
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،يفرهنگ يپژوه جامعه
  53 -  37 ،1393 تابستان ،دوم شمارة ،پنجم سال

هاي  شناختي، فرهنگي و مذهبي زوج بين متغيرهاي جمعيت ةمقايس
 1393عادي و متقاضي طالق در شهر تهران در سال 

  *محمد بهشتيان

  دهيچك
و  ،شـناختي، فرهنگـي   جمعيـت رهـاي  متغي ةپژوهش حاضر مقايسمحقق از هدف 

آماري ايـن  و جامعة  هاي عادي و متقاضي طالق در شهر تهران است مذهبي زوج
كننده به دادگاه خانواده در شهر تهران و  مراجعهي متقاضي طالق ها زوج راپژوهش 

 164زوج متقاضي طالق و  156اوليه شامل  ةنمون. دهند تشكيل ميهاي عادي  زوج
زوج عادي بـاقي   132زوج متقاضي طالق و  132 و پس از ريزشزوج عادي بود 

و باورهـاي   شـناختي  جمعيـت ( هنامـ  پرسـش   تحقيق شـامل دو   نامة پرسش  . ماندند
اطالعــاتي مثــل زمــان ازدواج،  شــناختي جمعيــت ةنامــ پرســش  در . بــود )مــذهبي

 يقدر تحق كنندگان شركتاستفسار شد و  يتو قوم فرهنگي، هاي تفاوت تحصيالت،
و بـا   Spss v15 افـزار  با نرم ها داده ها، نامه پرسش   يلپس از تكم. كردند يلتكم را آن

تحليـل نتـايج   . و كوكران تحليـل شـد   )chi-squared( دو خيي ها استفاده از آزمون
سـال مـرد در    25نشان داد كه تفاوت فرهنگي زياد، تفاوت مذهبي زياد، سن زيـر  

ماه شش از  تر كمدر زمان ازدواج، ميزان آشنايي  سال زن 20زمان ازدواج، سن زير 
ي اهـ  جاختالف تحصيالت بيش از دو مقطع زن و مرد در دو گـروه زو  ، وزوجين

 .داري داشتند معنيي اه تعادي و متقاضي طالق تفاو

، ، فرهنـگ باورهـاي مـذهبي  ، شـناختي  جمعيـت ي هـا  يطالق، ويژگـ  :ها واژهكليد
  .مون كوكراندو، آز ، آزمون خيSpssافزار  نرم
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  مقدمه .1
 ،در كشورهاي غربي. ين وقايع زندگي فرد استتر مهمكم از  دستيا  واقعه ينتر مهمازدواج 

بعد . شد ميساختار اجتماعي حمايت از جانب ازدواج  ،از قرون وسطي تا اوايل قرن بيستم
بايسـت در خـدمت    مـي موضـوعي شخصـي تلقـي شـد كـه       مثابة  از اين دوران ازدواج به

منبع  معناي به ،به اين ترتيب ازدواج). 79: 1386موسوي، (قرار گيرد  بختي و رفاه فردخوش
  .مفهومي جديد و مدرن است ،خوشبختي و رفاه فردي

ازدواج . گرفـت  مـي خـانواده شـكل   از سوي در ايران ازدواج  ،نه چندان دورگذشتة در 
برخي موارد حتي عروس و در و  شد ميفرد نبود بلكه پيوند دو خانواده محسوب  پيوند دو

خانواده به عقد از جانب دختران در سنين پايين . ديدند ميداماد يكديگر را تا زمان ازدواج ن
دختـر و پسـر از زمـان     .پيوسـتند  مـي شـوهر  خانوادة گستردة آمدند و سپس به  ميدر پسر 

پادرمياني  اختالفات زناشويي نيز باو  كردند ميي جنسيتي سازگار ها كودكي خود را با نقش
  ).183: 1386كاملي، (يافت  ميفيصله  ها سفيد خانواده و بزرگان و حمايت خانواده ريش

 و نگـرد  مـي و رفـاه   ،منبع خوشبختي، شادماني مثابة  نسل جوان به ازدواج به اما امروزه
. ي اجتماعي جامعـه متفـاوت اسـت   ها در گروه ها انتخاب زوج و نيز دخالت خانوادهنحوة 

مـدرن  جامعـة  سـنتي بـه   جامعـة  گذار از مرحلة ايران در جامعة رسد كه  مينظر هرچند به 
است برق دنياي مدرن بسنده كرده   و   زرقجامعه فقط به گرفتن ظواهر و متأسفانه اما  ،است

جا كـه بـه نفـع      هرافراد . كند ميسياق سنتي خود زندگي   و  سبكچنان به  همحدودي  تاو 
درواقع بـا داشـتن   . كنند مياز الگوهاي سنتي يا مدرن استفاده  ،نشيطور گزي  به ،خود بدانند

  ).12: 1386 موسوي،(خواهند آدرسي را در دنياي مدرن بيابند  ميگذشته نقشة 
امروزه بسياري از دختران و پسران جوان تمايل دارند خودشـان زوج خـود را انتخـاب    

  امـان  در بـه منظـور    ،انتخـاب را  مسـئوليت ) ويژه در شهرهاي بزرگ به(كنند و خانواده هم 
دختـران و پسـران    ،در ايـن ميـان  . گذارد مي  فرزندانبه عهدة ي بعدي، ها ماندن از سرزنش

ي ها و نه ديگر به نقش اند، را ديده آموزش الزم در اين زمينه دارند، نهكافي تجربة جوان نه 
كه اختالفات و مشكالت شود  مياين عوامل باعث ؛ مجموعة بند هستند سنتي در ازدوج پاي
  ).Tarja, 2014: 29(افزايش يابد   و درنتيجه طالقشود  تر بيشدر زندگي مشترك 
. رشد و كمال اوستمنشأ سكون و آرامش آدمي و  ةماي اصوالً زناشويي ةازدواج و رابط

