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رابطهی عوامل اجتماعی و خانوادگی با نگرش زنان به طالق در شهر قم
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چکیده
این پژوهش ،به نگرش زنان قم نسبت به طالق و رابطهی آن با عوامل اجتماعی – خانوادگی
پرداخته است؛ با این هدف که پیشنهاداتی ،برای کنترل برخی عوامل اثرگذار در این زمینه ارایه
کند .میزان باالی طالق در این شهر مذهبی ،ضرورت بررسی این پدیده را مورد تأکید قرار میدهد.
این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و به شیوهی پیمایشی انجام گرفته است .جامعهی نمونه،
متشکل از  000نفر است که به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و به
پرسشنامهی محقق ساخته پاسخ دادند .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرم افزار SPSS 22
استفاده شد .نتایج نشان داد ،رابطهی بین نگاه زنان به کارکردهای خانواده ،پایبندی زنان به ارزش-
های مذهبی -اخالقی ،تفاوت سطح زوجین ،اختالف سطح خانوادههای زوجین ،شبکههای حمایتی،
استفاده از فضای مجازی ،انتظارات زنان از همسر ،وجود زن مطلقه در بستگان و آشنایان با نگرش
مثبت زنان نسبت به طالق ،معنادار است .نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد
متغیرها ی انتظارات از همسر ،وجود زن مطلقه در بین خویشاوندان و آشنایان ،استفاده از فضای
مجازی و اختالف عقیده و سطح زوجین بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشتهاند و  72/2درصد از
کل تغییرات متغیر وابسته (نگرش مثبت زنان به طالق)را تبیین میکنند.
کلید واژه ها :طالق ،نگرش ،زنان ،قم
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مقدمه
دگرگونی خانواده به لحاظ نرم افزاری(ارزشی) و سخت افزاری (بعد خانواده) در دهههای اخیر
پیامدهایی در راستای تضعیف این نهاد در پی داشته است که ازجملهی آنها میتوان به افزایش
درصد طالق در کشور اشاره کرد .درصد طالق اگر چه هنوز به مرز بحران نرسیده ،اما به میزانی
است که از یک جامعهی اسالمی انتظار نمی رود؛ به ویژه اگر این آمار مربوط به شهر مذهبی قم
باشد .سالنامهی آماری استان قم نشان می دهد نسبت ازدواج به طالق در این استان طی دو دهه
از  10/97در سال  1730به  5/50در سال  1790رسیده است Statistical Yearbook of Qom
) .)Province, 2011بر اساس اظهارات مدیرکل بهزیستی استان قم در شهریور  ، 1790این استان
از لحاظ آمار طالق ،دارای رتبهی دوم کشور بعد از تهران بوده است .بر اساس همین اظهارات،
است
یافته
کاهش
شدت
به
قم
استان
در
نیز
طالق
سن
( .)http://qudsonline.ir/detail/News/6440وضعیت نگرانکنندهی طالق در قم ،ضرورت مطالعه-
ی آن را از زوایای مختلف مورد تأکید قرار میدهد .با توجه به این که طالق دارای سه مرحلی
 )1دورهی پیش از طالق-تصمیمگیری  )2دورهی حین طالق -بازسازی  )7دورهی پس از طالق -
بهبودی ( )Young & Long, 2007است؛ به نظر می رسد در وهلهی نخست باید به مرحلهی پیش
از طالق پرداخت و ریشههای مشکل را مورد شناسایی قرار داد .از این رو مقالهی حاضر در صدد
است تا به بررسی نگرش زنان قم به طالق بپردازد؛ با این هدف که مهمترین عوامل اجتماعی -
خانوادگی تأثیرگذار بر گرایش زنان به طالق را مورد شناسایی قرار دهد و پیشنهاداتی کاربردی
مبتنی بر یافتههای پژوهش ،برای سیاستگذاری در راستای کنترل برخی عوامل اثرگذار ارایه
دهد.
1
از نظر آلپورت نگرش ،وضع و حالت روانی و عصبی آمادگی فرد برای پاسخ به موقعیتهاست
و از نظر فریدمن 2نگرش ،نظامی با دوام است که شامل یک عنصر شناختی ،یک عنصر احساسی و
یک تمایل به عمل است ( .).Karimi, 1997شناخت یک فرد از یک موقعیت منجر به شکلگیری
بعد عاطفی نگرش او نسبت به آن موقعیت خاص میشود که شامل ارزشیابی مثبت یا منفی او از
آن موقعیت است و در نهایت به کنش و رفتار فرد میانجامد؛ بهعنوان مثال شناخت از پیامدهای
طالق سبب ارزشیابی منفی یا مثبت فرد نسبت به آن میشود و به تصمیمگیری او برای طالق و
یا بالعکس میانجامد .عوامل گوناگونی بر نگرش زنان نسبت به جدایی از همسر تأثیر میگذارد.
برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از:
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شهرنشینی و سست شدن ارزشهای سنتی :شیوهی زندگی در شهر ،زمینه را برای گرایش به
ارزشهای جدید مانند لذتگرایی ،فردگرایی و خود محوری فراهم میکند و سبب درهم ریختن
سنتهای کهن و از جمله فرهنگ مردساالری میشود.
اشتغال زنان :بین متغیر اشتغال زنان و طالق ،رابطهی معنادار و مستقیمی دیده میشود.
زنانی که کار میکنند یا ساعات زیادی از وقتشان را صرف کار میکنند ،راحتتر برای جدایی
تصمیم میگیرند .نتایج مطالعهی پورتمن 1نشان داد میزان احتمال طالق در زنان شاغل دارای
شغل تمام وقت ،نسبت به زنانی که شاغل نیستند و یا به صورت پاره وقت کار میکنند ،بیشتر
است (.)Poortman, 2005
تضعیف ارزش های اخالقی :عواملی از قبیل عدم اعتماد زن و شوهر به یکدیگر ،فساد اخالقی،
عدم توافق اخالقی ،بدبینی ،منجر به نگرش مثبت نسبت به طالق میشود .نتایج یک پژوهش در
مورد زنان متأهل شهر تهران نشان داد تفاوت بارزی بین سه نسل از زنان در ارتباط با رعایت
اخالق و حقوق در تعامالت زناشویی وجود دارد و زنان نسل گذشته بیشتر به ارزشهای اخالقی و
زنان نسل جدید بیشتر به مطالبات حقوقی خود در خانواده میاندیشند (.)Chaboki, 2015
هنجاری شدن طالق :افزایش میزان طالق در جامعه ،از زشتی و قبح این پدیده کاسته است و
خانوادهها نیز نه تنها فرزند خود را از این امر نهی نمیکنند ،بلکه اغلب با حمایتهای بی جای
خود به آن دامن میزنند .از نگاه برخی طالق حتی میتواند سودمند باشد .مل کرانتزلر ،2طالق را
نه یک فاجعه بلکه ماجرایی دارای مؤلفههای ارزشمند میداند که موجب غنی شدن تجربیات فرد
میشود و به گونهای بلوغ ،7توانمندی 0و عقالنیت 5در انسان میانجامد ).)Berry, 2006
تغییر نگرش زنان نسبت به کارکردهای خانواده :تحصیالت و رسانهها در آگاهی بخشی به زنان
و ترغیب آنان به فعالیتهای اجتماعی ،نقش مهمی دارند .امروزه ،زنان احساس می کنند صرف
تمام وقت برای انجام نقشهای سنتی گذشته در خانواده ،مانع از پیشرفتشان میشود و آنان را از
فعالیتهای اجتماعی باز میدارد.
افزایش انتظار ات زنان از زندگی زناشویی :آگاهی زنان نسبت به حقوق خود در خانواده سبب
شده است آنان گذشته از حقوقی که در قالب شروط ضمن عقد از مرد مطالبه میکنند ،خواهان
محبت ،همدلی و مشورت او بوده و همکاریش را در انجام کارهای خانه طلب کنند .هر چه دامنه-
1

