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  **نعمتي گاوگاني شاهنويده 

  دهيچك
 سالم اي جامعه بهي ياب دست و رود مي شمار به جامعهي اساس اركان ازي كي خانواده
ي مشكالت وها  بيآس جمله از طالق انيم نيا در .است آن سالمت گرو در آشكارا
ـ  از مـانع  و انـدازد  مي خطر به را جامعه سالمت كه است . شـود  مـي  آن رفـت  شيپ
 هـا  آن بـروز  از ميتـوان  مـي  ،ميابي يآگاه آن تعددم عوامل و علل از ميبتوان چه چنان
ـ رهـا  طـالق  سخت عواقب از و نيمكي ريجلوگ ـ ا از هـدف  .ميابيي ي  پـژوهش  ني
 در )زيتبر شهر كالن(ي شرق جانيآذربا استان در طالق بروز در مؤثر عواملي بررس
ـ  و اسـت ي فيتوص نوع از پژوهش روش. است 1392 سال  شـامل  ،آني هـا  هنمون
ي هـا  دادگـاه  بـه  كننـده  و مراجعـه  )زوج 100( طـالق ي متقاض نيزوجي ها هپروند
 انتخـاب ي تصـادف ي ريـ گ نمونـه  روش به ،1392 سالي طز يتبر شهر كالن ةخانواد

 در وي بررسـ هـا   پرونـده  از حاصـل  اطالعات بندي، فهرست از استفاده با و ندشد
 كـه  نـد داد نشـان  پژوهش نياي ها هافتي. ندشد ليتحل و هيتجزي فيتوص آمار سطح
ـ ريگ مـي  يجـا  دسته چهار در طالق عوامل همة  علـل  درصـد  نيتـر  بـيش  كـه ، دن

و  يشخص عوامل، %)40ي (اجتماع عوامل: از اند عبارت ترتيب به طالق درخواست
هـا   رمجموعهيز كه %)10ي (فرهنگ عوامل و ،%)13ي (اقتصاد عوامل، %)34ي (فرد
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  مقدمه. 1
ي است كه با او زندگي كنـد و  دل همنيازمند ، حكم فطرت و طبيعت اجتماعي خود به ،انسان

در كنار او آرامش و سكون يابد و واحدي هرچند كوچك به نام خانواده را تشكيل دهد 
ين سازماني است كـه بسترسـاز   تر مهمشك  بيخانواده . )1382، فر خدايي(ظهيرالدين و 

و بـه تعـادل فيزيكـي و    ااجتماعي كودك و عامل رسيدن  و ،رواني، رشد و رفاه جسمي
هـاي   ارزشو  ،هـا  نقـش ، آشـنايي بـا قـوانين    شـدن و  اجتمـاعي . اجتماع است در رواني

) و 1390، و تيمـوري  گيـرد (فـوالدي   مـي  طبيعي در خـانواده صـورت   طور بهفرهنگي 
ابتدايي خود با خانواده است كـه بـه موجـودي     هاي هو مراود ها ها از طريق تعامل انسان

 شوند. اجتماعي تبديل مي

. سو با جامعه و از سوي ديگر بـا خـود فـرد پيونـد دارد     خانواده نهادي است كه از يك
شود و رسيدن بـه   مي ي بنيادين جامعه شمردهها هاست كه از پاي اي هاهميت اين نهاد به انداز

  .)1380، رسيماو  برنستاين( تسالم اس اي ي به خانوادهياب دستسالم در گرو  اي جامعه
% مردان و زنان دنيا الاقل در مقطعي از زندگي 90دهد كه بيش از  مي تحقيقات نشان

توجهي ثابت است (صـادقي مقـدم و   درخور  طور بهكنند كه اين درصد  مي خود ازدواج
 شـكل  يي است كـه از كـنش متقابـل بـين زن و مـرد     فرايندازدواج  .)1385، همكاران

مـورد   هـا  آنكلـي عمـل    طور بهو  اند هگيرد كه برخي شرايط قانوني را تحقق بخشيد مي
و  ،روانـي ، عـاطفي ، اقتصـادي ، بودن ابعاد زيسـتي  زوج. پذيرش قانون قرار گرفته است

  .داردمتعددي اجتماعي 
 رسـد  مي نظر به تر مهماز ازدواج و تشكيل خانواده  چه آنكه  ردكبايد به اين نكته توجه 

در كـه  اسـت  بشـري  هاي  ترين لذت اساسيترين و  عميقيكي از  منزلة بهرضايت زناشويي 
و  كـي  (مـك  ي رنـج اسـت  ها هترين سرچشم ژرفترين و  عين حال نبود آن يكي از بزرگ

  .شود مي زندگي تجربهي ها هجنبة ات آن در همتأثير) كه 1378، همكاران
بـه زن و مـرد در خـانواده     شـده  لمحو يها نقش ،يصنعت به يسنت از جامعه گذار با

از طريـق همسـران خـويش بـا      فقـط ديگر زنـان  . است  ي شدهگير چشمدچار تغييرات 
را در زندگي خود جديدي سهم هاي  با ايفاي نقشايشان بلكه  ،جامعه در ارتباط نيستند

بـه   رشد فرديت در جوامع صنعتي ،نينچ هم. اند آوري تغيير داده شگفتطرز  بهزناشويي 
هـاي   ارزش و آرزوهـاي خـويش   ،اميال، ها هدنبال خواست دهد كه به مي فرد اين امكان را

. و خود را محور جهان مادي تصـور كنـد   ،بزندپا   پشت ها آنبه  ،ببرد سؤالكهن را زير 
 ،اجتمـاعي و شـغلي  هـاي   تحـرك ، زنـان هـاي   گونه فرديـت و نقـش   اينرشد  ،بنابراين
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نهـاد   و سستي روابط اجتمـاعي در شـهرها در قـرن حاضـر     ،مهاجرت از روستا به شهر
و  ،پدران ،مادران، حاكم بر روابط همسرانهاي  و ارزشها  و نقشكرده  متأثرخانواده را 

