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 . ها، روابطی است که میان زن و شوهر وجود داردترین رابطهترین و در عین حال پیچیدهمخفیانه   

هدف . در شرایطی غیرممکن خواهد بودحتی دستیابی به اطالعاتی در این زمینه بسیار مشکل و  ،بنابراین

اي از عوامل موثر بر طالق را ارایه یستماتیک، مجموعهپژوهش حاضر آن است تا با استفاده از روش مرور س

براي دستیابی به این هدف، مطالعات انجام شده در مورد عوامل تاثیرگذار بر طالق گردآوري و . نماید

ر طالق، فارغ از کیفیت این مطالعات گردآوري و در بتمامی مطالعات مربوط به عوامل موثر . بررسی شدند

مجموع حجم نمونه در آثار بررسی شده، . پذیرفته شدند "مرور سیتماتیک"اي ورود به مطالعه بر 23 ،نهایت

تواند نفر از زوجین مطلقه، متقاضی طالق و زوجین عادي را تشکیل دادند که می 577,957جمعیتی بالغ بر 

دله، شبکه و مبا هاي همسان همسري،استفاده از نظریه .باعث اعتبار هر چه بیشتر نتایج مطالعه حاضر باشد

تمام مطالعات انجام شده در زمینه طالق در ایران  -تقریبا–ویژگی مشترك  را می توان قشربندي اجتماعی

هاي وقوع طالق براساس از تفاوت میزان و علت ،نگاهی به نقشه جغرافیایی طالق در سطح کشور. دانست

هاي طالعه حاضر، شناسایی مدلفرد مه ب ویژگی منحصر. حکایت داردهاي فرهنگی و اجتماعی تفاوت

  .است "تئوري ترکیبی"استفاده شده در مطالعات مربوط به طالق و ارائه یک 

  

  تئوري ترکیبی و طالق، مرور سیستماتیک :گان کلیديواژ

                                                 
  E-mail: a.esmaelzadeh@gmail.com             )                                               نویسنده مسئول(عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی خوارزمی  ١

  ي جامعه شناسی، دانشگاه تهرانادکتر ٢
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  مقدمه

ها و نیازهاي هاي خانواده را با تغییرات، چالشهاي گذشته در سطح جهانی، نظامتحوالت اجتماعی دهه   

اي در معرض واجه کرده و طی همین مدت خانواده به شکلی فزاینده به علل متعدد و پیچیدهجدیدي م

با رشد نگران کننده  ،هاي اخیردر سال نیز ما در کشور )Amato, 2001: 35(. تتهدید قرار گرفته اس

روند رو به  مروري بر آمار این واقعه در کشور طی سه دهه گذشته نشانگر. ایم بوده رو به رومیزان طالق 

 1366مورد در سال  33433به  1356مورد واقعه در سال  18021از  به طوري که ؛افزایش این پدیده است

   )188: 1382میري آشتیانی، ( .رسیده است 1376مورد در سال  41816و 

ثبت طالق در دفاتر طالق به  753هزار و  158تعداد  1392در سال  دهد کهجدیدترین  آمار طالق نشان می

نیز تعداد طالق هاي ثبت  1391در سال . است داشتهدرصد افزایش  6/4 ،1391رسیده که در مقایسه با سال 

 هسال 5 طیتوان گفت می با بررسی بیشتر. د رشد داشته استدرص 8/4معادل  1390شده نسبت به سال 

در درصد،  17معادل  1388تعداد طالق هاي ثبت شده هر سال افزایش یافته که این افزایش در سال  ،اخیر

طالق مربوط به آمار بیشترین  .درصد بوده است 7بیش از  1390درصد و در سال  10بیش از  1389سال 

ن ثبت سازما(.باشدمیهاي سیستان و بلوچستان و یزد  هاي البرز و تهران و کمترین مربوط به استاناستان

  )1393اسناد و امالك کشور، 

 ,Zahirodin(.باشدآن میشمار بیانگر افزایش  ،در مورد طالق ایران مارياطالعات آ ،در مجموع   

 آمار نظر از ایران اکنون هم .است بیشتري داشته اخیر میزان طالق در ایران افزایش هايسال در )2003:48

 شده مختوم هايپرونده زیر تعداد جدول )Foroutan, 2008:12(. دارد قرار دنیا چهارم در رتبه طالق

  .دهدمی نشان 1386سال  تا 1378سال  بین تهران قضایی مختلف مراجع در را طالق

  هاي عمومی استان تهرانهاي مختوم شده طالق در دادگاهپرونده: 1جدول 

 1386 1385 1383 1382 1380 1379 1378 سال

 18910 42787 32194 38190 38935 34613 27267 تعداد

  )1388ان، دادگستري کل استان تهر: (مأخذ

ترین عامل از هم گسیختگی  مهم و شود در زندگی کودکان می اساسیهاي  اختاللبروز منجر به  ،طالق   

ترین بخش جامعه، یعنی خانواده است و باال رفتن آن نشانه بارز اختالل در سیستم اجتماعی  ساختار بنیادي

هاي  یج تحقیقات نشان داده است که بچهنتا) 188: 1382میري آشتیانی، (. خانوادگی است -و روابط فردي
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در متغیرهاي سازگاري  ،کنند هاي والدینی که با هم زندگی می اند در مقایسه با بچه والدینی که طالق گرفته

 Amato(. اند تري دریافت نموده روانی، خودپنداره، تحصیالت دانشگاهی و روابط اجتماعی نمرات پایین

and keith, 2001: 355(  

تر شدن پیامدهاي منفی طالق بر والدین، کودکان و جامعه، به همان  طالق و پیچیده ار افزایش میزاندر کن  

به  ؛ایم از جمله در زمینه طالق بوده شناسی اجتماعی میزان شاهد رشد فزاینده تحقیقات در حوزه آسیب

و ش بیشتري یافته گستر شناسیهاي جامعه، مسائل اجتماعی در جامعه ما نسبت به سایر حوزهدیگر عبارت

آسیب شناسی  هايهاي انجام شده در عرصه علوم اجتماعی به پژوهشحجم قابل توجهی از پژوهش

خود جنگلی از  ،اما این حجم گسترده )68: 1379سروستانی، صدیق(. پیدا کرده استاجتماعی اختصاص 

. ساخته استرا تا حدود زیادي ناممکن  که اطالع و تسلط بر تمامی ابعاد این حوزه فراهم آوردهها را  داده

در تحقیق فرجاد با عنوان  ،به عنوان مثال .انددهوهم متفاوت ب نیز در مقایسه بادر این زمینه نتایج مطالعات 

هاي مهمترین علت تقاضاي طالق، ناسازگاري "اجتماعی مسئلهپژوهش علمی پیرامون طالق به عنوان یک "

 ،"وضعیت طالق و عوامل موثر بر آن"در تحقیق قطبی و همکاران با عنوان  هحالی کر د بیان شده،رفتاري 

از روش  هاي اجتماعیآسیب در حوزه  هاپژوهشدر مجموع، . ترین عامل طالق عدم تفاهم بوده است مهم

 ، بنابراین )67: 1388زاده، اسماعیل(  .معینی پیروي نکرده و بیشتر تابع سلیقه و عالقه پژوهشگر بوده است

 واند  اي انجام شدهکه بصورت جزیرهرو به رو هستیم هایی   نامه تحقیقات و پایان اشتدر این حوزه با انب

به  ا در یک موضوع خاص تواند چکیده و نتایج تحقیقات رب  مرور سیستماتیکرسد انجام یک  به نظر می

