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  1ازمنظر خطرپذيري طالق ياي تهرانه هناسي خانوادش هگون
  
  2يحمدا ياميد عل

  
  )15/02/97 پذيرش خيتار، 16/02/96 افتيدر خي(تار

  
  چكيده

دي ح هاي خانوادگي است. اهميت طالق به ياي مهم در زندگه بطالق يكي از آسي
يد، آ يآن پديد م را كه در پايداري يتوان سالمت خانواده و تغييرات است كه مي

ست آورد، اما به اين موضوع كمتر توجه شده است كه د هاي طالق به خصاسطة شاو هب
ا ه ها سفيد ديد. وضعيت اغلب خانواديتوان همواره سياه  يطالق و وضعيت خانواده را نم

يان ديگر، بايد طيفي را در نظر گرفت ب هازحيث سالمت و استحكام خاكستري است. ب
ن خانوادة كامالً سالم و پايداري قرار دارد كه در آن احتمال و خطر وي آس ككه ي

ريختگي سامان خانواده و طالق  مه هدر سوي ديگر، بطالق نزديك به صفر است، و 
نفري از زنان متأهل تهراني انجام شده  1200ي ا هتحقيق حاضر با نمونوجود دارد. 

اي ه جر و تكريمي براي زوهم هي است كه خجستا هامن شاست. ابزار تحقيق پرس
ناسي با توجه ش هند. متناسب با ابعاد متغير خطر طالق، نوعي گونا هرفته اجرا كردگ قطال

ارائة  ،رين يافتة تحقيقت مست آمده است. مهد هبه تهديدهاي خانواده و خطر طالق ب
شد كه  ناي عادي بوده است. در اين تحقيق روشه هي خطر طالق در خانوادسناش هگون

ردن آن، بين متغيرهاي ميزان ك لاشتن متغير قشر اجتماعي يا كنترد هنگا با ثابت
بنابراين،  ؛ودش يستگي بسيار ضعيفي برقرار مب متهديدهاي خانواده و خطر طالق، ه

مواجه باشيم كه با وجود سطح تهديد باال، خطر طالق در  يايه هممكن است با خانواد
  آنها اندك است يا برعكس.

________________________________________________________ 
ش سفاركه به »طالق در شهر تهران يشناسوعيش«است با عنوان  يقين مقاله برگرفته و مستخرج از تحقي. ا1

 تهران صورت گرفته است. يشهردار يو فرهنگ يمعاونت اجتماع

  omidaliahmadi@gmail.com         انيآشت واحد ياسالم آزاد دانشگاه ،يشناس. گروه جامعه2
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  : خطر طالق در خانواده، تهديدهاي خانواده، طالق، خانوادة ايراني.كليديگان اژو
  

  بيان مسئله
اي گسيختگي خانواده و انحالل قانوني، شرعي و عرفي ازدواج با شروط و مقرراتي طالق به گونه

ندي است كه با تجربة ياز ديدگاه گاتمن، طالق فرآ ).169، 1375(تقوي،  شودخاص گفته مي
طريق ورود به موقعيت  شود و با تالش براي حل تعارض ازفي هر دو زوج شروع ميبحران عاط

). روند 193: 1389ابد (يوسفي و سهرابي، يو سبك زندگي جديد خاتمه مي هاجديد با نقش
و دهة اخير نسبتاً ثابت بوده د يشد و در يكر هطالق در جوامع انساني در چند دهة گذشته روب

اي مجدد به طالق ختم ه جدرصد از ازدوا 60ها و  جهاي اول زو جز ازدوادرصد ا 50است. حدود 
  . )1019: 2002كوهن، ود (ش يم

ا با درصد رشد ساالنة تعداد كل جمعيت در كشور ه جمقايسة درصد رشد ساالنة تعداد ازدوا
ا ه جا، رشد ساالنة تعداد ازدواه لاس نهد كه طي همة ايد ينشان م 1390- 1365اي ه لطي سا

در كشور از متوسط رشد ساالنة جمعيت كشور بيشتر بوده است. اين تفاوت نيز غالباً ناشي از 
ور تدريجي نسبت طالق به ازدواج ط هب 1390تا  1380تغييرات ساختار سني جمعيت است. از 

طالق روي  23/10ازدواج،  100، درمقابل هر 1380حوي كه در سال ن هافزايش يافته است، ب
طالق روي داده است. اين تغيير در 32/16ازدواج،  100، درمقابل هر 1390سال داد و در  يم

، رشد زياد شتابان 1388رسد، ضمن آنكه تا سال  يظر من هار شتابان بيساله بس هبازة زماني د
اي پيش شده است. اين نكته با توجه به آنكه ه لاره، چندبرابر ساب يك ه، ب1388نبوده و پس از 

(مجموعه  هد جاي تأمل داردد يا در سال اول و دوم ازدواج روي مه قالبخش بزرگي از ط
آخرين اطالع دردسترس شاهد آن است كه در سال  ).1392اطالعات آماري ثبت احوال، 

ازدواج،  100مقابل هر  بارت ديگر، درع هاست؛ ب 4,2ده ش تاي ثبه قسبت ازدواج به طالن 1394
  .1بت رسيده استث هطالق ب 23

ي در يك ا هوان آن را صرفاً حادثت يدادي مهم در زندگي خانواده است، نم اگرچه طالق روي
ند و در زماني ك يدريج رشد مت همقطع خانواده تلقي كرد. طالق در متن مناسبات خانوادگي ب

اي ديگر مناسب باشد، همسران را وادار به ه نكه زمينه براي گسيختن خانواده بيش از زما
________________________________________________________ 

 يشده ط تثب يهاطالق يآمار ةسيو مقا يبررس«) 1396خانواده و ازدواج ( يخبرـ  يليتحل گاهيمهرخانه، پا. 1
 .   http://mehrkhane.com: در سترسيد ،95تا  90 ياه لسا
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ا وجود دارد، شدت و ضعف آن ه هند؛ بنابراين، خطر طالق همواره و در همة خانوادك يجدايي م
وان در هر مقطع، با شناخت اندازة آن، خانواده را از خطر دور كرد. ت يگرفتني است و م هانداز

 ش يايادن به اين سؤال مهم دربارة اندازة خطر، الزم است به علل يا داليل افزاد خپس از پاس
  كاهش خطر طالق هم پرداخته شود.

اي عادي شهر تهران ازحيث نزديكي و دوري به ه همقاله، سعي خواهد شد تا خانواد  در اين
  ناسي صورت گيرد.ش هي، گونا هخطر طالق توصيف شوند و سپس با استفاده از امكان تحليل خوش

زيادي درباب  هد اين است كه تاكنون مطالعاتد يآنچه به پرسش اين تحقيق وجاهت م
اي عادي كمتر بررسي شده است. در ه هطالق صورت گرفته است، اما خطر طالق در خانواد

ناسي دارند و اين ش ها ازحيث خطر طالق قابليت گونه هود كه خانوادش يمقاله نشان داده م اين
ند وات يو تهديدهاي خانواده، م يناسي، با توجه به متغيرهاي ديگري چون قشر اجتماعش هگون

  معناي جديدي از اين مفهوم ارائه كند.
  

