
 

 151 -126؛ 1396، پاييز 3 ةشمار ،يازدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة
126  

  
  
  

  
  دربارة نگرش به طالق  شده انجامفراتحليل مطالعات 

  1394-1382ي ها سالدر 
  

  3، فاطمه محمدزاده2، منصوره هدايتي1حسنيمحمدرضا 
  

  )15/02/97 پذيرش خيتار، 28/04/96 افتيدر خي(تار
  چكيده

اي است كه اوضاع فرهنگي و اجتماعي جامعه را بازتاب نگرش به طالق همچون آيينه
تواند در كاهش كيفيت زندگي زناشويي و احتمال بروز طالق در  يمدهد. اين موضوع مي

زندگي همسران نقش مؤثري داشته باشد. هدف اصلي پژوهش حاضر، فراتحليل مطالعات 
بر اين نگرش است. پژوهش  مؤثردربارة نگرش به طالق و نيز تبيين عوامل  شده انجام

شده  ر، كلية مطالعات انجاممنظو جويد. بدينحاضر از روش فراتحليل كيفي بهره مي
، كه 1394تا  1382هاي نامه، مقالة علمي و طرح پژوهشي در طي سالدرقالب پايان

درمجموع، پس از بررسي، چهارده اثر برآورد شد، با بيشترين ارتباط محتوايي با موضوع 
هاي برداري و تحليل شدند. يافته شماري مطالعه، فيش صورت تمامتحقيق انتخاب و به

دهد كه سطح باالي تحصيالت، استفاده از اينترنت و داشتن اين مطالعه نشان مي
هاي اجتماعي و فرهنگي همسران، تعارض در ماهواره، طبقة اجتماعي سطح باال، تفاوت

عوامل  ازجمله شدن ابعاد خانواده، شدن نقش اقتصادي مرد و كوچك رنگ خانواده، كم
گرايي، بندي به مذهب، سنت عواملي مثل پايمؤثر در نگرش مثبت به طالق هستند. 

پرهيز جنسي، رضايت زناشويي، نبودنِ طالق در خانواده، و سرماية اجتماعي در ايجاد 
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رشدي را   ند. نگرش مثبت به طالق، روند نسبتاً فزاينده و روبهمؤثرنگرش منفي به طالق 
هاي نهادي، ش كنترلدهد. اين روند محصول تسلط فردگرايي و ليبراليسم، كاهنشان مي

مادي، سبك زندگي مدرن، ورود زنان به بازار كار و عدم تعادل هزينه هاي فوقغلبة ارزش
طالق و نگرش مساعد به  رشد هروب رسد ميزاننظر نميبهفايدة ازدواج است. درمجموع، ـ  

 براي ترعزم راسخ نشانة بلكه باشد، ازدواج نفس از عميق دهندة ناخرسندي آن، نشان

است. چنين تحولي متعلق به عصري است  بخشو رضايت پرثمر ايرابطه به تبديل ازدواج
ها و باورهاي ما دائماً يعني عصري كه در آن كنش شود؛كه با بازانديشي مشخص مي

  . شودبررسي مي
  ، فراتحليل كيفي.فراتحليل ق،طال بهق، نگرش طال ي:كليد واژگان

  
 مقدمه و بيان مسئله

ين، نهاد اجتماعي در تكامل جوامع بشري و پاسخگويي تر مهمين، اما تر كوچكمنزلة  هبخانواده 
كند. اين نهاد طي قرن اخير تغييرات ساختاري،  يمبه نيازهاي اساسي انسان نقش مهمي ايفا 
شدن، شهرنشيني، واسطة فرآيندهايي همچون صنعتي كاركردي و معنايي گسترده و ژرفي را به

سر گذاشته و شيوة زيست و زندگي مردم  شدن، مدرنيزاسيون، پيشرفت فناوري و... پشتجهاني
جا اين تغيير و تحوالت هيچ 1تعبير گيدنز، با تغييرات فراگير و جدي مواجه شده است. به

). از مهمترين تغييرات 250: 1389مشهودتر از زندگي شخصي و عاطفي انسان نيست (گيدنز، 
  است. 2اكثر جوامع بشري افزايش طالق و تغيير نگرش به طالق در حوزة خانواده در

) و 962: 1380(محبي،  پذيري در جامعهترين نهاد جامعهمعناي فروپاشي مهم طالق به
دادن به پيوند زناشويي  هاي اجتماعي، در راه پايانشده و تحت نظارت سازماناي نهاديشيوه

ترين مسائل و معضالت اجتماعي  پديده يكي از مهم). اين 111: 1386است (رياحي و همكاران، 
 است پيچيده و چندبعدي نيست، بلكه فرآيندي اي فردي و مسئله كه مشكل عصر حاضر است

را  جامعه كل گذارد، بلكه ارتباط و تعامل اعضاي خانواده و ساختار آن تأثير مي نحوة بر تنها نه كه
كند. ميزان زياد طالق در جوامع مي ناپذيرجبرانحتي  و عميق مشكالت اجتماعي جدي، درگير

سو و تغيير الگوي طالق و نوع نگاه به اين پديده ازسوي ديگر، محققان علوم امروزي ازيك
بر آن واداشته تا كشف و بررسي  مؤثرشناسان را به كاوش دربارة عوامل  ويژه جامعهاجتماعي به

افزايش طالق و  جهاني تغييراتي در روندكنند كه چه عواملي (عيني و ذهني) سبب چنين 
________________________________________________________ 

1. Anthony Giddens 
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ساز افزايش  ينهزمتوان آن را  يمميان، يكي از عواملي كه  تغيير ماهيت آن شده است. دراين
اي كه صرفاً به جوامع صنعتي محدود نشده و به طالق است، پديده 1طالق مطرح دانست نگرش
) ازجمله ايران نيز راه 106: 1380فرهنگي به ديگر جوامع (شيخي، ـ  همچون ارزشي اجتماعي

  يافته است.
انگيز اي كه تا همين اواخر نشانة نااستواري خانواده و موضوعي هراسمثابة پديده طالق به

: 1379صورت گزينشي اختياري ازجانب همسران درآمده است (سگالن،  بود، اكنون بالنسبه به
يا ننگ  شدن خانواده ارزش يبدهندة  نشان). امروزه، با وجود باورهاي سنتي، طالق 183- 176

فرصتي براي رهايي از ناهماهنگي و دشواري زندگي است و اكثر مردم  بودن نيست، بلكه مطلقه
؛ 24: 1385زاده و جواهري، درباب لزوم برخورداري از چنين حقي نظر مثبت دارند (سراج

  ).141: 1391فالحي و همكاران، 
هاي مهم و تأثيرگذار در زندگي و هويت شخصي و از پديدهطالق و نگرش دربارة آن يكي 

). نگرش به 1390دهد (الحسيني،  اجتماعي افراد است كه وضعيت طالق در جامعه را تغيير مي
دهد اي است كه اوضاع فرهنگي و اجتماعي جامعه را بازتاب ميطالق نيز همچون آيينه

اعي معتقدند كه نگرش مثبت به طالق ). بسياري از محققان اجتم65: 1395سدهي،  (جعفري
تواند بر كاهش كيفيت زندگي زناشويي و احتمال بروز طالق در زندگي همسران نقش  يم

و همكاران،  4؛ كوان2013و همكاران،  3؛ دياز2016 2مؤثري داشته باشد (روتالو و كاسرو،
؛ 2008 7ور،؛ كاپينوس و فال2010 6؛ مايلز و همكاران،2013 5؛ ويتون و همكاران،2013

  ).2002 9؛ هيتن،2006 8كانينگهام و تورنتون،
نگرش منفي مردم جامعه به طالق در ايجاد برخي از محققان اجتماعي نيز معتقدند 

هنجارهاي محافظ خانواده و موانع ذهني و اجتماعي براي بروز طالق نقش مهمي دارد. اين 
ي ديني يا عرف صلب و تغييرناپذير ريشه دارد و ها آموزهنگرش در جوامع سنتي بيشتر در 

گرايي ي ديني و هم از نوعي خانوادهها آموزهتداوم آن در جوامع مدرن ممكن است هم از بقاياي 
________________________________________________________ 

1. Attitudes  
2. Rootalu & Kasearu  
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 1كالميجن و يونك،). برخي از محققان (141: 1391مدرن ناشي شود (فالحي و همكاران، 
هاي خود )، در پژوهش1384بخشي، ؛ حيدري بيگوند و 1996؛ آماتو 1998؛ كريشنان، 2007