مشکل دیگر این است که با وجود . ریزان قرار دهد و علمی فراروي پژوهشگران و برنامه مند نظاماي شیوه 

ها و تحقیقات فراوان در این حوزه، فقط یک تحقیق فراتحلیلی در مورد طالق انجام شده  نامه انجام پایان

هاي مورد مطالعه علوم اجتماعی به پدیده ،عالوه بر این. هایی با تحقیق حاضر داردهم تفاوت است که آن

تر از آن است که بتوان در  باشد، پیچیده ی و عمده تحقیق میدلیل آن که موجود انسانی موضوع اصل

     بندي ولذا سوال اساسی تحقیق این است که طبقه. ارچوب مطالعه واحدي به تبیین آنها پرداختهچ

  است؟ ممکن هاي اجتماعی انجام شده در زمینه طالق چگونهبندي پژوهشدسته
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هاي ساختاري جامعه شناسی در چند دهه اخیر بوده که چالش هاي نظري، یکی ازترکیب و تلفیق دیدگاه   

  . اي نیز بوده استفایده بحث بی "گیدنز"حتی بقول  ، بلکهبخشی در بر نداشتهنه تنها نتایج رضایت

که تنها یک این است واقعیت  نگرد و میپدیده این اي از دیدگاه خاصی به در بررسی طالق، هر نظریه

زیرا  ،اي از ضعف محقق باشدممکن است این امر، نشانه  -وجود نداردر کل تحقیق، ب مسلطرویکرد نظري 

هاي متعدد است و بسیار نامحتمل است که یک دیدگاه نظري برخاسته از رفتار انسانی، پیچیده و داراي جنبه

گوناگونی . یردهاي پدیده طالق را در طبقات اجتماعی در برگزمان و مکان ویژه به تنهایی بتواند همه جنبه

. توان از آن در این تحقیق استفاده کردسازد که میها را فراهم میمنبعی غنی از اندیشه ،در تفکر نظري

اي ترکیبی مبادرت هاي مختلف، به تدوین نظریهبندي دیدگاهاست تا ضمن جمعیده تحقیق حاضر کوش

  .ورزد

ها بندي نظریهعلل منجر به طالق و همچنین دستهدستیابی به  ،تحقیقاین از اهداف  دیگر از آنجا که یکی

 - به اختصار –باشد، نویسنده مقاله کوشیده است تا هاي آماري مورد بررسی میجهت تبیین طالق در نمونه

   .بررسی در مطالعه حاضر ارائه نمایدمورد هاي اساس نمونه بررا نگاه جامعی در حوزه طالق 

 و ، میانهکالن(شناختیسه دسته کلی جامعه بهتوان طالق را می مونموجود پیراهاي دیدگاه ،در مجموع

هر تحقیقی در علوم  ،نظر آنتونی گیدنز از.جامعه شناختی تقسیم نمود -شناختی و روان شناختیروان، )خرد

گیدنز در تحلیل جامعه شناسی خرد و ) 600: 1376ریترز، (.عی با کنش یا ساخت سر و کار دارداجتما

  .سی کالن اعتقاد دارد که ترکیب خرد و کالن می تواند براي جامعه شناسی مفید باشدجامعه شنا

  هاي تبیینی طالق در سطح کالنریهنظ

. دهدمی زایی آن را مورد بحث قراراین سطح تحلیلی به ساختار جامعه ایران می پردازد و میزان آسیب

 ،براي مثال. یزد که به فرد تحمیل می شودآسیب زایی جوامع از شرایط و تحوالت تاریخی آنها برمی خ

جامعه ایران قرن ها داراي ساختار سیاسی استبدادي بوده و بر محور مرد ساالري به حیات خود ادامه داده 

بسیاري از ناسازگاري هاي خانوادگی در تحلیل نهایی به تضاد بین مرد ساالري سنتی و از این رو، . است

در رابطه با (نقش هاي صوري به زن  ک سو و دادناز ی ،نظام خانوادگی انعکاس شیوه هاي استبدادي در

  .باز می گردد  از سوي دیگر) تحوالت جدید
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هنجاري، از خود بیگانگی و عوارض ناشی از تقسیم به فشارهاي ساختاري، بی توجه ،شناسی کالندر جامعه

گونی و تغییرات اجتماعی مربوط به دگربروز . به شمار می آینداز مفاهیم عمده  ،کار در جامعه مدرن

طالق . توجه به برهم خوردن ساختاري اقتصادي و اجتماعی بسیار مهم استاین سطح، در . ساخت هستند

مالی و یا ناسازگاري میان افراد و خانواده  مشکالت: ي چونبه عنوان یک پدیده اجتماعی معلول علل متعدد

یکی از عوامل گسترش طالق در ایران که می توان گفت از دیدگاه جامعه شناسی کالن . می باشد ها

را این امر دگرگونی اجتماعی  کهبرهم خوردن ساختاري اقتصادي و اجتماعی است  ،شهر تهران بخصوص

نموده ثباتی و تزلزل جایی، بیجابهرا دستخوش دگرگونی، هاي سنتی زیرا بسیاري از بخش در پی دارد،

بقاتی، پیدایش مشاغل جدید، اشکال جدید تقسیم کار اجتماعی و تقاضا توسعه شهرنشینی، تحول ط .است

پدیده طالق با توجه به شرایط . براي زندگی مدرن موجب سست شدن اخالق مشترك در جامعه شده است

شناسی کالن و خرد مورد ارزیابی قرار تواند از دو بعد جامعهشناسی میاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و مردم

  .گیرد

  هاي تبیینی طالق در سطح خردظریهن

و تضاد  ههاي محولتوان اشاره نمود که موجب تغییر نقشخرد به ذهنیت افراد میشناسی جامعهدر سطح    

در این سطح، افراد متقاضی طالق مطرح می شوند و ویژگی هاي . گرددها در ساختار خانواده مینقش

سطح بروز واقعیت  ،سطح خرد در واقع. طالعه قرار می گیردفردي، کنش ها و روابط متقابل نمادي مورد م

بسیار  زیابی آنتونی گیدنهاي طالق، تئوري ساختدر ترکیب نظریه. است طالق و نقطه شروع تحقیق طالق

  .موثر بود

  طالق یک فرایند روان شناختی

اساس  بر) 1957( 1نظریه تحلیلی کسلر. این دیدگاه، توصیفی روان شناختی از پدیده طالق است   

وي،  از دیدگاه . مشاهدات بالینی وي طی سال ها کار بر روي افرادي که طالق گرفته اند، شکل یافته است

      یا آگاهی اولیه؛  2مرحله بیداري. الف: فرایند طالق به هفت مرحله هیجانی یا عاطفی تقسیم می شود

                                                 
1 Kesler 
2 Disillusion 
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ایی فیزیکی یا دمرحله ج. د؛ 2مرحله کناره گیري. عالقه یا تقلیل ارتباط زن و شوهر؛ ج 1مرحله افول. ب

  . مرحله کشف خود و تالش جدي. ز  4مرحله آگاهی یا بیداري ثانویه. مرحله ماتم؛ و. ؛ ه3جسمی

به گونه  ؛کسلر تاکید می کند که افراد مختلف این هیجانات یا عواطف را به طرق متفاوتی تجربه می نمایند

هم چنین، مدت زمان طی این مراحل به . د به خوبی مشخص نیستاي که نقطه شروع و خاتمه فراین