  اي پژوهشه شپرس
  هد:د يا پاسخ مه شپژوهش حاضر به اين پرس

ا ه هيري كرد و خانوادگ هاي شهر تهران اندازه هوان ميزان خطر طالق را در خانوادت يالف. چگونه م
  وند؟ ش يندي مب هايي دسته هيث به چه گونح نازاي

  ازحيث خطر طالق اهميت بيشتري دارند؟ ها هناسي خانوادش هب. كدام متغيرها در گون
 

  پيشينة پژوهش
، ماليت مشكالط، تبااري اربرقردر  ضعفق را بيشتر به طال، مريكاييو اپايي ي اروهاركشودر 
دة ستفاءاسود، عتيارات، اانتظن انشد هآوردبر، خيانتو  اييفو بي ،ليتس مسئوحسااشتن اند

ا استناد به بانند در ايران، د يمرتبط م مشكل حلنايي اتو تنشاندو  يحرو يافيزيكي و  جنسي
دن نكر كان، درهمسري ـبرخزي با سهو، يياگر لتجما، ج بيده، توقعات ش مانجي اها هشوپژ

ست ه اشدن بياق طالمرتبط با اليل از د بعضين، فيااطرليل اد بي هاي لتخاو د ديگر يك
  ).37: 1390مشكي و همكاران ؛ نقل از1382، ي(قطب

رتيب، ت هند كه بيشترين علل تقاضاي طالق، با هنشان داد). 738:1386زرگر و نشاط دوست (
است. رحيمي نشان ه جا و بيماري رواني يكي از زوه همشكالت ارتباطي، اعتياد، دخالت خانواد
اري، ك يكردن، بن نند از: عدم تفاهم اخالقي، تمكيا تداده است كه علل و عوامل طالق عبار

سيف  ت مالي و اقتصادي، اعتياد، دخالت ديگران، اختالف سطح سواد و اختالف سني.مشكال
رتيب، نداشتن توافق ت هاي طالق، به تنشان داده است كه عل ).141: 1372الهي ننه كران(
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ودن، ب مكردن، عقين ناخالقي، اختالف خانوادگي، اختالف داخلي، نداشتن سازگاري، اعتياد، تمكي
  دادن خرجي است. نداشتن بچه و ن

ند از نداشتن توافق اخالقي، ا تبرخي از علل طالق عبار«مينه گفته است: ز نساروخاني دراي
ودن و نازايي زن، ندادن ب متنفر و كراهت زوجه، تنفر و كراهت زوج، اختالفات خانوادگي، عقي

اي ديگر، ه ناي زوج، داشتن زه يودن زوج، بدرفتاري زوج، بيمارب ينفقه، اختالف سن، زندان
(ساروخاني: » اري، آزار بدون علتك ياعتياد، انحراف زوجه، عدم تمكين، فساد اخالقي زوج، ب

 دخالت د كه ميزانان هنشان داد )1390فاتحي دهاقاني و نظري( در تحقيقات جديد،). 1376

 ييزناشو زندگي رضايت ا،ه جزو منزلت بين تفاوت ميزان همسران،  زندگي در اي اطرافيانج يب

 كه ندا هداشت طالق تأثير به گرايش ميزان بر مستقيم كلش بهطالق  پيامدهاي از مثبت تصور و

 تفاوت منزلتي ميزان و اه جزو در زندگي اطرافيان ايج يب دخالت ميزان يان، متغيرهايم نازاي

  ند.ا هداشت طالق به گرايش ميزان را بر تأثير بيشترين اه جزو
اي اجتماعي در ه ه) تحقيقي دربارة رابطة طالق با شبك1394(تركماناسكافي نوغاني و 
اي ه تند كه حمايت، انسجام، قوت پيوند و فعاليا هد و نتيجه گرفتان هشهر مشهد انجام داد

مشترك با صميميت با همسر رابطه دارند و صميميت با همسر بيشترين تأثير را بر طالق 
  عاطفي داشته است.

 
  مباني نظري

ند. پيدايش طالق ممكن است ا عشناختي در تحليل طالق بسيار متنو يكردهاي جامعهها و رو نظريه
در تغييرات عمومي و كالن نظام اجتماعي و فرهنگي ريشه داشته باشد، نظير ميزان توسعة 

ازماني اجتماعي، اختالل در نظم نهادين؛ يا ممكن است به عوامل سطح س يفرهنگي، بـاجتماعي
مثل تأثير نظام خانواده، نظام ارتباطات، مناسبات شهروندي، مناسبات ديني، ميانه مربوط باشد، 

ان دارد به عوامل سطح خرد مربوط باشد، ازجمله كنظام آموزشي و تربيتي؛ و در آخر، ام
اي سني، جنسي، نوبت والدت، وضع مناسبات فرد با اعضاي خانواده و... . در اينجا، صرفاً ه يويژگ
  ود:ش يار رفته است اشاره مك هندي علل طالق بب هي كه در دستا هرين نظريت مبه مه

  
  نزلة نظام اجتماعيم هخانواده ب

هاي زناشويي  يي كوچك است كه در آن تعهدات اجتماعي و علقه"ما"يا  "اجتماع"خانواده 
با پشتوانة تعامل گرم و انتشاري ) ن و مرد(زكم دونفر سبتاً پايدار بين دست) نپيوند دوستي(
نزلة يك اجتماع كوچك، مانند هر اجتماع م هدر خانواده، ب ).69: 1375(چلبي،  جود داردو
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و دوم علقة  1د: اول تعهدشو ميلحاظ مفهومي اساسي تلقي ديگر، دو عنصر اجتماعي به
حاظ مفهومي، در تعهد نوعي ضرورت ل هب«اجتماعي. دربارة تعهد ذكر اين نكته ضروري است كه 

). در خانواده نيز تعهد 70(همان، » براي كسي در انجام چيزي نهفته است: ضرورت
ضرورتاً بايد درقبال كل خانواده يا هريك از اعضا بارت ديگر، ع بهود؛ ر ميار ك هعنا بم نميه هب

  حساس كند:(تعهد) ا ك اعضاي آن از چهارنظر در خود ضرورت انجام تكليفت تك
  ) Aده (الف) درقبال كنترل منابع اقتصادي در خانوا

  ) Gب) درقبال اهداف جمعي در خانواده (
  ـ ارتباطي در خانواده پ) درقبال مناسبات اجتماعي

  اي خانوادگي.ه شت) درقبال ارز
 توان ميوجود داشته باشد. با توجه به ابعاد علقة ارتباطي،  2در خانواده بايد علقة اجتماعي

) ب) علقه در Aخانوادگي ( نبستا هددر ب ) علقهلف: اري از آن دست يافتت خصعناي مشم به
) ت) علقه در فهم I) پ) علقة اجتماعي به خانواده و اعضاي آن (Gتنسيق اجتماعي محيط (

 .)Lهني (ذ نروابط بي

با علقة اجتماعي هنجار اجتماعي در معناي دوركيمي  3نتيجة تركيب تعهد اجتماعي«ازآنجاكه 
  هنجار است.، عنصر در تحليل خانوادهرين ت مهم گفت توان مي)، 71: 1375(چلبي، » است
ذير در خانوادة ايراني، پ هاده و واقعيات مشاهدد يروهاي  لحاظ نظري و با توجه به تحول هب

وان گفت دو نشانة اساسي تضعيف نهاد خانواده در ايران ممكن است كاهش تعهدات ت يم
در كليت نظام خانواده يا در هر  اي خانوادگي باشد؛ بنابراين، اگره هخانوادگي و نيز كاهش علق

حتمال قوي، ميزان طالق در ا هيني كرد كه بب شوان پيت يخانواده با اين دو نشانه مواجه شويم، م
  جامعه يا احتمال وقوع طالق در يك خانواده افزايش يابد. 

