 

  .شدند که با همسرشان زندگی کنند اند اگر مجبور نبودند حتی یک لحظه هم حاضر نمی کرده

ل شد و اینکه اشان تا دو سال آینده سوبرنامه زندگی مشترك موردعالوه بر اینها، از جوانان مورد بررسی در 

درصـد   89حـدود  دهـد   نشـان مـی   2 نمـودار همانطور که . مانند یا طالق خواهند گرفت در این ازدواج می

انـد کـه قطعـاً طـالق      درصـد گفتـه   11 تنها مانند و اند که در این ازدواج می جوانان نمونه مورد بررسی گفته

گیرنـد   اند طالق می درصد مردان گفته 9نها ت ؛بین زنان و مردان تفاوت معناداري وجود دارد. خواهند گرفت

  . اند که تا دو سال آینده طالق خواهند گرفت درصد زنان پاسخگو گفته 4/13در مقایسه 

  

  
  (%)برنامه زندگی جوانان متأهل مورد بررسی تا دو سال آینده  :2 نمودار

 دهد کـه به طالق نشان می هاي تشکیل دهنده شاخص گرایش و تمایل بطور کلی، نتایج تحلیل عاملی گویه

درصد واریـانس ایـن    62ها  این گویه ،همچنین .اند گویه مورد نظر روي یک عامل بارگذاري شده 10 تعداد

  . کنند عامل را تبیین می

  دهنده شاخص گرایش و تمایل به طالقهاي تشکیل نتایج تحلیل عاملی گویه :4جدول 

  نمره عاملی

)factor score(  

  بار عاملی

)factor loading(  
  گویه

  حتی اگر والدینم مرا طرد کنند، بازهم طالق بگیرم  880/0 142/0

  روزي طالق بگیرم ،حتی اگر شده از حق و حقوقم هم بگذرم 844/0 136/0

  دانم طالق را یک امر محتمل در زندگیم می 821/0 133/0

  ازدواج کنمحاضرم طالق بگیرم، حتی اگر نتوانم دوباره  818/0 132/0

  می کنمشدن این زندگی ندارم و به طالق فکر هیچ امیدي به درست 802/0 129/0

٨٨/۶ ٩١/١ ٨۶/۶

11/4 8/9 13/4
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   هایم جدا شوم خواهم طالق بگیرم، حتی اگر شده از بچه می  791/0 128/0

                         شومکنم ازدواجم اشتباه بوده و روزي ازهمسرم جدا می احساس می 770/0 124/0

                    که اگر از همسرم جدا شوم، زندگیم بهتر خواهد شد می کنماحساس  761/0 123/0

  دهد رخ  براي من هم ممکن روزي  که مرحله از زندگی است طالق یک 754/0  122/0

  لحظه هم حاضرنبودم در این زندگی بمانم نبودم حتی یک اگر مجبور  595/0  102/0

 (%)تبیین شده مقدار واریانس   9/61

91/0  KMO 
  

در سـه  میزان تمایل و گرایش به طالق  ،آمده شاخص به دستبا توجه به نتایج تحلیل عاملی و نمره عاملی 

درصد تمایل و گرایش کـم   28بر این اساس، . ارائه شده است 3نمودار که نتایج آن در  بندي شدگروه طبقه

وضـعیت   بـاره درصـد در ایـن    54 ،همچنـین . اند درصد تمایل و گرایش زیادي به طالق داشته 18حدود  و

  . اند بینابینی داشتهمتوسط و 

  
  (%)میزان گرایش و تمایل جوانان مورد بررسی به طالق  :3نمودار 

  

  به طالق آنها تمایلبر  پیامدهاي طالق جوانان از تصورتأثیر 

 ممکن اسـت  -آیا تصوري مثبت با منفی دارند -برداشت و تصوري از پیامدهاي طالق دارنداینکه افراد چه 

هـاي آمـاري دو متغیـره و    ایـن موضـوع بـا اسـتفاده از آزمـون     . تأثیر قرار دهـد تمایل آنها به طالق را تحت