  اند.بندي به مذهب و سنت در نگرش منفي به طالق تأكيد كرده بر نقش پاي
ها با مسائل در جامعة ايران، تحت تأثير فرآيندهاي جديد تكنيكي و ارزشي، انسجام خانواده

هاي جدي مواجه شده است كه در گذشته مشابه آن در اين سطح وجود نداشته است و در دهه
سمتي درحال حركت  هاي فرهنگي، بهريزيهاي اجتماعي و برنامهگذارياخير، با وجود سياست

  ؛ 6: 1391فسايي و ايثاري،  شود (صادقيها افزوده ميروز بر تعداد طالقبهاست كه روز
هاي اخير نيز  ). نگاهي به وضعيت طالق در ايران در سال62: 1395مندگاري و همكاران، علي
)، در 1394كه با استناد به آمارهاي سازمان ثبت احوال (سير صعودي طالق است؛ چنان مؤيد

تعداد  1385، در سال 42/9صد ازدواج برابر با ازاي هر يك ، تعداد طالق به1380ايران در سال
صد ازاي هر يك تعداد طالق به 1390، در سال 09/12صد ازدواج برابر با ازاي هر يك طالق به
 89/23صد ازدواج برابر با ازاي هر يك تعداد طالق به 1394، و در سال 32/16برابر با ازدواج 

  بوده است.
در زمينة نگرش به طالق در كشور  شده  انجامهدف اصلي اين مقاله، فراتحليل مطالعات 

با مرور تحقيقات پيشين در زمينة  كهجهت است   ينا از. ضرورت بررسي اين موضوع است
توان به درك صحيح و جامعي از هاي آنها، ميق و بررسي (واكاوي) انتقادي يافتهنگرش به طال

، شده  گفتهبه مطالب  با توجههاي احتمالي از آينده دست يافت. بينيوضعيت موجود و پيش
شود: چه عواملي در نگرش مثبت يا نگرش صورت مطرح مي پرسش اصلي مطالعة حاضر بدين

  منفي به طالق مؤثرند.
  

  شينة پژوهشپي
هاي وقوع طالق و گاه نگرش به طالق انجام گرفته  مطالعات تجربي متعددي در زمينة علت

  شود.ترين آنها اشاره مياست كه در اينجا به برخي از مهم
اي نشان داد كه عوامل اجتماعي و فرهنگي نسبت به ) در مطالعه1395زارعان و سديدپور (

  مؤثرترند.عوامل اقتصادي و سياسي در طالق 

________________________________________________________ 
1. Kalmijn &Uunk   
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هاي استفاده از نظريهدهد كه ) نشان مي1392زاده و همكاران (نتايج پژوهش اسماعيل
تمام مطالعات  تقريباً ويژگي مشترك ،همسري، مبادله، شبكه و قشربندي اجتماعي همسان
  ت.طالق در ايران بوده اس ةشده در زمين انجام

شناختي در حوزة فراتحليل كالت روش) اوالً، مش2002( 1بنابر نتايج پژوهش واگنر و ويب
طور كامل هاي مربوط به طالق به كدام از نظريه اند. دوم، هيچبخشي حل نشدهطور رضايتبه

آزمايش نشده و فقط يك فرضية مجزا آزموده شده است كه برگرفته از نظرية مبادله و نظرية 
هاي انباشتي ازطريق طرحاقتصاد خرد بوده است. سوم، تحقيقات مربوط به طالق ممكن است 

  بهبود پيدا كند.
رود، اند كه وقتي آستانة طالق باال مي) در پژوهشي به اين نتيجه رسيده2006( 2گراف و كالمين

ارتباطي و  هايسمت انگيزه شوند. دوم اينكه، تمايلي بهانگيزتر ميهاي منتهي به طالق مسئلهازدواج
وجود دارد. سوم، مشكالت در قلمرو كار و اشتغاالت خانگي ويژه درميان زنان شناختي به روان

  تري براي طالق هستند.هاي مهمانگيزه
شود كه ) نتيجه گرفتند كه هنجار طالقِ آسان زماني توصيه مي2007( 3ديفنباخ و اوپ

اي كيفيت ازدواج نامطلوب باشد، هردو طرف سابقة روابط خارج از ازدواج داشته باشند، و بچه
  ميان نباشد.هم در

اند كه حوادث و رويدادهاي روزمره يكي از منابع ) نشان داده2007بودنمن و همكاران (
  اصلي مؤثر در تصميم براي طالق است.

گرا، با جوامع جمع  )، جوامع فردگرا، درمقايسه2009( 4توس و كملميربنابر نتايج تحقيق 
  نگرش مساعدتري به طالق دارند.

اي به اين نتيجه رسيده كه منابع اقتصادي زنان رابطة محكمي با ) در مقاله2010( 5تيچمن
  اقدام به طالق دارد.

مراتب كمتر از قوانين طالقِ  )، افراد سكوالر به2010( 6برطبق تحقيق استوكس و اليسون
  كنند.گيرانه حمايت ميسخت

________________________________________________________ 
1. Wagner & Weib 
2. Graaf & Kalmijn 
3. Diefenbach & Opp  
4. Toth & Kemmelmeier 
5. Teachman 
6. Stokes & Ellison 
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بستگي مثبتي بين طبقة  دهد كه هم) نشان مي2011و همكاران ( 1نتايج پژوهش كالمين
-بستگي منفي بين بي هاي فرهنگي ممتاز در هلند و همويژه درميان گروه اجتماعي و طالق به

  سوادي و طالق در فنالند وجود دارد.
بندي نهايي از پيشينة تحقيق، گفتني است كه در تحقيقات داخلي بيشتر از در جمع

استفاده شده و بر عوامل  قشربندي اجتماعيشبكه و ، همسري همسان ،هاي مبادلهنظريه
اجتماعي و فرهنگي در وقوع طالق تأكيد شده است. در تحقيقات خارجي نيز بر عواملي 

هاي ارتباطي و عاطفي، مسائل كاري و اشتغال، منابع اقتصادي زنان، همچون فردگرايي، انگيزش
هاي زندگي و  اجتماعي، تنش كيفيت پايين ازدواج، روابط خارج از ازدواج، نبود بچه، طبقة

  هاي مذهبي در وقوع طالق تأكيد شده است.  فقدان گرايش
  

  چارچوب نظري
هاي بسياري براي تبيين علت افزايش طالق صورت گرفته است كه در همة آنها بر كوشش

بك  و تعامل پيچيدة عوامل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تأكيد شده است. گيدنز
 عناصر د.تسلط يافتن بيستم قرن تاريخ در فردگرايي و ليبراليسم كه اندكرده ) بحث1992(

 زندگي گيريشكل در اخالقي موانع كاهش و فردي استقالل افزايش آن، پيشينة در كليدي

 روابط كه با شده منجر ترطلبانه مساوات جنسيتي رژيم به نوعي است. فردگرايي فرد شخصي

است.  شده زن مشخص و مرد انتخاب هايحال شرح گراييِهم و زنان و مردان بين متقارن قدرت
 تدريجبه زنان و كه مردان شودمي باعث ليبراليسم و يافتهكاهش نهاديِ كنترل سمت به گرايش

 تقويت ازدواج درباب هاي جديديكنند. ديدگاه دور ازخودگذشتگي و ايثار هايارزش از را خودشان

ا ر ازدواج اي شده است كه هاي سنتيجايگزين ديدگاه اختياري و مشروط اي رابطهة منزلبه كه شده
 اندكي تعداد زج هنظر گيدنز، ب ). به64- 61: 1992(گيدنز، دانست  مي نشدني منحل و اي پايدار رابطه

 و خانوادگي مقام و شأن و دارايي و ثروت آرزوي حفظ با زيادي ارتباط ازدواج امروزه ثروتمندان، از
 ضرورت شوند،مي ترمستقل اقتصادي لحاظ به زنان قدر بعد ندارد. هر هاينسل به آن سپردن

ننگ  نوعي طالق اكنون كه واقعيت شود. اينمي گذشته از كمتر آنان براي اقتصادي ازدواج
 بعدي، مهم عامل شود.آن مي تشديد سبب كه است تحوالت اين نتيجة تاحدودي آيدنمي حساب به

- نمي نظربه .ن استآ از شخصي و خرسندي با استناد به رضايت ازدواج، ارزيابي به فزاينده گرايش