  )1394احمدي، (منبع: عليا و ارتباط آن با خانواده ه م. مفاهيم نظرية نظا1جدول 
نظام   خرده

  كنش
عال
 ئم

تكاليف
 كاركردي

پاسداران
 نظم

مصاديق در
 خانواده

اعمال
 نظم

نوع حيله
  يا تخلف

نوع 
  طالق

سطح و نوع 
  طالق

سطح  
  واقعيت

  پول  سازگاري A  اقتصاد

حقوق، رابطة
مالي، 

امكانات 
مالي، 
 تجهيزات

اقتدار 
  (توانايي)

حيلة 
  علمي

مالي ـ 
  پولي

تخطي از 
سازگاري 
محيطي/ 
فردي / 

واني ر

  - عيني
  خرد

________________________________________________________ 
1. Commitment 
2. Interest 
3. Communal Commitment 
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نظام   خرده
  كنش

عال
 ئم

تكاليف
 كاركردي

پاسداران
 نظم

مصاديق در
 خانواده

اعمال
 نظم

نوع حيله
  يا تخلف

نوع 
  طالق

سطح و نوع 
  طالق

سطح  
  واقعيت

  فيزيولوژيك

    سياست
G 

هدف
تسلط و   زور  رسي

حيلة   پيروي  گيري متصمي
  قدرتي  ايدئولوژيك

تخطي از 
مقررات و 
  هنجارها

عيني 
  ـ كالن

  تعهد  انسجام  I  اجتماع

روابط
همكاري 
روابط 

زوجيني و 
 زناشويي

حيلة   جذبه
  تعهدي  اخالقي

تخطي از 
معرفت 
  اخالقي

ذهني 
  ـ خرد

 L  فرهنگ
ظ وحف
داشت  نگه

 الگو
  انديشه

اعتقادات و
آداب و 
 رسوم

حيلة   تسلط
  اي هانديش  فلسفي

تخطي از 
معرفت 
  علمي

  ذهني

 

نزلة پديده يا آسيبي اجتماعي، داراي ابعاد و عوامل گوناگون م هواقعيت اجتماعي طالق، ب
گون وقوع و ندي عوامل گوناب هاي مختلف به طبقه هوان از ديدگات ياست. براي درك اين تنوع م

اي تحقيق، به دو معيار براي ه تشيوع طالق پرداخت. در ادامه، متناسب با اهداف و ضرور
  عيني.ـ. پيوستار ذهني2كالن . پيوستار خردـ1ردازيم: پ يندي مب هطبق

ورت قابل ص نيا هكالن كمتر نيست، بـعيني، كه اهميت آن از پيوستار خردـپيوستار ذهني
ينجا، نظر بر اين است كه يك انگارة اجتماعي تلفيقي، بايد به چهار سطح تشريح است: در ا

توان از چهار  بندي كنيم، مي ه بخواهيم علل طالق را طبقهك يواقعيت اجتماعي بپردازد. درصورت
الن، مثل كـ  ي. علل ذهن2نجاري؛ ه يالن؛ مثل بكـ  ي. علل عين1دسته علت صحبت كرد: 

رد، مثل وضعيت سني، جنسي، فيزيولوژيك و خـ  يل عين. عل3هاي هنجاري؛  اختالل
ا يا ه جرد، مثل شناخت و تعاريف و معناشناسي متفاوت بين زوخـ  ي. علل ذهن4شناختي؛  نروا

  ا. ه شندي مسائل و ارزب تتفاوت در اولوي
  

  )1394احمدي، (منبع: علييني و خرد و كالن از متغيرهاي مؤثر بر طالق عـ  يندي ذهنب ه. دست2جدول 
  ذهنيـمتغيرهاي خرد ذهني ذهنيـمتغيرهاي كالن

ايباورهاي مذهبي، پيوند مذهبي، تحميلي
ودن ازدواج، تصور از مشكالت ب يغيرتحميل

امعه/ فرهنگ، جني، يپس از طالق، تعصب د
يني و بدبيني، سكوالريزم، فردگرايي، ب شخو

ليبراليزم، مذهب و دين، ميزان آگاهي از 
اني نژادي و س مپيش از ازدواج، ناهنقش 

مذهبي، نظر خانواده و دوستان فرد دربارة 
  جوي شريكو تاي جسه هطالق، هزين

شدن انتظارات از ن هناسي رواني، برآوردشباعتماد زوج، آسي 
ا، بهرة هوشي، تجربة ه جزو ينقش همسري، بلوغ اجتماع

الدبودن، تمايل به زندگي مستقل، خشنودي جنسي، و كت
رك و تفاهم اخالقي، رضامندي زناشويي، سطح اطالعات د

دربارة زوج قبل از ازدواج، عدم توافق دربارة داشتن فرزند، 
عدم تفاهم و فقدان ارتباطات، عدم عالقه، عقالنيت فرد، 
عوامل حوزة اضطراب، فكركردن به طالق، معنويت زناشويي، 

  ارتباطي، نارضايتي كلي زناشويي - اي اجتماعيه تمهار
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  ذهنيـمتغيرهاي خرد ذهني ذهنيـمتغيرهاي كالن
  خرد طالق كالن

ذيري اقتصادي، اجتماعي وپ بآسي
عاطفي، شيوع طالق در جامعة محل 
زندگي، قوميت، مليت، منطقة سكونت، 
نسبت جنسي در جامعه، نژاد، ميزان 

شيني، رابطة ن هطالق در جامعه، حاشي
خانوادگي با خويشاوندان همسر و 

 اي اقتصاديه يدوستان، سخت
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دين مطلقه و ميزان تنش بين والدين جداشده داشتن وال
اجتماعي، رابطة  يهمسان همسرقبل از طالق، 
ا، سن ه جا، سن، اختالف سن زوه جخويشاوندي بين زو

سي، تحصيالت زنان و مردان، ر شهنگام ازدواج و طالق، پي
تحصيالت دانشگاهي، تفاوت تحصيالت، پايگاه اجتماعي، 

شغل مردان، عدم  مالكيت منزل مسكوني، شغل فرد،
ا اشتغال شوهر، ميزان درآمد زن، مرد و كل درآمد ياشتغال 
اشي غيرمختوم به ازدواج و منجر به ازدواج، ب مو فقر، ه

اشي، شروع روابط جنسي ب مهاي سريالي و مدت هاشيب مه
و داشتن شريك جنسي قبل از ازدواج، رابطة جنسي 

خستين برخورد اجباري و غيرداوطلبانه، فاصلة زماني بين ن
با شروع روابط، شيوة ازدواج، طول دورة زندگي مشترك، 

ا دفعات يده پس از ازدواج، سابقة ازدواج ش ياي سپره لسا
ازدواج، ازدواج بدون روابط جنسي، ازدواج مجدد، نارضايتي 
از رابطة جنسي و مسائل جنسي، نگرش به داشتن فرزندان 

فرزندان از  بيشتر، جنس فرزند، داشتن فرزند، داشتن
اي العالج ه ياي مختلف، اعتياد همسر و بيماره جازدوا

داري ي(سرطان)، رابطة فرد با خويشاوندان خود، خيانت، پا
اي زناشويي، ه ضخانوادة پدري، خشونت خانگي، تعار

ميزان تعامل زناشويي، تعداد فرزند و تعداد فرزندان طرفين 
در امور منزل، طالق، تعهد به وظايف خانوادگي، تقسيم كار 

جداكردن امور مالي، جنس متقاضي طالق، حمايت 
اجتماعي، روابط فراازدواجي شريك، دخالت خانواده و 