، ارفعیو  نیازي( .متفاوت باشد ،و ممکن است در افراد مختلف ردساختار روان شناختی افراد بستگی دا

1388 :59(  

  نظریات روان شناختی ـ جامعه شناختی فرایند طالق

اگرچه وقوع هر طالقی . سیار پیچیده اي استطالق نیز مانند ازدواج داراي ابعاد فردي ـ اجتماعی ب   

داراي ویژگی هاي منحصر به فرد است، اما برخی از نقاط مشترك این پدیده ما را قادر می سازد که عوامل 

  .روان شناختی ـ جامعه شناختی موثر بر این فرایند را مشخص سازیم

 .ر اصول تغییرات اجتماعی استعمده ترین چارچوب هاي نظري در مورد طالق دراین حوزه مبتنی ب   

نظریه ها بر کیفیت تعامالت اجتماعی بر پایه میزان و سطح  در یک عبارت کلی، این )1988، 5رایت(

فردي به وسیله ارزشیابی میزان منفعتی که فرد از ارتباط مورد  يسطح ارضا. فردي تاکید می نمایند يارضا

  .نظر به دست می آورد، تعریف می گردد

  پژوهش یشناسروش 

است  "مرور سیستماتیک"و یا  "فراتحلیل کیفی"روشی اصلی در تحقیق حاضر، مطالعه اسنادي از نوع    

 کندمی تالش این روش. هدف اصلی تحقیق می باشد ،که در آن تحلیل کمی اسناد پژوهشی در مورد طالق

گونه  نتایج ایناز . یدا کندتحقیقات گذشته در یک چارچوب کمی به نتایج جدیدي دست پ نتایج ترکیب با

سازي از طریق سازي متون درسی، اصالح و یا تغییر قانون خانواده، فرهنگغنی در می توانتحقیقات 

رو هدف از اجراي این طرح، این  از. سود جستآن در نظام دانشگاهی  هاي جمعی و استفاده ازرسانه

                                                 
1 Erosion 
2 Detachment 
3 Physical separation 
4 Second Adolescence 
5 Wright 
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 .فراتحلیل، رویکرد یا مسیر واحدي وجود ندارد در روش. بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طالق است

     متعدد براساس موضوعات مورد مطالعه  هاي گزارشابتدا در این پژوهش،  )73: 1389طباطبائی، (

  . بررسی و تحلیل قرار گرفتند ، موردشدههاي بکار گرفتهروش شدند و سپس بنديدسته

 موضوعات، روش شناسیبه لحاظ آثار مورد نظر  از  نیاز اطالعات مورد با توجه به جامعه آماري تحقیق،   

قبل از مطالعه و بررسی متون، فرمتی بر . و مورد تحلیل و فراتحلیل قرار گرفتند ندبندي شداعتبار دسته و

اساس اهداف تحقیق طراحی شد که پس از آموزش نحوه تکمیل آن، فرم در اختیار تیم پژوهشی جهت 

  . نیاز از منابع مورد نظر، قرار گرفتهاي مورد استخراج داده

تشکیل       علمی و پژوهشیهاي  مقالهنامه تحصیلی و هاي پژوهشی، پایانرا طرح مطالعهجامعه آماري 

   .طالق انجام شده بودندپیرامون  -ساله 13اي محدوده – 1390الی 1378هاي سال در فاصلهمی دادند که 

در مجموع  "خانواده گسسته"و  "نارضایتی زناشویی"، "ازدواج"، "طالق"هاي با کلید واژه ، در مرحله اول

پژوهشی و  ، طرح)پژوهشی، همایش و ترویجی-علمی(تحصیلی، مقاله عنوان اثر در قالب رساله 6286

رفت که احتمال می اثرچکیده  285پس از مطالعه عناوین،  ،در مرحله بعد. ندکتاب شناسایی و مطالعه شد

نی و از نظر ف آثار پس از بررسی. یم با تحقیق حاضر داشته باشند نیز مورد بررسی قرار گرفتندارتباط مستق

حداقل شرایط از که  همطالع  23، هاي خانوادهآسیب شش متخصص حوزه توسط ارزیابی هايصخشا

 آماريگیري و روشروش نمونه روایی و پایایی مناسب، :علمی الزم براي مرور سیستماتیک همچون

براي استخراج  .شدندبودند، گزینش  برخوردارموضوع پژوهش  با مناسب هايها و سوالصحیح، فرضیه

هاي  دو بخش مؤلفهکه در  هاي پژوهشی استفاده شدساخته مشخصات طرحمحقق ، از چک لیستهاداده

ط سه نفر داوري الزم طی دو مرحله توس .ندرا مورد سنجش قرار داد هاي محتوایی آثارشکلی و جنبه

سپس این تحقیقات . اي از خیلی ضعیف تا عالی صورت گرفتبرحسب یک طیف ترتیبی پنج درجه

  .بندي و داراي رتبه عالی به عنوان پژوهش برگزیده در نظر گرفته شدندبراساس نمره حاصل از ارزیابی، رده

  ي پژوهشهایافته

یق، ابتدا جهت ارائه تصویري ساختاري و کالن هاي آماري تحقهاي مربوط به نمونهقبل از تحلیل داده   

طالق در سطح کشور، کلیه مطالعات شناسایی شده در تحقیق حاضر در طول سه دهه اخیر  مسئلهنسبت به 
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هاي تحقیق پس از اتمام این بخش، به تحلیل نمونه. ، مورد بررسی قرار خواهند گرفتطالقبه تفکیک ابعاد 

  .هاي محتوایی آثار پرداخته خواهد شدلی و بررسی جنبههاي شک در دو بخش بررسی مؤلفه

  اي آثار علمیقلمرو رشته

تحت تأثیر متغیرهاي حقوقی، اجتماعی، سیاسی، تواند  می موضوع طالق و ابعاد مرتبط با آن از آنجا که   

هاي  جدول زیر، حوزه. باشند هاي مختلف می آثار موجود هم در حوزه قرار گیرد،اقتصادي و فرهنگی 

هاي جامعه شناسی، حقوق، علوم تربیتی و روان شناسی، حقوق  بررسی موضوع طالق را به تفکیک در رشته

هاي همچنین در ابعاد بررسی به تفکیک توصیف ویژگی) علوم پزشکی، فلسفه، ادبیات(و سایر موارد 

، )اي ازدواج و طالقهرخ شخصیتی متقاضیان طالق، گرایش به طالق، شاخصنیم(متقاضیان طالق و مطلقه 

طالق به (طالق مسئله، پیامدهاي طالق، کودکان طالق، تبیین )متغیرهاي تاثیر گذار(علل پیدایش طالق 

ن آحقوق زوجین پس از طالق، طالق در آیات قر(و سایر موارد) عنوان آسیب اجتماعی، گونه شناسی طالق

نی طالق، طالق قضایی، تصمیمات دادگاه در شناسی، بهداشت رواکریم، طالق در اصول فقه، تفسیر و زبان

مورد طالق و تاثیرات آن، تعارض قوانین، حق طالق، تصور از خدا در نزد زوجین متقاضی طالق، سوء 

نگاهی  جدول زیر دیگر، به عبارت. دهد شان مین) استفاده از حق طالق، طالق توافقی و تامین نفقه

  .است نمایان ساختهاي و ابعاد بررسی بعد قلمرو رشتهطالق را در  مسئلهنگر به ساختاري و کالن

  اي آثار علمی و ابعاد مورد بررسی طالقبندي قلمرو رشتهدسته: 2جدول 
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 4/4 9 2 - - 5 2 پیشگیري 1