 عزم نشانة بلكه باشد، ازدواج نفس از عميق دهندة ناخرسندي نشان طالق رشد هميزان روب رسد

________________________________________________________ 
1. Kalmijn 
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گيدنز )250: 1389است (گيدنز،  بخشرضايت و پرثمر ايبه رابطه تبديل ازدواج براي ترراسخ
زندگي مدرن  1را بازانديشيشمارد كه آنهاي معطوف به طالق را بخشي از آن چيزي مينگرش

كند و هم در تالش براي بررسي الگوهاي عمومي نامد. او هم معناي فردي كنش را بررسي ميمي
تري است كه پديدة طالق را نه بخش مجزايي از جامعه، بلكه بخش كوچكي از كل جامعه كالن
  ).267: 1388(استيل و كيد، پندارد مي

فرهنگي و  تغييرات نقش بر طالق چراييِ افزايش تبيين براي موجود هاي نظريه دستة دوم
 خانواده تغييرات مهم هايمؤلفه از يكي منزلةبه ها و رفتارهاها و نگرشتغيير ايده ارزشي در

-شكل كه هاييارزش در قوي تغيير ايده استوارند كه اين بر ها دارند. اين نظريه تأكيد بيشتري

؛ 968: 1380افزايش همراه است (محبي،  درحال مادي وفور با كند،مي متأثر را خانواده گيري
هاست. طبق  جزء اين نظريه 2). نظرية گذار دوم جمعيتي64: 1395مندگاري و همكاران، علي

 و اقتصادي امنيت بر وسيعي ميزان به سنتي هاي)، ارزش1997( 3استدالل رونالد اينگلهارت
-مي افراد خودبيانگري به دهند كه مي هاييارزش اندكي به اهميت كنند وتمركز مي فيزيكي

 افراد شود،مي برآورده اوليه و اساسي يابد و نيازهايمادي افزايش مي امنيت كهانجامد. زماني

 د.دهنمي كاهشرا  انطباق اجتماعي كه شوند هاي فردگرايانه كشيده ميارزش سمت به بيشتر

غيرمادي ازطريق  نيازهاي ارضاي بر اول، درجة در هنجار جديد، يابيجهت مراكز اين
پسامادي،  ارزشي نظام هاييكي از ويژگي د.انشده شكوفايي عاطفي متمركز و بخشي قخودتحق
: 1997اينگلهارت، ها و تأثير بر نگرش آنان دربارة طالق است (مطلقه طالق براي تحمل افزايش

گيري هاي فرامادي بازتاب وجود امنيت در طي شكلنظر اينگلهارت، ارزش. به)286- 276
) و ناشي از حضور امنيت اقتصادي و جاني در 127: 1390شخصيت فرد (معدني و خسرواني، 

  ).69: 1390گيري شخصيت فرد است (اينگلهارت، هاي شكلطول سال
 اقتصاد فمينيستي خصوصبه اقتصادي، ديدگاه از را طالق كوشندمي ها نظريه از سوم دستة

 انتقال و ليبراليسم رويكردهاي كهبفهمند. درحالي )،66: 1395مندگاري و همكاران، (علي

 مطالعه انبوه طالق سمت به پيشرفت براي فهم را كالن تغييرات سطح اول، درجة در ،جمعيتي

جايگزين  هايكنند و بر هزينه مي بررسي را خرد سطح هاي ها ويژگي اين نظريه كنند،مي
كنند. افزايش  مي تمركز ازدواج از خروج امكانات ديگر، عبارتبه ازدواج، فرصت) هاي(هزينه
  .شودطالق منجر مي افزايش به ازدواج، جايگزين هزينة

________________________________________________________ 
1. Reflexivity  
2. Second Demographic Transition  
3. Ronald Inglehart 
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سياسي، اهميت استقالل اقتصادي در رهايي زنان را با  دانشمند علوم 1آليس كسلر هاريس،
همچون شهروندي سياسي يا اجتماعي، نشان داده  2اصطالح شهروندي اقتصادي، كارگيريبه

تواند شهروند كاملي باشد، مگر اينكه به شهروند اقتصادي نيز تبديل شود. كس نمياست. هيچ
در غياب شهروندي، ازجمله شهروندي اقتصادي، زنان به شوهران خود وابسته خواهند بود كه 

). 212 :2011 3شود (سيمونسون و سانداستروم،ها از ازدواج مياين خود مانع از خروج آن
هاي در سطح حوزه 1990تا  1880هاي سرشماري ) با استفاده از داده1997( 4روگلس

داري با طالق ساز و معني طور مثبت، همدهد كه مشاركت نيروي كار زنان بهاقتصادي، نشان مي
كند كه ورود زن به بازار بيني ميپيش 6). مايكل645: 2002 5ارتباط دارد (اسكون و همكاران،

آورد و از اينجا تنش را در زندگي زناشويي كار، مزاياي زن و شوهر را در امور تخصصي پايين مي
). زناني كه استقالل اقتصادي دارند، 1061: 2018 و همكاران، 7دهد (ويگنوليافزايش مي
توانند ازدواج تقسيم مطلوب وظايف خانگي نيابند، ميكه خود را قادر به مذاكره براي درصورتي

توانند به طالق تهديد را ترك كنند. هرچه زنان استقالل اقتصادي بيشتري پيدا كنند، بيشتر مي
گيرد. اين نظريه بر نيز در همين قالب قرار مي 9). نظرية تبادل اجتماعي2005 8كنند (برين،

ي آن افراد رابطة خود را درقالب سود و زيان ارزيابي دورة پيش از طالق تأكيد دارد كه در ط
ها وابسته ها و هزينهبودن ازدواج به رضايت فرد از سهم خود از ميزان پاداش كنند. مطلوبمي

  ).20:2006 10استوارت، است (كالرك
ها در زمينة پديدة بندي نهايي از چارچوب نظري، بايد گفت كه سه دسته از نظريهدر جمع

طالق در سه سطح كلي مطرح است: دستة نخست بر تغييرات وسيع ساختاري و  نگرش به
اجتماعي در سطح كالن تأكيد دارند؛ دستة دوم تغييرات ارزشي را در سطح مياني در نظر 

فايده در سطح خرد دست ـگيرند؛ و دستة سوم نيز بر رهيافت اقتصادي و سازوكار هزينه مي

________________________________________________________ 
1. Alice Kessler Harris 
2. Economic Citizenship 
3. Simonsson & Sandstrom 
4. Ruggles 
5. Schoen 
6. Michael 
7. Vignoli 
8. Breen 
9. Social Exchange Theory 
10. Clarke-Stewart 
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هاي طة فردگرايي و نظام ليبراليسم، در نگاه دوم بر سلطة ارزشگذارند. در نگاه اول، بر سلمي
  شود. فايده تأكيد ميـ  فرامادي و در نگاه سوم بر عدم تعادل هزينه

  
  پژوهش  روش

هاي علمي و كاربردي مطالعات ترين هدف فراتحليل حاضر، تركيب و انباشت نتايج و يافته مهم
بر اين نگرش است. براي نيل به اين  مؤثرشده دربارة نگرش به طالق و نيز تبيين عوامل  انجام

  ها تعريف طوركلي، تحليل تحليلاستفاده شد. فراتحليل، به 1روش فراتحليل كيفي هدف، از
  ). فراتحليل منبع مهمي براي پژوهش علمي هماهنگ و 506: 2008 2شود (گوين،مي
تواند در طرح مطالعات جديد نقش است و مي شده انجامي ها پژوهشكردن نتايج  دستيك

  ).9- 8: 1391؛ محمدي و ودادهير، 14: 1387كليدي داشته باشد (هومن، 
كار بردند. هدف  به 1985در سال  3بار استرن و هاويس اصطالح فراتحليل كيفي را نخستين

كه به بررسي  هايي استها و پژوهشو تفسيري از داده عفراتحليل كيفي، ارائة تصويري جام
  ).507: 2008 5گوين،؛ 2009 4تيموالك،( اندموضوع خاصي پرداخته

در تحقيق حاضر، براي فراتحليل كيفي نگرش به طالق، ابتدا زمينة كار با بررسي ادبيات 
نامه، صورت پايانشده به آغاز شد و سپس، تمام مطالعات انجام 6مطالعة اسنادي موضوع ازطريق

پژوهشگاه علوم و «از پنج منبعِ  1394تا  1382هاي  و طرح پژوهشي در طي سال 7مقالة علمي
بانك اطالعات نشريات «، »مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي« 8،»فناوري اطالعات ايران