داشتن شغل همسر، سازگاري زناشويي، ن تدوستان، دوس
ك يودن ب يشوهر، سيگار بازبودن ودل دستسخاوتمندي و 

اي همسر، ميزان همكاري، ه تا هردونفر، غفلت از خواسي
ي شخصي و ها ياي سنگين خانوادگي، ناسازگاره تمسئولي

اجتماعي شوهر، نسبت وظايف و  هاي يخانوادگي، ناهنجار
  لبيط تمساوا هايشتكاليف ازدواج، نق

  عينيـمتغيرهاي خرد عيني عينيـمتغيرهاي كالن
  

ا را طرح كرد و به برخي ه هوان برخي فرضيت يده، مش مبرمبناي مرور مطالعات انجا
ا و ه ها دربارة چگونگي و چيستي و چرايي واقعيت طالق پرداخت. اين فرضيه يينب شپي

  اند: شرح ذيل به اه بيني پيش
ند. اين تهديد در طي چرخة ك يي تهديد ما ه. طالق آسيبي است كه هر خانواده را تا انداز1

  ند.ك يزندگي خانواده تغيير م
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 عد از طالقك بيمواجهند، همواره به آن زه با اندا يك ايي كه بهه ه. خطر طالق براي خانواد 2
اي ه هعد مختلف از مخاطرمربوط نيست. ممكن است دو خانواده با خطرپذيري يكسان از دو ب

  طالق در رنج باشند.
وان با توجه به طرح پارسونزي به چهار بعد اقتصاد، مديريت، ت ي. ابعاد خطر طالق را م3

  ط دانست.اجتماع  و فرهنگ در خانواده مرتب
ده ش هند و با تركيب ابعاد گفتا يندي به عوامل ذهني و عينب ه. عوامل خطر طالق قابل طبق4

  وان به چهارگونه از علل يا عوامل طالق دست يافت.ت يم
طالق از يك مورد به مورد ديگر متفاوت است، اما  . نسبت اثر عوامل ايجادكنندة خطر5
ار (در اين تحقيق) و اقشار د هزنان شاغل يا خان ايي در خطر طالق دره تمشابه توان مي

  اجتماعي مختلف پيدا كرد.
  

  روش پژوهش
ار رود تا ك هناسي مطرح بوده است، ضرورتاً الزم بوده است روشي بش هآنجاكه در تحقيق گون از

ليل، روش تحقيق از نوع تجربة مستقيم و مقطعي بوده است د نميه هاين امكان را فراهم سازد. ب
ي، امكان ا هوري شدند. سپس، با تحليل خوشآ عا ازطريق تحقيق پيمايشي جمه هادو د
  ناسي فراهم شده است.ش هگون

گانه در تابستان  22جامعة آماري تحقيق را كلية زنان متأهل شهر تهران در تمام مناطق 
تعداد،  بوده است. از اين نفر ميليون5/1ند. تعداد تقريبي اين زنان ا هتشكيل داد 1393سال 
ي ا هيري خوشگ هند. شيوة نمونا هثابة نمونه تحت مطالعه قرار گرفتم هخانواده ب 1200

يري به اطالعات موجود در شهرداري تهران دربارة گ هي بوده است. براي نمونا هچندمرحل
اي موجود در مناطق مراجعه شد و با توجه به تعداد ساكنان هر بلوك شهري، ه يندب كبلو

  اختصاص يافت.ها  ها و محله هطق، ناحينمونه به منا
  

  تعريف عملياتي متغيرها
  رح است:ش نتعريف عملي و مقدماتي برخي از متغيرهاي تحقيق به اي

  هر و تكريميم هسيلة مقياسي كه خجستو هاين متغير ب خانواده: يزان خطر طالق برايم .1
(khojastemehr and takrimi) ر برده و تصحيح اك هدر استان خوزستان ب 1386در

اي اين ابزار اشاره ه هاي تحقيق به گويه هيري شده است. در بخش يافتگ هانداز) 2009ند (ا هكرد
  خواهد شد. براي تشخيص ميزان اعتبار مقياس از تحليل عاملي استفاده شده است.
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هر و تكريمي م هبا استناد به تحقيق خجست زن: يطالق ازسو يتقاضا يل اصليدال .2
ود. ش يرين عوامل درخواست طالق ازسوي زنان به چهار دستة كلي تقسيم مت ممه )،1386(

  البته، ممكن است اين عوامل داليل فردي براي تقاضاي طالق زنان نيز ناميده شود:
 اي همسره تغفلت از خواس - 

 شا هاي اجتماعي شوهر و خانواده تضعف مهار - 

 اي اجتماعي شوهره يناهنجار - 

 ي و خانوادگي شوهر و زنناسازگاري شخص - 

 
  . ابعاد مفهومي خطر طالق در خانواده1نمودار 

اي پاسخگو به ه هميزان تهديدپذيري خانواده ازطريق جمع نمر: خانواده يدپذيري. تهد3
  يد:آ يست مد هاي ذيل به هگوي

، يدرمان ياه هنيدر پرداخت هز ي، ناتوانياقتصاد ينداشتن مسكن مناسب، ورشكستگ
ماهانه،  ياه هنياپذير هزن لش تحميرپرست خانواده، كاهش سطح رفاه، افزاس يارك يب

ن يب يخانواده، بروز اختالف خانوادگ يدر امور مربوط به اعضا يظمن يسرپرست، ب يازكارافتادگ
مشكالت  وفصل حلدر  يف، ناتوانيسرپرست خانواده در انجام وظا ين و فرزندان، كوتاهيوالد

شوهر به  ي، عدم تعهد اخالقييزناشو ياز زندگ يتين اعضا، نارضايب ين اعضا، ناهماهنگيب
مانه با همسر، عدم تفاهم زن يرصميف و غين با فرزندان، روابط ضعيهمسر، رابطة نامناسب والد

خطر پذيري 
طالق در 
خانواده

غفلت از 
خواست هاي 

همسر

ضعف مهارت 
هاي اجتماعي 

شوهر و 
خانوادهاش

ناهنجاري هاي 
اجتماعي شوهر

ناسازگاري  
شخصي و 

خانوادگي شوهر  
زن و
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زن  ينيو بدب يعتمادا يشوهر در امور، ب ياري مو شوهر، ازدواج مجدد همسر، عدم مشاركت و ه
ان، عدم ياز اعضا، طالق اطراف يكياد ين از فرزندان، اعتيوالد يتيگر، نارضايد كيو شوهر به 

ورت ص ه، گذران فراغت شوهر بيت هنجارها ازجانب فرزندان، اختالف بر سر مسائل اعتقاديرعا
از  يكياز فرزندان و مهاجرت  يكي، ترك منزل ييفرزندان، اختالفات زناشو ي، بزهكاريانفراد
  خانواده به خارج كشور. ياعضا

 
  

  اي پژوهشه هافتي
  يف جامعة آماريالف. توص

گانة شهر تهران 22اي ساكن در مناطق ه هپاسخگويان اين تحقيق زنان متأهل در خانواد
درصد زنان  63ند. نماي ميزان تحصيالت زنان مدرك تحصيلي ديپلم بوده است. نزديك به ا هبود

ند. مدرك ا هواد بودس يد آنان برصد كند و كمتر از يا هديپلم يا مدرك تحصيلي زيرديپلم داشت
درصد جامعه مشاهده شده است و كساني كه مدرك باالتر از  37فوق ديپلم و باالتر در 

  ند.ا هدرصد جامعه را تشكيل داد 3/6ند ا هكارشناسي داشت
ار د هدرصد خان 6/66ند. ا هدرصد زنان شاغل و بازنشسته بود 25نظر وضع اشتغال، نزديك  از