Poortman
Meg Krantzler
3
maturity
4
capability
5
wisdom
2

77

رابطهی عوامل اجتماعي و خانوادگي با نگرش زنان به طالق در شهر قم

ی این انتظارات گستردهتر باشد ،احتمال برآورده نشدن آنها و در نتیجه گرایش به طالق بیشتر
میشود.
دخالت خانوادهها :دخالت خانوادهها در زندگی فرزندان ،که در صورت وابستگی عاطفی و یا
مالی زوجین یا یکی از آنها به خانوادهی پدری ،شدت بیشتری مییابد ،در گرایش فرزندان به
طالق میتواند نقش مهمی داشته باشد.
کاهش معاشرت با خویشاوندان :در خانوادهی هستهای برخالف خانوادهی گسترده ،ارتباط با
خویشاوندان تضعیف میشود .به گفتهی پارسونز فرایند توسعهی صنعتی به بروز انشقاق در خانواده
و جدا ساختن خانواده از شبکهی خویشاوندی انجامیده است
( .(Segalan, 1991, translated by Hamid Elyasiزیمل نیز اشاره میکند که در شهر با رشد
روابط جامعه و گسترش خانوادههای هستهای و مستقل ،فشار هنجاری و کنترل رفتاری حاصل از
روابط اجتماعی ،خانوادهی گسترده رو به افول میگذارد ( .)Simmel, 1965در چنین شرایطی
خویشاوندا ن نقش کمتری در حل مشکالت یکدیگر خواهند داشت و به این ترتیب مسایل جزیی در
خانواده مشکل ساز میشود و توجه زوجین را به سمت طالق جلب میکند.
اختالف نظر و عقیده در زوجین :همسو بودن نظرات زن و شوهر به ویژه در خصوص اعتقادات
مذهبی ،در ایجاد سازگاری بین آنان نقش مهمی دارد؛ اما در بیشتر ازدواجها به این موضوع توجه
الزم نمیشود .کوردک ) (Kurdek, 1993معتقد است که زوجین دارای تفاوتهای بسیار در
گرایشها ،ارزش ها و عقاید ممکن است دچار مشکالت زناشویی شوند؛ چون رخدادها را از منظرهای
متفاوتی میبینند.
غیرمنطقی شدن مالک های انتخاب همسر :با تغییر موقعیت دختران در خانواده و اجتماع،
اختیار انتخاب همسر در بیشتر خانوادهها به دختران واگذار شده است .از این رو مالکهای
همسرگزینی اغلب جنبهی منطقی ندارد و مبتنی بر احساس و ویژگیهای ظاهری است .در حالی
که والدین میتوانند از ازدواجهای احساسی و رمانتیک جلوگیری کنند و آیندهی مطمئنتری را
برای فرزند خود پایهریزی کنند.
منابع اقتصادی خانواده :عامل اقتصاد به دلیل گسترش شهرنشینی و کمبود فرصت اشتغال در
شهر و نیز هزینههای زندگی شهری و زیاده خواهی به ویژه نسل جوان ،از اهمیت برخوردار است .از
این رو اگر مردان به دلیل بیکاری یا دستمزد ناکافی قادر به تأمین اقتصادی خانواده نباشند،
کشمکشها در زندگی بیشتر میشود ( .)Cherlin, 1992پژوهشهای ساوت ) )South,1985و
نصراللهی و همکاران ) (Nasrollahi; Ghaffari Golak & Parva,2013نشان میدهد بین بیکاری و
طالق رابطهی معنادار و مستقیم وجود دارد.
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وضع مالی خانوادهی والدینی :زنانی که دارای والدین ثروتمند هستند و یا دستکم برای تأمین
مخارج دختر مطلقهی خود دچار مشکل نمیشوند ،برای جدایی از همسر ،راحتتر تصمیم می-
گیرند .مطالعهی بومپاس 1و همکارانش نشان داد ،سرمایهی مالی والدین با طالق زنان ارتباط
دارد ).(Bumpass& others, 1991
داشتن سابقهی طالق در خویشان و آشنایان :اگر زن طالق گرفته به هر دلیلی از وضعیت پس
از طالق خود راضی باشد ،مشوق و الگویی می شود برای کسانی که از پیامدهای طالق واهمه دارند.
اماتو و دی بوئر ،2در مطالعه ای دریافتند که افراد دارای والدین از هم جدا شده ،نگرش سهلگیرانه-
تری نسبت به طالق دارند (.(Amato & Deboer, 2001
عدم ارضای جنسی :تأمین نشدن نیازهای عاطفی و جنسی از تعیین کنندهترین مؤلفههای
عدم رضایت از زندگی زناشویی و در نتیجه ایجاد نگرش مثبت به طالق تلقی میشود .پژوهشهای
زیادی و از جمله نتایج مطالعهی فروتن و همکارش مؤید این رابطه است Foroutan & jadid
).)Milani, 2008