تسـكين معرفـي   مايـة  كيد داشته و همسـران را  أبر اين ت كريم قرآندر هم خداوند كه  چنان
 و مـوده  بيـنكم  جعـل  و اليهـا  لتسـكنوا  ازواجا انفسكم من لكم خلق ان آياته من«: ستكرده ا
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چه امروز در جامعه شاهد آن هستيم اين است كه برخي  سفانه آنأاما مت ).28: الروم( »رحمه
، اه سبسياري از استر أد بلكه منشنشو ميباعث ايجاد آرامش و تسكين نفقط نه  ها از ازدواج
  بـه  ،طالق). 1389 فر، زاهديو  حكيم(هستند ي رواني و جسماني ها احتيو نار ،مشاجرات

 وشـود  مختلـف   پيامدهايبروز بسياري از مسائل و  ةزمينتواند  مي ،اجتماعي يمعضل مثابة
برخي . ، را فراهم كنددر سطوح فردي و اجتماعي ،ي ديگرها بروز بسياري از آسيب ةعرص

  .وندش در ادامه مطرح مي ها از اين آسيب
  
  آثار و عوارض منفي طالق بر زنان مطلّقه 1.1

خارج از عرف اجتمـاعي،   ياي موقت ها دادن به ازدواج  تنمشكالت اقتصادي و معيشتي، 
ي چندگانـه و تعـدد   هـا  افسردگي، سرخوردگي و كاهش رضايت از زندگي، پذيرش نقش

سـرقت، انـزوا و   چون خودكشـي، اعتيـاد، فحشـا،     يي همها آوردن به آسيب  روي، ها نقش
فسـاد اخالقـي،    و انحرافات جنسـي، اختالل در مناسبات و تعامالت اجتماعي، مشكالت 
دادن سـالمت روانـي و     دسـت   ازو  ،مشكالت ناشي از عدم حضـانت فرزنـدان، دلتنگـي   

؛ 186: 1386 كاملي،(ند است كه زنان مطلقه با آن درگير ييجسمي از جمله آثار و پيامدها
  .)99: 1381عجم،  ريحاني و

  
  آثار و عوارض منفي طالق براي مردان 2.1

ت الاختالالكل،  و مثل اعتياد به مواد مخدر ها فشارهاي روحي و رواني، ابتال به انواع آسيب
ي هـا  گرفتن در معـرض انـواع بيمـاري    قرار ،جنسيرفتاري، خودكشي، فحشا و انحرافات 

با خانواده، طرد خانوادگي و اختالف  بستگي دادن پيوندها و هم  دست عفوني و ويروسي، از
اختالف بـين  و ي ثانويه، ها ي موقت و ازدواجها دادن به ازدواج  با ساير اعضاي خانواده، تن

از جمله آثار و پيامدهاي منفي طالق براي مردان  همسر در صورت ازدواج مجدد وفرزندان 
  ).Shakerian et al., 2014: 330؛ 135: 1390 ،و همكاران كالنتري(است 
  
  آثار و عوارض منفي طالق براي فرزندان 3.1

بروز  ةتواند زمين مياهميت است كه رو حائز فرزندان از آن  برايآثار و عوارض طالق 
و زندگي فردي  را پديد آورد فرزندانروحي و رواني در  ،بسياري از اختالالت رفتاري
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ـ . و اجتماعي آتي آنان را به مخـاطره انـدازد   ي در كودكـان و نوجوانـان،   روز افسـردگ ب
ظن و بدبيني نسبت بـه     گري و عصيان در نوجوانان، حسادت، سوء اضطراب، پرخاش

ي اجتماعي ها روي كاري و كج تحصيل و افت تحصيلي، بزه  ديگران، فرار از منزل، ترك
نفـس،    بـه   ويژه براي دختران، ضعف اعتمـاد  به هنگامزودازدواج  ،)قتل، دزدي، فحشا(

خـوابي،   بـي چون  هم سالمت جسمي و رواني مشكالت درهويت، اعتياد، فقر،  اختالل
ـ احساس درماندگي و سرخوردگي، ، پرخوري عصبي يااشتهايي  تغذيه، بي  سوء  ةتجرب
به محيط گرم و عاطفي خانوادگي در مقايسه نداشتن   رسي حقارت ناشي از دست ةعقد

تماعي، انزواي اجتماعي، گرايش به ي منفي و ضد اجها سازي عقده درونيبا ديگران و 
ضـعف كنتـرل رفتـاري و اخالقـي توسـط والـدين،       به سبب انواع انحرافات اجتماعي 

ي از پيامـدهاي طـالق   ي اجتمـاع هـا  و بروز انواع خشونت ،ديگرآزاري ،ستيزي اجتماع
؛ Winking et al., 2011: 85؛ 140: 1390، و همكـاران  كالنتـري (براي كودكـان اسـت   

  ).215: 1389و برنشتاين، برنشتاين 
  

  عوارض اجتماعي طالق 4.1
 تحـت نيـز  تواند اجتماع را  مي گذشته از اعضاي خانواده، ،آثار و پيامدهاي ناشي از طالق

افزايش جرايم اجتماعي، تزلـزل   .جامعه به همراه داشته باشد برايو تبعاتي  دهدقرار  تأثير 
نهـاد اجتمـاعي    نخستينين و تر مهم مثابة  بهجامعه، فروپاشي خانواده  يثبات بياجتماعي و 

و  هـا  ناهنجـاري  كنتـرل  جـرايم و از ي اجتمـاعي بـراي جلـوگيري    هـا  پايه، افزايش هزينه
چـون   ي اجتماعي هـم ها و ساير آسيب ،انحرافات ناشي از طالق، افزايش كودكان خياباني