ند. اين توزيع با توزيع وضعيت اشتغال زنان در مناطق شهري ا هيا دانشجو بود ارك يو بقيه ب
يث نمونة خوبي از جامعة آماري برداشته شده است. ح نهد ازايد يتقريباً معادل است و نشان م

ند و توزيع ا هاي متفاوت سني قرار داشته هده در گروش يبايد در نظر داشت كه زنانِ بررس
  سد.ر يظر من هبنا واقعي بم نمده برايآ تسد هب

اي داراي ه هاي مستقل و خانواده هنظر نحوة زندگي، براي كسب اطالع از نسبت خانواد از
اي زن و شوهري با/ بدون فرزند/ ه ها، خانواده هدرصد از خانواد 89ملحق (خانواده با ملحقات)، 

 7درصد بقيه، تقريباً  11از ي دانست و ا هوان آنها را با تسامح هستت يند كه ما هفرزندان بود
  درصد نيز در خانة پدري زن. 4ند و ا هردك يدرصد از زنان در خانة پدرشوهر زندگي م

انگين يده برحسب زمان تشكيل خانواده متفاوت است. مش ياي بررسه هتعداد فرزندان خانواد
دوفرزندي و  فرزند است. نما در جامعة تحت بررسي 78/1ا حدود ه هتعداد فرزندان در خانواد

درصد  8/74ا كمتر دارند يايي كه دو فرزند ه هرزندي است. درصد كل خانوادف كپس از آن ت
  ابد. ي يدرصد ارتقا م 5/94است و تا چهار فرزندي، اين نسبت به 
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اي معمولي با توجه به ه ها و ابعاد مختلف خطر طالق در خانواده لب. شناخت عام
  نگرش زنان

ده، اين متغير به ش ملياتي متغير شدت خطر طالق و تحليل عاملي انجابا توجه به تعريف عم
اي ه هاي ذيل تقسيم شده است. گفتني است كه تعداد گويه لچهار بعد يا عامل به شرح جدو

  د. ان هندي شدب هورت ذيل دستص هگويه بوده است كه ب 93مقياس مورد استفاده 
  

   "اي همسره تغفلت شوهر از خواس"اي بعد ه هار گوي. توزيع تعداد، ميانگين و انحراف معي3جدول 
  متغير شدت خطر طالق در خانواده

  اريانحراف مع  نيانگيم همسرياهتغفلت شوهر از خواس  فيرد
  0,82874  2,0438 ندكياري كمك نمدهشوهرم در خان  1
  0,79252  1,9926 شوهرم با من دربارة خرج و دخل پول تضاد دارد  2
  0,81806  1,9841 هددياي مختلف هديه نمهتدر مناسبشوهرم به من  3
  0,81366  1,9701 ندكياي من قدرداني نمهششوهرم از تال  4
  0,80973  1,956 اندديشوهرم اميدها و آرزوهاي مرا نم  5
  0,82748  1,9381 ندكيشوهرم با من دربارة موضوعات روزانه مشورت نم  6
  0,80569  1,9341 كندينمهاي من توجهيمندهشوهرم به عالق  7
  0,82497  1,931 ظم استنيشوهرم نامرتب و ب  8
  0,81031  1,9149 شوهرم با من دربارة وظايف خارج از خانه تضاد دارد  9
  0,79713  1,8924 خش عمل نكرده استبتايش رضايههشوهرم در عمل به وعد  10
  0,79642  1,8875 دكنيكار خارج از خانة من توجه نمهايگيشوهرم به خست  11
  0,7993  1,8865 كندميشوهرم اشتباهات مرا فراموش ن  12
  0,80287  1,8646 همدفيشوهرم مسائل مرا نم  13
  0,81334  1,8597 شوهرم موافق ادامة تحصيل من نيست  14
  0,81334  1,8597 ندكيشوهرم نداشتن بچه را تحمل نم  15
  0,80028  1,843 ذاردگيت نمشوهرم با من و فرزندانش براي تفريح وق  16
  0,7759  1,8329 شوهرم طاقت مواجهه با مسائل زندگي را ندارد  17
  0,79645  1,8237 ي نيستاهدر رفتار مناسب داشتن، شوهرم آدم باتجرب  18
  0,77167  1,8115 شوهرم مهارت كافي براي مواجهه با مسائل روزانه را ندارد  19
  0,80069  1,8081 م نداردايربارة بيمارردي كافي با من ددمشوهرم ه  20
  0,7874  1,8047 ندكيشوهرم مرا در مشكالت حمايت نم  21
  0,78804  1,7977 ندكيشوهرم نيازهاي عاطفي مرا تأمين نم  22
  0,77085  1,7964 ي براي زندگي ندارداهشوهرم برنام  23
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  0,77614  1,7875 ندكيشوهرم داشتن روابط با خانوادة مرا تحمل نم  24
  0,76412  1,7757 ندكيشوهرم مرا خشنود نم  25
  0,80148  1,7746 ذراندگيشوهرم زماني را با دوستانش بدون دانستن من م  26
  0,78479  1,7734 ندكيشوهرم به هشدارهاي من دربارة زنان غريبه توجه نم  27
  0,79175  1,7669 ن نيستبيششوهرم خو  28
  0,77322  1,7614 ندكيبرآورده نمشوهرم نيازهاي مالي مرا  29
  0,77355  1,7553 ندكيشوهرم رازهاي خانواده را برمال م  30
  0,77808  1,7507 هدديردن پول خودم را به من نمكجشوهرم اجازة خر  31
  0,75152  1,7189 ندكيشوهرم درمقابل ديگران آداب معاشرت را رعايت نم  32
  0,74839  1,6958 يستذير نپتشوهرم درقبال من مسئولي  33
  0,74476  1,679 شوهرم مطمئن نيست  34
  0,73682  1,6785 من از ازدواج با شوهرم پشيمان هستم  35
  0,74478  1,6614 شوهرم براي من بخشنده نيست  36
  0,7302  1,6586 شوهرم براي من محترم نيست  37
  0,7347  1,6505 شوهرم دروغگوست  38
  0,7427  1,6454 دكنيرآورده نمشوهرم نيازهاي جنسي مرا ب  39
  0,70839  1,5568 شوهرم را دوست ندارم  40

  
غفلت شوهر از «اولين بعد از ابعاد چهارگانة متغير شدت خطر طالق عبارت است از: 

رين ت يا حاكي است كه عمومه هگويه است. داد 40اين بعد مشتمل بر ». اي همسره تخواس
  د از: ان تتيب عباررت ها به ها در كلية خانواده تغفل

شوهرم با من دربارة خرج و دخل پول تضاد «، »ندك ياري كمك نمد هشوهرم در خان«
اي من ه ششوهرم از تال«، »هدد ياي مختلف هديه نمه تشوهرم به من در مناسب«، »دارد

شوهرم با من دربارة «، »اندد يشوهرم اميدها و آرزوهاي مرا نم«، »ندك يقدرداني نم
  ».ندك يمن توجه نم هاي مندي هشوهرم به عالق«، »ندك يزانه مشورت نمموضوعات رو

اي ه هاست. ميانگين مجموع نمر 1,5و كمترين ميانگين  2مده آ تسد هباالترين ميانگين ب
بوده است؛  72,45براي كل پاسخگويان » اي همسره تغفلت از خواس«اي متغير ه هگوي