رواج بی قید و بندی در جامعه :گستردگی روابط زن و مرد در فضای اجتماعی و مجازی،
عاملی بسیار جدی در کمرنگ ساختن کارکرد روابط جنسی در چارچوب خانواده است .گاهی روابط
پیش از ازدواج ،تأثیر مستقیمی در حین ازدواج یا بعد از آن بر کیفیت زندگی زناشویی دارد و زمینه
را برای مقایسه ،سوءظن و بی اعتمادی در خانواده ،باز میکند و سبب می شود فضای ارتباط
خانوادگی سرد شود.
دینداری :پایبندی به مذهب ،تقید به ارزشهای اخالقی را به دنبال دارد و در نتیجه به یک
زندگی اخالقی همراه با پرهیز جنسی برای زوجین شکل میدهد و زن و شوهر را نسبت به یکدیگر
وفادار نگه میدارد .امرسون با انجام مطالعه ای نشان داد که افراد مذهبی به زندگی زناشویی و عدم
گسست آن پایبندی زیادی دارند ) .)Emerson, 1996کال و هیتون نیز در پژوهشی با عنوان تأثیر
مذهب بر ثبات زناشویی دریافتند که افراد مذهبی نسبت به افراد فاقد اعتقادات مذهبی ،دارای
میزانهای طالق کمتری هستند (.)Call & Heaton, 1997
تعداد فرزندان :تعدد فرزندان ،دست و پای زوجین را برای جدایی می بندد و سبب می شود
آنان صبر و تحمل بیشتری در برابر مشکالت خانوادگی از خود نشان دهند .نتایج مطالعات نشان
میدهد عدم اطمینان به ادامهی رابطه ،در صورت نداشتن فرزند احتمال وقوع طالق را افزایش می
دهد (.(Greenstein, 1990
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پیشینهی پژوهش
خیاط غیاثی و همکارانش ) (Khayat Ghiathi, Moein & Rousta, 2010در بررسی علل
اجتماعی گرایش به طالق در  757نفر از زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده در شیراز ،به این
نتیجه رسیدند که تعداد فرزندان و مدت زندگی زناشویی رابطهای معکوس با گرایش به طالق دارد؛
ولی تفاوت سن ی ،تفاوت تحصیلی ،سن ازدواج ،تحصیالت زن ،رابطهی مستقیم با طالق دارد .قریب
بلوک و همکارانش ) (Qarib Blok, Seyedan & Bastani, 2013در پژوهشی پیرامون رابطهی
دینداری و نگرش به طالق در کارمندان متأهل دانشگاههای دولتی قم ،دریافتند که با افزایش
میزان دینداری و نیز باال رفتن سطح کارکرد خانواده ،نگرش به مطلوبیت طالق کاهش می یابد.
همچنین نگرش به طالق با میزان درآمد رابطهی مستقیم دارد .نتایج پژوهش ریاحی و همکاران
) ،(Riahi, AliverdiNia & Bahrami, 2007بر روی  710نفر از زوجین ( 182زن و  182مرد)
مراجعهکننده به دادگاه خانوادهی شهر کرمانشاه در سال  ،1785نشان داد متغیرهای میزان برآورده
نشدن انتظارات همسران از یکدیگر ،میزان تصور مثبت از پیامدهای طالق ،دخالتهای دیگران،
تفاوت های سنی ،تفاوت تحصیلی و تفاوت عقاید از عوامل تأثیر گذار بر گرایش به طالق در این
شهر بوده است .حیدری بیگوند و بخشی ) (Heidari Bigvand & Bakhshi, 2005با مطالعهی
نگرش زنان  18تا  15سالهی ساکن شهر مشهد نسبت به طالق و عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر
بر آن ،به این نتیجه دست یافتهاند که تضاد و کشمکش در تعامالت زوجین و همچنین متغیر
تحصیالت با نگرش به طالق رابطهای مستقیم دارد .لهسائیزاده و همکاران (Lahsaeizadeh, Habib
) ،& servatkhah, 2012در پژوهشی بر روی  080نفر از زنان شهر شیراز (در دو گروه 200 ،نفر
زن متقاضی طالق و  200زن غیر متقاضی طالق ،به این نتیجه رسیدند که متغیرهای سن زن،
قومیت زن ،تشابه قومیتی زوجی ن ،ساخت بازاری ازدواج ،تشابه محل سکونت پدر زوجین ،در
تصمیم زنان به طالق رابطهی معنادار آماری داشته است .حبیب پور گتابی و نازک تبار
) (Habibpour Getabi & Nazokatabar, 2011با بررسی  980پروندهی طالق در دادگستری
استان مازندران ،دریافتند عوامل طالق در این استان ،بازتابِ به ترتیب چهار عامل فرهنگی،
& Isahaghi, Mohebbi, Sattar,
اقتصادی ،اجتماعی و شخصیتی است .اسحاقی و همکاران
) )Mohammadi, 2012در پژوهشی به سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طالق زنان شهر
تهران پرداختهاند و  279زن متقاضی طالق مراجعهکننده به مجتمع خانواده و به همین تعداد زن
غیرمتقاضی طالق را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد احتمال رخ ندادن طالق برای کسانی
که دارای نظم درون خانواده و سرمایهی زوجینی و نگرشی منفی به طالقاند 59 ،درصد است.
تحقیق مشکی و همکاران )(Meshki, Moslem, Shah Ghasemi, & Delshad Noqabi, 2011
نشان داد که بیشترین عوامل مرتبط با طالق ،شناخت ناکافی همسر ،عدم تفاهم ،دخالت فامیل و
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دیگران در زندگی ،بیکاری ،اجباری بودن ازدواج ،کمبود مهارتهای زندگی ،اعتیاد ،سن پایین
ازدواج ،شهر نشینی ،بیماریهای جسمی یا روانی همسر ،کمبود مهارتهای جنسی و ارتباطی در
ازدواج بوده است .نتایج پژوهش چابکی ( )Chaboki, 2013نشان داد که بین نگرش زنان به طالق و
نظر آنان نسبت به کارکردهای خانواده ،رابطهی معنادار آماری وجود دارد.
در پژوهشهای خارجی ،جاکت و سورا (Jacuet & Surra , 2001) 1در تحقیقی دریافتند که
افراد پرورش یافته در خانوادههای گسسته ،آمادگی بیشتری را برای تکرار چنین تجربهای از خود
نشان میدهند .در همین راستا نتایج پژوهش درونکرز 2و هارکونن در  18کشور نشان میدهد،
زنانی که والدین آنها از هم جدا شدهاند ،به طور بارزی بیشتر در معرض خطر طالق در زندگی
خود هستند .سیمون ()Simon, 2008در پژوهشی دریافت که مالکهای نامناسب برای انتخاب
همسر میتواند از عوامل سرخوردگی زناشویی باشد .آماتو و پرویتی )Amato & Previti, 2003) 7با
استفاده از دادههای یک پنل ملی که بین سالهای  1989تا  1993گردآوری شده بود ،پاسخهای
 208نفر به پرسشهای باز در خصوص این که «چرا زندگی آنان به طالق منجر شد؟» را دسته-
بندی کردند .بیشترین پاسخها مربوط به خیانت همسر و ناسازگاری او ،الکلی بودن و استفاده از
