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 بروجردان شهرستدر  طالق وقوع موثر بر فردي عوامل

  

1بخشغالمرضا تاج
 

  چكيده

طالق بعنوان يك معضل اجتماعي است كه نه تنها سبب فسخ پيوندهاي زناشويي و فروپاشي 

-سازماني اجتماعي شده و در بردارنده خسارتنظمي و بيشود، بلكه باعث بيمي بنيان خانواده

 1389در بهار سال  حاضر پژوهشباشد. از اين رو هاي انساني اجتماعي و اقتصادي هنگفتي مي

كه موثر بر وقوع طالق در شهرستان بروجرد فردي عوامل  بنديتيو اولو ييبا هدف شناساو 

 يانجام شده است. نمونه آماررتبه نخست طالق در استان لرستان را به خود اختصاص داده 

روش  باشد،يو طالق م ياجتماع هايبينفر از صاحبنظران و فعاالن حوزه آس 40شامل 

) (Q) ويساخته (پرسشنامه ك ها، پرسشنامه پژوهشگر داده ي)، و ابزار گردآورQ( ويك ق،يتحق

 نانحراف استاندارد، و آزمو ن،يانگيم ،يها از فراوان داده ليو تحل هي. به منظور تجزباشديم

- حباز ديدگاه متخصصان و صا ،نشان داد هاافتهيكندال استفاده شده است.  ويدبل ؛يناپارامتر

به تعهدات  يبنديعدم پا نظران اولين عامل تاثيرگذار در ارتباط با وقوع پديده طالق، عامل

با  از طالق يناش يهايبعدم اطالع از آسباشد. عامل درصد مي 01/16يي با ميانگين زناشو

 يهاو ابراز عالقه (مهارت يعاطف يهاو كمبود مهارت ينا آگاهو عامل  56/15ميانگين 

گيرند. همچنين پس از آن در درجه دوم و سوم اهميت قرار مي 91/14با ميانگين  )يارتباط

ازدواج  شده، يزيرطالق برنامهعامل  10/6با ميانگين  مرد يازن  يظاهر يا ينقص جسمانعامل 

با  به خانواده همسر ياحتراميبو عامل  11/7با ميانگين  به قصد طالق (از هر نوع ممكن)

ترين درصد از عوامل وقوع پديده طالق در شهرستان بروجرد را ترتيب پايين به  40/8ميانگين 

  اند.به خود اختصاص داده

 

  ياجتماع هايبآسي ،شهرستان بروجرد ،فرديطالق، عوامل : واژگان كليدي

                                                
   (ره) يبروجرد يالعظم اهللاتيدانشگاه آ يگروه علوم اجتماع اريدانش-1

دانشگاه حضرت آيت اهللا العظمي بروجردي برگرفته از طرح پژوهشي مصوب شوراي پژوهش  مقاله اين

  به اتمام رسيده است. 1398باشد كه بصورت انفرادي در سال (ره) مي
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خانواده نخستين و زيربنايي ترين نهاد اجتماعي بشر است كه كاركرد عمده آن در  مقدمه:

 المتدستيابي به جامعه سالم در گروه سباشد. واني، مادي و معنوي افراد ميتامين نيازهاي ر

رواني و داشتن ارتباط  المتخانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداري افراد آن از س

 ،"خانواده"اي تحت عنوان شلسكي در مقاله). 97،  2003(سادوك، مطلوب با يكديگر است 

كند ك نهاد اجتماعي و به منزله تنها باقيمانده ثبات اجتماعي معرفي ميخانواده را به عنوان ي

رغم اهميت و تاثير شگرف اين نهاد بر رشد، تعادل و شكوفايي افراد به  ). 201، 1387(اعزاري، 

اما اين نهاد تحت تاثير عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در حال  ،و جامعه

جمعيت شناسان و جامعه شناسان انند ازدواج، تغيير ماهيت يافته است. طالق همتغيير است. 

نرخ طالق  ،كنند در سراسر جهان با توسعه شهر نشيني، صنعتي شدن و نوسازيپيش بيني مي

شود و در مجموع افزايش پيدا كند، چرا كه اين عوامل به شماري از تغييرات ديگر منجر مي

اي تا همين اواخر طالق نشانه). 375، 1395ردد (لبيبي، گباعث تضعيف پيوندهاي مشترك مي

شد و نماينده مجازاتي بر نااستواري خانواده و عالمت بروز بحراني اجتماعي و فردي قلمداد مي

شد. امروزه، بود كه بدليل كوتاهي در قبال همسر، زوجين، فرزندان، خانواده و جامعه اعمال مي

  ). 13،  1372گالن ، (سجدايي زوجين جنبه متعارف است 

بيانگر پيشي گرفتن رشد طالق از  ،تغييرات در نرخ ازدواج و طالق ثبت شده در مركز آمار ايران

ترين رشد ازدواج است. موضوع طالق در زمان معاصر اهميت فزاينده يافته و يكي از اصلي

  باشد. تغييرات و مسائل مطرح در خانواده ايراني مي

 زندگي به دادن پايان از عبارت اصطالح در و باشدمي شدن رها معني به لغوي نظر از طالق،

   ). 78، 1985(ويتزمن ،  شوهر و وسيله زن به زناشويي

در نظام حقوقي غربي، طالق داللت بر انحالل يك رابطه زناشويي رسمي و قانوني در زماني كه 

(بستان، ر ديگر ازدواج كنند توانند بااند و پس از وقوع آن ميهر دو طرف هنوز در قيد حيات

هايي همچون پيچيده و چند بعدي بودن، قدمت تاريخي اي با ويژگيطالق پديده). 65، 1390

داشتن، جهان شمول بودن، صور گوناگون داشتن و پيامدهاي ويژه داشتن همراه است. 