در عـين حـال،   . اند از آن جملهقاچاق و گري، قتل، خودكشي، اعتياد،  فرار از منزل، تكدي
و اخالقي آنان و  ،اجتماعي ،افزايش تعداد زنان خودسرپرست و مشكالت معيشتي، رواني

و رفتاري افراد مطلقه و فرزندان آنان از عـوارض   ،ي شخصيتي، اجتماعيها ساير نابساماني
  .)18: 1387 ،و همكاران ؛ اليريYip et al., 2015: 88(است اجتماعي ناشي از طالق 

ي هـا  طالق در كشـور در سـال   سازمان ثبت احوال كشورساس آمارهاي مركز آمار بر ا
طالق در كشور به ثبت رسـيده   369هزار و  155 ،1392 در سال. اخير افزايش داشته است

رشد داشـته  در كل كشور درصد  4/3نسبت به سال پيش از آن  1392طالق در سال . است
ين تـر  بيش و) نسبت طالق به جمعيت كشور(است دو در هزار  در كشور نرخ طالق .است

نرخ طـالق در   وو كردستان است  ،هاي خراسان رضوي، گيالن نرخ طالق مربوط به استان
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و  6/0هاي سيسـتان و بلوچسـتان بـا     ين نرخ طالق به استانتر كم .در هزار است 6/2 ها آن
ج يك طالق بـه ثبـت   ازدوا 9/4در كل كشور به ازاي هر . استدر هزار  1/1ايالم و يزد با 

هـايي   استان. دانجام ازدواج به طالق مي 1/20ازدواج  100رسد يا به عبارت ديگر از هر  مي
ازدواج  3با (البرز : از اند عبارت تيبتر دارند بهرا طالق به نسبت ازدواج  ميزان ينتر بيشكه 

ازدواج در  9/3(و گـيالن   ،)ازدواج در مقابل يـك طـالق   2/3(، تهران )در مقابل يك طالق
دارنـد سيسـتان و    را ين طـالق در مقابـل ازدواج  تـر  كمهايي كه  و استان) مقابل يك طالق

و  ،)ازدواج در مقابـل يـك طـالق    11(، ايـالم  )ازدواج در مقابل يك طالق 13(بلوچستان 
  .)1393، حيدر(هستند  )ازدواج در مقابل يك طالق 9(خراسان جنوبي 

  
  شده تحقيقات انجام. 2

رشـد آمـار طـالق،     بـه  رواز آن رونـد   تر مهمو  ،بودن آمار طالق در كشور ما  بااله به با توج
. ي مهم و اوليه براي حل اين معضل اجتماعي اسـت ها از گام شناسايي علل و عوامل طالق

به علت اهميت طالق و تبعاتي كه براي فرد و جامعه دارد، تحقيقات متعددي از همين رو، 
  .شود ها اشاره مي رادامه به برخي از آند كهاست  دربارة آن انجام شده
، كـه  »بررسي علل طالق در شـهر گنابـاد  «با عنوان در تحقيقي ) 1381(ريحاني و عجم 

ين علـت  تـر  بيشگرفت،  را در بر مي 1380تا  1377ي ها متقاضي طالق در سال 444تعداد 
  .ندكرد اخالقي و مشكالت اقتصادي گزارشو  اختالفات مذهبيرا طالق 

سني زيـاد بـين زوجـين،     ةدر تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه فاصل) 1375(جليليان 
 بـرآورده و شناخت كـم بـين زوجـين،     ،برتري تحصيالت زن از مرد، تفاوت عقايد مذهبي

  .نشدن انتظارات از نقش همسري از جمله علل درخواست طالق زوجين بوده است 
در سه سـال   ها درصد طالق 5/45جه رسيد كه به اين نتي پژوهشيدر ) 1378( گودرزي

سطح تحصيالت زنان در بـين   و ،ندارنددرصد مطلقان فرزند  52، دهند مياول زندگي رخ 
در تحقيق ديگري به اين نتيجـه رسـيد   ) 1379(رحيمي  .ه استاز مردان بود تر بيشمطلقان 

و بيكـاري از   ،اعتياد توافق اخالقي بين زن و شوهر، اختالف سن،نبود كه عواملي از جمله 
  .استدر طالق مؤثر جمله عوامل 
اعتمادي طـرفين   تفاهم، بي كه نداشتنپژوهش خود نشان داد در  )1384(بادي  آ حسين

نسبت به يكديگر، بيكاري مرد و مشكالت اقتصـادي، دخالـت والـدين در زنـدگي زن و     
اخـتالف   و ازدواج،شناخت كـافي قبـل از   نبود سني زياد بين زن و شوهر،  ةشوهر، فاصل
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 ثر در طالق زوجـين اسـت  ؤفرهنگي و مذهبي از جمله عوامل م ،طبقاتي ،سطح تحصيلي
  .)1390هنريان و يونسي، (

در تحقيق خود به اين نتيجـه رسـيدند كـه اخـتالف     ) 1389( و همكاران غياثيخياط 
و سن ازدواج احتمال طالق  ،سطح تحصيلي زوجين، تفاوت سني زوجين، تحصيالت زن

  .دهد ميافزايش را ي شيرازي اه جين زوب
تعيـين فراوانـي علـل طـالق در     «در تحقيقـي بـا عنـوان    ) 1389(سعادتي و ديبايي 

 تفـاهم، نبـود  به اين نتيجه رسيدند كـه  » 1384اهواز در سال خانوادة به دادگاه مراجعان 
 هـا  زوج ين علل طالقتر مهمي رواني از ها و بيماري ،اعتياد مردان، دخالت خويشاوندان