مواد مخدر و دوری روز افزون زوجین از یکدیگر بود .دالیل پاسخگویان بر اساس متغیرهای
جنسیت ،طبقهی اجتماعی و طول مدت زندگی مشترک متفاوت بود .بصیری ) ،)Basiri, 2010در
مقالهای با عنوان «تأثیر مدرنیسم و جهانی سازی بر ازدواج و طالق در سنگال» ،با طرح تأثیر
تغییرات سریع از قبیل تسهیل در سفرهای خارجی ،تحصیالت زنان ،اشتغال زنان و آزادی روابط
ب ین زن و مرد ،به این نتیجه دست یافت که مدرنیسم و جهانی سازی بر بسیاری از جنبههای
زندگی ،از جمله بر ازدواج و طالق در کشور سنگال تأثیر منفی داشته است .هویت (Hewitt ,
) 2008در پژوهشی که در استرالیا انجام داد ،به این نتیجه رسید که سطوح باالی دینداری و تقید
به ارزشهای دینی و نیز داشتن بچه از عوامل بازدارندهی طالق بودهاند .همچنین میزان باالی
تحصیالت در زنان (برعکس مردان) میزان گرایش به طالق را افزایش میدهد .روتالو 0و همکارش
) (Rootalu & Kasearua, 2016در پژوهشی بر روی نوجوانان استونی 5به این نتیجه رسیدند که
ر وابط والدین و کودکان تأثیر مهمی بر نوع برداشت کودکان از طالق دارد .هوبر 1و همکارش با
مطالعهی فرایندهای جامعه شناختی خانواده به این نتیجه دست یافتند که تغییر نگرش نسبت به
1
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کارکردهای خانواده و نقشهای خانوادگی و اجتماعی زن و مرد در خانواده ،از عوامل مؤثر بر طالق
بوده است ).)Huber & Spitze, 1988
مقاالت باال نشان میدهد بیشتر تحقیقات انجام شده پیرامون طالق در ایران ،از نگرش-
سنجی غفلت کرده اند؛ ضمن آن که در ارتباط با استان قم با وجود آن که از نظر میزان طالق در
سطح باالیی قرار دارد ،تحقیق خاصی صورت نگرفته است.
مبانی نظری
بر اساس نظریهی نابسامانی اجتماعی ،9در جوامع سنتی هنجارهای اجتماعی از قدرت زیادی
برخوردار است )(Durkheim, 2002, translated by Bagher Parham؛ اما در جوامع در حال گذار با
انحراف این هنجارها ،آنومی پدید میآید ( .(Durkheim,2002, translated by Bagher Parhamاز
این منظر طالق بیانگر حالتی از بی هنجاری است که تحت تأثیر تحوالت اجتماعی ،و هنگامی رخ
میدهد که افراد قواعد اجتماعی حاکم بر رفتارشان را نادیده میگیرند ) .(Jones, 1986در این
وضعیت چون چارچوبهای سنتی قادر به پاسخگویی نیست ،خانوادهها نسبت به آن بی اعتنا می-
شوند .بدین سان ،هنجارهای اجتماعی ،رفته رفته قبح طالق را کاهش میدهد .در نظریه مبادلهی
اجتماعی 2انسانها همواره در حال تعامل با دیگران هستند و سعی میکنند که در این تعامل ،برای
خود نفعی به دست آورند .از این منظر وقتی فرد تصمیم به طالق میگیرد ،به این موضوع می-
اندیشد که در صورت جدایی از چه پاداشهایی باید در برابر پاداشهای جدید صرفنظر کند و در
مورد هزینهها هم همین گونه است ( .)Jalilian, 1996حال با توجه به این که هر یک از زوجین با
ازدواج ،انتظار دریافت پاداشی را دارد ،اگر این انتظار برآورده نشود ،نگرش فرد به طالق بر طبق این
نظریه جنبهی مثبت پیدا میکند .بر اساس نظریهی شبکه ،7درجه تفکیکهای نقش زن و شوهر با
میزان تراکم شبکه ای که زوجین ،بیرون از خانه دارند همبسته است .بدین معنا که هرچه روابط
بین شبکه کمتر و سستتر باشد ،زوجین وظایف خود را بهتر انجام میدهند؛ اما اگر شبکه قوی
باشد ،زوجین مجبور میشوند دخالت دیگران را در زندگی خود بپذیرند ( .)(Multafat, 2002این
امر اغلب موجب بروز اختالف در تعامالت زناشویی میشود .در نظریهی همسان همسری ،0بر این
اصل تأکید میشود که افراد ،معموالً کسی را به همسری برمیگزینند که از بیشترین سطح همسانی
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و مشابهت با آنان برخوردارند .هالر 1معتقد است که در الگوهای همسان ،زناشویی استوارتر است
(.)Saroukhani, 2006
نظریهی ستیز اجتماعی 2یا تضاد ،تعامالت اجتماعی را در قالب رقابت بر سر دستیابی به منابع
کمیاب تبیین میکند .در این نظریه نیز نفع شخصی از انگیزههای اصلی انسان است؛ و هیچ رابطه-
ای بدون رقابت و منافع شخصی متعارض متصور نیست ( .)Bostan, 2011از این منظر ،خانواده یکی
از عرصههای اصلی رقابت و ستیز بین افراد است و همانگونه که فمینیسم رادیکال مطرح میکند،
خانواده مظهر تبعیض بین زن و شوهر و تجلیگاه نابرابریهای اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی بین
آنان است .نظریه های فمینیستی ،زنان را در موقعیت نابرابر با مردان و یک گروه ستمدیده میدانند
که قربانی نظام مردساالرانه شدهاند .(Ritzer, 1995, translated by Mohsen Salasi).بر اساس
نظریهی یادگیری اجتماعی ،افراد در فرآیند اجتماعی شدن ،در وهلهی نخست در خانواده ،نگرشها
و رفتارها را با مشاهده و مدلگیری از «دیگران مهم» یاد میگیرند (.)Kapinus & Pellerin, 2008
این امر در ارتباط با طالق نیز صادق است .بدین معنا که اگر در خانواده طالقی رخ داده باشد ،این
مسأله برای فرزندان آن خانواده عادیتر از کسانی است که چنین واقعهای را از نزدیک تجربه
نکردهاند .مطالعات انجام شده نشان میدهد طالق در میان زن و شوهرانی که والدین آنها طالق
گرفتهاند بیش از سایرین است ) .)Mc Lanahan, & Bumpass, 1988در نظریهی انباشتی ،3بر
اثرات نیرومند رسانهها و ماهیت فراگیر محتوای رسانه تأکید میشود .رسانهها ،با نمایش مکرر
مضامین و محتواهای مشابه در شبکههای تلویزیونی ،افراد را تحت تأثیر قرار میدهند .اثرات ،بر
اساس مدل انباشتی ،به شناخت ( کسب باور و نگرش ) و عاطفه (واکنشهای هیجانی) منجر می-
شود .با عرضهی انباشتی ،افراد شروع به سازگاری با رسانهها به عنوان بازنمایی از واقعیت میکنند
(.)Saadipour & others, 2011
از آنجا که طالق پدیدهای چند عاملی است و نگرش نسبت به آن میتواند با عوامل مختلفی در
ارتباط باشد ،چارچوب نظری این پژوهش ،ترکیبی از نظریات مطرح شده در باال است.