وجو شدند.  جست» پايگاه مجالت تخصصي نور«، و »علوم انسانيپورتال جامع «، »كشور
درمجموع، پس از بررسي، چهارده اثر با بيشترين ارتباط محتوايي با موضوع تحقيق انتخاب و 

وجو درميان برداري، كدگذاري و تحليل شدند. با جستشماري مطالعه، فيش صورت تمام به
 1382توانست بررسي شود، از سال زماني مزبور مي بندي بازةهايي كه در تقسيممنابع، پژوهش

منظور اي يا اعتباري نبوده است. به) انتخابي سليقه1382گيرد و اين تاريخ (به بعد را دربرمي

________________________________________________________ 
1. Qualitative Meta-Analysis 
2. Given  
3. Stern & Harris  
4. Timulak  
5. Given  
6. Documentary Method  

  .است يتخصصيعلم مقاالت و يجيترويعلم ،يپژوهشيمقاالت علم ،در پژوهش حاضر يعلم ة. منظور از مقال7
8. IRANDOC  
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ليست) طراحي و تنظيم شد كه تكميل  ها و اطالعات پژوهش، كاربرگي (چكيابي به داده دست
هاي زيربنايي آنها هاي مرتبط و كشف ديدگاهآن مستلزم مطالعه و بررسي دقيق تمام پژوهش
- هاي پژوهشي و پايانتك اثرها (مقاالت، طرح بود؛ بنابراين، پس از مطالعه و بررسي دقيق تك

هاي كاربرگ درباب شده، مؤلفه هاي انجامها و كدگذاريبنديها) و با توجه به مقولهنامه
  ها تفسير شدند.تهشده تكميل شدند و درنهايت، ياف هاي بررسيپژوهش
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  تعريف مفاهيم
طالق فسخ رسمي و قانوني ازدواجي كه قانوني بوده تعريف  شناسي،طالق: در فرهنگ جامعه

  ).302: 1388 1شده است (گوردن،
گيري يا وضعيت رواني كلي است كه فرد درباب معني جهت نگرش به طالق: نگرش به

شناسان نگرش را با تأكيد بر ابعاد ارزشي جامعه). 125: 1373گهر،  موضوع معيني دارد (نيك
معني ميزان تمايل و  ). نگرش به طالق به161: 1392نقل از چابكي،  اند (بهآن تعريف كرده

عالقة همسران به جداشدن از يكديگر و گسستن پيوند زناشويي طي مراحل قانوني است كه 
سدهي و همكاران،  نقل از جعفري هدهندة تمايل همسران به جداشدن از يكديگر است (بنشان

1395 :55.(  
اي دقيق براي تركيب هدفمند نتايج مطالعات متعدد براي رسيدن فراتحليل شيوه فراتحليل:

  ).2: 2003 2به برآورد بهتر دربارة حقيقت است (استرينر،
  

  پژوهشهاي  يافته
هاي توصيفي، شكلي و ابتدا، يافتهشوند: هاي تحقيق در دو قسمت ارائه ميدر اين بخش، يافته

ها، متغيرها، اهداف، سؤاالت، شوند؛ سپس، در بخش دوم، يافتهمحتوايي مربوط به آثار بيان مي
  شوند.شده مطرح مي هاي بررسيهاي تحقيق و مباحث نظري پژوهشها، يافتهفرضيه

  
  هاي توصيفي، شكلي و محتوايييافته

نامة كارشناسي در نامه (شش پايان اثر پايان  شده، نُه آثار بررسيوضعيت آثار (قالب آثار): از 
ارشد  شناسي و دو رسالة دكتري و كارشناسينامه در رشتة روانشناسي، يك پايانرشتة جامعه

اجتماعي،  پژوهشي (سه مقاله در رشتة علوم  ـ شناسي) و پنج اثر مقالة علميدر رشتة جمعيت
و يك اثر در رشتة الهيات) بوده است. بيشترين رشتة تحصيلي  شناسييك اثر در رشتة روان
  شناسي بود.شده جامعه نويسندگان آثار بررسي

شده، سه پژوهش در تهران، دو پژوهش در  ي انجامها پژوهششهرهاي محل اجرا: از ميان 
و زنجان، و يك پژوهش در شهرهاي مشهد، اهواز، قم، سنندج، اردبيل، اراك، الرستان، آران 

  است. گرفته  انجامبيدگل و پلدختر 

________________________________________________________ 
1. Gordon 
2. Strainer  
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 65تا  15ي تحت مطالعه را مردان و زنان (ها پژوهشجامعة آماري: جامعة آماري سه اثر از 
كرده، زنان متأهل،  بار ازدواجكم يك مشترك، دو اثر را زنان و مردانِ دست صورتبهسال) 

يِ طالق، تمام بانوان، زنان آموزان متوسطه و يك اثر را همسرانِ متقاضدانشجويان و دانش
  دهند. يممطلقه و كارمندان متأهل تشكيل 

ها و مقاالت، دوازده اثر با روش كمي، دو نامهكاررفته در پايان لحاظ روش به روش تحقيق: به
هاي كمي) انجام شده است. روشـ  شيوة تركيبي (كيفي اثر با روش كيفي و يك اثر به

نامه (چهارده اثر) و مصاحبة عميق  اي گردآوري اطالعات پرسشها برشده در پژوهش استفاده
شده توصيفي بوده و چهار اثر  شناختي بيشتر تحقيقات بررسي(سه اثر) بوده است. رويكرد روش

  اي انجام شده است.صورت مقايسه به
شده  هاي بررسيمتغيرهاي مستقل: اگر متغير نگرش به طالق را متغير وابسته در پژوهش

ظر بگيريم، متغيرهاي مستقل تأثيرگذار (يا مرتبط يا دخيل) را به سه متغير يا مقولة خرد، در ن
  توان تقسيم كرد. ميانه و كالن مي

  

  هاي تحليلييافته
ها، و ها، يافتهها، به بررسي سؤاالت، اهداف، فرضيهدر بخش دوم، براي ارزيابي كيفيت پژوهش

- فراتحليل، ارزيابي شامل اظهارنظر دربارة اعتبار پژوهششود. در مباحث نظري آثار توجه مي

آورد. در هاي درجة اول و دوم را فراهم ميبندي پژوهشهاست. نتيجة اين بررسي، امكان دسته
يابي به  توان برخي خطاهاي ممكن را بازنمايي و تصحيح كرد. هدف از دستفراتحليل مي
بندي صحيح ت، بلكه هدف رسيدن به جمعهاي پژوهشگر خاصي نيس دادن ضعف خطاها، نشان

  ). 50-46: 1991دادن خألها و نيازهاي پژوهشي است (روزنتال،  و نشان
  

  تحقيقاتاهداف 
  هاي اجتماعي به سه دستة كلي اهداف اكتشافي، توصيفي و تبييني تقسيم اهداف پژوهش

حاضر درباب نگرش به  شده در پژوهش هاي بررسي). اهداف پژوهش55: 1387شوند (بيكر، مي
اند. اهداف توصيفي شامل طالق در دو دستة كليِ اهداف توصيفي و اهداف تبييني قرار گرفته

دادن تصويري روشن و دركي عميق از موضوع (شامل  دستها و شواهد و به تشريح دقيق واقعيت
در حوزة  شده شده در زمينة نگرش به طالق، مقايسة تحقيقات انجام بررسي مطالعات انجام
بندي علل و عوامل مؤثر بر نگرش به طالق) است. اهداف تبييني شامل نگرش به طالق و دسته
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ها (تبيين عوامل مؤثر در نگرش به هاي رويدادها و عوامل فزوني يا كاهش پديده تبيين علت
  هاي مطالعات تجربي است.طالق) با استناد به نتايج و يافته

  
  

  نتايج تحقيقات
دهد كه متغيرهاي جمعيتي شامل ) نشان مي1شده (جدول  هاي بررسيپژوهشهاي يافته
هاي جنسي، سني، وضعيت تأهل، سطح تحصيالت، محل سكونت و... در نگرش افراد به تفاوت

افراد  از بيشتر افراد مجرد ساالن، بزرگ از عبارتي، جوانان بيشتر طالق نقش مؤثري دارند؛ به
سوادان، زنان شاغل بيشتر از  يا كم سوادانبي از بيشتر يالت عاليسطح تحص داراي افراد متأهل،