، د خـانواده بـا تغييـرات عديـده در نهـا     ،بنابراين. استكرده كلي دگرگون  فرزندان را به
در ميــان افــراد  را هــايي و آســيب ،تضــادها، هــا تــنش، ســرعت كــمو  آهســتههرچنــد 
يا مشـكالت  ها  آسيب. )1389، يم (محموديان و خدامراديشاهداين نهاد  ةدهند تشكيل

همة  ،كه بر يك يا چند تن از اعضاي خانواده اند ها يا حوادثيداد رخمجموعه  خانوادگي
اعضـاي خـانواده را   همـة  شـوند و   مـي  خانواده تحميلپيكرة كلي بر  طور بهو يا  ،ها آن

در جوامع  ها كه يكي از اين حاالت و آسيب ،)1382دهند (استريت،  مي قرار تأثير تحت
و تضـادهايي كـه ميـان    هـا   طالق جوابي است به تنش. طالق در سطح باالستامروزي 

 رشـد  روبـه  بـرد و رونـد   مـي  بـين  ي اين نهاد را ازدار نگهدهد و امكان  مي همسران رخ
  .دكن مي مواجهجوامع را با موانع 

طالق چنين واژة طالق در لغت به معني بيزاري و جدايي كامل است و در اصطالح نيز 
كردن قيد ازدواج  زايل: ههايشب و طالقِ غةيبِص كاحالن ديق ازالة رعاض و«: تعريف شده است كه

  .»و شبيه آن» انت طالق«با لفظ مخصوص 
مملو از  يكانون منزلة به ،بهداشت رواني خانواده تأمينجامعه و هاي  بهداشت رواني نسل

نسـل   هرگونه آسيبي به آن ؛ زيرارشد استعدادهاست مسير براي تحول در ،محبت و آرامش
را درگير بسياري اجتماعي هاي  آينده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمان

  كرد.خود خواهد 
 مـؤثر و شناخت عوامل رود  ميشمار  بهين تهديد عليه بنيان خانواده تر مهمامروزه طالق 

اين پديده داراي اضالعي  ،از طرفي. استبهداشت روان هاي  از آن از اولويت متأثريا  در آن
 در رايـ ز ؛است يروان اي دهيپد نخست،. است يانسان ةجامعبه تعداد تمامي جوانب و ابعاد 

 گذارد؛ مياثر  ها آن كانيو نزد دوستان، بستگان، ،بلكه فرزندان ،دو انسان تنها نه يِروان تعادل
 ياقتصـاد  يواحـد  منزلـة  بـه خـانواده   يدگيپاشـ  ازهـم  به كه ياست اقتصاد يا دهيپد دوم،

 يدر زنـدگ  نيسـهمگ  يتـأثيرات  بروز و ها انسان يروان تعادل رفتن نيازب موجبو  انجامد يم
 تيـ كم در ياز طرفـ  رايز ؛جامعه جوانب يتمام در مؤثراست  يا دهيپد سوم، شود؛ ميآنان 
 را از هم ،خانواده يعني مثل، ديتول يواحد مشروع و اساس يگانه چون گذارد يم اثر تيجمع
شود فرزنداني محروم  مي باعثر كيفيت جمعيت اثر دارد چون د ،پاشد و از طرف ديگر مي

بـراي   را شـرايط الزم بسـيار  احتمـال   بهكه داده شوند هاي خانواده تحويل جامعه  از نعمت
طـالق از ديـدگاهي    .فرهنگـي اسـت   اي پديده ،چهارم ؛ند ندار هاحراز مقام شهروندي جامع
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و  ،درسـت ، سـالم  ياه كه فاقد ارتباط اي هدر جامع ،سان بدين .ارتباطي است اي ديگر پديده
پس توجه به  .)1381، و عجم (ريحاني زناشويي نيز استثنا نيسترابطة طبيعي است پيوند يا 

، بلكه از ديـدگاه جامعـه   ،مهم است ،انسان و فرزندانش منزلة به ،از ديدگاه فرد تنها نهطالق 
 .و حتي جمعيت قابل اعتناست ،اقتصاد، فرهنگ

(ع) از آن بـه   معصومكه در كالم  ،امر نزد خداوند متعالمنفورترين از نظر اسالم نيز 
 بسـياري دربـارة  ي اخالقـي  هـا  هدر ضـمن توصـي   .طالق است، شدهلرزش عرش تعبير 

تشكيل خانواده و تالش براي حفـظ آن بـا نيـت تقـرب بـه ذات اقـدس وي در متـون        
  .اسالمي آمده است

دادخواست ارائة براي ، به مراجع قضايي كنندگان همراجع تعدادهر روز بر  ،اين با وجود
شـود و ايـن معضـل     مي افزوده ،ختالف خانوادگياز سوي زنان) مبني بر طالق و ا ويژه به(

كانون خانواده و آثار سوء  بردن ازبينخطر  بزرگ اجتماعي در هيچ زماني مانند عصر حاضر
در  اًحتم ،سوي افزايش طالق پيش رود به اي هاگر جامع. دنبال نداشته است بهناشي از آن را 

توان بـه   مي طالق و نتايج آن را تأثيراتشده  انجامطي تحقيقات . گيرد مي بحران قرارآستانة 
  :)همان( كردشرح زير بيان 

رفتارهـاي  ، اخـتالالت اضـطرابي  ، افسـردگي  خصوص به ،ايجاد اختالالت روانيالف) 
  ؛... و ،انهگر پرخاش
 ؛و زندگي ناتواني در تحمل مشكالت كارب) 

 ؛اجتماعي در بين زنان و مردان مطلقه هاي افزايش انحرافج) 

پـوچي  احساس ، ازپاافتادگي، خستگي، تنگي شكل دل بهاحساس شكست در زندگي د) 
 ؛... و ،معنايي بيو 

 ؛جنس مخالف دربارةايجاد تفكرات نامطلوب و پارانوئيدي هـ) 

 ندامت؛احساس گناه و و) 

 .خودكشيز) 

كنتـرل  سـبب   بـه كـه  شـود   مـي اين مشكالت در كودكان طالق چندين برابر  ،درنهايت
 .كنيم مي عواقب اجتماعي آن خودداري خصوص بهاحساسات خود از ذكر اين عواقب 