  .می شودچندمتغیره بررسی و نتایج آن در زیر ارائه 

  نتایج تحلیل دومتغیره 

کم

 28/2

متوسط

 54

زیاد

 17/8
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 و زنـدگی بعـد از طـالق    افرادي که تصوري مثبـت از پیامـدها  نشان داد ) 5جدول (نتایج تحلیل دو متغیره 

در مقایسه، آنهایی که تصور منفی نسبت به پیامدهاي . نشان می دهندگرایش و تمایل زیادي به طالق دارند، 

      .از خود بروز می دهند، تمایل کمی به طالق رندطالق دا

  تصور از پیامدهاي طالق با تمایل به طالق تحلیل دو متغیره رابطهنتایج  :5جدول 

  ها مقوله  متغیر
  میزان گرایش و تمایل به طالق

  زیاد  متوسط  کم  نمره شاخص

تصور 

پیامدهاي 

  طالق

 4/28 6/60 0/11 1/55  مثبت

 1/25 9/59 0/15  9/52  بینابین

 4/10 7/48 9/40  8/46  منفی

 F49.45  آزمون آماري
Sig.=0.001 

X2=77.29 
Sig.=0.001 

 منفی ضریب همبستگی نمره شاخص تصور

 از طالق با نمره شاخص تمایل به طالق

r= -0.425 
Sig.=0.001 

  . تر به پیامدهاي طالق است نمره باالتر به معناي تصور منفی: نکته               

از . طالق و تمایل به طالق وجـود دارد منفی رابطه منفی و معناداري بین میزان تصور از پیامدهاي  ،به عالوه

  . رو، هر چه افراد تصور منفی از پیامدهاي طالق داشته باشند، تمایل کمتري به طالق خواهند داشت این

  نتایج تحلیل چندمتغیره

. صور از پیامدهاي منفی طالق و تمایل بـه طـالق اسـت   نتایج تحلیل دومتغیره بیانگر رابطه منفی و معنادار ت

باید توجه داشت که نتایج تحلیل دو متغیره فقط نوعی تحلیل ناخالص، بدون کنترل اثـرات سـایر متغیرهـا،    

بر این اساس از .  می شودها موجب تفسیر نادرست از روابط  به نتایج آن و در نتیجه صرفاً اتکا می کندارائه 

رگرسیون چندمتغیري به تحلیل اثرات تصور از پیامدهاي طالق بر تمایل به طـالق بـا کنتـرل    آزمون تحلیل 

  .مشخص شده است 6متغیرهاي جمعیتی اثرگذار پرداختیم که نتایج آن در قالب دو مدل در جدول 

  تمایل به طالق برتصور از پیامدهاي طالق  تحلیل رگرسیون چندمتغیري از تأثیرنتایج  :6جدول 

  هاي مستقلمتغیر
  2مدل   1مدل 

Beta Sig. Beta Sig. 

  001/0  - 349/0  001/0  - 425/0  تصور از پیامدهاي منفی طالق

  902/0  -005/0      سن

  020/0  -102/0      )گروه مرجع به عنوان  زن(جنسیت 

  693/0  016/0      طول مدت ازدواج

  647/0  -018/0      )گروه مرجع به عنواننداشتن فرزند (فرزند 
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  734/0  -013/0      تحصیالت میزان

  001/0  -175/0      )گروه مرجع به عنوانغیرشاغل (وضعیت اشتغال

  006/0  -107/0      اجتماعی -نمره شاخص پایگاه اقتصادي

  001/0  -279/0      نمره شاخص میزان دینداري

R 425/0  567/0  

  % R2(  1/18 %  1/32(ضریب تعیین 

    F (Sig.)     )001/0 (6/158      )001/0( 76/31  

  

تأثیر منفی و معناداري  ،میزان تصور از پیامدهاي منفی 1در مدل  ،مشخص است 6طور که در جدول  همان 