پور،  ؛ رحمت1384و بخشي،  بيگوند حيدريطالق نگرش مثبت دارند ( دار و... دربابزنان خانه
؛ 1393؛ بهاروندي، 1393مندگاري، ؛ علي1392؛ الماسي، 1391؛ فالحي و همكاران، 1390

قبل از ازدواج، ناهماهنگي ميان معيارهاي ازدواج  ). فقدان شناخت كافي1394سليماني، 
درميان همسران، نگاه منفي به ازدواج و... در نگرش تأييدي و مثبت به طالق تأثيرگذارند 

؛ باقريان و كاظميان، 1390پور،  ؛ رحمت1389؛ شيرمحمدي، 1384و بخشي،  بيگوند حيدري(
براين،  ). عالوه1393مندگاري، ؛ علي1392؛ الماسي، 1392؛ چابكي، 1392بلوك،  ؛ قريب1390

نشدن انتظارات از  بنابر نتايج، وجود اختالالت رفتاري و شخصيتي در هريك از همسران، برآورده
بودن ميزان رضايت از زندگي زناشويي،  نقش همسري، تضعيف نقش عاطفي خانواده، پايين

گي و رواج خشونت خانگي و... در نبودن همسران با همديگر، وجود تضاد و تعارض خانواد صادق
و  بيگوند حيدرياي دارند (كنندهافزايش نگرش مثبت و تأييدي افراد به طالق نقش تعيين

؛ الماسي، 1390؛ باقريان و كاظميان، 1390پور، ؛ رحمت1389؛ شيرمحمدي، 1384بخشي، 
هاي برخي فتهكه يا). درحالي1393مندگاري، ؛ علي1392بلوك،  ؛ قريب1392؛ چابكي، 1392

از  انتظاراتشدن  دهد افزايش ميزان رضايت از زندگي زناشويي، برآوردهتحقيقات نيز نشان مي
نقش همسر، صداقت همسر، همكاري در امور زندگي و... در افزايش نگرش منفي و انكاري به 

  ).1393مندگاري، ؛ علي1392طالق نقش مهمي دارند (چابكي، 
كاسته شود، نگرش  داري افراد دين ميزان از شده، هرچه ي بررسيهاهاي پژوهشبنابر يافته

هاي مذهبي همسران بيشتر باشد، نگرش مثبت يابد. هرچقدر تفاوتمثبت به طالق افزايش مي
يابد. نتايج برخي تحقيقات مبين اين موضوع است كه اختالف زياد طبقاتي به طالق افزايش مي

بودن سطح درآمد، و  تي از وضعيت اقتصادي، پايينهاي فرهنگي همسران، نارضايو تفاوت
هاي برخي از  بودن پايگاه شغلي در افزايش نگرش مثبت به طالق اثرگذارند. يافته نامناسب
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دهد وضعيت ارتباطي، همچون افزايش مداخلة والدين و خويشاوندان در ها نيز نشان ميپژوهش
اطي جديد (ماهواره، اينترنت و...)، اي و ارتبهاي رسانه زندگي مشترك همسران، فناوري

معاشرت با دوستان و افراد مطلقه و...، در تغيير و تثبيت نگرش مثبت افراد به طالق نقش 
پور، ؛ رحمت1389؛ شيرمحمدي، 1388؛ خزائي، 1384و بخشي،  بيگوند حيدريبزرگي دارند (

  ).1393، مندگاري ؛ علي1392؛ الماسي، 1392؛ چابكي، 1392بلوك،  ؛ قريب1390
هاي جنسيتي شده، در فراتحليل حاضر، دگرگوني در نقش هاي تحقيقات مطالعهبا توجه به يافته

زن  و اطالعاتي باالتر اقتصادي و آگاهي زنان از جايگاه و حقوق خود، افزايش اشتغال زنان، استقالل
و  بيگوند حيدريدر افزايش تمايل و نگرش مثبت و تأييدي زنان به طالق نقش بزرگي دارند (

؛ چابكي، 1392بلوك،  ؛ قريب1390پور،  ؛ رحمت1389؛ شيرمحمدي، 1388؛ خزائي، 1384بخشي، 
هاي ساختاري ). برخي تحقيقات نيز متعين1393مندگاري، ؛ علي1392؛ الماسي، 1392

گرايي، تهاي سنت و مذهب، سندانستن مردان بر زنان بنابر آموزه مردساالرانه، ازجمله اعتقاد به قيم
شدن ابعاد آن،  دسترسي عادالنة مردان به منابع قدرت و منزلت و تغيير كاركرد خانواده و كوچك

منزل در  بيرون در او بيشتر جايي امكان جابه و منزل درون گيريتصميم زن براي استقالل بيشتر
  اي دارند.كننده افزايش نگرش منفي افراد به طالق نقش بسزا و تعيين

 الگوي به مثبتي چندان رويكرد كه است بيشتر تر وقوي در افرادي طالق به نگرش مثبت

 و فعاليت حوزة محدودكردن و "خانوار آورنان مرد"به الگوي  موسوم جنسيتي هاينقش سنتي
 حيدريندارند ( داخل منزل جنسيتي هاينقش و داريوظايف خانگي و خانه به زنان مشاركت
بلوك،  ؛ قريب1390پور،  ؛ رحمت1389؛ شيرمحمدي، 1388خزائي، ؛ 1384و بخشي،  بيگوند
  ).1393مندگاري، ؛ علي1392؛ الماسي، 1392؛ چابكي، 1392

شده حاكي از اين مهم است كه در بيشتر تحقيقات، نگرش افراد  هاي تحقيقات بررسييافته
ييرات بنيادي در اي است كه دچار تغدهندة تصوير جامعه به طالق مثبت بوده است كه انعكاس

معنا و اهداف زناشويي شده است. آمارهاي موجود در زمينة ازدواج و طالق خود گواه اين 
مدعاست. طبق نتايج تحقيقات، عوامل اجتماعي و فرهنگي نسبت به عوامل اقتصادي و سياسي 

  ).1تأثير بيشتري بر نگرش مثبت به طالق دارند (جدول 
  ده در زمينة نگرش به طالقش . پيشينة تحقيقات انجام1جدول 
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د و بيگون حيدري
بخشي؛ نگرش 

 65تا  18جمعيت 
سالة ساكن شهر 
مشهد به طالق و 
 -عوامل اجتماعي

فرهنگي مؤثر بر آن 
)1384(  

  نامه پيمايش، پرسش
 65تا  18جمعيت 

 ساله

 نفر 213

نگرش  از دارمعني طوربه متأهالنطالقبهنگرش
 ميانگين بين است. ترگيرانهسخت طالق به مجردها
سابقة  آنها درميان آشنايان كه افرادي طالق در به نگرش
وجود دارد و افرادي كه درميان آشنايانشان سابقة  طالق

بين  .دارد داري وجودمعني تفاوت طالق وجود ندارد،
تضاد و كشمكش در  عوامل تحصيالت دانشگاهي،

 برخورد با طالق درميان آشنايان و بستگان، خانواده،
غربي و افزايش انتظارات از  ةتماس با فرهنگ و جامع

 بينو  مثبت ةبا نگرش به طالق رابط ازدواج و زناشويي
پيوند و  بندي به مذهب و سنت، افزايش ميزان پاي

منزلت و  رضايت از زندگي زناشويي، ان،معاشرت با خويش
نگرش به  با روابط جنسي دراجتماعي و پرهيز  ةطبق

 طالق به نگرش بين تفاوت .وجود دارد منفي رابطة طالق
 شاغل زنان اما نيست، دارمعني شاغل و دارخانه زنان در

 .دارند طالقاي بهگيرانهسهلنگرش

 ةبررسي رابط خزائي؛
اجتماعي و  ةسرماي

نگرش زنان نسبت به 
  )1388( طالق

  ، پرسشنامهپيمايش
 5منطقه  زنان متأهل
  نفر 364، شهرداري

و معكوسي با نگرش  دارمعنياجتماعي ارتباط ةسرماي
معني كه با افزايش  اين زنان به طالق داشته است، به

جمعيت  درتري اجتماعي، نگرش منفي ةميزان سرماي
. از ميان ابعاد ايجاد شده استمورد مطالعه به طالق 

اعتماد اجتماعي با نگرش  اجتماعي، ارتباط متغير ةسرماي
ييد شد، ولي متغيرهاي مشاركت أبه طالق ت زنان