. چهارم دنيـا قـرار دارد  رتبة ايران از نظر آمار طالق در  اكنون هم ،شده ارائهمطابق آمار 
تشـكيل   500كننـد كـه از ميـان     مـي  نفر به مجتمع قضايي خانواده مراجعـه  2000روزانه 

. )1387، درصد مربوط به درخواست طالق است (فروتن و ميالنـي  85پرونده در هر روز 
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، 1375در ايـران در سـال   ، مربـوط هـاي   از سـوي سـازمان   شـده آمارهـاي منتشر  براساس
اين در حالي اسـت كـه در   . در هزار) 5/1( اند هجدا شد ديگر يكاز زوج  817هزار و   38

 1385اين رقم در سـال   .در هزار) 3/2( اند طالق گرفتهزوج  559هزار و  60 ،1380سال 
هـاي   طي سـال  ،ديگر عبارت به. هزار) در 1/3فقره افزايش يافته است ( 756هزار و  98به 

فقـره   270 و ،165، 106ميـانگين تعـداد    طور به و ترتيب بهروزانه  1385 و ،1380، 1375
در نيـز   1388در سـال   .)1386، طالق در كشور به ثبت رسيده است (ريـاحي و ديگـران  

 ؛برخـوردار بـوده اسـت    يدرصد 8/13اين معضل از رشدي معادل  1387سال  مقايسه با
. وقوع پيوسته اسـت  بهطالق  1ازدواج در تهران  4در ازاي هر  1388ي كه در سال طور به

طـالق   1ازدواج  6خراسان رضوي نيز در ازاي هـر  و ، قم، كردستان، هاي مازندران استان
  ).1390، (مشكي و همكاران ندا هداشت

همواره نسبت ازدواج به طالق كاهش پيدا ، دهند مي كه اين آمار و ارقام نشان گونه همان
اميد اسـت بـا    ،بنابراين كرده است و آمار طالق در كشور روند صعودي را طي كرده است.

ان و پژوهشـگر افزايش ميزان طـالق در كشـور،    ةعنايت به همين اعداد و ارقام هشداردهند
ارائة ر طالق با هدف دو عوامل مؤثر ها  شناسايي و تحليل ويژگياندركاران محترم در  دست
  ند.كنكاهش طالق تالش  برايهاي كاربردي كار راه

  
  علل و عوامل طالقدربارة پژوهش پيشينة . بررسي مباني نظري و 2

بـا خـود و   رابطـة  و در  انـد  و درگيـري  يسـامان  بهدچار ناها  امروزه شاهديم كه خانواده
روابطشـان سسـت و متزلـزل     كـه  ايناز قبيل  ؛هايي دارند فرزندانشان مسائل و دشواري

زن و شـوهر   ؛از صفا و صميميت و درنتيجه از آرامش و سـكون خبـري نيسـت    ؛است
در كنـار هـم    آنان را چون دو بيگانهشان  يوضعيت زندگ اما ،ندديگر يكدر كنار  ظاهراً

ـ    سرسامآمار طالق . قرار داده است رشـتة   اي هآور شده است و زن و مرد بـا انـدك بهان
دسـت   بـه هـا   فرزندان مهر و عطوفت را از خانواده. گسلند مي حيات خانوادگي را از هم

تربيـت  نبـود  علـت   بـه . اند هعاطف بيو  ،زودشكن ،اكثرشان زودرنج درنتيجهو آورند  نمي
هايي اسـت كـه    يسامان بهاز جمله نا ها اين. ي كودكان رو به افزايش استكار بزه، صحيح
جامعـة  سـوز   هـاي آگـاه و دل   انسان ،از اين رو. ه استشدگير نهاد مقدس خانواده  دامن

هـا و   يسـامان  بهاقدام به رفع اين نا ،توان خويشاندازة و به  خود  سهم به هركدام، انساني
درصـدد   ييهـا  ها و مقالـه  و با نوشتن كتاب اند هكرداضمحالل خانواده  مسبب مشكالت

  .اند هاصالح اين نهاد مقدس برآمد
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 احلة ماو م ءيِش من ما«: فرمودند كه ،گيريم (ع) پي مي  صادقمطلب را با كالمي از امام 
خداوند متعال آن را حـالل قـرار داده    چه آن چيز از هيچ :... الطالق نم هيال غضيا زوجلع اهللا

  .»طالق نيست و ناپسندتر ازمنفورتر نزد او ، است
ثانوية به روش تحليل  »نوسازي و طالق«تحقيقي با عنوان ) Mukai, 2004ماكاي (

ها  است و يافتهداده و مركز آمار ژاپن انجام  ،رفاه اجتماعي، ي وزارت بهداشتها هداد
ميـزان طـالق را پـايين نگـه      قبل مدرنجامعة هاي سنتي  ن است كه ارزشآحاكي از 
، رشد سريع اقتصـادي و شهرنشـيني  نتيجة در، بعد از جنگ جهاني دوم اما ،داشته بود

را اقتصادي تغييرات اساسي فرهنگي توسعة ، شكل خانواده و سبك ازدواج تغيير كرد
 تدريج بهو ميزان طالق  ،ندپيدا كردگرايش فردگرايي  تدريج به بهها  ژاپني ،آورد در پي

  .افزايش يافت
آيا بافت اجتماعي بـر ميـزان طـالق    «حقيقي با عنوان ) تLyngstad, 2006لينگستاد (

 و اقتصـادي  عوامـل ايـن مطالعـه بـا هـدف بررسـي      . انجام داده است» گذارد؟ مي تأثير
حـاكي از آن  هـا   يافتـه ، اسـت شده صورت طولي انجام  بهر طالق و داثرگذار اجتماعي 
  :است كه

  ؛آورد مي را پايينميزان طالق  در بازار ازدواج تينسبت جنسي نبودن توازنمـ 
 ؛آورد مي ميزان طالق را پايين افزايش تراكم جمعيتـ 

 ؛شود مي منجر افزايش تحصيالت زوجين به افزايش ميزان طالقـ 

 ؛رود مي طالق باالآمار  ي مردانكار بيبا افزايش نرخ ـ 

 شود. مي صد به ميزان طالق افزودهدر 10يك واحد افزايش درآمد  هردرمقابل ـ 

دورة طـالق و سرنوشـت خـانواده در    «) هم در تحقيقي با عنـوان  Cuno, 2008كونو (
 دنبـال  بـه مصـر   در: دهـد  مي گونه توضيح مصر اينجامعة ر دنوسازي را  تأثير» مدرن مصر