ردیف

فرضیهها

نظریه

1

بین پایبندی زنان به ارزشهای مذهبی -اخالقی و نگرش
آنان نسبت به طالق ،رابطهی معنادار آماری وجود دارد.

نظریه نابسامانی اجتماعی
نظریۀ ستیز اجتماعی

2

بین تفاوت سطح زوجین (از نظر فرهنگی  -عقیدتی،
1

Haller
Conflict theory
3
Accumulation Theory
2
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7

تحصیالت و سن) و نگرش زنان نسبت به طالق ،رابطهی
معنادار آماری وجود دارد.
بین اختالف سطح خانوادهی زوجین (از نظر اقتصادی ،و
فرهنگی  -تحصیلی) و نگرش زنان نسبت به طالق ،رابطهی
معنادار آماری وجود دارد.

نظریه همسان همسری

0

بین شبکه حمایتهای بیرونی و نگرش زنان نسبت به
طالق ،رابطه معنادار آماری وجود دارد.

نظریۀ شبکه

5

بین میزان استفاده از فضای مجازی و نگرش زنان نسبت
به طالق ،رابطه معنادار آماری وجود دارد.

نظریۀ انباشتی

1

بین وضعیت اقتصادی خانواده و نگرش زنان نسبت به
طالق ،رابطهی معنادار آماری وجود دارد.

3

بین انتظارات زنان از همسر و نگرش آنان نسبت به
طالق ،رابطهی معنادار آماری وجود دارد.

8

بین نگرش زنان نسبت به طالق و وجود زن مطلقه در
بستگان درجه اول ،خویشان و آشنایان رابطهی معنادار آماری
وجود دارد.

مبادلۀ اجتماعی

یادگیری اجتماعی

مدل مفهومی پژوهش
متغیرهای زمینه ای:

متغیرهای مستقل:
ارزشهای مذهبی و اخالقی خانواده
تفاوت سطح زوجین
اختالف سطح خانوادههای زوجین
شبکه حمایتی خانواده
استفاده از فضای مجازی
وضع اقتصادی خانواده
انتظارات زنان از همسر
پژوهش
وجودوزنروش
ابزار
بستگان درجه
مطلقه در
اول ،خویشان و آشنایان

سن

نگرش
به
طالق

وضعیت تأهل
مدت زندگی مشترک
تحصیالت
وضع اشتغال
تعداد فرزندان
مهاجر بودن
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این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و به شیوهی پیمایشی انجام گرفته است .ابزار گردآوری
اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته بوده که شامل پرسشهای باز و بسته بر اساس طیف  5درجهای
لیکرت (خیلی زیاد=  ،0زیاد = ،7تاحدودی=  ،2کم=  ،1و اصالٌ=  )0است .برای اندازه گیری پایایی
از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی از اساتید علوم اجتماعی و مطالعات زنان استفاده
شد .مقدار آلفای کرونباخ برای پایایی سؤاالت طیف لیکرت پرسشنامه ،در جدول  1آمده است.
جامعه آماری متشکل از تمام بانوان  15تا  15ساله ساکن شهر قم در سال  1795است .حجم
نمونه ،بر اساس فرمول کوکران  780نفر تعیین شد که با اندکی افزایش این رقم  000در نظر
گرفته شد .روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای بود .به این معنا که در  8منطقه قم ،از هر
منطقه  50نفر زن ساکن این شهرستان (در هر منطقه دو خیابان و در هر خیابان  25خانواده) به
روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  ،SPSS 22و
آزمونهای پیرسون ،اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

جدول  -9ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس های پرسشنامه
متغیرها

متغیر مستقل
متغیر وابسته

مقیاسها

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

نگرش نسبت به کارکردهای خانواده

11

0/8503

پایبندی به ارزش های مذهبی -اخالقی

17

0/3879

تفاوت عقیده و سطح زوجین

1

0/8913

اختالف سطح خانوادههای زوجین

7

0/8072

انتظارات زنان از زندگی مشترک

5

0/8809

شبکه حمایتی خانواده

3

0/8830

استفاده از فضای مجازی

7

0/8150

وضع اقتصادی خانواده

0

0/3975

وجود زن مطلقه در بین خویشاوندان و آشنایان

2

0/8893

بعد شناختی

3

0/3901

بعد عاطفی

1

0/8705

بعد آمادگی برای کنش

9

0/8870

نگرش به طالق
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یافته های تحقیق
بر اساس دادههای جدول  ، 2از پاسخگویان  51/5 ،درصد در گروه سنی  21تا  05سال قرار
داشتهاند 50/5 .درصد پاسخگویان بومی شهر قم هستند و بقیه را مهاجران به شهر قم تشکیل می-
دهند .از نظر وضعیت تحصیلی ،تحصیالت کاردانی و کارشناسی بیشترین فراوانی ( 28/7درصد) و
تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا ( 5/8درصد) کمترین فراوانی را داشته است .فقط  18/2درصد
از پاسخگویان شاغل بودهاند .درآمد ماهانۀ خانواده در  32/8درصد از پاسخگویان زیر  1/5میلیون
یعنی در حد «کم» قرار دارد 33/9 .درصد پاسخگویان متأهل 11/5 ،درصد مجرد 7/8 ،درصد بیوه
و  1/8درصد مطلقه بودند .نزدیک به نیمی از پاسخگویان ( 03درصد آنان)  1تا  2فرزند داشتهاند.
جدول  -2یافتههای توصیفی پژوهش
متغیرها