اين  است.بلكه براي كل جامعه مخرب  ،پيامدهاي ويرانگر طالق نه تنها براي فرد و خانواده

آسيب باعث اختالل در نظم، ثبات و آرامش جامعه و فروپاشي مهمترين نهاد جامعه پذيري شده 

  باشد.هاي عديده ديگر ميآورنده آسيب و بوجود

نرخ فزاينده طالق در بيشتر جوامع و نيز پيامدهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، آن را 

 -افزايش طالق به عنوان يك ارزش جديد اجتماعيميزان  در كانون توجه قرار داده است.

فرهنگي به ساير جوامع نيز راه يافته است و اين خود سرآغاز بسياري از مسائل و مشكالت 

توان ايجاد زمينه بروز ها را ميآثار سوء طالق بر خانواده). 45، 1380(شيخي،  اجتماعي است

هاي رواني، رزندان، يافتن شغل، بيماريخالفكاري، باالرفتن خطر خودكشي، موفقيت تحصيلي ف

سالمت كمتر، ضعيف شدن روابط بين والدين و فرزندان و بخت كمتر فرزندان طالق براي 

گيدنز عواملي كه بر  ).78، 1395(صميعي،  تشكيل يك زندگي زناشويي موفق خواهند داشت
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الل مالي زنان و نيز از جمله استق ،داندرا مربوط به تغييرات اجتماعي مي ،طالق موثر است

كرمي در تحقيقي ). 341، 1379(گيدنز، اي ثمر بخش و ارضا كننده تبديل ازدواج به رابطه

پيرامون اشتغال زنان بر اين نكته تاكيد دارد كه ايفاي همزمان دو نقش متعارض و متفاوت زن 

همراه داشته  به سويي پيامدهاي و آثار تواندمي كه شودمي نقش تضاد شاغل خانه دار باعث

  ). 69، 1393باشد (كرمي، 

  مباني نظري و پيشينه تجربي تحقيق:

پس  ،خانواده بنياد جامعه سالم است. اگر اين گونه باشد ،تحليل ساختاري كاركردي معتقد است

آيد. تحليل ساختاري كاركردي بسياري از تهديد زندگي خانواده، مسئله اجتماعي به شمار مي

زايش خانوارهاي تك والد، ميزان باالي طالق را تهديدي براي ثبات جامعه موضوعات از جمله اف

   ). 321، 1397آورد (مشونيس، به شمار مي

بر فرهنگ و فراگرد اجتماعي شدن از طريق  ،هاي هنجار بخشنظريه پردازان شبكه رهيافت

ه بررسي يك ورزند. و بنابراين شيوتاكيد مي ،هاي ملكه ذهن شده كنشگرانهنجارها و ارزش

 دهدهايي است كه اعضاي جامعه را به هم پيوند ميساختار اجتماعي، تحليل الگوي پيوند

   ). 123، 1387(ريتزر، 

 كنش آن توسط كه باشد ايوسيله ،تواندمي اجتماعي تصور مطابق بر ديدگاه تصور اجتماعي،

 مسائلي با رابطه در انسان عملالعكس نتيجه، و در جامعه در را او موقعيت كرده، هدايت را انسان

خود  اطراف محيط با ما كه كند. زمانيمي را مشخص ،شودمي روبرو آنها با جامعه در كه

 سپس، تصورات و سازدمي را اجتماعي تصورات ارتباطات آن، دنبال به كرديم، برقرار ارتباطاتي

 خواهد پي در را ي، رفتاريتصوير هر واقع، در. كندمي هدايت را انسانها بين روابط اجتماعي،

 همين به. كندمي هدايت و نيز كنترل را ما ارتباطات چگونگي تصورات، كه است اين. داشت

 پيامدهاي. است متفاوت يكديگر با نيز ،طالق دارند پيامدهاي از انسانها كه تصوراتي ترتيب

 گرايش تصور اين. يستن ناگوار هم چندان ديگر نظر برخي از و ناگوار بسيار برخي نظر از طالق

  .)27-29: 1389كند (فاتحي دهاقاني و نظري، مي تعيين ديگري متفاوت از طالق، به را فرد هر

-پيش مبناي بر اجتماعي انحرافات تبيين در پارسونز آنومي و اجتماعي كنش نظريه اصلي بحث