 يدر انتقاد از نـابرابر  بعد به 1970 و 1960 از طلب اصالح انمردو  زنان يها جنبش تالش
اجبار ، االبردن سن ازدواجب يتالش برا ،يچندزن ،يتيجنس يجداساز ،يو آموزش تييجنس

هـاي   انقـالب در تغييـر ارزش   ،مردان در صـورت طـالق  از سوي به پرداختن حق مادري 
و فراينـد   ،كشورهاي ديگر ازجمله مصـر در آن اشاعة و جوامع غربي و  اجتماعي در اروپا

ايـن  جملـة  از . دشـ زمينـه بـراي ظهـور تغييراتـي فـراهم       شدن مصر شهرنشيني و صنعتي
 و سـال بـراي مـردان    18سال بـراي زنـان و    16 به تصويب افزايش سن ازدواج تغييرات
دهـة  تـا   1940دهة فاصلةدر  ،كه طوري به ؛بود يسالگ 30ازدواج تا سن  تيعموم كاهش
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 36ايـن ميـزان بـه     1986 درصد بود و در سـال  53 سالگي 30عموميت ازدواج تا  1950
ازسـوي  ميالدي  2000ژانوية قانوني بود كه در  هاديگر از تغييريكي . درصد كاهش يافت

دنبال ايـن   . بهداد ميبه زنان بدون توافق شوهر پارلمان مصر تصويب شد كه حق طالق را 
بـه شـرح ذيـل افـزايش يافتـه       1996- 1960هاي   طالق به ازدواج طي سال ميزانتغييرات 

 و ،1986 درصد در سال 8/8 ،1976 درصد در سال 6/6 ،1960درصد در سال  9/4: است
 .1996 سال در درصد 3/11

) در مطالعات خود به اين مطلب اشاره كرده كـه دگرگـوني در خـانواده    1385اعزازي (
كـه   طـور  همان. شود مي حاصل فنّاوريهاي  رفت ر اثر پيشبهمانند ساير نهادهاي اجتماعي 

ي تكـاملي  ها هر نظريگيد، داند مي ؤثرمرا در دگرگوني خانواده  فنّاوريمورگان عامل نظرية 
آيـد و   درمـي  اي هشـكل هسـت   بـه خـانواده   كـه  ايـن زمـان و  طـي  هم به تحول نهاد خانواده 

هـاي    كه اين خود اسـاس ازدواج  ،شود اشاره دارند مي كاركردهايش به نهادهاي ديگر منتقل
  .است احساسي و عاشقانه

ي منفـي توسـعه و شهرنشـيني اشـاره     ها ه) بر جنب1385محموديان به نقل از احمدي (
از مسائل اجتمـاعي را بـا   اي  دسته، كنند مي زماني كه شهرها توسعه پيدا گويد كند و مي مي
 ،افـزايش طـالق هـم   . يكـار  بـزه و  ،فحشا، يكار بي، نشيني حاشيهآورند از جمله  مي خود
 پديدشهرها  ةروي بيتوسعة همين مسائل ناخواسته از نتيجة  در، اجتماعي اي مسئله منزلة به

  آمده است.
هـاي شخصـيتي    رخ نـيم بررسـي  «) در تحقيقي با عنـوان  1382( فر خداييظهيرالدين و 

، رفتارهـاي تكـاملي   كـه يافتنـد  به اين نتايج دست » تهرانخانوادة مراجعين طالق به دادگاه 
، افسردگي، اختالل انطباق، بدگماني، خودبيمارانگاري، ثبات بيخلق  ،يفرد نيبروابط مختل 

هـاي   رخ در نـيم هـا   ين يافتـه تـر  بـيش و هراس  ،وسواس، اضطراب، تفكر غيرمعمول، انزوا
ساز طـالق   زمينهآن است كه از عوامل  گر بياناين مطلب . اند هن طالق بوداشخصيتي مراجع

  .كردبايد به سالمت رواني زوجين نيز توجه 
در عملكـرد   مـؤثر فاكتورهـاي  «با عنوان  اي ه) در مطالع1382خسروشاهي و همكاران (

 هـاي  به عامـل اخـتالل   تر بيش» داراي تحصيالت علوم پزشكي متأهلهاي  جنسي در خانم
 و در مـردان مربـوط بـه انـزال زودرس     هـا  كه اين اخـتالل  اند هكرددر طالق اشاره  يوظعن

  .پذيري بوده است تحريكاختالل در  وظي و در زنانعن هاي اختالل
ضـعف در   را علل طالق در كشورهاي اروپايي و امريكايي پژوهشي در) 2004قطبي (

، وفــايي و خيانــت بــي، نداشــتن احســاس مســئوليت، مشــكالت مــالي، برقــراري ارتبــاط
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و نداشـتن توانـايي حـل     ،فيزيكـي يـا روحـي    ةاستفاد سوء، اعتياد، نشدن انتظارات برآورده
  .استكرده مسئله ذكر 

ـ يا جوامـع در طالعات خـود عوامـل زيـر را اسـاس طـالق      ) در م1386حسيني (  يران
نكـردن   درك، بـازي برخـي همسـران    هوس، گرايي تجمل، جا بيهاي  توقع :برشمرده است

توسـعة  ، ازدواج در سـنين پـايين  ، مورد اطرافيـان، درآمـد پـايين    بيهاي  ، دخالتديگر يك
  .و محيط زندگي ،صنعتي

از درصد  8/23) مشكالت جنسي را با فراواني Henry and Miller, 2004هنري و ميلر (
) نيـز  1385الهـي (  رحمـت . انـد  هسال ذكـر كـرد   ترين مشكالت زناشويي زوجين ميان رايج

نـين  چ هـم . ديـده نشـان داده اسـت    آسـيب هـاي   ازدواجدرصـد   91مشكالت جنسي را در 
زنـدگي  ال سـ  يك تـا پـنج   سابقةزوجين داراي  كه الهي در مطالعات خود نشان داد رحمت