سن

درآمد

ماهانه

وضعیت تأهل

تحصیالت
خانواده

گویه ها

درصد پاسخگویان

15-25

% 22

21-75

% 71/5

71-05

% 25

01-55

% 11/5

51-15

% 10

بیسواد

% 8/5

ابتدایی

% 11

زیر دیپلم

% 11/5

دیپلم

% 20/8

کاردانی و کارشناسی

% 28/7

کارشناسیارشد و دکترا

% 5/8

مجرد

%11/5

متأهل

% 33/9

مطلقه

% 1/8

بیوه

% 7/8

زیر  1/5میلیون

% 32/8

تعداد فرزندان

وضعیت

اشتغال
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 1/5تا  2/5میلیون

% 10/1

بیش از  2/5میلیون

% 12/ 1

شاغل

% 18/2

غیرشاغل

% 81/8
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بدون فرزند

% 17/2

1-2

% 03

7-0

% 20/8

 5به باال

% 15

میزان شناخت از پیامدهای طالق در بیشترین درصد آزمودنیها در طیف متوسط ( 00/22از
 100درصد( و در ارتباط با بعد عاطفی نگرش به طالق ،بیشترین فراوانی در طیف «کم» ،و در بعد
آمادگی روانی برای کنش (طالق) بیشترین فراوانی در حد متوسط بوده است و در مجموع 59
درصد از پاسخگویان در حد «متوسط» و «زیاد» ،برای طالق آمادگی داشتهاند .میانگین شاخص
کل نگرش مثبت به طالق برابر ( 05/19در حد متوسط) است.
یافتههای استنباطی
در این بخش از پژوهش ،رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته (نگرش به طالق) با توجه به
فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .در جدول  7نتایج آزمون همبستگی پیرسون با
توجه به سطح معناداری نشان میدهد بین متغیرهای مستقل «تفاوت سطح و عقیده زوجین»،
«اختالف سطح خانوادههای زوجین»« ،میزان استفاده از فضای مجازی»« ،انتظارات زنان از
همسر» ،و «وجود زن مطلقه در بستگان و آشنایان» با متغیر وابسته (نگرش به طالق) همبستگی
مثبت وجود دارد .بدین معنا که با افزایش هر یک از این متغیرهای مستقل ،میزان نگرش مثبت به
طالق افزایش مییابد .این در حالی است که بین متغیر مستقل «پایبندی زنان به ارزشهای
مذهبی  -اخالقی» و «نگرش مثبت به طالق» همبستگی منفی وجود دارد و با افزایش پایبندی-
های دینی و اخالقی ،میزان نگرش مثبت به طالق کاهش یافته است .نتایج آزمون پیرسون
همچنین رابطهی بین متغیرهای مستقل «شبکه حمایتهای بیرونی» و نیز متغیر مستقل
«وضعیت اقتصادی خانواده» را با متغیر وابسته (نگرش به طالق) با توجه به سطح معناداری
 p 0≤0005مورد تأیید قرار نداد.
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بر اساس دادههای جدول باال ،رابطهی بین تفاوت سطح زوجین (از نظر فرهنگی .عقیدتی،
تحصیالت و سن) و نگرش مثبت زنان به طالق و همچنین رابطهی بین اختالف سطح خانوادههای
زوجین و نگرش مثبت به طالق ،رابطهای مستقیم و نسبتاً ضعیف است .در حالی که میزان استفاده
از فضای مجازی ،همبستگی نسبتاً قوی با نگرش مثبت زنان نسبت به طالق داشته است .دادههای
جدول باال همچنین بیانگر رابطهی نسبتاً قوی بین میزان انتظارات زنان از ازدواج (متغیر مستقل)
با نگرش مثبت آنان به طالق بوده و نشان میدهد بین دو متغیر وجود زن مطلقه در بستگان و
آشنایان و نگرش مثبت زنان نسبت به طالق  ،رابطهی مستقیم و قابل قبولی وجود دارد.
جدول  -3نتایج آزمون پیرسون در خصوص رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته
متغیر

متغیرهای

همبستگي

سطح

وابسته

مستقل

پیرسون

معناداری

پایبندی به ارزشهای
مذهبی -اخالقی
تفاوت سطح و عقیده زوجین

نگرش به طالق

اختالف سطح خانوادههای زوجین
شبکه حمایتهای بیرونی
میزان استفاده از فضای مجازی
وضعیت اقتصادی خانواده
انتظارات زنان از همسر
وجود زن مطلقه در بستگان و آشنایان

**

تعداد

نتیجه آزمون

-00250

00000

000

تأیید رابطه

00189

00001

775

تأیید رابطه

**

00100
00085
**

00001
00019
**

00010

775

تأیید رابطه

00090

775

عدم تأیید رابطه

00000

000

تأیید رابطه

00731

775

عدم تأیید رابطه

00021

00017

000

**00799

00000

000

تأیید رابطه
تأیید رابطه

بر اساس جدول  0و با توجه به سطح معناداری ،بین متغیرهای سن پاسخگویان و نگرش به
طالق رابطه معنادار و معکوس است و با افزایش سن پاسخگویان ،نگرش مثبت آنان نسبت به طالق
کاهش مییابد .همچنین رابطهی بین سن اولین ازدواج پاسخگویان و نگرش مثبت آنان نسبت به
طالق با  99درصد اطمینان معنادار ،مستقیم و نسبتاً ضعیف است .رابطهی بین مدت زندگی
مشترک و نگرش مثبت زنان نسبت به طالق معکوس است .بدین معنا که با افزایش مدت زندگی
مشترک پاسخگویان ،نگرش مثبت آنان نسبت به طالق کاهش مییابد .بین متغیرهای تعداد
فرزندان و نگرش به طالق ،رابطهی معنادار و معکوس وجود دارد و هر چه تعداد فرزندان
پاسخگویان بیشتر بوده ،نگرش مثبت به طالق کاهش یافته است .رابطهی فاصله سنی زنان با
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همسرانشان و نگرش مثبت آنان نسبت به طالق ،معکوس و ضعیف است .بین درآمد پاسخگویان و
نگرش مثبت آنان نسبت به طالق با توجه به سطح معناداری ،رابطهی معنادار وجود ندارد.
جدول  -7رابطهی متغیرهای زمینهای و نگرش مثبت به طالق
متغیرهای زمینه ای

متغیر

همبستگي پیرسون

سطح معناداری

تعداد

وابسته

نگرش به طالق

سن

-00705

00000

000

سن اولین ازدواج

00239

00000

775

مدت زندگی مشترک

00722

00000

775

تعداد فرزندان

-00775

00000

775

فاصله سنی با همسر

-00151

00005

775

درآمد خانواده

00058

00212

000

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نیز نشان داد :بین وضعیت تأهل و نگرش به طالق،
رابطه معنادار است و مجردها و سپس مطلقهها بیشترین میزان و بیوهها کمترین میزان نگرش
مثبت نسبت به طالق را داشتهاند .رابطهی بین وضعیت اشتغال پاسخگویان و نگرش مثبت آنها
نسبت به طالق ،در سطح اطمینان  99درصد  ،معنادار است .نتایج این آزمون همچنین رابطهی
بین مهاجر بودن پاسخگو و نگرش مثبت نسبت به طالق را نشان میدهد.
جدول  -7نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
متغیر وابسته

متغیرهای زمینهای

مقدار F

سطح

تعداد

معناداری

نتیجه
آزمون

طالق

نگرش
به

وضعیت تأهل

00819

00007

000

تأیید رابطه

وضعیت اشتغال

90987

00000

000

تأیید رابطه

مهاجر بودن پاسخگویان

50000

00002

000

تأیید رابطه

نتایج آزمون اسپیرمن در جدول  ، 1با توجه به سطح معناداری کمتر از  0005رابطهی
تحصیالت و نگرش مثبت زنان نسبت به طالق را با  99درصد اطمینان در پاسخگویان مورد تأیید
قرار میدهد .اما رابطهی بین درآمد پاسخگویان و نگرش مثبت آنان نسبت به طالق را با توجه به
سطح معناداری ( )00212رد میکند.
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جدول  – 7نتایج آزمون اسپیرمن در مورد رابطۀ متغیرهای زمینهای و وابسته
متغیر وابسته