 9/5 12 1 - - 7 4 وصیف متقاضیان طالق و مطلقهت 2

 6/33 67 12 1 - 22 32 علل طالق 3

 5/2 5 - - - - 5 پیامدها 4

5 

طالق و تغییرات آن،  مسئلهتبیین 

طالق به عنوان آسیب اجتماعی و 

 شناسیگونه

9 0 0 0 2 11 4/5 
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تحقیـق هـم بـدان اشـاره      مسئلهکه در طرح  -راطالق  مسئلهبا توجه به جدول فوق، ماهیت چند وجهی    

روان شناسـی، اقتصـاد، حقـوق،    جامعه شناسی، مدیریت،  از دیدگاهزیرا این موضوع  ،توان دریافت می -شد

نتـایج  . اسـت  قرار گرفتـه مطالعه و بررسی مورد اي، فلسفه، جغرافیا و حتی بطور خاص در قالب میان رشته

مقالـه، طـرح پژوهشـی و رسـاله     (تحقیق حاکی از آن است که بیشتر مطالعات انجام شده در زمینـه طـالق   

درصـد   8/30. می باشـد  )درصد 6/33( "ذار بر طالقمتغیرهاي تاثیر گ"یا  "علل طالق" پیرامون) تحصیلی

حقوق زوجین پس از طالق، طالق در آیات قرآن کریم، طالق در اصـول   :چون در زمینه هاییهم مطالعات 

فقه، تفسیر و زبان شناسی، بهداشت روانی طالق، طالق قضایی، تصمیمات دادگاه در مورد طالق و تاثیرات 

صور از خدا در نزد زوجین متقاضی طالق، سـوء اسـتفاده از حـق طـالق،     آن، تعارض قوانین، حق طالق، ت

فرزنـدان والـدین   "و  "کودکان طالق"باره دربررسی ها درصد  4/17. بوده است طالق توافقی و تامین نفقه

، "زوجین طالق گرفته"هاي شخصیتی متقاضیان طالق و توصیف ویژگی پیراموندرصد  9/5، "گرفته طالق

پیشـگیري  "درصد در ارتباط با  4/4طالق و تغیرات آمارهاي طالق و تنها  مسئلهورد تبیین درصد در م 4/5

  .است صورت گرفتهاي در کاهش طالق هاي مداخلهو اثربخشی برنامه

درصـد در حـوزه    8/29شناسی، در حوزه جامعهمطالعات درصد  3/30اي، در زمینه قلمرو رشته ،همچنین   

در حـوزه علـوم    بیشـتر –هـا  در سایر رشته 9/10علوم تربیتی و روانشناسی،  درصد در حوزه 9/27حقوق، 

وجود تنها دو مطالعه تطبیقـی در مـورد طـالق در    . انداي بودهرشتهصورت بینه درصد ب 1و تنها  -پزشکی

  .المللی استشناسی و روانشناسی ناشی از خالء مطالعاتی در زمینه مطالعات بینجامعه هايزمینه

  هاي شکلی و روش شناسی مؤلفهبررسی 

  معرفی قالب آثار علمی -    

هـاي   ها، الزم است تا آثار بررسـی شـده در تحقیـق حاضـر در چهـار قالـب طـرح        در بخش تحلیل داده   

پژوهشی چـاپ شـده    -هاي تحصیلی، کُتب و مقاالت معتبر علمی که در نشریات علمی پژوهشی، پایان نامه

طـالق بسـیار بیشـتر از آثـار      مطالعات پیرامـون  شمارنباید از نظر دور داشت که  البته،. بودند، معرفی شوند

  :به دالیل زیر از این بررسی کنار گذاشته شدند اما ،بررسی شده در تحقیق حاضر بودند

 4/17 35 3 1 0 22 9 کودکان طالق 6

 8/30 62 2 0 60 0 0 سایر موارد 7

 
 100 201 22 2 60 56 61 )فراوانی(جمع کل ستون

  100 9/10 1 8/29 9/27 3/30 )درصد(جمع کل ستون
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هـاي حقـوقی، روانشناسـی، روانپزشـکی، متـون      در زمینه تنهادر مورد طالق،  بسیاري از آثار مطالعه شده -

  .به شمار می آمدندها بودند که خارج از هدف تحقیق یر حوزهاسالمی و سا

هـاي الزم   حـداقل اسـتاندارد   از آثـار بعضـی   ،هاي در نظر گرفته شده در تحقیق حاضـر  براساس شاخص -

  .برخوردار نبودند

 در مقـاطع   عنـوان پایـان نامـه    6عنـوان طـرح پژوهشـی،     6اثر بررسـی شـده،    23از مجموع  بدین ترتیب،

 درصـد  1/26 دیگر، به عبارت ؛عنوان کتاب بودند 1و  پژوهشی -علمی هعنوان مقال 10تکمیلی،  تحصیالت

 رادرصـد   34/4و  تدرصد مقاال 47/43، ها هنامپایان درصد 1/26پژوهشی،  هاي طرح آثار مورد بررسی را

   .تشکیل می دادند هاکتاب

  محل انجام پژوهش -

درصد کل آثار را به خود اختصاص داده  4/30و  تهران انجام شده بیشتر مطالعات مورد بررسی، در شهر    

 7/8هـاي خراسـان،   درصد در استان 7/8درصد در استان اصفهان،  13درصد آثار در سطح ملّی، 4/17. است

درصد در سـطح اسـتان آذربایجـان     3/4درصد در سطح استان فارس،  7/8درصد در سطح استان کرمانشاه، 

در  .انـد انجام شدهنامعلوم  در محل هايدرصد آثار نیز  5/4 و در سطح استان مرکزي درصد نیز 3/4 ،غربی

براساس توان تحقیق، گستره جغرافیایی مطالعات انجـام   تا تالش شد نیز انتخاب آثار به عنوان جامعه آماري

آن را  هاي مهم را پوشش دهد که نتـایج نیـز تـا حـدودي    کشور و یا حداقل استانسطح شده تا حد ممکن 

  .کندتایید می

  روش تحقیق آثار -

امـا روش پـژوهش   . هاي رایج در مطالعات استفاده شـده اسـت  در آثار مورد بررسی، تقریبا از همه روش   

بـه  . را شـامل شـده اسـت    درصد حجم کـل آثـار   56,7روش پیمایشی بوده که غالب در آثار بررسی شده، 

 ازدرصـد   14. ده در بررسی طالق، روش میدانی بـوده اسـت  ترین روش مورد استفا پرکاربرد دیگر، عبارت

 4,3فـن تحلیـل ثانویـه،     از  درصد 8,7اي، مقایسه -روش علّی از درصد  8,7، ايروش اسنادي و کتابخانه

 4,3روش مطالعـه   -درصد از روش آزمایش استفاده نموده بودند 4,3پیمایش و اسنادي و  ترکیباز درصد 

  .درصد نیز نامعلوم بود

در مقایسه بـا  که  "روش کیفی"و  "مشاهده"ی مانند یهاروشاستفاده از هاي فوق، متاسفانه براساس یافته   

، بسیار کمرنـگ  شمار می آیندبه  ی همچون طالقیهاهاي توانمندتري در بررسی آسیبروش ،هاسایر روش

  تـرین  رود بـه یکـی از خصوصـی   نیازمند وکه طالق  مسئلههاي نظري تحقیق، مطالعه با توجه به بحث. بود