  بوده است. 1,81براي هر گويه » اي همسره تخواسغفلت از «بارت ديگر، ميانگين ميزان ع هب
 و شوهر ياجتماع هاي تمهار ضعف« بعد ياه يهگو اريمع انحراف و نيانگيم تعداد، عيتوز. 4 جدول

  خانواده در طالق خطر شدت ريمتغ ،»اش هخانواد
  اريانحراف مع  نيانگيم  شا هشوهر و خانواد ياجتماع ياه تضعف مهار يها تحال  فيرد

  0,83168  1,9737 م لجوج استشوهر  1
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  اريانحراف مع  نيانگيم  شا هشوهر و خانواد ياجتماع ياه تضعف مهار يها تحال  فيرد
  0,79947  1,8831 ندكيشوهرم چيزهايي را از من پنهان م  2
  0,79664  1,8638 نندكيان فضولي مميخويشاوندان همسرم در زندگ  3
  0,81428  1,8517 اوري دارددششوهرم پي  4
  0,78958  1,8453 من عموماً بدخلقم  5
  0,79781  1,8406 حد دارندازخويشاوندان سببي از ما انتظارات بيش  6
  0,78529  1,8068 بين شوهرم و من تضاد زباني وجود دارد  7
  0,7804  1,7978 ندكميوييرشدر تضادها شوهرم تر  8
  0,79317  1,7953 شوهرم رفتار متكبرانه دارد  9
  0,78043  1,7914 وز استتهشوهرم كين  10
  0,76604  1,7862 ننده استكهشوهرم در تضادهاي كوچك مبالغ  11
  0,78776  1,7745 با خويشاوندان سببي تضاد داريم  12
  0,78776  1,7745 دكنيرزيدن به من كوتاهي موقشوهرم در عش  13
  0,77588  1,7713 نندكيحترامي مايخانوادة شوهر به من ب  14
  0,7712  1,7713 شوهرم مرا محدود كرده است  15
  0,76963  1,765 ن استبينشوهرم ده  16
  0,79152  1,7582 ر استگيتشوهرم سخ  17
  0,76828  1,7555 بين شوهرم و من سوءتفاهم وجود دارد  18
  0,76754  1,7448 شوهرم دودل و مذبذب است  19
  0,76088  1,7441 شوهرم بددهن است  20
  0,7555  1,724 ندكيشوهرم به من توهين م  21
  0,74696  1,7078 بين شوهرم و من احترام گم شده است  22
  0,74171  1,6921 ندكيشوهرم مرا با همسر ديگران مقايسه م  23
  0,76069  1,675 شوهرم در هنگام مقاربت جنسي تقاضاهاي غيرمعمول دارد  24
اي بهتري براي ازدواج داشتههسشوهرم اين نكته را كه شان  25

  ندك ياست اظهار م
1,6726  0,76099  

  0,72442  1,6673 ندكيخانوادة خودش رد مودن بابلليل مشغودهشوهرم مرا ب  26
  0,73293  1,6626 ندكيشوهرم به من حسادت م  27
  0,72417  1,6181 شوهرم از نظر رواني مشكل دارد  28
  0,698661  1,60674 ندزيشوهرم به من آسيب م  29
  0,7165  1,5811 ندكيشوهرم به زن مانند برده نگاه م  30
  0,69184  1,5753 شوهرم به من سوءظن دارد  31
  0,70394  1,5686 ندكيشوهرم مرا تهديد به طالق م  32
  0,68811  1,5483 نندكيخانوادة شوهرم براي طالق ما را تشويق م  33
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اي ه تضعف مهار«دومين بعد از ابعاد چهارگانة متغير شدت خطر طالق عبارت است از: 

ا حاكي است كه ه هيه است. دادگو 33اين بعد مشتمل بر ». شا هاجتماعي شوهر و خانواد
  ند از: ا ترتيب عبارت ها به ها در كلية خانواده فرين ضعت يعموم

خويشاوندان همسرم در «، »ندك يشوهرم چيزهايي را از من پنهان م«، »شوهرم لجوج است«
خويشاوندان «، »من عموماً بدخلقم«، »اوري داردد ششوهرم پي«، »نندك يان فضولي مم يزندگ

  ».بين شوهرم و من تضاد زباني وجود دارد«، »ازحد دارند ما انتظارات بيش سببي از
هد د ياست. اين داده نشان م 1,54و كمترين ميانگين  1,97مده آ تسد هباالترين ميانگين ب 

بوده است؛  57,39اي اين متغير برابر با ه هاي پاسخگويان براي كل گويه هميانگين كل نمر
  بوده است.  1,73هر گويه  بارت ديگر، ميانگينع هب

 
 ريمتغ ،»شوهر ياجتماع هاي يناهنجار« بعد هاي يهگو اريمع انحراف و نيانگيم تعداد، عيتوز. 5 جدول

  خانواده در طالق خطر شدت
اريانحراف معنيانگيماي اجتماعي شوهرهيجارنناه  فيرد

1,84270,82463شوهرم ولخرج است  1
1,71590,78791ازدنيشوهرم به خودش م  2
1,68610,76319ردازدپيازحد به دوستانش مشوهرم زياده  3

1,68280,77144شوهرم برخي مسائل اخالقي دارد  4
1,67190,76205رابطة شوهرم با مردم زياد مناسب نيست  5
1,6570,75426شوهرم دهان بدبويي دارد  6

1,58260,71813از استبسو و هوجتشوهرم لذ  7
1,57950,73967شوهرم شاغل نيست  8
1,49670,69489شوهرم به الكل اعتياد دارد  9

1,4860,67792شوهرم سوءمصرف مواد مخدر دارد  10

  
اي ه يناهنجار«سومين بعد از ابعاد چهارگانة متغير شدت خطر طالق عبارت است از: 

ا ه فرين ضعت يي است كه عموما حاكه هگويه است. داد10اين بعد مشتمل بر ». اجتماعي شوهر
  د از: ان ترتيب عبارت ها به هدر كلية خانواد

ازحد به دوستانش  شوهرم زياده«، »ازدن يشوهرم به خودش م«، »شوهرم ولخرج است«
رابطة شوهرم با مردم زياد مناسب «، »شوهرم برخي مسائل اخالقي دارد«، »ردازدپ يم

 ».نيست
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اي ه هاست. ميانگين كل نمر 1,48و كمترين ميانگين  1,8مده آ تدس بهباالترين ميانگين 
بارت ديگر، ميانگين هر ع هبوده است؛ ب 16,39اي اين متغير برابر با ه هپاسخگويان براي كل گوي

  بوده است.  1,63گويه 
  

ناسازگاري شخصي و خانوادگي «بعد  هاي يه. توزيع تعداد، ميانگين و انحراف معيار گو6جدول 
  متغير شدت خطر طالق در خانواده ، »شوهر و زن

انحراف معيار  ميانگينشوهر و زنيو خانوادگيشخصيناسازگار  فيرد

 0,78607 1,7895ندكيوجهي متيشوهرم به ظاهر خودش ب  1

 0,77915 1,7761نداهاي پدر ما با هم ناسازگار بودههموقعيت اقتصادي خانواد  2

 0,77724 1,7481 اريماي پدري ناسازگههدر سنن خانواد  3

 0,75032 1,7434اي پدري ناسازگاريمههدر موقعيت اجتماعي خانواد  4

 0,75729 1,7222در ظواهر ما با هم ناسازگاريم  5

6   ندا هازدواج ما موافق نبود باخويشاوندان سببي  1,7205 0,76955 

 0,74116 1,6772شوهرم اجتماعي نيست  7

 0,73928 1,6564 سي براي من استشوهرم فاقد جاذبه جن  8

 0,72992 1,6222جنسي نداردةشوهرم براي من جاذب  9

 0,70806 1,6137ودشيشوهرم براي ميهمانان احترام قائل نم  10

  
ناسازگاري «چهارمين بعد از ابعاد چهارگانة متغير شدت خطر طالق عبارت است از: 