اثـر قـوي و    از امـا همچنـان   هرچند اندکی کاهش داشته، 2در مدل این تأثیر . بر میزان تمایل به طالق دارد

تـر باشـد، میـزان    زندگی بعد از طـالق منفـی  ، هر چه تصور از پیامدها و این رواز . استبرخوردار معنادار 

، عالوه بر شاخص تصور از پیامدهاي منفی طالق، متغیرهایی 2در مدل . یابدبه طالق کاهش می تمایل افراد

نظیر میزان دینداري، وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادي و اجتماعی و جنسیت تأثیر معناداري بر میزان تمایـل  

اند و در ایـن  کلی، این متغیرها حدود یک سوم واریانس متغیر وابسته را تبیین کردهبطور . اندبه طالق داشته

  . تر از سایر متغیرها بوده است تأثیر میزان تصور از پیامدها و زندگی بعد از طالق قوي ،میان

 گیرينتیجهبحث و 

پس از طالق، خواه نـاخواه و آگاهانـه و ناآگاهانـه، جوانـب و ابعـاد مختلـف        وماجرا نیست طالق پایان همه

گـذارد  اي نیز بر این موضوع اثـر مـی  گیرد و شرایط زمینهزندگی فرد و اعضاي خانواده تحت تأثیر قرار می

و همچنین زنـدگی  تلف سالمتی، بهزیستن روانشناختی طالق، ابعاد مخ). 113: 1390کالنتري و همکاران، (

داراي آثـار و پیامـدهاي    ،طالق). 2016لیوپلد، (دهد اقتصادي، اجتماعی و خانوادگی را تحت تأثیر قرار می

گسترده اقتصادي، اجتماعی، و روانی، بر مردان و زنان مطلقه، فرزندان طالق، شبکه خویشـاوندي، اجتمـاع   

، در مطالعـات  ایـن رو از  .زنـدگی نه پایان  ،بنابراین، طالق پایان زندگی مشترك است. محلی و جامعه است

  . قرار داد کندوکاو و بررسیزندگی بعد از طالق و پیامدهاي طالق مورد  دطالق بای

از سوي دیگـر، پیامـدهاي    .ط پیرامونی و داغ ننگ طالق باشدناشی از شرایتواند  می ي طالقآثار و پیامدها

تـأثیر  نگرش و گرایش جوانان به طالق را تحـت تواند هاي بعد از طالق میارزیابی افراد از زندگی طالق و

اي در میـان جوانـان متأهـل    هاي گردآوري شده در پیمایش نمونهدر این راستا، با استفاده از داده. قرار دهد

هرچه تصور منفی از پیامدهاي طالق وجود داشته : طرح و مورد آزمون قرار گرفتمشهر تهران، این فرضیه 
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در مقابل، تصور مثبت از پیامـدهاي طـالق، تمایـل بـه     و  الق کمتر خواهد بودباشد، نگرش و گرایش به ط

                                                       . دهدطالق را افزایش می

تصور و ارزیـابی مثبـت از پیامـدها و     ،درصد جوانان مورد بررسی 15هاي توصیفی مقاله نشان داد که یافته

درصد تصور و برداشت منفی از طـالق و پیامـدهاي آن در جامعـه     53در مقابل  .ق دارندزندگی بعد از طال

درصـد   28نتایج نشـان داد کـه    ،همچنین. درصد نیز در وضعیت بینابین قرار دارند 32ایران دارند و حدود 

 54ن همچنـی . انـد  درصد تمایل و گرایش زیادي به طـالق داشـته   18در مقابل حدود و تمایل و گرایش کم 

رابطـه منفـی و    بیـانگر نتایج تحلیل دو متغیره . قرار دارند وضعیت متوسط و بینابینیدر  مورددرصد در این 

، افـرادي کـه تصـوري    ایـن رو از . اسـت معنادار بین میزان تصور از پیامدهاي منفی طالق و تمایل به طالق 

در مقایسه، آنهایی کـه  . زیادي به طالق دارندمثبت از پیامدها و زندگی بعد از طالق دارند، گرایش و تمایل 