داري با  روابط اجتماعي ارتباط معنية اجتماعي و شبك
نگرش زنان به طالق نداشت. در تحليل رگرسيون 

ين متغير تر مهممنزلة چندمتغيره، اعتماد اجتماعي به
 .نگرش به طالق نمود بارزتري پيدا كردةكنندتعيين

شيرمحمدي؛ فهم 
عوامل طالق ازمنظر 

 زنان ومردان 
درمعرض طالق و 

گرفته؛ مطالعة  طالق
موردي: شهر سقز 

)1389(  

كيفي ـ كمي، 
 ،عميق ةمصاحب

  نامه پرسش
زنان و مردان 

درمعرض طالق و 
  نفر 40، گرفته طالق

 و نهادها رفتاري، اختالالت بر ناظرمفاهيمها،طبق يافته
 از قبل شناخت عدم نهادي، حمايت جديد، هايارزش

 طبقاتي ـ فرهنگي هايتفاوت و اقتصادي ضعف ازدواج،
 افراد ديدگاه از طالق بر مؤثر عوامل منزلةبه همسران
 در طوركلي به مفاهيم اين. قرار گرفته است بحث موضوع

 بنديتقسيم پيامدي و تعاملي شرايطي، محوري مقولة سه
 زمينة خاصي اجتماعي شرايط ديگر، عبارتبه. اندشده
 اين و است و تعامالت هاكنش از خاصي اوضاع بروز

 به نگرش از خاصي نوع ايجاد ساززمينه متقابل، هايكنش
 ت.اسشدهطالق

نگرش بهپور؛رحمت
طالق در فضاهاي

 نامهپرسش،پيمايش
زنان متأهل شهرةكلي

 خصوصيات و ازدواج معيارهايميانناهماهنگيبين
 طالق به نگرش و همسري ناهمسانميزانهمسر،واقعي
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 سنندج )1390يني (همسرگز

 نفر 404

 سني، طبقاتي، تفاوت هرچه. داردوجودداريمعنيرابطة
 سرماية و شغلي پايگاه ازدواج، از قبل سكونت محل

 ترمثبت طالق به نگرش باشد، بيشتر همسران فرهنگي
 به نگرش و همسران قوميتي و مذهبي تفاوت بين. است
 ي).آمار جمعيت بودن همگن( نداردوجودايرابطهطالق

-الحسيني؛ گونه
شناسي نگرش زنان 

مطلقه نسبت به 
طالق (مطالعة 

موردي: شهر اراك) 
)1390( 

  كيفي، مصاحبة عميق
  نفر 20زنان مطلقه، 

 نگرشي طالق از بعد و قبل در مثبتـمثبتگونةدر
 نيز منفي ـ منفي گونة در. داشت وجود طالق به مثبت

 منفي و ثابت زنان طالق به نگرش طالق از بعد و قبل در
 گونة بود، كرده تغيير آنها نگرش كه ايگونه تنها. بود

 از بعد و منفي نگرشي طالق از قبل كه بود مثبت ـ منفي

  بود. شده مثبتطالقبهنگرشآن
باقريان و كاظميان؛

ارتباط نگرش نسبت 
به ازدواج و طالق با 

جو  يها مؤلفه
اجتماعي خانواده در 
 ةدانشجويان دانشكد
پرستاري حضرت 
 زينب (س) الرستان

)1390( 

 نامه پرسشپيمايش، 

 ةدانشجويان دانشكد
  نفر 166 ،پرستاري

 محيط هايو مؤلفه طالق به دانشجويان نگرش بين
محيط خانوادة غني،  د.دار وجود منفي بستگي هم خانواده

آورد كه در آن فرزندان وجود ميجوي امن و مطمئن به
دهند و درمقابل جو نگرش مثبتي به ازدواج شكل مي

اجتماعي و محيط خانواده بدكاركرد در هر گونه ديدگاه 
 بدبينانه به زندگي زناشويي و ازدواج تأثير بسزايي دارد.

فالحي و همكاران؛ 
 نسلي بين بررسي

 ق:طال به نگرش

 استان در يا مطالعه
  )1391( زنجان

  نامه ، پرسشپيمايش
سال  15 انو زنان مرد

 نفر 610،باالتر و 

 متفاوت نسلي بين طوربه طالق بهنگرشها،يافتهبنابر
 كه است موضوع اين مبين نيز جنسيتي تحليل. است
 متفاوت مردان درميان طالق به نسلي نگرش تغيير

 متفاوت زنان در طالق به نسلي نگرش تغيير اما نيست،
 و افزايش طالق به مثبت نگرش سوم نسل زنان در( است

 است). يافته كاهشطالقبهمنفي نگرش

سنجش بلوك؛  قريب
و  داري يند ةرابط

(در  نگرش به طالق
بين كارمندان متأهل 

 دولتي يها دانشگاه
  )1392( شهر قم)

 نامه پرسش ،پيمايش

كارمندان متأهل در 
- 91 يليسال تحص

  نفر 92،160

 با نيز و داري دين ميزان افزايشباتحقيق،نتايجبنابر
 طالق مطلوبيت به نگرش خانواده، كاركرد سطح باالرفتن

 ديني، هاي گرايش شدن ضعيف با و تر پايين سطح در
 گيرد. مي قرار باالتر سطح در طالق مطلوبيت به نگرش
 با اي، زمينه متغيرهاي بين از طالق به نگرش متغير
 متغير. دارد مستقيم و دارمعني رابطة درآمد ميزان متغير
 دارد. طالق به نگرش بر را تأثير بيشترينداريدينميزان

ةمقايسممبيني؛
نگرش به ازدواج و 

دلبستگي به  طالق و
 ساالن در بين هم

از نوع علّي ـپيمايش
  نامه ، پرسشايمقايسه
آموزان پسر  دانش

سالدبيرستاني

 ازدواج به عادي هاي خانواده پسران نگرش نتايج، بنابر
 هاي خانواده پسران نگرش. بود منفي طالق به و مثبت
 د.بو ترمثبت طالق به طالق
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پسرآموزاندانش
دبيرستاني 

هاي عادي و  خانواده
 )1392( طالق

،91-90تحصيلي
  نفر 240

 ةمطالعچابكي؛ 
 ةنسلي رابط بين

نگرش به طالق و 
كاركردهاي خانواده 
 در زنان شهر تهران

)1392(  

  نامه ، پرسشپيمايش
تمام بانوان ساكن 

منطقه،  5در  تهران
  نفر 500

 كاركردهاي دربارة نسل، دو ديدگاهبينبنابر نتايج،
 نسل تلقي. دارد وجود عميقي شكاف خانواده، اساسي
 كه طوريبه متفاوت است، گذشته نسل با طالق، از جوان
 و نكوهيده طالق جوان، نسل بانوان از بزرگي درصد ازنظر

 مرد اقتصادي نقش شدن كمرنگ. آيدنمي شماربه ناپسند
 نقش محدوديت و خانواده ابعاد شدن خانواده، كوچك در
 خانواده، عاطفي نقش كودكان، تضعيف تربيت در آن

ج ازدوا معيارهاي در تغيير طالق و از زنان تلقي تغيير
- هايي است كه بين دو نسل مشاهده ميازجمله تفاوت

 شود.