ا حاكي است كه ه هگويه است. داد10بر  اين بعد مشتمل». شخصي و خانوادگي شوهر و زن
  د از: ان ترتيب عبارت ها به هة خانواديا در كله يرين ناسازگارت يعموم

اي پدر ما با ه هموقعيت اقتصادي خانواد«، »ندك يوجهي مت يشوهرم به ظاهر خودش ب«
عي در موقعيت اجتما«، »اي پدري ناسازگاريمه هدر سنن خانواد«، »ندا ههم ناسازگار بود

 ».در ظواهر ما با هم ناسازگاريم«، »اي پدري ناسازگاريمه هخانواد

اي ه هاست. ميانگين كل نمر 1,61و كمترين ميانگين  1,78مده آ تسد هباالترين ميانگين ب
بارت ديگر، ميانگين هر ع هبوده است؛ ب 17,09اي اين متغير برابر با  ه هپاسخگويان براي كل گوي

  بوده است.  1,55گويه 
  

  ناسي خانواده ازنظر خطر طالقش هج. گون
اي شهر تهران، ازحيث خطر طالق، با استفاده از شيوة ه هندي از خانوادب هنظور ارائة طبقم هب

) شدت 1راتبي در برنامة اس.پي.اس.اس و با درنظرگرفتن چهار متغير م هي سلسلا هتحليل خوش
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) مرحلة چرخة زندگي 4؛ و ) قشر اجتماعي3) شدت تهديدشدن خانواده؛ 2خطر طالق؛ 
  اي تهراني برحسب خطر طالق فراهم شد.ه هناسي از خانوادش هخانواده، امكان ارائة گون

ناسي اهميت دارد اين است كه بتوانيم وضعيت هر خانوادة ش هگفتني است آنچه در گون
ت ديگر، بارع ها تشخيص دهيم؛ به هكي) از گونيفرضي را ازحيث نزديكي به يكي (و الزاماً به 

ناسي نهفته است. اينكه چه ش هگون يارگيرك هناسي به قابليت آن در عمل و بش هصحت گون
ند يند، فرع بر فرآا يندب ها قابل طبقه هده در هريك از گونش ياي بررسه هتعداد خانواده از خانواد

 ناسي است.ش هگون
 ي از خطر طالق در خانواده ا هخوشسيلة تحليل و هده بش هاي ساخته هتوزيع فراواني نسبي گون .7جدول 

 درصد تجمعي  درصد معتبر  خانواده ازحيث خطر طالق ياه هگون

پاسخگويان واقع در 
 ناسيش هگون

 24,524,5 1گونة 

 2549,5 2گونة

 2675,5 3گونة

 87,7 12,2 4گونة 

 12,3100 5گونة

 -100 جمع

 
درصد  12ك يا و دو گونة ديگر هره هد از خانواددرص 25تقريباً هريك  3و  2و  1اي ه هگون

  ند. ا ها را در خود جاي داده هاز خانواد
فكيك هريك از ابعاد چهارگانه يا ت ها را نشان دهيم، به هاي گونه ياگر بخواهيم ويژگ

 ل خواهد بود:يورت ذص ها به ها، وضعيت هريك از گونه سقيام خرده
 اي تهرانيه هي از خطر طالق در خانوادا هة تحليل خوشسيلو هده بش هاي ساخته ه. گون8جدول 

  اه هگون
غفلت از 

 ياه تخواس
  شوهر

ي ها تضعف مهار
شوهر و  ياجتماع

  شا هخانواد

 ياه ريناهنجا
 ياجتماع
  شوهر

 يناسازگار
و  يشخص

خانوادگي 
  شوهر و زن

شدت 
خطر طالق 
در خانواده

شدت 
دات يتهد

  خانواده

نمرة قشر 
  اجتماعي

1  43,8 67,4 11,9 12,6 119,9 52,5 15 

2  46,3 67 13,5 14,2 129,9 128,7 16,5 

3  83,6 56,1 20,0 20,4 193,5 87,9 15,9 

4  88,5 67,4 18,5 19,1 193,6 142,6 15,8 

5  92,0 67 17,6 19,9 196,7 54,6 14,5 

 15,6 92 159,98 16,7 15,9 46,1 71,1  جمع
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انه ازنظر ابعاد متغير شدت خطر طالق در گ جپناي ه هود، گونش يور كه مالحظه مط نهما
ا، ه هاي جدي دارند. در بين گونه تخانواده، قشر اجتماعي و شدت تهديدهاي خانوادگي تفاو

اي ه هسه گونه به قشر متوسط، يك گونه به قشر پايين و يك گونه به قشر سطح باالي خانواد
دو قشر سطح پايين و باال بيشتر بود و تنوع اي ه هتهراني تعلق دارد. احتماالً، اگر نسبت خانواد

ليل تراكم د هد. اما، بش ياي بيشتري در هريك از دو قشر شناسايي مه هبيشتري داشتند، گون
قشر متوسط ساكن در تهران، و احيانًا پاسخگويي بهتر ايشان به سؤاالت، اين قشر نقش 

  ا دارد.   ه هري دربين گونت گپررن
  

  يريگ هخالصه و نتيج
  اي اساسي تحقيق پاسخ داده شود.ه شود به پرسش ير اين قسمت سعي مد

اي ه هوان ميزان خطر طالق را در خانوادت يچگونه م«پرسش نخست تحقيق اين بود كه 
  » وند؟ش يندي مب هايي دسته هيث به چه گونح نا ازايه هيري كرد و خانوادگ هشهر تهران انداز

هر و تكريمي، كه پيش از اين م هاوليه از مقياس خجسترسش، با استفادة پ نبراي پاسخ به اي
اي ه ت) مهار2اي همسر؛ ه ت) غفلت از خواس1اي ه تار رفته بود، از قسمك هدر خوزستان ب

) ناسازگاري شخصي و 4اي اجتماعي شوهر؛ ه ي) ناهنجار3ش؛ ا هاجتماعي شوهر و خانواد
  خانوادگي شوهر و زن استفاده شد.

  بوده و ميانگين آن  120تا  40داراي دامنة » اي همسره تواسغفلت شوهر از خ«بعد
  محاسبه شده است. 72,4
  بوده و  97تا  33داراي دامنة » شا هاي اجتماعي شوهر و خانواده تضعف مهار«بعد

  محاسبه شده است. 59ميانگين آن 
  16,3بوده و ميانگين آن  30تا  10داراي دامنة » اي اجتماعي شوهره يناهنجار«بعد 

  محاسبه شده است.
  بوده و ميانگين  30تا  10داراي دامنة » ناسازگاري شخصي و خانوادگي شوهر و زن«بعد

  محاسبه شده است. 17آن 
 »163,5بوده و ميانگين آن  256تا  80داراي دامنة » شدت خطر طالق در خانواده 

نمرة خطر ور متوسط ط هجمله اين است كه در شهر تهران ب محاسبه شده است. معناي اين
اررفته است. اين ك هنزلة حداكثر خطر طالق، با توجه به مقياس بم هب 256از  163,5طالق 