 ،مشـكالت فرافـردي  زندگي مشـترك  سال يازده تا پانزده  سابقةبيش از زوجين با مشترك 
 فرهنگـي را تجربـه  هـاي   و تفـاوت  ،مشكالت اقتصادي و مسـكن ، ها هخانواددخالت  مانند
، مشـكالت مـالي   ي خـود هـا  ه) نيـز در يافتـ  Miller et al., 2003ميلر و همكاران (. كنند مي

اوقـات فراغـت را   هـاي   و فعاليت ،گيري تصميم، تعهد، خشونت، عاطفيصميميت ، جنسي
 و همكاران نين وستمنچ هم. دانند مي زناشويي هاي ين عوامل اختالفتر مهميكي از  منزلة به
)Westman et al., 2004هـاي بـد زنـدگي را عامـل افـزايش      داد رخهاي مـالي و   ) دشواري

وابستگي  تأثير«) نيز در پژوهشي با عنوان 1385زاده ( يحيي. اند هنارضايتي زناشويي برشمرد
سـاز   زمينـه به اين نتيجه دست يافت كـه مصـرف مـواد مخـدر     » دارويي بر توافق زوجيني

  .ستها هفروپاشي خانواد
 ،با كشف و تعمـق  ،تواند مي شده، تحقيق در باب طالق ارائهبا توجه به آمارها و مطالب 

فرهنگ زمينة و به ارتقاي فرهنگ جامعه در  ندكا فراهم آن رگستردة شناخت علمي و زمينة 
سازي كـانون خـانواده و    سالم برايي اجتماعي مناسب ها هنين تدوين برنامچ همزناشويي و 

موضـوع   بررسـي اين پژوهش نيز بـا   در .بينجامدبار طالق  زيانجلوگيري از پيامدها و آثار 
ر طـالق بـا   د مـؤثر و عوامـل  ها  ويژگي سعي در شناسايي و تحليلگوناگون طالق از ابعاد 

. يمدار )تبريز(كاهش طالق در استان آذربايجان شرقي  رايبهاي كاربردي كار راهارائة هدف 
كـه چـه عـواملي در افـزايش      شود مي صورت بيان  بديناصلي اين پژوهش  سؤال ،بنابراين

  طالق زوجين در تبريز نقش دارد؟
ان عزيز پژوهشگرو  مسئوالن،، اندركاران دسته اميد است نتايج اين پژوهش مورد توج

  .قرار گيرد
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 . روش پژوهش3

زوجين متقاضـي   همةآماري شامل جامعة . است كاررفته در اين پژوهش توصيفي شيوة به
كـه پـس از بررسـي    اسـت   1392در سـال   )شهر تبريز( طالق در استان آذربايجان شرقي

ارجاع به دادگاه خانواده حكـم طـالق    خانواده ودر شوراي حل اختالف ها  هاي آن پرونده
ـ  ها آن ي گيـر  نمونـه زوج بـه روش   100انـدازة  بـه   اي هصادر شده بود. از اين تعداد نمون

هـاي   ميزان آمـار طـالق طـي سـال     كه اينند. با توجه به شدتصادفي براي مطالعه انتخاب 
ي رو بـه افـزايش   گيـر  چشـم  طور بههاي اخير  گذشته در تبريز پايين بوده و در همين سال

تحقيـق  جامعـة   منزلـة  بـه اند، تبريز  دسترسنين افراد مورد مطالعه در چ همو  گذاشته است
  انتخاب شد.

  
  اجراشيوة . 4
هاي خانواده حكم طالق  طريق دادگاه از 1392سال  طيزوجين متقاضي طالق كه  همةاز 
و علـت درخواسـت    ،گـروه سـني  ، مراجعـه زمينة نحوة صادر شده بود اطالعاتي در  ها آن

 مـددكاري هـاي   فـرم  اصطالح بهمخصوص يا هاي  با استفاده از فرمها  . دادهشداخذ  طالق
و مـددكاران اجتمـاعي    ،مشـاوران ، انشناسـ  روان كـه در زمـان مصـاحبه    آوري شـد  جمع

روش . نـد بودكـرده  ن منـدرج  اي مراجعـ هـا  هدر پرونـد  شوراهاي حل اخـتالف خـانواده  
ـ هـا  هتـك پرونـد   تـك صـورت بـود كـه      بـدين ات مـذكور  استخراج اطالع ي هـا  هي نمون

نوع مراجعه و علـت اصـلي   زمينة و اطالعات در  شدندشده بررسي و بازبيني  گرفتهدرنظر
  .شدتقاضاي طالق از نظر زوجين ثبت 
هـاي   ي مورد مطالعـه پـس از بررسـي   ها هي نمونها هاطالعات استخراجي از پروند

كه همگـي از   ،ي و مشاورهشناس حوزة روانان پژوهشگران و شناس روان ازسويمتعدد 
، طبق الگوي خاصـي در  اند نور استان آذربايجان شرقي پيامهاي  اعضاي علمي دانشگاه

در طالق بودنـد  عامل تقاضاي  كه اي يعني  مشكالت اصلي ؛چهار دسته گنجانده شد
 ،مشـكالت اقتصـادي   ، ب)مشـكالت اجتمـاعي  الـف)  : ي شـد بنـد  طبقـه دسته چهار 

كـه هـر دسـته خـود شـامل      ، مشكالت فردي و شخصي د) و ،مشكالت فرهنگي  ج)
  .است مقياس خردهچندين 
آمـاري  هـاي   آمار توصيفي و درصدهاي  از روش تجزيه و تحليل اطالعات نيزمنظور  به

  .استفاده شده است
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 هاي پژوهش . يافته5
  )تبريز( آذربايجان شرقياستان  كلي در سطح طور بهعوامل طالق  .1جدول 

ف
ردي

 

 طالق عوامل
 طالق عامل نوع

 شخصي و فردي فرهنگي اقتصادي اجتماعي

   *  )مالي شديد اختالف( فقر 1
    * )شوهران تر بيش( شوهر يا زن اعتياد 2
    * نسنجيده و تحميلي هاي  ازدواج 3