الماسي؛ مطالعة 
عوامل اجتماعي مؤثر 
بر نگرش و ادراك 

شهروندان نسبت به 
طالق در شهر آران و 

  )1392(بيدگل 

  نامه ، پرسشپيمايش
زنان و مردان حداقل 

كرده،  بار ازدواج يك
  نفر 378

- معني رابطة مثبت طالق به تأييدينگرشباتحصيالت
. دارد دارمعني رابطة منفي طالق به انكاري نگرش با و دار

 ازدواج، به مثبت نگاه متغير مستقل، متغيرهاي ازميان
 اجتماعي روابط كيفيت و گرايي سنت و زناشويي رضايت

. دارند طالق به تأييدي نگرش با را بستگي هم بيشترين
 سرماية فردگرايي، ازدواج، به مثبت نگرش متغيرهاي
 نگرش با را بستگي هم بيشترين گرايي سنت و تحصيلي
 متغير رگرسيون، نتايج بنابر. دارند طالق به انكاري
 و انكاري نگرش تبيين در را اثر بيشترين زناشويي رضايت
 و ازدواج به مثبت نگاه متغيرهاي. دارد طالق به تأييدي

 و تأييدي نگرش تبيين در را اثر كمترين فردگرايي
 د.دارنطالقبهانكاري

مندگاري؛ نگرش علي
نسبت به طالق و 

عوامل مؤثر بر آن در 
بستر گذار دوم 
اي  جمعيتي: مطالعه
در شهر تهران 

)1393(  

كمي و كيفي، 
نامه و مصاحبة  پرسش

  عميق
بار افراد حداقل يك

كرده گروه  ازدواج
 60-15سني
 نفر 450سال،

 فرزند، وجود متغيرهاي تحقيق،هاييافتهبنابر
 باالتر سن زناشويي، باالي رضايت فرد، بودن شاغل

 گيريتصميم براي زن بيشتر استقالل ازدواج، هنگام به
 با منزل بيرون در او بيشتر جايي جابه امكان و منزل درون
 كهدرحالي اند، ارتباط در طالق به همسران ترپايين تمايل

 درون قدرت طرفةيك ساختار خانگي، خشونت متغيرهاي
 و اقتصادي باالتر استقالل و اطرافيان دخالت منزل،

 به همسران بيشتر تمايل هايكننده تعيين زن، اطالعاتي
 هستند.طالق
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محقق، عنوان 
سال، ژوهشپ  

وروش مطالعه
  گردآوري اطالعات و

حجم آماري و  ةجامع
 نمونه

  هانتايج و يافته

يمقايسهبهاروندي؛
نگرش به ازدواج و 
طالق دانش آموزان 
  متوسطه دختر و پسر

 )1393شهر پلدختر(

 نامهپيمايش، پرسش
دختران و پسران 
متوسطه سال 

، 94- 1393تحصيلي
 نفر167

تري به طالق و دختران پسران نگرش مثبت نتايج، بنابر
 .تري به ازدواج دارندنگرش مثبت

يهانگرشسليماني؛ 
درحال تغيير نسبت 

به طالق در بين 
دانشجويان 

ي اردبيل ها دانشگاه
)1394( 

  نامه پرسشپيمايش، 
  نفر 400دانشجويان، 

 حد از طالق نسبتاً مثبت و باالتر به دانشجويان نگرش
 در داريمعني تفاوت و درميان دو جنس، بوده متوسط

ندارد، اما رابطة  وجود طالق به نگرش مثبت يا منفي
داري بين سن پاسخگويان و نگرش مستقيم و معني

 مثبت به طالق وجود دارد.

  
  گيري يجهنت

خوش تغييرات اساسي شده و اين بازتابي از  طبق نتايج مطالعة حاضر، نگرش به طالق دست
: 2006 1تغيير در عمق زندگي اجتماعي در عصر حاضر است. ازنظر گيدنز و بك (اسكات،

شدن اند. طبق استدالل آنها، راديكالشده 2»مدرنيتة راديكال«)، جوامع معاصر وارد مرحلة 239
ساختارهاي مدرن، به تجزية فرهنگي و رشد فردگرايي منجر شده است. طبق استدالل بك، 

عقيدة گيدنز،  به اولين شكل كامالً مدرن جامعه تبديل شده است. به 3»مدرنيزاسيون بازتابي«
طور شود كه بايد ايجاد كرد و نه چيزي كه سنت يا عادت بهبه طرحي تبديل مي 4»خود«

همراه  قطعي تعيين كرده است. اين طرح امكان ترديد چشمگير و تهديد احساس پوچي را به
دهد. ازنظر گيدنز، ريزي زندگي و انتخاب شيوة زندگي را به افراد ميآورد، اما امكان برنامهمي

ها و شود؛ يعني عصري كه در آن كنشعصري است كه با بازانديشي مشخص ميعصر مدرن 
نسلي در ايران  ). تحقيقات بين208- 207: 1386شود (كيويستو، باورهاي ما دائماً بررسي مي

) مؤيد اين مفهوم است. ازدواج كه زماني در گذشته 1392؛ چابكي، 1391(فالحي و همكاران، 
زه، در ساية مدرنيتة راديكال و بازتابي به موضوع تأمالت آگاهانه رفت، امروشمار مي مقدس به

________________________________________________________ 
1. Scott 
2. Radicalised Modernity 
3. Reflexive Modernisation 
4. Self 
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لحظه هدف تأمل مجدد، بازبيني و  به مبدل شده است؛ يعني نهاد خانواده و ازدواج، لحظه
شود، بلكه گيرد. پيوند زن و مرد ديگر پيوندي آسماني و ابدي تلقي نميبازانديشي قرار مي
را برهم زد. مطالعات مختلف (توس و كملمير،  توان آنميشود كه هر زمان پيوندي ديده مي

) نشان داده است كه جوامع فردگرا، نگرش مساعدتري به طالق نشان 1392؛ الماسي، 2009
اي به ارزيابي ازدواج، با توجه به )، امروزه، گرايش فزاينده1389دهند. بنابر نظر گيدنز ( مي

تحقيقات نيز از وجود رابطة مثبت بين فقدان  رضايت و خرسندي شخصي از آن، وجود دارد.
؛ حيدري و 2007رضايت و خرسندي در ازدواج و نگرش به طالق حكايت دارد (ديفنباخ و اوپ، 

  ).1393مندگاري، ؛ علي1392؛ الماسي، 1384بخشي، 
تغييرات فرهنگي و ارزشي در سطح نهادي، با تغيير نگرش به طالق ارتباط دارد. اينگلهارت 

هاي غيرمادي بر اثر امنيت مادي و سمت ارزش هاي مادي به) بر گذار جوامع از ارزش1390(
هاي مادي (با معيارهايي هاي سياسي در جامعة نو از ارزشكند. تغيير ارزشاقتصادي تأكيد مي

چون توجه به تأمين نيازهاي اولية اقتصادي، تبعيت و توسل شديد به اقتدار و نظام سياسي و 
هايي همچون توجه به مادي (با ويژگي هاي فوقسوي ارزش هاي سنتي يا ديني) بهارزش

شده  هاي مطالعه). پژوهش136: 1390سبك زندگي و اهداف ديگر) است (ذكائي،  1زيباشناسي،
در تحقيق حاضر نيز از وجود رابطة مستقيم بين طبقه و منزلت اجتماعي باال و نگرش مثبت به 

)، رابطة معكوس 1392؛ الماسي، 1384؛ حيدري و بخشي، 2011اران، طالق (كالمين و همك
؛ حيدري و 2010هاي سنتي يا ديني و نگرش مثبت به طالق (استوكس و اليسون، بين ارزش

)، و رابطة مستقيم بين كيفيت مطلوب روابط زناشويي و نگرش منفي به طالق 1384بخشي، 
؛ 1388؛ خزائي، 1384؛ حيدري و بخشي، 2007؛ ديفنباخ و اوپ، 2006(گراف و كالمين، 

؛ زارعان 1392مندگاري، ؛ علي1392؛ الماسي، 1390؛ باقريان و كاظميان، 1389شيرمحمدي، 
  ) حكايت دارد.1395و سديدپور، 
فايده ـ  هاي سطح خرد، طالق و نگرش به طالق را غالباً از بعد اقتصادي و موازنة هزينه نظريه
) از مفهوم شهروند اقتصادي 212: 2011يمونسون و سانداستروم، (س 2كنند. هاريسبررسي مي

؛ برين و 1061: 2018نقل از ويگنولي و همكاران،  كند و ديگران (مايكل، بهاستفاده مي
) از ورود زنان به بازار كار و كسب استقالل اقتصادي و نقش آن در نگرش به 2005همكاران، 

دريافتند آن دسته از زناني كه  3نون و روزنفلدكنند. لطالق و تصميم به طالق صحبت مي
________________________________________________________ 

1. Aesthetics 
2. Harris 
3. Lennon and Rosenfeld 
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  هاي بيشتري براي ازدواج دارند، تقسيم نابرابر وظايف خانه را غيرمنصفانه تلقي جايگزين
هاي كمتر پذيرش بيشتري درمقابل اين وضعيت نشان كه زنان با جايگزين كنند، درحاليمي
فتند كه همسران با ورود به بازار كار بيشتر بيش از دو دهه پيش، دريا 1اند. هابر و اسپيتز،داده

) 20:2006استوارت،  ). نظرية تبادل اجتماعي (كالرك449: 2006انديشند (كوك، به طالق مي
هاي پيش از طالق درقالب سود و زيان بر تصميم به ازدواج و نيز بر نقش برآوردها و ارزيابي