و  مسـئله تـر  جهت درك واقعیرا هاي کیفی و ژرفانگر استفاده از روش، باشدزوج میهاي رابطه یک حیطه

  .طلبد هاي مطالعات میاعتبار بیشتر یافته

  هاي محتوایی بررسی جنبه -
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ف، فرضـیات تحقیـق، مبـانی    هاي بررسی اهـدا مؤلفه باهاي محتوایی آثار  ها، جنبه در بخش دوم تحلیل داده

  .گرفتندقرار  مورد سنجشنظري، متغیرهاي تأثیرگذار بر طالق و راهکارها 

  ها در آثار بررسی شده ضعیت فرضیهبررسی و -

فرضـیه در  کـه اهتمـام محققـان را بـه داشـتن       -فاقد فرضیه) درصد 13(اثر 3تنها  با توجه به نتایج تحقیق،

مطرح شـده  فرضیه  169، مجموعدر . اند داراي فرضیه بوده) درصد 86,9(اثر 20و  -دهد ها نشان می پژوهش

فرضـیه   23و حـداکثر   1حداقل تعداد فرضـیه آثـار   . فرضیه براي هر تحقیق بوده است  7,3 آن میانگین که 

نکته قابل توجه در بخـش  . باشدبوده که ناشی از واریانس زیاد تعداد فرضیات در مطالعات مورد بررسی می

  :باشد مسئلهتواند ناشی از دو  این میزان می. اند ها، اثبات شده ها این بود که بیش از نیمی از فرضیه فرضیه

درون آن  بیشـتر از هـا   انـد و فرضـیه   این مطالعات به پشتوانه یک چارچوب نظري قوي شـکل گرفتـه  : الف

ایـن  . ییـد شـده اسـت   تأ به تکـرار لذا مصادیق متنوع آن آموزه نظري  .اند چارچوب مشخص استخراج شده

 دیگـر،  به عبارت ؛هاي شبکه، ناهمسان همسري و بویژه نظریه مبادله بوده استآموزه نظري بیشتر در نظریه

البته نظریه مبادله در شهرهاي بزرگ بویژه . اندها در تبیین طالق بودهترین نظریههاي یاد شده، از قوينظریه

تر حرکت تر و سنتیاجراي مطالعات به شهرهاي کوچک ر محیطتهران، بیشترین فراوانی را داشته و هرچقد

  .شودتر مینمایان "نظریه شبکه"و بویژه  "ناهمسان همسري"هاي کند، نظریهمی

و لـذا  انـد   صورت تقلیـدي از مطالعـات دیگـران اقتبـاس نمـوده     ه هاي خود را ب بیشتر محققان، فرضیه: ب

  . کل تا حدي وجود داردهاي حاضر این مش در پژوهش. تکراري هستند

  بندي آنهاو دستهبررسی مبانی نظري آثار  -

  :در بررسی آثار مشخص شد

تـوان تشـخیص داد کـه     ها بسیار از هم گسیخته و مبهم بودند که به سختی می مبانی نظري برخی پژوهش -

  اند؛ هلذا بصورت شفاف به تئوري خاصی اشاره نکرد .اند دقیقاً از کدام تئوري استفاده نموده

  .اند بیش از یک نظریه استفاده نموده از برخی آثار، بصورت ترکیبی -

  . شد درصد کل آثار را شامل می 4/17برخی آثار نیز فاقد تئوري بودند که  -

؛ انـد  هاي بررسی شده مورد استفاده قرار گرفته هاي مختلفی در پژوهش هاي طالق، نظریه براي تبیین علت   

ه، نظریه ناهمسان همسري، نظریه آنومی، نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز، نظریه تبیین نظریه شبک :از جمله

کارکردي، نظریه انتقال فرهنگی، نظریه برچسب زنی، نظریه کنش اجتماعی، بیگانگی رابرت مرتون، تقسـیم  

بـه آنهـا   ها که در بخش نظري تحقیق و بویژه مدل علّـی  کار اجتماعی، بحران وجدان جمعی و دیگر تئوري

درصـد، بیشـترین    5/17با  "مبادله"نظریه  هاي تبیین کننده طالق نیزنظریه از بین انواع. شدخواهد پرداخته 

جملـه   ، ساخت گرایی آنتـونی گیـدنز  و همسـان همسـري از    "شبکه"نظریه . فراونی را در بین آثار داشت

  .هاي مهم در مطالعات مورد بررسی بودندنظریه
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  هاي تبیین کننده طالق در آثار بررسی شده ریهبررسی نظ: 3 جدول 

 درصد فراوانی مبانی نظري آ ثار

 5/17 7 مبادله

 15 6 ساخت گرایی

 5/12 5 شبکه

 10 4 همسان همسري

 5/7 3 کارکردگرایی

 5/7 3 توسعه خانواده

 5 2 کنش متقابل نمادین

  25  10  سایر

 100 40 کل

هـایی  اسانه در مطالعات پژوهشی، هدف این است که چه نوع تئـوري هاي آسیب شننظریه يدر دسته بند   

هایی از سهم کمتري برخوردار بـوده انـد و اینکـه آیـا ایـن      بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند و چه تئوري

  و نتیجه آزمون چه بوده است؟  وري ها را عهده دار شوندها توانسته اند وظیفه به آزمون کشاندن تئپژوهش

   :می شوندسه دسته تقسیم  بههاي مربوط به طالق  ر مطالعه حاضر، نظریهد   

یابی آنتونی مانند نظریه ساخت ،اندآثاري که در سطح کالن و با نگاه ساختاري به پدیده طالق پرداخته) الف

  .دهند درصد مجموعه را تشکیل می 1/52گیدنز و نظریه آنومی که این آثار 

ماننـد نظریـه کـنش     ،انـد آن بر پدیده طالق توجه نمـوده به کنش افراد و تاثیر  ،آثاري که در سطح خرد) ب

  انتظار، تئـوري کرختـی وجـدان جمعـی و تئـوري خـود        -متقابل نمادین، تئوري توزیع قدرت، تئوري نیاز

  .دهند درصد مجموعه را تشکیل می2/26بینی و دوري از همدلی که این آثار میان

تحولی و نظریه شش  -هاي نظریه رشدياند و از تئوريشناختی قرار گرفتهه روانهایی که در حوزنظریه) ج

درصد مطالعات نیـز در   7/8البته در . دهنددرصد آثار را تشکیل می 13اند که اي طالق استفاده نمودهمرحله

  .هاي اسالمی استفاده شده بودشناختی و دیدگاههاي زیستاز نظریه ،هاکنار سایر تئوري

ی نظریـات  ،دسـته اول  :طالق به دو دسته کلی تقسیم می شوند پیرامونتر، نظریه هاي بندي جامعدر تقسیم   

، نظـام  ، شبکهشامل نظریات مبادله، توسعه خانواده همان نظریات جامعه شناسی خانوادهیا در مورد خانواده 

 .مل نظریات آنومی دورکیم و مـرتن آسیب شناسی اجتماعی شا پیراموننظریه هایی  دسته دوم، ؛هاها و نقش

منزلـت شـغلی زن و    جامعه شناسی خانواده، متغیرهـایی مثـل   هاییدر چارچوب نظري این تحقیق از نظریه

نظریـه  (دلـه  از نظریـه مبا  انی جنسی و عقیم بودن زن یا مـرد مرد، سطح تحصیالت زن و مرد، درآمد و ناتو
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، )مشارکت زن درانتخـاب همسـر  (از نظریه نقش ها، شیوه انتخاب همسر . گرفته شده است) منابع ارزشمند