  .بوده است
مـرور سـه دهـه    «بـا عنـوان   ) 1390( و همكاران در تحقيق ديگري كه توسط كالنتري

صورت گرفت مشخص شـد كـه سـن ازدواج و اخـتالف      »تحقيقات علل طالق در ايران
  .در طالق بوده استمؤثر عامل  ترين مهمسني بين زوجين 

ي هـا  ل طـالق در دادگـاه  بررسـي علـ  «در تحقيقي با عنـوان  ) 1390(هنريان و يونسي 
 30تـا   20ين متقاضيان طـالق داراي سـن   تر بيشبه اين نتيجه رسيدند كه  »تهرانخانوادة 

  .ها مطرح شده است سال اول زندگي آن پنجتقاضاي طالق در  سال بودند و معموالً
بررسي علل ناسازگاري و طـالق در  «در تحقيقي با عنوان ) 1390( فر رضاييشهولي و 

دوران آشنايي بسـيار   ها درصد طالق 50كه در كردند مشخص  »شهرستان ايذه رد خانواده
 ةدرصد عشـق و عالقـ   5/67 در ،اند درصد مشكالت مذهبي داشته 7/80. كوتاه بوده است

مشـابه  مسـائل  درصد خيانت يا  8/51 ، و درها فروكش كرده بود زمان ازدواج در آن ةاولي
  .استباعث طالق شده 

بـا توجـه بـه    و  ،ويژه در شهرهاي بزرگ  به ،باالي طالق در كشور ما با توجه به شيوع
گيـري از طـالق انتخـاب درسـت و ازدواج آگاهانـه اسـت،        بهترين راه پيش اين نكته كه

 ،برد ميكه احتمال طالق را در زوجين باال  ،)ازجمله عوامل دموگرافيك(شناسايي عواملي 
حـوزة  تـاكنون تحقيقـي در    كه  جا ، از آنگراز طرف دي. از اهميت بسزايي برخوردار است
در شهر تهران انجام نشده است اين  )مذهبي و فرهنگي(بررسي عوامل دموگرافيك طالق 

 ت زير است؟سؤاالتحقيق به دنبال يافتن پاسخ 
  دهد؟ ميآيا تفاوت مذهبي زوجين احتمال طالق را افزايش . 1
  دهد؟ ميايش آيا تفاوت فرهنگي زوجين احتمال طالق را افز. 2
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  دارد؟ تأثيرآيا سن ازدواج مرد بر احتمال طالق زوجين . 3
  دارد؟ تأثيرآيا سن ازدواج زن بر احتمال طالق زوجين . 4
تواند بر احتمال طالق زوجـين   ميآيا مدت زمان آشنايي دختر و پسر قبل از ازدواج . 5
 ي داشته باشد؟تأثير

  داشته باشد؟ تأثير ال طالق زوجينتواند بر احتم ميآيا تفاوت تحصيلي زوج . 6
  

  روش تحقيق. 3
ه در شهر تهران انجـام شـد   1393در سال و اي است  بستگي مقايسه اين پژوهش از نوع هم

كـه در   ،ي متقاضي طالق ساكن شهر تهرانها آماري تحقيق شامل تمامي زوج ةجامع. است
 ةكليـ  يـز و ن ،كرده بودند به دادگاه خانواده مراجعه كرده و دادخواست طالق پر 1393سال 
  .نداشتند گرفتن  طالققصد سال  اينكه در  شود مي يعاد ياه جزو

زوج عادي بود كه پس  164زوج متقاضي طالق و  156اوليه شامل  ةاعضاي گروه نمون
. انتخـاب شـدند   هـا  زوج عادي براي تحليل داده 132زوج متقاضي طالق و  132از ريزش 

محقق به سه دادگاه خانواده در شهر  است واي  ادفي خوشهگيري به صورت تص روش نمونه
تحقيـق   ةنام پرسش  و از افرادي كه متقاضي طالق بودند، درخواست كرد كه ، تهران مراجعه
نفـر   چهـارده  اسـت كـه   گفتنـي . تكميل شد  نامه پرسش   146تعداد  درنتيجه. را تكميل كنند

ها  طالق آنعلت كه  به اين دليل ،نفر هم دهرا به صورت ناقص تكميل كردند و  نامه پرسش 
 »www.ravanagahi.ir« يتسـا  در يقتحق نامة پرسش  درادامه،. حذف شدند ياز بررس بود، اعتياد

كه از زندگي مشترك خود رضايت نسبي داشـتند و قصـد طـالق     ها، زوجگذاشته شد و از 
را  نامـه  پرسش نفر  164ماه سه  طي. تحقيق را تكميل كنند ةنام پرسش د نداشتند، خواسته ش

 هنفري ب 132اين دو گروه . نفر به تصادف انتخاب شدند 132ها  تكميل كردند كه از بين آن
  .اعضاي گروه تحقيق تعيين شدند مثابة 

  
  ي اطالعاترابزار گردآو. 4

  نگيگردآوري اطالعات دموگرافيك و فره ةنام پرسش  1.4
ي هــا ويژگــيدربــارة  ده ســؤالتوســط محقــق ســاخته شــد و شــامل  نامــه پرســش ايــن 

ي سـن زن و شـوهر در زمـان    ها ت در حوزهسؤاال. بود ها و فرهنگي زوج شناختي جمعيت
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رسوم مربوط به ازدواج،   و    رسمدر  تفاوت قوميت، تفاوت(تفاوت فرهنگي زوج و ازدواج، 
  .بود )زن و شوهر در زندگي مشترك زندگي مشترك، نقشدربارة باورها 
  