4 
 زوجين فكري هاي تعارض و نداشتن تفاهم

 ديگر هم با
  * * 

  *  * غلط هاي سنت 5
 * *   نامزدي دوران بالتكليفي 6

 *    ديگر يك به زن و مرد داشتن ظن سوء 7

  *  * فاميل ديگر اعضاي و مادر و پدر مداخلة 8
 *    الكل مصرف 9

 *    قماربازي 10

 *    شوهر و زن زياد سني تفاوت 11

  *  * ديگر يك از زوجين جاي نابه هاي توقع 12
 *    وظايف ايفاي از گريز 13

 *    غيابي ازدواج 14

 *    فحاشي و تهمت 15

  *  * مهريه ميزان 16
 *    موقت ازدواج 17

  *  * ازدواج از قبل ارتباط و دوستي سابقة 18
    * مذهب در اختالف 19
    * اخالقي اصول نكردن رعايت 20
    * زوجين از يكي سوي از افتخارات كشيدنرخبه 21

22 
 و خيانت، نامشروع، هاي گذراني خوش
 زوجين پنهان و آشكار ناباب افراد با معاشرت

  * * 

 **    زور اصالت و زورمداري 23

 *   * خانواده در خشونت و قهر اعمال 24
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   *  نفقه نپرداختن 25

26 
 مالي بعد از چشمي هم و چشم و رقابت

 )طلبي تجمل(
* *   

    * تربيتي هاي تفاوت 27

 *    دارنشدن بچه و نازايي 28

 *    محبت ابرازنكردن و همسر به اعتنايي بي 29

 *    مرد بودن المكان مجهول 30

31 
   و مدرن به سنتي جامعة از عبور

 خانواده بنيان شدن سست
*  *  

 *    رواني هاي اختالل و بيماري 32

 *    كشتن به تهديد و جاني تأمين نبود 33

  *   مذهبي و شرعيه مقدسات به اهانت 34

 *    مرد بودن زنداني 35

 * *  * سكونت محل تعيين نظر از نظر  اختالف 36

   *  مرد كاري بي 37

 *    )زوج كراهت( زوجه از زوج تنفر 38
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  *   تعصب 46

47 
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كلـي در اسـتان    طـور  بـه عوامـل طـالق    ،شـود  مـي  مشـاهده  1كه در جدول  طور همان
  د.نشو مي يبند طبقهدر چهار دسته  )تبريز(آذربايجان شرقي 
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  زوج =100Nفراواني عوامل طالق با  .2جدول 

 يفراوان درصد يفراوان عامل نوع

  ياجتماع
  ياقتصاد
  يفرهنگ

 يشخص و يفرد

40  
13  
10  
34 

40%  
13%  
10%  
34% 

باالترين علت درخواست طـالق در اسـتان   ، شود مي مشاهده 2كه در جدول  طور همان
 :اين عامل ةكه از زيرمجموعاست %) 40مربوط به عامل اجتماعي ( )تبريز(آذربايجان شرقي 

دوسـتي و  سـابقة  ، ديگـر  يكجاي زوجين از  هناب هاي توقع، تحميلي و نسنجيدههاي  ازدواج
 ،%5 پـدر و مـادر و فاميـل   مداخلـة   ،%6هركدام  هاي تربيتي تفاوتو ، ارتباط قبل از ازدواج

 عوامـل تـرين   مهـم از  %2يا  1 موارد اكثراً ديگرو  ،%3شدن پيوندهاي جديد ازدواج  روبنايي
و بايـد   ندبرخورداربسياري كه از اهميت  ،اند شهرستان اين ر طالق دردثيرگذار أت اجتماعي
  .صورت گيردباره تأمل جدي در اين 

كه است %) 34( و شخصي شهرستان عامل فردياين دومين علت درخواست طالق در 
 و ديگـر  هـم فكـري زوجـين بـا     هـاي  و تعـارض  نداشـتن  تفـاهم : اين عامل ةاز زيرمجموع

نـازايي و   ،%5ازدواج پنهـاني مـرد   ، %6ركـدام  ه عالقه بالفاصله بعـد از ازدواج  نكردنابراز
وظايف  ندادن (انجام نكردن تمكين و ،محبت نكردناعتنايي به همسر و ابراز بي، نشدن دار بچه

ر طالق در دگذار تأثيرعوامل ترين  مهماز % 2يا  1اكثراً موارد  ديگرو %، 3م ازناشويي) هركد
 نيـ در ا ديـ با اندركاران دستو است توجه درخور كه اين آمار ، اند شهرستان مورد پژوهش

  .باشند يمناسب يكارها راهبه فكر  زمينه
%) و 13( ياقتصـاد  يهـا   عامـل  بـه  مربـوط  طالق درخواست علت نيچهارم و نيسوم

 ي مردكار بياختالف شديد مالي و : عامل اقتصادي ةكه از زيرمجموعاست %) 10فرهنگي (
عامـل   ةاز زيرمجموعـ  و ؛%2از بعد مالي  ويژه بهچشمي  همرقابت و چشم و  و %5هركدام 
هـاي   يگـذران  خـوش  ،%6ديگـر   يكفكري زوجين با  هاي و تعارض نداشتن تفاهم :فرهنگي
و  ،مـدرن جامعـة  سـنتي بـه   جامعـة  عبـور از   ،خيانت و معاشرت با افراد نابـاب ، نامشروع
الق در شهرسـتان  ر افـزايش طـ  دگـذار  تأثيراز عوامل  %2هركدام  شدن بنيان خانواده سست
تـر   خفيـف خيلـي   و شخصـي  اين عوامل از عوامل اجتماعي و فردي هايتأثيركه  ،تبريزند
  .طلبد مي ها آنو انرژي اندكي براي حل است 
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  مشتركهاي  عوامل طالق به تفكيك عامل .3جدول 
 شخصي و فردي ياقتصاد يفرهنگ ياجتماع يفراوان عامل نوع

 * * زوج 12 زوج 1 34 شخصي و فردي

 * * * زوج 2 13 اقتصادي

 زوج 12 * * زوج 30 10 فرهنگي

 زوج 1 زوج 2 زوج 30 * 40 اجتماعي

. اسـت عوامل مشـتركي   تأثيرو تحت نيست يك عامل  فقطها  علت طالق اكثريت زوج
% از عوامـل  30، عالوه بر خود عوامل اجتماعي ،در عامل اجتماعي، 3ي جدول ها هطبق داد