از نظریه شبکه،  ،یننهمچ. فرمانبردار بودن یا تحت سلطه بودن زن و میزان شناخت از همسر اخذ شده است

انواده و تصمیم گیري هاي زوجـین  متغیرهاي دخالت والدین زوجین، خویشاوندان و همسایگان در امور خ

متغیرهایی که بـه سـاخت اجتمـاعی     ،اما از نظریه آسیب شناسی اجتماعی دورکیم و مرتن. گرفته شده است

مربوط هستند مانند محل سکونت زن و شوهر یعنی روستایی یا شـهري بـودن آنهـا، مصـرف مـواد مخـدر       

متغیرهاي جمعیت شناختی ماننـد سـن زن در    از ،همچنین. توسط یکی یا هر دوي زوجین گرفته شده است

  .ابتداي ازدواج، سن مرد، مدت ازدواج و تعداد فرزندان و غیره استفاده شده است

هـاي  درصد از  نظریه 13شناسی خانواده، هاي جامعهدرصد آثار از نظریه 1/39بندي فوق، براساس تقسیم   

  .اندشناسی استفاده نمودههاي خانواده و آسیبظریهنیز بصورت ترکیبی از ن بقیهشناسی اجتماعی و آسیب

  در آثار بررسی شده طالقبررسی متغیرهاي تاثیر گذار بر  -

تـوان  بندي کلی مـی اند که در یک جمع در بررسی مطالعات انجام شده، متغیرهاي زیادي بر طالق مؤثر بوده

جدول . دسته بندي کرد) فردي و شخصیتی(شناختیرا در چهار بعد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و روان آنها

به تفکیک جایگاه آن متغیر در ابعـاد اجتمـاعی،   را ترین و تاثیرگذارترین متغیر طالق در هر مطالعه زیر، مهم

  .داده استفرهنگی، اقتصادي و روانشناختی مورد مقایسه قرار 

  فکیک نوع عاملبررسی متغیرهاي تأثیر گذار بر طالق در آثار بررسی شده به ت: 4جدول 

 متغیرها
 نوع عامل طالق

 درصد فراوانی
 روانشناختی اقتصادي فرهنگی اجتماعی

 2/26 6    ****** عدم تفاهم و تعارضات فکري

 2/13 3    *** همسر از برآورده نشدن انتظارت

 7/8 2    ** شناخت کم از همسر

 7/8 2 **    نارضایتی زناشویی

 7/8 2    ** کیفیت پایین زندگی

 6/8 2    ** )توجه به منافع فردي(هابحران ارزش

 3/4 1    * اعتیاد

 3/4 1    * ضعف در برقراري رابطه با همسر

 3/4 1   *  اطرافیاندخالت نابجاي 

 3/4 1 *    هاي رفتاري زوجینضعف مهارت

 7/8 2  *  * و شهرنشینی توسعه اقتصادي

 100 23 4 1 1 17 جمع کل
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 1/26با میزان  "عدم تفاهم، تعارضات فکري و اخالقی زوجین"هاي جدول فوق، متغیر با توجه به یافته   

متغیر  ،همچنین. هاي آماري مورد بررسی بوده استترین عامل تاثیرگذار بر طالق در بین نمونهدرصد، مهم

وان دومین عامل تاثرگذار درصد به عن 13با  ")تناقض نقش(همسراز میزان برآورده نشدن نقش انتظارت "

 7/8با  "عدم شناخت و شناخت کم از همسر در قبل از ازدواج"متغیرهاي . بر طالق معرفی شده است

ضعف در برقراري رابطه "، "اعتیاد"، ")عدم رضایت از زندگی جنسی(نارضایتی زناشویی "درصد، 

هاي رفتاري ضعف مهارت"، "میلفاافراد دو دخالت نابجاي پدر و مادر و سایر "، "اجتماعی با همسر

توجه به منافع (هابحران ارزش"و ) شرایط آنومیک(سست شدن باورهاي مشترك"، ")حل مشکل(زوجین

  .به عنوان سایر متغیرهاي تاثیرگذار بر طالق شناسایی شده بودند ")فردي

  دل نهایی طالقمعرفی م

هاي علّی طـالق در  مدلاز میان مدل فرضی  ینچند بررسیکننده طالق و هاي تبیینپس از بررسی نظریه   

بـا اسـتفاده از ایـن    ، بیان دیگربه . توان یک مدل نهایی جهت تبیین طالق معرفی نمودآثار بررسی شده، می

بایـد   هرچنـد  .بیشـتري برخوردارنـد  یـا اولویـت   هایی از قدرت تبیـین  چه نظریهمی توان دریافت که مدل 

 اجتمـاعی،  گوناگون شرایط برحسب مختلف سطوح یچیده متغیرهايپ بسیار وجود روابط با که پذیرفت

 پـذیر  امکـان  تسـامح  و سـازي  ساده قدري با تنها متغیرها نسبت و کننده وضعیتتبیین کلی الگوي ارائه

  .است



 

 

 
  

  

تفاوت سنی، سن ازدواج، تفاوت تحصیالت،  تفاوت  

عقاید، تعداد فرزندان، مدت ازدواج، اشتغال، درآمد، عدم 

صداقت همسر، تصور مثبت از پیامدهاي طالق، اعتیاد 

سر به مواد مخدرهم  

 سطح خرد 

 سطح میانه 

 سطح کالن 

ساخت قدرت 

 در خانواده 

دگرگونی  

 طبقاتی

هافاصله نقش  

 گرایش به طالق 

 

 گرایش به طالق 

 سبک زندگی

جاي دیگران در زندگی زوجیندخالت بی  

 گرایش فردگرایانه

 میزان برآورده نشدن انتظارات همسران از یکدیگر

شتعارض نق  

 روابط خویشاوندي

 آنومی

 صنعتی شدن جامعه

 بحران وجدان جمعی 

 رضایت زناشویی

حد و حصر آرزوهاي بی نارضایتی اجتماعی   

ايخانواده هسته  

هاي منفی نسبت به طالقارزش  

 

 

 

 طالق
 

هاي فراتحلیل شده به تفکیک سطوح خرد، میانه و کالنمدل نهایی علل طالق براساس نمونه  
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 دست آمدهه هاي آماري تحقیق بهاي استفاده شده در نمونهپس از ترکیب مدلکه مدل این در توضیح    

ها در همه سطوح و در نظر گرفتن تاثیر و تاثرات نیازمند بکارگیري تئوري ،فت که شناخت طالقتوان گمی

هاي مهم متغیرهاي کی از ویژگیی .است - ايزمینه شناختی، اقتصادي و متغیرهايروان - متقابل متغیرها

اال بر سطوح دیگر متغیرهاي ساختاري گرچه از ب دیگر، به عبارت ؛طالق این است که همواره ثابت نیستند

  .توانند تاثیرپذیر باشندتر میولی خود نیز از سطوح پایین ،میانی و خرد تاثیرگذار هستند

  و نتیجه گیري بحث

هاي توانمندتري در مقایسه که به نظر روش "روش کیفی"و  "مشاهده"ی مانند یهاها، روشبراساس یافته   

هاي با توجه به بحث. ند، بسیار کمرنگ بودهستند قهاي همچون طالها در بررسی آسیببا سایر روش

هاي رابطه یک فرد و زوج ترین حیطهطالق نیازمند ورود به یکی از خصوصی مسئلهنظري تحقیق، مطالعه 