  بندي مذهبي پاي ةنام پرسش 2.4
 سـاخته شـده اسـت،    )120: 1388( بزرگـي  كـه توسـط جـان    ،يمذهب يبند يپا ةنام پرسش
را در  يمـذهب  يرهـا يسنجد و متغ يم يو پژوهش ينيبال يها تيرا در موقع يمذهب يرفتارها
ن آزمون از يا . كنند ياستفاده م يمذهب يها شاز رو يا كه به گونه كند يكنترل م ييها مداخله
و  ،يي، دوسـوگرا يمـذهب  يبنـد  يپا(ه شده است كه سه عامل يته يسؤال 60 اي هنام پرسش

 .سنجد يرا م) يمذهب يبند يناپا
 يمـذهب  يارهـا يد، رفتار خود را بر اسـاس مع يبدون ترد ،فرد يمذهب يبند يدر عامل پا

 .كند يش را بر اساس مذهب طراحيفتارهاكوشد كه همة ر يكند و م يم ميتنط
ا يـ م رفتارها بر اسـاس اصـول   يبه تنظ تعهديگونه  چيفرد ه يمذهب يبند يدر عامل ناپا

 .ندارد يمذهب يها دستور عمل
به سـر   يد مذهبيو در حالت ترداست فرد همواره نگران  يمذهب ييدر عامل دوسوگرا

تحمل است، احساس  ها كم يدر برابر سختاست،  يان كردار و گفتارش ناهماهنگيبرد، م يم
و فقط هنگام  ،است يخود ناراض ياز اعمال مذهب ،به خود و رابطة خود با خدا ندارد يخوب
 .برد يها به خدا پناه م يسخت

سنجد  يرا نم يدار نيدست آمد فقط ابعاد د  به نامه پرسش ن يا كه در  ياست ابعاد يگفتن
نيـز  را  يمان فرد به اعتقادات مـذهب يا  ايفرد از مذهب  يدانگر يا روي يآور يبلكه ابعاد رو
 .)112: همان(ل كرد يرا تحل نامه پرسش ز يتوان با آن هدف ن يهرچند كه م. كند بررسي مي

ـ  يسـان  هـم ب يو ضـر  816/0كرونباخ كـل آزمـون برابـر     يب آلفايضر عامـل  ( يدرون
 يسـان  همب يو ضر ،687/0 يگذار عامل يدرون يسان همب ي، ضر878/0) يدرون يندب يپا

دهنـدة اعتبـار فـراوان     نشان يگزارش شد كه همگ 725/0) يمذهب يبند يعامل ناپا( يدرون
ش يپ ،ن آزمونيا يةز صورت اوليمالك ن ييمحاسبة روا ين برايچن هم. است نامه پرسش ن يا 

 يتگبسـ  ب هميمحاسبه شد كه ضر »آلپورت« يمذهب يريگ با آزمون جهت ،يل عاملياز تحل
 >001/0pدر سطح  كهد يگزارش گرد 47/0ان يان دانشجوياز م n=60دو آزمون با  يها نمره

 ).111: همان(معنادار بود 
  .درصد تحليل شد 95و با اطمينان  Spss v15افزار  نرمبا استفاده از  اه هدر پايان داد
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  ي پژوهشاه هيافت. 5
  .دهد مييق را نشان كننده در تحق شركتاطالعات دموگرافيك اعضاي  1جدول 

  ها اطالعات دموگرافيك كلي آزمودني .1ل جدو

  طالق معرض در يها زوج  يعاد يها زوج  ها يآزمودن يكل اطالعات

  سال 5/26±7/6  سال 8/29±9/7  سن

  تحصيالت

  %10  نفر 28 %5/7 نفر20 ديپلم
  %17  نفر 44 %5/19 نفر52 فوق ديپلم
  %5/49  نفر 130 %5/55 نفر146 كارشناسي

  %16  نفر 42 %10 نفر28 كارشناسي ارشد
  %5/7  نفر 20 %5/7 نفر18 دكتري

  سال 8/3±3/2 سال8/5±8/3 مدت زمان ازدواج

 نامـه  پرسـش  ي ها را بر اساس داده ها ي دموگرافيك آزمودنيها داده ةخالص 2جدول 
  .دهد ميارائه 

  نامه پرسش ي ها دادهبر اساس  ها ي دموگرافيك آزمودنيها خالصه داده .2جدول 

  شناختي جمعيت ويژگي
  عادي هاي زوج

 معرض در هايزوج
  طالق

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  تفاوت فرهنگي
  52  69  65  86 كم

  27  36  25  34 متوسط
  5/20  27  9  12 زياد

  تفاوت سني

  9  12  5 7 )سال2بيش از(بودن سن زنباالتر
  10  13  5/8  11 )سال2ازتركم(بودن سن زنباالتر

  19  25  16  21 سناز يك سال يا همتركماختالف سني
  23  30  28  37 )سال2ازتركم(بودن سن مردباالتر
  5/20  27  29  38 )سال5تا2بين(بودن سن مردباالتر
  8  11  5/7  10 )سال9تا5بين(بودن سن مردباالتر

  5/10  14  6 8 ترسال بزرگ9مرد بيش از
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  تفاوت مذهبي
  41  54  58  77 يا كماصالً

  5/32  43  26  34 متوسط
  5/26  35  16  21 زياد

تفاوت 
  تحصيلي

  5/19  26  14  19 مرد حداقل دو مقطع تحصيلي باالتر
  16  21  24  32 مرد يك مقطع تحصيلي باالتر

  5/41  55  5/45  60 سطحهم
  5/14  19  5/11  15 زن يك مقطع تحصيلي باالتر

  5/8  11  5/4 6 ل دو مقطع تحصيلي باالترزن حداق

سن زن در 
  زمان ازدواج

  5/20  27  13  17 سال20قبل از
  5/26  35  5/35  47 سال25تا20
  34  45  5/38  51 سال30تا25