. اسـت شخصـي   و عوامل فردي تأثير% تحت 1عوامل فرهنگي و  تأثيرتحت ها  طالق زوج
 تـأثير تحـت  ها  % از عوامل طالق زوج2، عالوه بر خود عوامل اقتصادي ،در عامل اقتصادي

% از عوامـل طـالق   30، عالوه بر عوامل فرهنگـي  ،در عامل فرهنگي .عوامل اجتماعي است
در . اسـت  شخصـي  و عوامل فـردي  يرتأث% تحت 12عوامل اجتماعي و  تأثيرتحت ها  زوج

ها  % از عوامل طالق زوج1، شخصي و عالوه بر خود عوامل فردي ،شخصي و عامل فردي
  .است عوامل فرهنگي تأثير% تحت 12عوامل اجتماعي و  تأثيرتحت 

  
  

  زوج =100Nبا  1392 در سال ،)تبريز(طالق در استان آذربايجان شرقي عوامل  .1 نمودار

اجتماعي فرهنگي اقتصادي شخصي -فردي 

تعداد

40

30

20

 عوامل طالق
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 گيري . نتيجه6

سـاز   زمينـه عوامل مرتبط بـا ناسـازگاري زناشـويي و    مطالعة  هدف اصلي پژوهش حاضر
نتايج اين پژوهش  .است )شهر تبريز كالن(استان آذربايجان شرقي مطلقة طالق در زوجين 

: از اند عبارت ترتيب به ين درصد علل درخواست طالق از نظر زوجينتر بيشنشان داد كه 
و عوامل  ،%)13( عوامل اقتصادي، %)34فردي ( و عوامل شخصي، %)40اجتماعي (عوامل 

  .%)10فرهنگي (
ي آن هـا  هبه يك بعد عامل و يا زيرمجموع فقطها  علل طالق اكثريت زوج ،از طرفي

ي ايـن پـژوهش بـا    هـا  هنتايج و يافتـ . است عوامل مشتركي تأثيرو تحت نيست مربوط 
 و همكـاران  وسـتمن ، )Lyngstad, 2006لينگسـتاد ( ، )Mukai, 2004ي ماكـاي ( هـا  هيافت

)Westman et al., 2004( ،كونو )Cuno, 2008 1385الهي ( رحمتي ها هنين با يافتچ هم) و( ،
 و بـا است خوان  سو و هم ) در اكثر عوامل هم1390مشكي و همكاران ( و ،)1385اعزازي (

هـاي   با توجه به بررسـي  ،از طرفي خوان. ) ناهم1389) و سعادتي (1390ي هنريان (ها هيافت
با  ،عوامل اقتصاديحوزة در  خصوص به ،علل طالقدربارة حاضر نتايج پژوهش  ،شده انجام

وستمن و  ،)1990)، ويدانوف (1993)، كوردك (1989مارتين و بومباس (ي ها سينتايج برر
توسلي ، )1376لي (خلي، )1372گلشن (هاي   و در ايران با نتايج پژوهش ،)2004همكاران (

يكـي از   نين تفاوت فرهنگـي زوجـين  چ هم) مطابقت ندارد. 1376و ساروخاني ( ،)1390(
جامعة تواند منبعث از نزديكي فرهنگي اكثر زوجين  مي ترين علل طالق است. اين امر پايين

) ايـن عامـل نقـش    1993( پـژوهش كـوردك   نا برب كه اينآماري پژوهش حاضر باشد و يا 
نـين ايـن يافتـه در پـژوهش     چ هـم  ندارد؛زناشويي و طالق  هاي پيدايش اختالفمهمي در 

و  ،)1383پـور (  تقـي ، )1379مختـاري ( ، )1376سـاروخاني ( هـاي    حاضر با نتايج پژوهش
  .يستسو ن ) هم1387آقاجاني مرسا (

ــه شــناخت عوامــل منفــي   ــا توجــه ب ــدگي زناشــويي و آگــاهي از دگــذار تأثيرب ر زن
 هـا  تك اين معضل تكن كرد جزم درصدد برطرف يعزم با بايد ،ن عواملي ايها هزيرمجموع

 درنتيجـه ن اين حيطه از علوم برآييم تا بتـوانيم شـاهد خـانواده و    اگيري از متخصص بهرهبا 
  شوند: كارهايي مؤثر در كاهش طالق بيان مي در پايان راه .سالم باشيم اي هجامع
و اخالقـي در تحكـيم    ،اسـالمي  ،دينـي  يهـا  هلفـ ؤآموزش و استفاده از فرهنگ و م .1

  ؛ي خانوادهها هپاي
 هاي نظير معضل ،بط اعضاي خانوادهاجدي با عوامل فرسايش رومقابلة ي و گير پيش .2

  ؛گوناگون با طرق يكار بيو  ،اعتياد، مفاسد اجتماعي، فرهنگي
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  سرسري؛گيرانه و  سهلهاي  جلوگيري از ازدواج .3
  ؛زن و شوهريهاي  و نقش ،هاانتظار، ها ويژگي. آموزش آگاهي از 4
هاي زندگي در مراحل و سنين مختلف از طريق نهادهاي فرهنگي  . آموزش مهارت5

  ؛و آموزشي
  ؛هاي شخصيتي زوجين كردن تفاوت . قبول6
  ؛ها هبين خانواد وگو گفت. فراگيركردن فرهنگ 7
  ازدواج؛خانواده قبل و بعد از مشاورة مراكز آموزشي توسعة . 8
و جوانـان قبـل از   هـا   ي آموزش مديريت حل بحران براي خانوادهها هبرگزاري كارگا. 9

  اند؛ هايي كه دچار اختالف زوجازدواج و 
براي دختران و پسـراني كـه   ، ازدواجزمينة ي آموزش حقوقي در ها ه. برگزاري كارگا10