 هاي مطالعاتو اعتبار بیشتر یافته مسئلهتر هاي کیفی، جهت درك واقعیباشد که نیازمند استفاده از روشمی

  . باشدمی

تمام مطالعات انجام شده  - تقریبا –ویژگی مشترك  ،هاي همسان همسري، مبادله و شبکهفاده از نظریهاست   

هر مطالعه بدنبال تکرار مطالعات قبلی است و کمتر  دیگر، به عبارت. الق در ایران بوده استدر زمینه ط

 هاي قبلیخارج از چارچوب هاي پنهان شده طالقدنبال علته باند تا محققان این جسارت را به خود داده

توزیع جغرافیایی طالق بدین صورت بوده که ها، با توجه به یافته. هستند مشابهلذا نتایج مطالعات . بگردند

هایی با همبستگی مکانیکی، نظریه همسان همسري از براي تبیین طالق در اجتماعات روستایی و یا محیط

     اما هر چه قدر به سمت  - ن تئوري بیشتر استفاد شدهحداقل از ای–کارائی بیشتري برخوردار بوده 

هایی مانند مبادله از قدرت تبیین باالتري ، نظریهکنیمحرکت میاز جمله شهر تهران شهرها کالن

پردازي در حوزه مسائل خانواده ایرانی با فقر تئوریک مواجه رسد در زمینه نظریهبه نظر می. برخوردارند

  .است ها مشهوددر اغلب پژوهش این ضعف باشیم ومی

با افزایش ؛ به طوري که نقش غیرقابل انکاري بر طالق دارد "تفاوت سنی"ها، متغیر اساس یافته بر   

ا هر ضمن اینکه متغیر یاد شده در بیشتر تحقیقات ب. ایمشاهد افزایش طالق بوده ،اختالف سنی زوجین

البته این اختالف سن، از . اي و بطور ثابت استفاده شده استیک متغیر زمینه هدفی که انجام شده به عنوان

با  ،همچنین. دهدسال اختالف به بعد بیشتر به عنوان یک عامل افزایش وقوع طالق خود را نشان می 3

     اند، اما در یک وجود نتایج متفاوتی که تحقیقات در مورد رابطه تعداد فرزندان و طالق ارائه نموده
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و همچنین متغیر  "تعداد فرزندان"توان گفت که با افزایش و براساس مباحث نظري می بندي کلیجمع

که با نتایج قبلی از جمله  شاهد کاهش وقوع طالق در آثار بررسی شده بودیم "مدت زندگی مشترك"

زدارنده ، وجود فرزندان و تعداد آنها به عنوان یک عامل بابیان دیگربه . همخوانی دارد) 1382(مطالعه قطبی 

عدم تفاهم "متغییر . تواند تاثیرگذار باشدمی - حداقل در جامعه ما –قوي در کاهش احتمال وقوع طالق

ها در مطالعات مربوط به طالق بود که در بیشتر پاي ثابت فرضیه هم "تعارضات فکري"و یا  "یاخالق

  .ات تایید شده بوددر آزمون فرضی ،به عنوان یک متغییر غیرقابل انکار در وقوع طالقموارد 

، تحصیالت زن و سن ازدواج زن )سال 8-14(متغیرهاي اختالف تحصیلی زوجین، اختالف سن زوجین    

 1.همخوانی داردنیز هاي دیگر که با نتایج پژوهش با گرایش به طالق زنان رابطه معنادار و مستقیمی داشته

ا گرایش زنان به طالق رابطه معنادار و متغیرهاي مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج ب

. شودبه طوري که با افزایش مقدار این متغیرها از مقدار گرایش زنان به طالق کاسته می ؛معکوسی دارند

اند نسبت به زوجین خویشاوند زنان شهري نسبت به زنان روستایی، زنانی که با همسرشان خویشاوند نبوده

اند نسبت به تک همسران از گرایش بیشتري به طالق ن داشتهو زنانی که شوهرشان بیش از یک ز

متغیرهاي مدت . شیوه آشنایی زوجین بر گرایش زنان به طالق مؤثر بوده است ،همچنین. برخوردارند

  . شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طالق رابطه معنادار و معکوسی دارند

 متقاضی زوجین و دارد وجود طالق امکان بیشترین، نخست زندگی سال پنج در که دنداد نشان هایافته   

، )1989(، مارتین و بومباس )1386(زرگر هاي این یافته با یافته. سال سن دارند 25تا  20بین اغلب طالق

د، انثباتی زناشویی موثر دانستهکه سن کم ازدواج را در بی) 1994(، الرسون و هلمن )1993(کوردك 

جاي اطرافیان در زندگی زوجین براساس نظریه شبکه، به عنوان یک عامل دخالت بی .همخوانی دارد

زوجینی که بدون کمک  ؛ به گونه اي کههاي مورد بررسی بوده استمشترك تاثیرگذار بر طالق در نمونه

د، از شانس بیشتري کننصورت مستقل زندگی میه و ب اند والدین و به تنهایی همسرشان را انتخاب نموده

  . براي دوام زندگی زناشویی برخوردارند

هاي طالق در مردان و زنان متفاوت است و بیشتر تحقیقات در بررسی علت طالق، زوجین را به علت   

در بررسی تاثیر یک متغیر مستقل بر طالق، عالوه بر  ،دیگر به عبارت. حلیل در نظر گرفته اندعنوان واحد ت

زنان  ،به عنوان مثال. متغیر بر طالق باید به تاثیر تفکیکی آن بر زنان و مردان نیز توجه داشتتاثیر کلی آن 

                                                 
  .آمده اند، متغیرهاي غیردموگرافیک 4در جدول شماره  اند، اما متغیرهاي سن و تحصیالت به عنوان متغیرهاي دموگرافیک مورد بررسی قرار گرفته  ١
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دهند و تصورات مثبت مردان از نظرات دیگران را در زندگی زناشویی خود دخالت می ،بیشتر از مردان

با  که دندهخود قرار میپیامدهاي طالق، بیشتر متوجه زنان است و زندگی آنان را بیشتر از مردان تحت تاثیر 

دیگر، ممکن است نظریه شبکه در مجموع عامل  به عبارت). 1390دهاقانی،فاتحی( نتایج دیگر همخوانی داشت

در بین ) جاي اطرافیان در زندگی زناشوییدخالت بی(اما همین عامل  ،تاثیرگذاري در گرایش زوجین به طالق نباشد

متغییري دیگر یعنی تصورات مثبت از پیامدهاي طالق، در مردان  ،زنان تاثیرگذار باشد و از طرفی برعکس

 میزان بین اگر ولی یابد، می کاهش طالق باشد، احتمال باالتر چه هر زوجین تحصیالت ،همچنین. تاثیرگذارتر باشد

تحصیالت زوجین  چه هر ،برعکس و یابد می افزایش طالق باشد، احتمال داشته وجود اختالف زوجین تحصیالت

باشد، احتمال وقوع  مرد از بیشتر زن سن اگر ،تفاوت سنی لحاظ به. یابد می کاهش وقوع طالق احتمال مشابه باشد،

  .شودطالق بیشتر می

باعث کاهش  ، هم در بین زنان و هم در بین مردان"مدت زندگی مشترك"و  "تعداد فرزندان"اما متغیري مانند    

هاي یافته. تر شدن مطالعه عوامل مربوط به طالق داردنکته، حکایت از پیچیدهکه البته این  شودگرایش به طالق می