  19  25  13  17 سال30باالي

سن مرد در 
  زمان ازدواج

  5/13  18  9  12 سال20قبل از
  31  41  24  32 سال25تا20
  30  40  5/35  47 سال30تا25

  25  33  31  41 سال30باالي

ميزان آشنايي 
  قبل از ازدواج

  2528  37  5/17  23 ماه3ازتركم
  38  51  5/35  47 ماه6تا3

  5/33  44  47  62 ماه6بيش از

ارائـه  ي دو گـروه  هـا  دو و آزمون كـوكران داده  تحليل آزمون خينتايج  3در جدول 
  .شده است

  در دو گروه ها دو و آزمون كوكران داده خيتحليل آزمون  ةنتيج. 3جدول 

 دو خيآزمون  نتجه  شناختي جمعيت ويژگي
 كوكرانآزمون  نتيجة

)Cochran’s Test(  

  تفاوت فرهنگي
 كم

042/0  
005/0  

  009/0 متوسط
  23/0 زياد

  تفاوت سني
 )سال2بيش از(بودن سن زنباالتر

035/0  
37/0  

  008/0 )سال2ازتركم(سن زنبودنباالتر
  004/0 سناز يك سال يا همتركماختالف سني
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  005/0 )سال2ازتركم(ودن سن مردبباالتر
  009/0 )سال5تا2بين(بودن سن مردباالتر

  008/0 )سال9تا5بين(باالتر بودن سن مرد
  24/0 ترسال بزرگ9مرد بيش از

  تفاوت مذهبي
 يا كماصالً

037/0  
005/0  

  009/0 متوسط
  76/0 زياد

  تفاوت تحصيلي

 مرد حداقل دو مقطع تحصيلي باالتر

022/0  

27/0  
  009/0 مرد يك مقطع تحصيلي باالتر

  002/0 سطحهم
  005/0 زن يك مقطع تحصيلي باالتر

  37/0 مرد حداقل دو مقطع تحصيلي باالتر

سن زن در زمان 
  ازدواج

 سال20قبل از

01/0  

12/0  
  005/0 سال25تا20
  009/0 سال30تا25

  086/0 سال30باالي

سن مرد در زمان 
  ازدواج

 سال20قبل از

018/0  

38/0  
  27/0 سال25تا20
  004/0 سال30تا25

  005/0 سال30باالي

ميزان آشنايي 
  قبل از ازدواج

 ماه3ازتركم
009/0  

37/0  
  11/0 ماه6تا3

  009/0 ماه6بيش از

  :شود ميت تحقيق به شرح زير استنباط سؤاالپاسخ  3با توجه به نتايج جدول 
 دهد؟ مي يشاحتمال طالق را افزا ينزوج يمذهب ميزان تقيد تفاوت آيا. 1
د باش يادز ينزوج ياگر اختالف مذهب ،3جدول  كوكران، و دو خي آزمون نتيجةتوجه به  با

 تـوان  مـي  درصـد  95 اطمينان با ديگر عبارت به). p>0/05( بود خواهد زياد هااحتمال طالق آن
  .دارد وجود تفاوت مذهبي تقيد ميزاناز نظر  يمطلقه و عاد هاي زوج بين كه گفت
 دهد؟ مي يشاحتمال طالق را افزا ينزوج يتفاوت فرهنگ آيا. 2

اگر تفاوت فرهنگي زوجين زيـاد   ،3ول جد ،دو و كوكران خيآزمون نتيجة با توجه به 
درصد  95به عبارت ديگر با اطمينان ). p>0/05(ها زياد خواهد بود  باشد احتمال طالق آن
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ي مطلقـه و عـادي از نظـر اختالفـات فرهنگـي تفـاوت       هـا  توان گفـت كـه بـين زوج    مي
  .داري وجود دارد معني
 رد؟دا تأثيري ينسن ازدواج مرد بر احتمال طالق زوج آيا. 3

سال باشد  24از  تر كمسن مرد اگر  ،3جدول  ،دو و كوكران خيآزمون نتيجة با توجه به 
توان گفـت   ميدرصد  95به عبارت ديگر با اطمينان ). p>0/05(است  تر بيشاحتمال طالق 
  .داري وجود دارد معنيي مطلقه و عادي از نظر سن ازدواج مرد تفاوت ها كه بين زوج

 دارد؟ تأثيري ينبر احتمال طالق زوج سن ازدواج زن آيا. 4
 20از  تر كمدر صورتي كه سن زن  ،3جدول  ،دو و كوكران خيآزمون  ةبا توجه به نتيج

 95به عبارت ديگر با اطمينان  ).p>0/05(است  تر بيشسال باشد احتمال طالق بين زوجين 
تفـاوت   ي مطلقـه و عـادي از نظـر سـن ازدواج زن    هـا  توان گفت كه بـين زوج  ميدرصد 
  .داري وجود دارد معني
بـر احتمـال طـالق     تواند ميدختر و پسر قبل از ازدواج  ييمدت زمان آشنا آيا. 5
 باشد؟ داشته تأثيري ينزوج

اگر مـدت زمـان آشـنايي زوجـين      ،3جدول  ،دو و كوكران خيآزمون  ةبا توجه به نتيج
به عبارت ديگر با اطمينـان   ).p>0/05( است تر بيشها  ماه باشد احتمال طالق آن 6از  تر كم
ي مطلقه و عادي از نظر ميزان آشنايي قبل از ازدواج ها توان گفت كه بين زوج ميدرصد  95

  .داري وجود دارد معنيتفاوت 
  باشد؟ داشته تأثيري ينبر احتمال طالق زوج تواند ميزوج  يليتفاوت تحص آيا. 6