  ؛ازدواج قرار دارند ةستانآدر 
  ؛جوانان ةروحي دربارةافزايي والدين  دانش. آموزش و 11
  فرزندان؛بدون آگاهي و بينش در زندگي ي ها لت. پرهيز خانواده از دخا12
  خانواده؛و صميميت در  ،معنويت، . تقويت اخالق13
  ناپسند؛غيراخالقي و ي ها ت. پرهيز زوجين از معاشر14
  .تك اعضاي خانواده تكحفظ آرامش و سالمت رواني براي . تالش 15
  
  نوشت پي

  .است شده انجام نور  اميپ دانشگاه يمال تيحما با كه است يپژوهش از مستخرج مقاله نيا. 1
  
  نامه كتاب

 ، تهران: نشر علم.طالق و ازدواج ينيهمسرگز يشناس جامعه). 1387آقاجاني مرسا، حسين (
  ، تهران: سمت.ياجتماع انحرافات يشناس جامعه). 1383احمدي، حبيب (

نيـا،   ، ترجمة م. تبريزي و ع. علـوي )يستميس نگرش در عمل و نظر( خانواده مشاورة). 1382استريت، اي. (
  تهران: فراروان.

 ، ترجمة عابدي و منشئي، تهران: رشد.يدرمان ييزناشو). 1380برنستاين، فليپ اچ.، و مارسي تي. برنستاين (
متقاضـي طـالق   بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر تقاضـاي طـالق زوجـين    ). «1383پور، غالمرضا ( تقي

نامة كارشناسي ارشد، تهـران:   ، پايان»79-80هاي  مراجعين مركز مشاورة طالق شهر ساري طي سال
  دانشگاه علوم بهزيستي.
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عوامل اجتماعي مؤثر بر طـالق طـي دهـة اخيـر (مـورد      ). «1390عباس و علي غياثي ندوشن ( توسلي، غالم
 .4، دورة سوم، ش ايران اجتماعي ةتوسع مطالعات، )»86- 80هاي  مطالعه استان يزد، سال

هاي ارتباطي پيش از ازدواج بر افزايش رضايت  بررسي اثربخشي آموزش مهارت). «1386جعفري، عليرضا (
 ، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ابهر.1، ش يرفتار علوم نامة فصل، »زناشويي پس از ازدواج

 ، تهران: نشر سليمان.طالق و خانواده يختگيگس نظام يشناس جامعه). 1386حسيني، سيدحسن (

ساز  تعيين ميزان شيوع انواع اختالالت عملكرد جنسي، شيوع عوامل سبب). «1382خسروشاهي و همكاران (
، اولـين همـايش خـانواده و    »و ارتباط بين برخي فاكتورهاي مؤثر در عملكـرد جنسـي در زنـان متأهـل    

 مشكالت جنسي، تهران.

نامة كارشناسي ارشد، مديريت دولتـي   ، پايان»بررسي علل طالق در استان يزد« ).1376خليلي، محمدحسين (
 ريزي استان يزد. يزد، مركز آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه

شناسي  شناسي زندگي زناشويي در شهر اصفهان و ارائة مدلي جهت آسيب آسيب). «1385اللهي، ف. ( رحمت
 سي ارشد، دانشگاه اصفهان.نامة كارشنا ، پايان»زندگي زوجين

، »شناختي ميزان گرايش بـه طـالق (مطالعـة مـوردي كرمانشـاه)      تحليل جامعه). «1370روكس پروف، ايان. (
 .3ش  ، دورة پنجم،زنان پژوهش نامة فصل

 و يپزشـك  علـوم  دانشكدة مجلة، »بررسي علل طالق در شهر گناباد). «1381ريحاني، طيبه و محمود عجم (
 .8، افق دانش، ش گناباد يدرمان خدمات

 ، تهران: دانشگاه تهران.آن عوامل و تيواقع شناخت در يپژوهش طالق،). 1376ساروخاني، باقر (

 مجلة، »تعيين فراواني علل طالق در مراجعين به دادگاه خانوادة اهواز). «1389سعادتي، نسرين و امير ديبايي (
 اپيدميولوژي ايران، دورة پنجم.نامة ششمين كنگرة  ، ويژهيتندرست و دانش

دار و  بررسي ميزان رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه« ).1385( همكاران و ليال مقدم، صادق
 .2، دورة دوازدهم، ش دانش افق مجلة، »ها همسران آن

هاي شخصـيتي مـراجعين طـالق بـه دادگـاه       رخ بررسي نيم). «1382فر ( خدايي ظهيرالدين، عليرضا و فاطمه
 .25، ش ضيف يپژوهش ـ يعلم نامة فصل، »خانوادة تهران

كننـده   بررسي شيوع اختالالت جنسي در متقاضيان طالق مراجعه). «1387فروتن، سيد كاظم و مريم ميالني (
 .78، ش 16، دانشگاه شاهد، س دانشور يپژوهشـ  يعلم نامة ماه، »به مجتمع قضايي خانواده

، »بررسي رابطة سالمت رواني با رضايت زناشويي در زنـان شـاغل  ). «1390فوالدي، اصغر و زهرا تيموري (
 ـ كاربردي بهزيستي استان آذربايجان شرقي. شناسي خانواده، دانشگاه علمي اولين همايش علمي آسيب

لل و عوامل مؤثر بر بروز آسيب اجتماعي طـالق در جامعـة   بررسي توصيفي ع). «1386كاملي، محمدجواد (
 .3، ش 9، س يانتظام دانش نامة فصل، »ايران

در  1364- 70هـاي   بررسي طالق و عوامل اجتماعي جمعيتـي مـؤثر بـر آن در سـال    ). «1372گلشن، صياد (
 نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكدة علوم اجتماعي. ، پايان»شهرستان خوي

 .دارالحديث فرهنگي ةمؤسس: قم ،5ج  ،الحكمه زانيم). 1325( محمد ،يشهر ير يمحمد
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بررسـي رابطـة طـالق و توسـعة اقتصـادي اجتمـاعي در       ). «1389محموديان، حسين و حسام خـدامرادي ( 
 .23، دورة جديد، ش ياجتماع تيامن مطالعات نامة فصل، »هاي كشور  شهرستان

نامة كارشناسي ارشد،  ، پايان»77- 79هاي  علل طالق در استان يزد در سالبررسي ). «1379مختاري، حسين (
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