ندازة نيمي از حداكثر مقدار ممكن آن در شهر تهران ا ههندة وجود خطر طالق بد نموضوع نشا
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طر در رتيب، نمرة خت نيا هوان محاسبه كرد. بت ياست. اين موضوع را دربارة چهار بعد ديگر نيز م
 رار است:ق نايچهار بعد ديگر از

  ؛45,25برابر با » اي همسره تغفلت شوهر از خواس«نمرة خطر طالق از بعد 

  ؛45,38برابر با » شا هاي اجتماعي شوهر و خانواده تضعف مهار«نمرة خطر طالق از بعد 

  ؛40,75برابر با » اي اجتماعي شوهره يناهنجار«نمرة خطر طالق از بعد 

 است. 42,5برابر با » ناسازگاري شخصي و خانوادگي شوهر و زن«طالق از بعد  نمرة خطر 

  است.  100از  50ر از ت نبنابراين، شدت خطر طالق در كل شهر تهران، كمي پايي
ا ازحيث خطر ه هناسي خانوادش هكدام متغيرها در گون«ورت بوده است: ص نيا هپرسش دوم ب

  »طالق اهميت بيشتري دارند؟
مده براي شش متغير (چهار بعد آ تسد هرسش، با استفاده از اطالعات بپ نخ به ايبراي پاس

متغير شدت خطر طالق در خانواده (كه پيش از اين ذكر شد)، شدت تهديدشدن خانواده و قشر 
ند كه ا هراتبي، پنج گونة اصلي شناسايي شدم هي سلسلا هاجتماعي)، و با استفاده از تحليل خوش

  ند از:ا تعبار
 مك يپايين و شدت خطر طالق خيل اي قشر متوسط با تهديد خيليه هونة اول: خانوادگ

  تهديد) اي مستحكم قشر متوسط و كمه ه(خانواد
اي  ه(خانواد اي اقشار سطح باال با تهديدشدن زياد، اما خطر طالق كمه هگونة دوم: خانواد

  مستحكم قشر سطح باال با تهديدهاي زياد)
 يادز ياي اقشار متوسط با تهديدشدن متوسط، اما خطر طالق خيله هگونة سوم: خانواد

  ي قشر متوسط غيرمستحكم با تهديدشدن متوسط)ها ه(خانواد
 ياد و خطر طالق زيادز ياي اقشار متوسط با تهديدشدن خيله هگونة چهارم: خانواد

  اي قشر متوسط غيرمستحكم پرتهديد)ه ه(خانواد
م، اما شدت خطر طالق ك يح پايين با تهديد خيلاي اقشار سطه هگونة پنجم: خانواد

  اي قشر سطح پايين غيرمستحكم و تهديد زياد)ه ه(خانواد يادز يخيل
ي ازنظر ابعاد متغير شدت خطر طالق در خانواده، قشر ا ياي جده تانه تفاوگ جاي پنه هگون

توسط، يك گونه ا، سه گونه به قشر مه هاجتماعي و شدت تهديدهاي خانوادگي دارند. دربين گون
اي تهراني تعلق دارد. احتماالً، اگر ه هبه قشر سطح پايين و يك گونه به قشر سطح باالي خانواد

اي بيشتري ه هاي دو قشر سطح پايين و باال بيشتر بود و تنوع بيشتري داشت، گونه هنسبت خانواد
اكن در تهران و احياناً ليل تراكم قشر متوسط سد هد. اما، بش يدر هريك از اين دو قشر شناسايي م

  ا دارد.  ه هري دربين گونت گا، اين قشر نقش پررنه شپاسخگويي بهتر ايشان به پرس
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ناسي الزم است گفته شود كه دو عامل خطر طالق و تهديدهاي ش هدر توضيح اين گون
 ايه خفته را با توجه به پاسگ شاي واقعي تركيب شده و پنج گونة پيه هاسطة دادو هخانواده ب

اي مختلف آن ه تست داده است. طبيعي است كه با تركيب اين دو متغير و شدد هپاسخگويان ب
ي با ا هوانند فرضي باشند و رابطت يا صرفاً مه ههايت گونه رسيد، اما بقية گونن يتوان به ب مي

  واقعيت ندارند.
دهاي ناسي، توضيح اين نكته الزم است كه قشر اجتماعي و تهديش هدر تحليل اين گون

ند. اگرچه قشر ا هتني بودم نخانواده، غالباً متغيرهايي بيروني (بيرون از سازمان خانواده) يا برو
هند، هردو د ير قرار مياجتماعي و تهديدهاي خانواده اركان مختلف خانواده را تحت تأث

ن وند. تهديدهاي اقتصادي، وضعيت كالش يمتغيرهايي هستند كه از بيرون بر خانواده تحميل م
ك در نظام كلي جامعه، از متغيرهاي يجامعه، مناسبات اقشار اجتماعي با هم و جايگاه هر

ضعف «، »اي همسره تغفلت از خواس«ذيرند و متغيرهاي چهارگانة پ يبيروني خانواده تأثير م
ناسازگاري «و » اي اجتماعي شوهره يناهنجار«، »شا هاي اجتماعي شوهر و خانواده تمهار

متغيرهايي دروني هستند؛ بنابراين، توجه به متغيرهاي » دگي شوهر و زنشخصي و خانوا
اسي است؛ چراكه بسيار ديده شده است كه خانواده با شن هبيروني و دروني از امتيازات اين گون

  وجود اوضاع نامناسب بيروني، ازحيث دروني وضعيتي پذيرفتني داشته است يا برعكس.
نظري، متغيرهاي كالن و خرد مؤثر بر خطر طالق و در  ايه لبنابراين، با توجه به تحلي

فهم و نگرش زن درباب «اي خرد خانواده، مثل ه يژگيتحليل نهايي وضعيت كلي جامعه و و
ه در ك ننندة خطر طالق باشند. چناك نوانند تعييت ياز جهات گوناگون م» اش هشوهر و خانواد

وانند از ت يخانوادگي م هاي علقهو كاهش مباني نظري نيز گفته شد، كاهش تعهدات خانوادگي 
ودن تعهدات ب نوبي پاييخ هرين عوامل تهديد نظام خانواده محسوب شوند. نتايج تحقيق بت ممه

اي داراي ه هاي خانوادگي را دربين شوهران زنان پاسخگو و طبعاً در خانواده هخانوادگي و علق
 هد. د يخطر زياد طالق نشان م

  
  پيشنهادها

وان سخن گفت: اول، پيشنهاد براي محققان بعدي؛ و دوم، ت ياز دو دسته پيشنهاد م جمال،ا هب
ناسي هرچه بهتر از خطر ش هود براي گونش يي. به محققان پيشنهاد ما هپيشنهادهاي مداخل

اي مرزي را در دو سوي طيف سالمت و انسجام خانواده بررسي كنند و ه هطالق، خانواد
ور مجزا يا در مقايسه با ط ها را نيز به هبل از فرزندآوري) و بقية خانواداي بدو ازدواج (قه هخانواد

اي خانوادگي هم در خطرپذيري طالق مهم ه شا و ارزه شسد نگرر يظر من ههم بررسي كنند. ب
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وان ت يي، ما هباشند كه الزم است در تحقيقات ديگر بررسي شوند. در بحث پيشنهادهاي مداخل
اري و ورشكستگي و ناامني اقتصادي ك يخانواده، مانند خطر ب از ضرورت كاهش تهديدهاي

م يا براي تشكيل خانواده، تنظه جاي اجتماعي زوه تسخن گفت و در بعد خرد از افزايش مهار
  يان آورد. م هبهتر روابط خانواده با خويشاوندان و درك بهتر همسران از وظايف خانوادگي سخن ب
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