ين تحقيق نيز مؤيد چنين عاملي است، شده در ا كند. مطالعات تجربي بررسيطالق تأكيد مي
كه در اين مطالعات بين اشتغال يا منابع اقتصادي زنان و نگرش مثبت به طالق رابطة طوري به

منزلة فايده) و )، بين روابط خارج از ازدواج (به1393مندنگاري،  ؛ علي2010مستقيم (تيچمن، 
) و بين 1384؛ حيدري و بخشي، 2007نگرش مثبت به طالق رابطة مستقيم (ديفنباخ و اوپ، 

منزلة هزينة ازدواج) و تمايل بيشتر به طالق رابطة مثبت (حيدري و بخشي، خشونت خانگي (به
  اند. ) يافته1393مندنگاري، ؛ علي1384

هاي مساعد درباب طالق وجود سمت نگرش دهد كه روندي كلي بهمطالعة حاضر نشان مي
دهد. با الهام از ديدگاه زشتي خود را در جامعه از دست ميتدريج قباحت و دارد و طالق به

 عميق دهندة ناخرسندي طالق، نشان رشد روبه زني كرد كه ميزانتوان گمانه)، مي1389گيدنز (

- رضايت و پرثمر ايرابطه به تبديل ازدواج براي ترراسخ نشانة عزم بلكه نيست، ازدواج نفس از

احتمالي نهاد خانواده، زوال يا نابودي كامل نيست، بلكه تعريف توان گفت آيندة مي است. بخش
طوركلي، خانواده و ازدواج را هاي نوظهور است. كنشگران، بهو بازتعريف آن متناسب با موقعيت

  اي مفيد و ثمربخش تبديل كنند.كنند، بلكه تمايل دارند آن را به رابطهانكار نمي
هاي مؤثر بر وقوع اين پديدة اجتماعي و ها و زمينه در ايران، هرچند موضوع طالق و علت

نيز موضوع نگرش به طالق همواره در كانون توجه محققان و انديشمندان اجتماعي بوده است، 
هاي نظري ها و پشتوانهصورت كمي (پيمايشي) و با استفاده از چارچوببيشتر اين مطالعات به

اند.  فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعة ايران متفاوتاند كه بيشتر آنها هم با  موجود شكل گرفته
اند و به بررسي تأثير تعداد كمي از متغيرها بر نگرش به  گرايانهبرخي از مطالعات نيز تقليل

ها و مطالعات آتي خود با اتخاذ شود محققان در پژوهشاند؛ بنابراين، پيشنهاد ميطالق پرداخته
ها و عوامل تأثيرگذار بر نگرش به طالق در از زمينهرويكرد كيفي جهت ارائة توصيفي عميق 

هاي پنهان و منظور آشكارشدن اليه خانواده، و روابط و عناصر دروني اين پديده، و نيز به
هاي خاص جامعة ايران، به بررسي و كاوش در نظام  شدة آن، با درنظرگرفتن ويژگي گرفته ناديده

________________________________________________________ 
1. Huber and Spitze 
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ساز و مولد اين نگرش به طالق و بسترهاي زمينهمعنايي و فهم تفسير زنان و مردان درباب 
دار در زمينة چگونگي تأثيرپذيري نگرش بپردازند تا فهم جديدي درقالب روابط و الگوهاي معني

  ها و نيز تغييرات نهاد خانواده ارائه شود.ها و ارزشنگرش به طالق از فرآيند تغيير نگرش
  

  منابع
 كمالي، افسانه و فريبا سيدان ترجمةشناسي مهارت خانواده، جامعه )1388وارن كيد ( ليز و استيل،

  .الزهراء تهران: دانشگاه
-شده در زمينة طالق در طول سال ) فراتحليل تحقيقات انجام1392اصغر و همكاران ( زاده، علياسماعيل

 ، طرح پژوهشي، جهاد دانشگاهي استان البرز.1388- 1378هاي 

العة عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش و ادراك شهروندان نسبت به ) مط1392الماسي بيدگلي، احسان (
 شناسي، دانشگاه خوارزمي.ارشد جامعه نامة كارشناسي طالق در شهر آران و بيدگل، پايان

كتاب ، ترجمة مريم وتر، »تحول فرهنگي در جامعة پيشرفتة صنعتي) «1390اينگلهارت، رونالد (
  . 69-66: 39، شمارة اجتماعي علوم

 جو يها ارتباط نگرش نسبت به ازدواج و طالق با مؤلفه) «1390قريان، مهرنوش و سميه كاظميان (با
: 2- 1، شمارة دنا، »پرستاري حضرت زينب (س) الرستان ةاجتماعي خانواده در دانشجويان دانشكد

11 -20.  
، دختر و پسرآموزان متوسطه  نگرش به ازدواج و طالق دانش ةمقايس) 1393بهاروندي، محمدرضا (

  ارشد، دانشگاه آزاد كرمانشاه. نامة كارشناسي پايان
، ترجمة هوشنگ نايبي، تهران: دانشگاه روش تحقيق نظري در علوم اجتماعي) 1387بيكر، ترز ال (

  نور.  پيام
فراتحليل كيفي مقاالت علمي ناظر بر مسئلة فرار مغزها در ) «1393منش ( توكل، محمد و ايمان عرفان

  .75-45: 1، دورة پنجم، شمارة بررسي مسائل اجتماعي ايران ،»ايران
شناختي تبيين جامعه) «1395جعفري سدهي، رضا و حسين آقاجاني مرساء و اميرمسعود اميرمظاهري (

، »كننده به مراكز بهزيستي گيالن تأثير سبك زندگي بر نگرش به طالق بين زوجين مراجعه
  .76-39 :7، سال دوم، شمارة مددكاري اجتماعي

 ،»نتهرا شهر زنان در خانواده كاركرد و طالق به نگرش نسلي نبي ةمطالع) «1392ين (البن ام چابكي،
 .185- 158: 1 ةدور ء،الزهرا دانشگاه زنان ةپژوهشكد

شناسي نگرش زنان مطلقه نسبت به طالق (مطالعة موردي شهر اراك، ) گونه1390الحسيني، فاطمه (
 اجتماعي، دانشگاه عالمه طباطبايي. ارشد مطالعات زنان، دانشكدة علوم كارشناسينامة پايان
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 به مشهد شهر ساكن ةسال65 تا 18 جمعيت گرشن« )1384( شيبخو حامد  داريوش ،دبيگون حيدري

 انساني علوم و ادبيات ةدانشكد اجتماعي معلو ةمجل ،»آن بر مؤثر فرهنگيـ  اجتماعي عوامل و طالق

  .74- 45: 1رة شما، دوم سال ،مشهد فردوسي دانشگاه
نامة ق، پاياناجتماعي و نگرش زنان نسبت به طال ةسرماي ةبررسي رابط) 1388خزائي، كلثوم (
  شناسي، دانشگاه عالمه طباطبايي. ارشد جامعه كارشناسي

 ، تهران: آگه. شناسي جوانان ايرانيجامعه) 1390، محمدسعيد (ذكائي

 نگرش به طالق در فضاهاي همسرگزيني و تحليل روند طالق در ايران) 1390پور، پخشان (رحمت
   .دانشگاه عالمه طباطباييشناسي، ارشد جمعيت نامة كارشناسي، پايانشهر سنندج :موردي ة(مطالع

شناختي تحليل جامعه) «1386نيا و سياوش بهرامي كاكاوند (رياحي، محمداسماعيل، اكبر عليوردي
 .140- 109: 3، دورة پنجم، شمارة پژوهش زنان، »زان گرايش به طالقمي

فراتحليل تحقيقات مربوط به طالق: رويارويي عوامل ) «1395سادات سديدپور ( زارعان، منصوره و سمانه
 .218-191: 2، دورة هفتم، شمارة بررسي مسائل اجتماعي ايران، »فردي و اجتماعي

  .www.sabteahval.irسازمان ثبت احوال ايران. 
  .نو آواي تهران: ششم، چاپ ،اجتماعي شناسيآسيب )1379اهللا ( هدايت ستوده،
برابرگرايي جنسيتي درميان دانشجويان و متغيرهاي ) «1385زاده، سيدحسين و فاطمه جواهري (سراج

  .40- 3: 26، شمارة شناسي ايرانجامعه، »اي و نگرشي مرتبط با آنزمينه
 حميد الياسي، تهران: مركز.ترجمة ، ي تاريخي خانوادهشناس جامعه) 1379سگالن، مارتين (
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