   .، تمایل کمی به طالق دارندارندتصور منفی نسبت به پیامدهاي طالق د

میـزان تصـور از    1نشـان داد کـه در مـدل    آزمون رگرسیون چندمتغیري در دو مدل اجـرا شـد و نتـایج آن    

هرچند اندکی کـاهش   2این تأثیر در مدل . دپیامدهاي منفی تأثیر منفی و معنادار بر میزان تمایل به طالق دار

، هر چه تصور از پیامدها و زنـدگی بعـد از طـالق    این رواز . اما همچنان اثر آن قوي و معنادار است ،داشته

، عالوه بر شـاخص تصـور از پیامـدهاي    2در مدل . یابدتر باشد، میزان تمایل افراد به طالق کاهش میمنفی

میزان دینداري، وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادي و اجتمـاعی و جنسـیت تـأثیر     منفی طالق، متغیرهایی نظیر

بطور کلی، این متغیرها حدود یک سوم واریانس متغیر وابسته را . اندمعناداري بر میزان تمایل به طالق داشته

سایر متغیرها بـوده   تأثیر میزان تصور از پیامدها و زندگی بعد از طالق قویتر از ،اند و در این میانتبیین کرده

  . است

 گیري نگرششکلمهم یکی از بسترهاي  ،، تصور پیامدهاي اجتماعی طالق و زندگی بعد از طالقاین رواز 

 هـم  چنـدان  دیگـر  نظر برخی از و ناگوار بسیار برخی نظر از طالق پیامدهاي. تمایل افراد به طالق است و

فـاتحی دهاقـانی و   ( می کنـد  تعیین دیگري متفاوت از طالق، به را فرد هر گرایش تصور این. نیست ناگوار

 مـی شـود  هـا  هاي منفی به طالق در جامعه منجر به داغ ننگ و بدنامی مطلقهگسترش نگرش). 1389نظري،

دهـد  بدین ترتیب، پیامدهاي طالق، نگرش افراد به طالق را تحت تأثیر قرار می). 2007کالمیجن و یونک، (

؛ ریجکـن و  1991آمـاتو و بـوث،   (و تمایل افراد به طالق مرتبط با ارزیابی آنها از پیامـدهاي طـالق اسـت    

     ).  2012لیفبرور، 
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 بدین ترتیب، درك ارزیابی جوانان از پیامدهاي اجتماعی طالق و سنجش تمایل و گرایش آنها به طالق می

ق و بسترهاي آن را فـراروي محققـان و سیاسـتگذاران    تواند روزنه و زوایاي جدیدي از روند افزایشی طال

                             .بگشاید

که پیامدهاي طالق به جوانان آموزش داده شود تا در امـر ازدواج   می شود، پیشنهاد پژوهش بر اساس نتایج

جوانان نسبت به پیامدهاي سازي ، آگاهبی تردید    . تصمیم بگیرند و با درك تمام شرایطو حتی طالق آگاهانه 

    .تواند در کاهش تمایل آنها به طالق اثرگذار باشدمی ق و مسائل و مشکالت بعد از طالقطال
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The consequences of divorce and the assessment of life after divorce can affect 
the tendency of young people to divorce. In this regard, the article examines this 
hypothesis; the positive assessment of the consequences of divorce, the 
tendency of young people to divorce will be increase. The data is drawn from a 
survey of 720 married people aged 15-29 conducted in the city of Tehran in 
2014. The results showed that about 18 percent of married young people tend to 
divorce. Most of them had a positive assessment of the consequences and life 
after divorce. Multivariate analysis indicated that in addition to the negative 
perception of the consequences of divorce, variables such as religiosity, 
employment status, SES, and gender had significant effects on the degree of 
tendency to divorce. In general, these variables account for about one-third of 
the variance of dependent variable, and the effect of the perceived level of 
consequences and life after divorce has been stronger than other variables. In 
conclusion, youth's perceptions of the consequences and life after divorce 
strongly affect their decision to divorce. 
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