متغیرهای

همبستگي

سطح

زمینه ای

اسپیرمن

معناداری

**00288

00000

000

00058

00212

000

میزان تحصیالت پاسخگو

نگرش به طالق

میزان درآمد خانواده

تعداد

نتیجه
آزمون
تأیید رابطه

عدم تأیید
رابطه

جدول  3نتایج تحلیل رگرسیون را نشان میدهد .در تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره ،ابتدا
کل متغیرهای مستقل ،و در مرتبهی بعد متغیرهای مستقل و متغیرهای زمینهای باهم وارد معادله-
ی رگرسیون شدند تا میزان تغییرات متغیر وابسته (نگرش مثبت زنان نسبت به طالق) با استفاده از
این متغیرها پیشبینی شود .با توجه به گام آخر و سطح معناداری  9متغیر وارد شده 0 ،متغیر
(انتظارات زنا ن از همسر ،وجود زن مطلقه در بین خویشاوندان و آشنایان ،استفاده از فضای مجازی
و اختالف عقیده و سطح زوجین) در معادله باقی ماند و بقیهی متغیرها از معادلهی رگرسیون خارج
شدند .مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  00031است که نشان میدهد بین مجموعهی
متغیرهای مستقل و متغیر وابستهی تحقیق (نگرش مثبت زنان نسبت به طالق) همبستگی وجود
دارد؛ اما مقدار »( »R2ضریب تعیین تعدیلشده) برابر با  00722است که نشان میدهد حدود 7202
درصد از کل تغییرات میزان نگرش مثبت زنان نسبت به طالق با این  0متغیر قابل پیشبینی است.
جدول  -7نتایج تحلیل رگرسیون(مقدار  )Bگام آخر

متغیرهای واردشده

ضرایب استانداردنشده

ضرایب
استانداردشده

B

خطای معیار

مقدار ثابت

100027

20095

انتظارات از همسر

10982

00792

00281

وجود زن مطلقه در بین
خویشاوندان و آشنایان

10913

00715

00237

Beta

سطح

مقدار آزمون
t

معناداری

10197

00000

50230

00000

50787

00000

71

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال نهم ،شماره نخست ،بهار 9317

استفاده از فضای مجازی

10112

00202

00233

50091

00000

اختالف عقیده و سطح
زوجین

00119

00191

00158

70131

00002

( =00031ضریب تعیین)R
( = 00722ضریب تعیین خالص)R Square
 = 00710مجذور تعدیلشدۀ R

= 9058003خطای معیار برآورد
در جدول  8با ورود متغیرهای زمینهای (سن و ،)...به معادلهی رگرسیون ،متغیر «تعداد
فرزندان» نیز به  0متغیر قبلی اضافه شد و مقدار ضریب همبستگی  Rبین متغیرها به 00519
افزایش یافت که نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل ( 0متغیر قبلی  +تعداد فرزندان) و
متغیر وابسته (نگرش به طالق) همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد؛ اما مقدار ضریب تعیین
تعدیلشده  R2برابر با  00017است که نشان میدهد این متغیرها  01/7درصد از کل تغییرات
نگرش به طالق را پیشبینی میکنند.
جدول -7رگرسیون (مقدار  )Bگام آخر
ضرایب
ضرایب استانداردنشده