گر تفاوت تحصيل زوجين بيش از ، ا3جدول  ،دو و كوكران خييج آزمون ابا توجه به نت
 95به عبارت ديگر بـا اطمينـان   ). p>0/05(است  تر بيشها  مقطع باشد احتمال طالق آندو 

ي مطلقه و عـادي از نظـر اخـتالف ميـزان تحصـيالت      ها توان گفت كه بين زوج ميدرصد 
  .داري وجود دارد معنيزوجين تفاوت 

  
  گيري نتيجه .6

، ندمؤثرنشان داد عوامل دموگرافيك بر احتمال طالق زوجين  طور كه نتايج اين تحقيق همان
تفـاوت   سـال،  20بودن سن زنان از  تر سال و پايين 25بودن سن مردان از  تر پايين از جمله
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بـودن   تـر  سال بزرگدو مقطع، تفاوت مذهبي و فرهنگي زياد، بيش از دو تحصيلي بيش از 
تواند احتمال طـالق را   مياملي هستند كه بودن مرد از عو تر سال بزرگهشت زن و بيش از 

  .در بين زوجين افزايش دهد كه در ادامه به تحليل اين نتايج خواهيم پرداخت
كه تفاوت فرهنگي و مذهبي زيـاد بـين زوجـين احتمـال     است از نتايج اين تحقيق اين 

سـت  سـو ا  اين نتيجه با نتايج تحقيقات ديگـر در ايـن زمينـه هـم     .دهد ميطالق را افزايش 
؛ 1390هنريـان و يونسـي،   ؛ 134: 1390، فـر  رضايي؛ شهولي و 99: 1381ريحاني و عجم، (

  ).1375 جليليان،
توانـد احتمـال طـالق را     مـي كه چرا اختالفات مذهبي و فرهنگـي زيـاد    اين ة علتدربار

دهـد كـه ايـن بافـت      مـي فرهنگـي و مـذهبي رخ    يافزايش دهد بايد گفت ازدواج در بـافت 
رابطـه در بافـت فرهنگـي و    اسـتانداردهاي  بـه عبـارتي   . كند ميرا تعريف  چگونگي ازدواج

و مذهبي با هم تفـاوت   ، ميزوجيني كه از نظر فرهنگي، قو. شود ميمذهبي مطرح و تقويت 
اين تفاوت انتظـارات  . زندگي مشترك نيز متفاوت است بارةدارند انتظارات و باورهايشان در

و ميزان كند  ميها را فرسوده  مرور آن بهات زوجين باشد كه مهم تعارض أتواند منش ميزوجين 
  .)Kapinus and Pellerin, 2008: 811(دهد  ميها را كاهش  رضايت از زندگي مشترك آن

زن از مرد يـا بـيش از   تر بودن  بزرگسال دو ديگر اين تحقيق اين بود كه بيش از  ةنتيج
برخي از . دهد ميافزايش را ين زوجين مرد از زن احتمال طالق بتر بودن  بزرگسال هشت 

 مـي رحي آمـده از ايـن تحقيـق اسـت مـثالً      دست بهيد نتايج ؤشده به نوعي م انجامتحقيقات 
ــي  ، )11: 1379(  ــان و يونسـ ــان )1390(هنريـ ــري)1375(، جليليـ ــاران ، كالنتـ  و همكـ

تيجـه  نيز در تحقيقات خود بـه ايـن ن   )95: 1389(و همكاران  غياثيخياط و ، )135:1390(
  .دهد ميرسيدند كه اختالف سني زياد احتمال طالق را بين زوجين افزايش 

دهد  ميكه چرا اختالف سني زياد بين زوجين احتمال طالق را افزايش  اينة علت دربار
هـا بـه زنـدگي و زنـدگي      سني زوجين زيادتر باشد تفاوت نگاه آنفاصلة بايد گفت هرچه 

كـه بـالطبع   كنـد   مـي نگاه انتظارات متفاوتي را ايجـاد  شود و اين تفاوت  مي تر بيشمشترك 
  .تواند مشكالتي را براي زوجين ايجاد كند مي

بـرد عوامـل    مـي بودن سن زن از مرد احتمال طالق را باال  كه چرا باالتر اينعلت  ةدربار
  :شود كه درادامه ذكر ميباشد مؤثر تواند  ميمختلفي 

شـود   مـي تلقـي  منفـي   اي لفـه ؤسن مـرد از زن م بودن  تر ما پايين ةدر جامع معموالً. 1
ايـن   تـأثير   و مرداني كه چنين شرايطي دارند احتمـال دارد تحـت  ) 127: 1390موسوي، (
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مسبب ايجـاد مشـكالتي در    دتوان مياحساس حقارت كنند كه اين خود  وگيرند باور قرار 
  ؛زندگي مشترك شود

ساله در مقايسه بـا   بيست يپسر ثالًرسند و م ميزودتر از پسرها به سن بلوغ دخترها . 2
سالي گذرانده است و طبيعي اسـت   ي را در دوران بزرگتر كمي ها ساله سال بيست يدختر

  ؛ي داشته باشدتر كمكه پختگي 
تفاوت شخصيتي زن و مرد، زودتر از مردان از نظر ذهني براي ازدواج سبب به ها،  زن. 3
ي اه يباز يابازي  در خاله مثالً(دختران و پسران  اين تفاوت از دوران كودكي. شوند ميآماده 

  ).Hiller and Recoules, 2013: 85( قابل مشاهده است) گروهي
و سـن پـايين زن   ) سـال  25از  تـر  كم(ديگر اين تحقيق آن بود كه سن پايين مرد نتيجة 