براساس نظریه  ،به عنوان مثال. باشندهاي پژوهشی پیشین میمطالعه حاضر در تحکیم مبانی نظري و تایید یافته

 ،همچنین. یابدیشبکه، هر چه دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی بیشتر باشد، گرایش آنان به طالق افزایش م

هاي زندگی زناشویی را بیش از منافع آن ارزیابی کند زمانی که هر یک از زوجین، هزینهبینی مینظریه مبادله پیش

  .نمایند، احتمال گسستن این رابطه وجود خواهد داشت

رنگ بودن کم ،اما در مجموع) 1389آزادي، (در برخی مطالعات به نقش متغیر بهداشت جنسی پرداخته شده    

مستمر زن و مرد،  و جسمی هايمتغیرهاي اقتصادي و رضایت زناشویی بویژه متغیرهاي بهداشت جنسی، بیماري

باشد که به هاي مطالعه حاضر می، از دیگر یافته)خیانت جنسی(ناباروري و روابط نامشروع جنسی یکی از زوجین 

هاي مارتین و بومباس با یافتهین متغیرهاي اقتصادي نقش پای .از آن یاد می شود "تابوهاي پژوهشی"به عنوان 

متغیرهاي  کهبه این دلیل  شاید -مطابقت نداشت) 2004(و وستمن ) 1990(، ویدانوف )1993(، کوردك )1989(

بینی طالق وزن کمتري در پیش و از اندمورد سنجش قرار گرفتهبسیار کم اقتصادي به عنوان علت طالق 

، به )1995( 4و لیود 3سوتو  ) 1997( 2و راجرز 1، در مطالعات آماتو"یانت جنسیخ"متغیر  .برخوردارند

هاي فرهنگی و اجتماعی جوامع تفاوت آنشاید دلیل  که اندبینی کننده طالق بودهین پیشترعنوان قوي

هاي ونهکند که در نممی ایفانقش مهمی را در تبیین طالق  ،رسد متغیر یاد شدههرحال به نظر میه ب .باشد

                                                 
1 Amato 
2 Rogers 
3 South 
4 Lioyd 



 

 

۴ 
  

اي که در ، آن را از شکل تابوگونه"هنجاري شدن طالق"هم اکنون، . اندمطالعه حاضر، نادیده گرفته شده

  .تر شدن نگرش افراد جامعه به طالق را در پی داشته استگیرانهسهل ،پیش داشت خارج نموده و به تبع آن

لی هم یک نگاه تحو باید به آنبلکه  ،دیک آسیب تلقی نمو را تنهاطالق  مسئلهاز نظر محقق، نباید    

تواند میزانی از طالق داشته باشد، اما باید این میزان، کم  هر جامعه می ،که از دیدگاه دورکیم ؛ چراداشت

این که هر جامعه بتواند میزانی از طالق داشته باشد، نشان دهنده آن است که آزادي انجام طالق در . باشد

آمارهاي طالق در بهتر است که  ،بیان دیگربه  .آل نیست طالق جامعه ایده معه بیلذا جا .جامعه وجود دارد

هاي  هاي اجتماعی بررسی شود و از ایجاد تفکري که لزوماً ازدواج آسیب سایرها در کنار آمار  استان

خود  یه،هاي اجتماعی ثانو که همین آسیب چرا کند، جلوگیري کرد؛ مانده را در شرایط مثبت ارزیابی می باقی

کم بودن نرخ آمار طالق در استانی چون ایالم با  ،به عنوان مثال. بینجامند هاي دیگرآسیببه بروز توانند می

قبح   .تواند دالیل بسیاري داشته باشد که لزوماً مثبت و سازنده نیست می 1391در سال  1مورد 637

هر شرایطی، نداشتن امکان گذران  اجتماعی و عرفی بیش از حد طالق و تأکید بر ادامه زندگی تحت

هاي ناموسی و تهدید به آن در صورت درخواست طالق زن  اقتصادي زندگی در صورت طالق، وجود قتل

در این استان طالق بروز توانند از  مسائلی هستند که میاز همگی  ،طالقاز و ترس از طرد اجتماعی پس 

خودکشی و خودسوزي زنان، قتل  :دیگري همچون هاي اجتماعی خود ایجادکننده آسیب و جلوگیري کنند

 -هستندهاي خانگی، اعتیاد، فرار از منزل و ارتباط نامشروع  شوهر، قتل زن یا فرزندان در حین خشونت

 مسئلهنگري به این جامع .خوانیمهاي جمعی می بینیم و می هایی که مرتب اخبارشان را در رسانه آسیب

  .رنگ و گذرا ستایران، بسیار کمطالق در مطالعات انجام شده در 

بویژه (مطالعات انجام شده در زمینه طالق  توان نتیجه گرفت که یج تحقیق میدر مجموع با توجه به نتا   

انتخاب موضوعات مطالعات، تدوین  :د؛ از جملهننیاز مبرم به سامان دهی دار) هاي تحصیلی پایان نامه

دستیابی به . راهکارها ها و ارائه اي مورد استفاده، تحلیل دادههاي پژوهش، ابزاره اهداف و فرضیات، روش

شناختی، هاي روش با رفع کاستی آنهاهاست تا از طریق  دقت علمی، مدیون مطالعاتی همانند فراتحلیل

  . ها سامان بیشتري یابند پژوهش

این هاي عمده  ه ضعفد، از جملندنبال داره اي را نیز بعناوین پژوهشی کلی که در نتیجه اهداف گسترده

از دیگر انتقادات  نیز میزان طالق و عملیاتی نبودن آنهاارائه راهکارهاي کلی براي کاهش . تحقیقات بود

                                                 
بوده، در حالی که در قسمت بحث و نتیجه گیري، مربوط به طول سال  1390توضیح اینکه آمار طالق استان ایالم در بخش مقدمه، فقط مربوط به آبان ماه   1
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تقریباً هیچ کدام از موضوعات، در تکمیل و یا ادامه تحقیقات قبلی نبودند که این . مطالعات بوداین به وارد 

، در در کشور ما ها پژوهش دیگر، به عبارت. دهد ه را نشان مین حوزمطالعات در ای "جزیره اي بودن" ،نکته

الزم است تا متولی خاصی براي این مقوله تعیین شود تا در  و شوند حمایت و تکمیل یکدیگر انجام نمی

  . بکاهد موجودپراکندگی از را جهت دهی نماید و  هاحد امکان، پژوهش

نیازمند عزمی ملی و هماهنگی تمامی  بدل شده وملّی  یک دغدغهبه این پدیده شوم،  هم اکنون، طالق  

هاي ذیربط از جمله قوه قضائیه، وزارت کشور، نیروي انتظامی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و سازمان

  . باشدسازمان بهزیستی می
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The most complex and ambiguous relationship is the one which exists between 

a Couple  (a husband and  a wife). Therefore, to achieve the information about 

is very difficult and may be impossible in some  circumstances. This study was 

to review a set of factors affecting the divorce systematically. So, all researches 

and study factors related to divorce were gathered and finally,  23 studies 

chosen to "Systematic Review". Total sample size of the study population was 

over 577957 people among  the divorced couple that could cause results to be 

valid any more. There are some theories such as the same theory of wife 

swapping, network and social stratification and common feature - almost –in  all 

of the studies on divorce in Iran. Take the divorce on the map indicates the 

extent and causes of divorce based on different cultural and social differences. 

A unique feature of this study is to identify the models used in the studies on 

divorce and provide a "Hybrid Theory". 
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