استاندارد
شده

متغیرهای واردشده
B

خطای
معیار

مقدار

سطح

آزمون t

معناداری

Beta

20213

مقدار ثابت

180503

تعداد فرزندان

-10812

انتظارات زنان از همسر

10881

00700

وجود زن مطلقه در بین خویشاوندان و
آشنایان

10918

00719

00210

استفاده از فضای مجازی

00370

00191

00188

70311

اختالف عقیده و سطح زوجین

00122

00208

00153

20989

00281

80981

00000

-00770

-10500

00000

00710

10151

00000

50193

00000
00000
00007

( = 0/519ضریب تعیین)R
( =0/017ضریب تعیین خالص)R Square

رابطهی عوامل اجتماعي و خانوادگي با نگرش زنان به طالق در شهر قم

18

 = 0/002مجذور تعدیلشدۀ R

= 9/07533خطای معیار برآورد
بحث و نتیجهگیری
جمع بندی و وارسي فرضیهها
در پژوهش حاضر نگرش زنان قم به طالق و رابطهی عوامل اجتماعی و خانوادگی با آن در قالب
 8فرضیه مورد مطالعه قرار گرفت .همچنین رابطهی متغیرهای زمینهای با نگرش به طالق بررسی
شد .نتایج نشان داد میانگین شاخص کل نگرش مثبت پاسخگویان به طالق در حد متوسط (برابر
 05 /19از  )100است .به بیان دیگر از میزان «خیلی کم» و «کم» گذر کرده و به حد «متوسط»
رسیده است .از آنجا عوامل مختلفی در شکل دادن به نگرش زنان نسبت به طالق نقش دارند ،این
پژوهش به رابطهی عوام ل اجتماعی و خانوادگی با میزان نگرش مثبت به طالق پرداخت و به این
نتایج دست یافت که بین پایبندی زنان به ارزشهای مذهبی -اخالقی و نگرش مثبت آنان نسبت به
طالق رابطهی معکوس وجود دارد(جدول  .)7این یافته مؤید فرضیهی اول است و نشان میدهد با
افزایش پایبندی زنان به ارزشهای مذهبی  -اخالقی به نسبت قابل قبولی نگرش مثبت به طالق
کاهش مییابد .این یافته با نتایج پژوهش کال و هیتون ( ،)1997ریاحی و همکارانش(، )2007
هویت ( ،)2008قریب بلوک و همکارانش( )2013همسو است .بر اساس دادههای جدول  ،7بین
تفاوت سطح زوجین (از نظر فرهنگی  -عقیدتی ،تحصیالت و سن) و نگرش زنان نسبت به طالق،
رابطهی مستقیم وجود دارد .به این ترتیب فرضیهی  2مورد پذیرش قرار میگیرد .این یافته همسو
با نتایج مطالعهی کوردک ( )1993و همچنین خیاط غیاثی و همکارانش( )2010است .دادههای
جدول 7همچنین فرضیهی سوم را تأیید میکند و نشان میدهد بین اختالف سطح خانوادهی
زوجین (از نظر اقتصادی ،و فرهنگی  -تحصیلی) و نگرش زنان نسبت به طالق ،رابطهی مستقیم و
نسبتاً ضعیفی وجود دارد .این یافته همسو با نتایج مطالعهی لهسائیزاده و همکاران( )2012است .بر
اساس دادههای این جدول رابطهی بین دو متغیر شبکهی حمایتهای بیرونی و نگرش زنان نسبت
به طالق معنادار نیست .از این رو فرضیهی  0رد میشود .این نتیجه مغایر با یافتههای بومپاس و
همکارانش( )1991است که نشان میدهد سرمایهی مالی والدین با طالق زنان ارتباط دارد .جدول،7
با نشان دادن رابطهی مستقیم بین متغیرهای میزان استفاده از فضای مجازی و نگرش زنان نسبت
به طالق ،فرضیهی  5را تأیید کرده و فرضیهی  1را مبنی بر وجود رابطهی معنادار آماری بین
وضعیت اقتصادی خانواده و نگرش زنان نسبت به طالق رد کرده است .یافتهی اخیر با نتایج
پژوهشهای ساوت( )1985و نصراللهی و همکاران( )2013مغایر است؛ زیرا این تحقیقات نشان می-
دهند بین بیکاری و طالق رابطهی معنادار و مستقیم وجود دارد .بر اساس دادههای جدول ، 7
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فرضیهی  3مورد پذیرش قرار گرفته که بیانگر آن است هر چه انتظارات زنان از ازدواج افزایش یابد،
نگرش مثبت زنان نسبت به طالق نیز افزایش مییابد .نتایج پژوهش ریاحی و همکاران با این یافته
همسوست .یافتههای پژوهش ،فرضیهی  8را تأیید میکند؛ زیرا بین دو متغیر نگرش زنان نسبت به
طالق ،و وجود زن مطلقه در بستگان درجه اول ،خویشان و آشنایان رابطهای مستقیم و قابل قبول
وجود دارد .این یافته ،با نتایج پژوهش اماتو و دی بوئر( )2001و جاکت و سورا ( )2001همسویی
دارد .یافتههای جدول  0نیز در ارتباط با فرضیهی  9نشان داد بین همهی متغیرهای زمینهای (به
جز متغیر میزان درآمد خانواده) و نگرش به طالق رابطهی معنادار آماری وجود دارد.
با توجه به یافتههای باال ،فرضیههای پژوهش به جز (فرضیههای  0و  ،)1مورد پذیرش قرار می-
گیرند .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای انتظارات از همسر ،وجود زن مطلقه در بین
خویشاوندان و آشنایان ،استفاده از فضای مجازی و اختالف عقیده و سطح زوجین بیشترین اثر را بر
متغیر وابسته داشتهاند و قادر به تبیین  72/2درصد از کل تغییرات نگرش زنان نسبت به طالق
هستند .با ورود متغیرهای زمینهای ،به معادلهی رگرسیون ،متغیر «تعداد فرزندان» به این  0متغیر
اضافه شد و مقدار ضریب تعیین تعدیلشده  R2به  00017رسید که نشان میدهد این  5متغیر
 01/7درصد از کل تغییرات نگرش به طالق را پیشبینی میکنند .با این وصف میتوان گفت که
تعداد فرزندان از عوامل خانوادگی است که میتواند عامل بازدارندهی مهمی در طالق باشد .این
یافته ،نتایج پژوهش خیاط غیاثی و همکاران( )2010و هویت ( ،)2008را تأیید میکند .انتظارات
زنان از همسر به دلیل تغییر موقعیت اجتماعی زنان در شرایط زندگی مدرن  ،از عوامل تعیین-
کننده در نگرش به طالق بوده است .این امر ضرورت توجه به کار فرهنگی را در ارتباط با خانواده
مورد تأکید قرار میدهد .عامل دیگری که در نگرش مثبت به طالق نقش داشته ،وجود زنان مطلقه
در بین نزدیکان و آشنایان پاسخگویان است .با توجه به درصد باالی طالق ،این یافته نگرانکننده
است؛ زیرا سیکل معیوبی را ایجاد میکند .از یک سو زنان مطلقه با عادی جلوه دادن طالق و
ریختن قبح آن ،زنان ناراضی از زندگی زناشویی را به سمت طالق سوق میدهند و از سوی دیگر با
افزایش تعداد زنان مطلقه ،طالق بیش از پیش به یک پدیدهی عادی تبدیل میشود؛ و بدینسان با
فرض تداوم شرایط فعلی درصد طالق همچنان افزایش مییابد .میزان استفاده از فضای مجازی نیز
بهعنوان متغیر فرهنگی ،از متغیرهای اثرگذار بوده و آخرین متغیر ،تفاوت عقیده و سطح زوجین به
لحاظ فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی است .عاملی که در بسیاری از ازدواجها به ویژه از نوع رومانتیک
آن ،از نظر دور میماند و پس از گذشت مدت کوتاهی خود را نشان میدهد .هم باال رفتن انتظارات
زنان از همسر ،و هم عادی شدن امر طالق برای زنان ،و نیز اثر فضای مجازی و اختالف سطح
زوجین به لحاظ عقیدتی ،سیاسی و فرهنگی به معنای اثرگذاری فضای ارزشی و فرهنگی جامعه بر
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نگرش به طالق است .به ویژه آن که رابطهی عوامل اقتصادی و درآمد با نگرش به طالق در جامعه-
ی مورد مطالعه ،تأیید نشد .از این رو به نظر میرسد کار فرهنگی مؤثر میتواند نقش عوامل
اجتماعی و خانوادگی شکلدهندهی نگرش به طالق را کاهش دهد.
پیشنهادات
با توجه به رابطهی عوامل فرهنگی با نگرش زنان شهر قم به طالق ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
استفاده از جلسات مذهبی زنانه که در این شهر بسیار رواج دارد ،برای آگاهسازی زنان از
•
پیامدهای طالق؛
ارشاد زوجین به سمت رعایت اخالق اسالمی در روابط خانوادگی ،توسط روحانیون در
•
مساجد؛
• پخش تیزرهای تلویزیونی حتی چند ثانیهای در ارتباط با پیامدهای طالق برای جامعه،
خانواده و فرد؛
برپایی مراکز مشاورهی رایگان برای خانوادهها در مساجد ،شهرداریها ،مدارس؛ و اطالع
•
رسانی در مورد وجود چنین مراکزی؛
تالش بیشتر و جدیتر اصحاب رسانه و برنامهریزان و دست اندرکاران امور فرهنگی برای
•
آموزش یک زندگی اخالقی – اسالمی به خانوادهها؛
نصب پوسترهای هشداردهنده در ارتباط با پیامدهای طالق در سطح شهر؛
•
ترغیب خانوادهها به فرزندآوری؛ با توجه به این که بر اساس نتایج این پژوهش ،تعداد
•
فرزند میتواند عامل تعیینکنندهای در نگرش به طالق باشد.
تقدیر و تشکر :از معاونت اجتماعی – سیاسی استانداری قم و کمیسیون امور بانوان این استان
که با تأمین بخشی از هزینهی اجرای این طرح با دانشگاه الزهراء همکاری کردند ،تشکر و قدردانی
میشود.
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