بـا  ايـن تحقيـق    ةنتيجـ . دهد مياحتمال طالق را بين زوجين افزايش ) سالبيست از  تر كم(
هـا در   آن. سـو اسـت   هـم ) 100: 1389( و همكـاران  غياثيخياط شده توسط  پژوهش انجام

ي شـهر شـيراز   هـا  تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه سن ازدواج از عوامـل طـالق زوج  
احتمال طالق را افـزايش دهـد    دتوان ميكه چرا سن پايين دختر و پسر  اين ةاما دربار .است

  :رح كردتوان مط ميچند نكته را 
و هرچه مـرد سـن    ،مرد استعهدة به  كه مديريت اقتصادي خانواده عمدتاً جا از آن. 1
كـه   بنـابراين احتمـال ايـن    ،ي داردتـر  كمي داشته باشد طبيعي است كه تمكن مالي تر پايين

ي در زندگي مشـترك  تر بيشكنند مشكالت اقتصادي  ميپسرهايي كه در سن پايين ازدواج 
نشان ) 1390هنريان و يونسي، ؛ 1379رحيمي، (است و تحقيقات ديگر  تر بيشداشته باشند 

  ؛دهد ميداده است كه مشكالت اقتصادي از عواملي است كه احتمال طالق را افزايش 
باشد ميزان پختگـي   تر و پسر در زمان ازدواج پايين طبيعي است كه هرچه سن دختر. 2
خواهد بـود   تر بيشها  ت زندگي مشترك در آنو احتمال ناتواني مقابله با مشكال تر كمها  آن
  .)1381گودرزي، (

مـاه باشـد احتمـال    شـش  از  تـر  كممدت زمان آشنايي زوجين  اگراين تحقيق  ايجنتبر   بنا
شده در اين حوزه  نتيجه نيز با تحقيقات ديگر انجاماين . است تر بيششكست زندگي مشترك 

 .)1390هنريـان و يونسـي،   ؛ 1375جليليـان،  ؛ 120: 1390، فـر  رضاييشهولي و (سو است  هم
  :توان مطرح كرد ميچند دليل را  مسئلهعلت اين  ةدربار
مانع تفكر منطقي  مسئلهدر شروع آشنايي احساسات بر منطق غلبه دارد و اين  معموالً. 1
هـا كاسـته    ميـزان هيجانـات آن  از هرچه از زمان آشنايي دختر و پسـر بگـذرد   اما  ،شود مي
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برخي از محققان معتقدنـد  . خود نگاه كنند ةتوانند به رابط مي تر منطقي يبه صورتو شود  مي
و منطـق  شـود   مـي ماه از شروع آشنايي از شدت هيجانـات كاسـته   شش كه بعد از گذشت 

  ؛)Hatemi et al., 2015: 139(شود  ميي وارد رابطه تر بيش
ـيش هرچه مدت آشنايي دختر و پسـر  . 2 ـناخت     تـر  ب ـ باشـد امكـان ش و شناسـايي   ،تـر  يشب

ـين   يابد افزايش ميپديدار شود،  تر بيشمشكالتي كه ممكن است در طول زمان و با آشنايي  و هم
  .)Berntsen and Kravdal: 2012: 2270(كند  ميكمك  تر و عاقالنه تر  امر به انتخاب صحيح

ش از ميزان تحصيالت زن يا مرد بـي  اگركه گوياي آن بود تحقيق حاصل از ديگر  ةنتيج
اين نتيجه تحقيق هم با . است تر بيشها  دو مقطع از ديگري باالتر باشد احتمال طالق در آن

جليليان  ،)1390( هنريان و يونسي، )1378( گودرزي سو است مثالً نتايج تحقيقات ديگر هم
نيز در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند  )95 :1389(و همكاران  غياثيخياط  ، و)1375(

علت ايـن   ةدربار. استاوت زياد تحصيالت بين زن و شوهر از عوامل مسبب طالق كه تف
باعث ايجاد تفـاوت نـوع نگـاه زوج از يكـديگر      تر بيشبايد گفت تفاوت تحصيلي  مسئله
چنين اختالف تحصيلي ممكن است اين احساس را در يكي از زوجـين ايجـاد    هم. شود مي

است و همين امر ممكن است احساس حقـارت يـا    تر كند كه از همسر خود باالتر يا پايين
تواند مشكالتي  ميو چنين احساسي در زندگي مشترك كند برتري در يكي از زوجين ايجاد 

  ).Amato and Beattie, 2011: 710( پديد آوردرا 
و  ،دهد كه عوامل دموگرافيك، مذهبي ميتوان گفت نتايج اين تحقيق نشان  ميپايان  در

توان گفت كه ايـن عوامـل    ميالبته به صورت قطعي ن. زوجين ارتباط داردفرهنگي با طالق 
  .توانند احتمال طالق را افزايش دهند ميطالق هستند اما  ةكنند بيني پيش

  
  قي تحقيها پيشنهادات و محدوديت .7

ها با وضـعيت طـالق در    نتايج آنمقايسة ديگر شهرها و مطلقة ي ها انجام تحقيق روي زوج
مثـل  (ي عادي و متقاضي طالق از نظر برخـي از متغيرهـا   ها سازي گروه يكسانشهر تهران، 

دو گـروه بـر اسـاس عوامـل ديگـر از      مقايسـة  و  ،)يمـذهب ، و تحصيالت، تفاوت فرهنگي
  .اين تحقيق انجام شودادامة شود در  ميتحقيقاتي هستند كه پيشنهاد 

كـه از   ه عـواملي اسـت  ت تحقيق از جملسؤاالگويي به  در پاسخ ها عدم دقت آزمودني
  .گر خارج بود و ممكن است روي نتايج اين تحقيق اثرگذار بوده باشد كنترل پژوهش
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