 ،كرده مطرح اقتصاد و شخصيت اجتماع، فرهنگ، چهارگانه هاينظام خرده مورد در كه فرضي

 بين متقابل كنش و ارتباط و نظامهاخرده اين از يك هر مناسب كاركردهاي. است گرفته شكل

 مقابل، در. است اجتماعي نظام پايداري و بقا عامل همچنين و جامعه هر كنندهكنترل عامل ،آنها

 براي را زمينه كرده، تهديد را جامعه حيات هانظامخرده از يك هر در سازمانيبي و تعادل عدم

 و اجرايي عوامل اجتماعي سازمانهاي و نهادها پارسونز، ديد از. سازدمي فراهم انحرافي رفتار

 كه صورتي در. هستند افراد در آنها ساختن دروني و رفتاري الگوهاي پذيريجامعه ابزارهاي

 كارايي جمعي، طارتبا وسايل و مدرسه خانواده، نظير پذيريجامعه كارگزار سازمانهاي و نهادها

 انحرافي رفتار شيوع آن پيامد و گرديده اجتماعي سازمانيبي دچار جامعه ،باشند نداشته را الزم
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 ايفاي و پذيريجامعه فرايند در الگوها كردن دروني با افراد پارسونز، اعتقاد به. است جامعه در

 و رضايت آن طرف يك در كه گيرندمي قرار پيوستاري روي فرهنگي، نظام چارچوب در هانقش

 آن ديگر طرف در است، افراد براي اجتماعي پذيرش و حمايت از برخورداري و دروني اقناع

. دارد همراه به را اجتماعي اضطراب و اجبار كه است انحرافي رفتار و هنجاريبي و نابساماني

  ).53-55: 1388(احمدي، 

 و اهداف تحقق هايضمانت همترينم از يكي جمعي وجدان ،معتقد است ،ديدگاه وجدان جمعي

 در اما كنند، تحقير را جامعه هنجارهاي توانندمي ،اشخاص يا است. شخص جامعه هايارزش

 قوي جمعي وجدان چقدر هر دوركيم، اعتقاد به. ندارند راهي اطاعت جز ،وجدان جمعي برابر

- جمعي، ارزش وجدان شدن ضعيف با. است حادتر هنجارشكني مقابل در عمومي باشد، خشم

 عنوان مطرودين به را مطلقه جامعه، افراد و يابدمي كاهش طالق به منتسب منفي هاي

 ايجامعه ديگر، به عبارت. شودمي افزوده طالق ميزان بر ترتيب بدين و كندنمي تلقي اجتماعي

 كه اآنج برعكس شد، خواهد نيز موجب را آن رواج داند،مي طبيعي و عادي ايپديده را طالق كه

. شودمي كاسته آن كميت از ناخواه خواه شود،محسوب مي ارزش ضد و زشت منفور، طالق

-مي آن قبح از كه كندمي ايجاد آن به نسبت را تساهل كنوني نوعي جامعة در آن تعدد و طالق

: 1376انديشند (ساروخاني، مي طالق به مشكل، اولين با برخورد در تبع آن، انسانها به و كاهد

89(.  

نظر افراد نسبت به طالق تغيير كرده است. زيرا اگر در در نسل اول، طالق امري خالف عرف 

طالق يكي از راههاي نجات از مشكالت  ،دانستند، در ميان جوانانشد و آن را ناروا ميتلقي مي

ق در خانه است. به عبارت ديگر، وقتي امكان ادامه زندگي در خانه وجود ندارد، تنها راه حل طال

   ). 162، 1386ارمكي،  (آزاد نه سازش يا ايثار ،است

 در طالق به زوجين گرايش بر مؤثر در خصوص علل و عوامل ،قادري نيا كوهسار نتايج پژوهش

 مشكالت به ترتيب مردان در طالق مهمترين عوامل كه است آن از حاكي ،تهران شهر

 بيان اطرافيان دخالت و عاطفي وفكري  بلوغ و تفاهم عدم روحي، هايناهماهنگي شخصيتي،

 و شخصيتي مشكالت اطرافيان، دخالت ترتيب به زنان كه است حالي در اين ،است شده

(كوهسار قادري نيا،  اندكرده عنوان خود طالق داليل عنوان به را اعتياد و روحي هايناهماهنگي

1391.(  

 هاي ناكارآمدشيوه بر وثرم مسائل ترينعمده ،همكارانش و بلداجي كرمي از يدر پژوهش  
 بيني آسان نگري، متضادجويي، آلايده محوري، تجربه باوري، مواردي مانند عشق ،همسرگزيني

   ). 171، 1393(كرمي بلداجي،  باشدمي باوري خوش و

 -شخصي اجتماعي؛ عوامل در تحقيقي به ترتيب اولويت عوامل ،گاوگاني نعمتي شاه فوالدي و

). در 78، 1396(فوالدي،  اندو عوامل فرهنگي را در طالق موثر دانسته اقتصادي فردي، عوامل

 در شده انجام سيستماتيك تحقيقات مرور "عنوان عميدي با و بقايي زاده، اسماعيلتحقيق 
هاي فرهنگي و اجتماعي حكايت از تفاوت ميزان و علل طالق بر اساس تفاوت ،"طالق زمينه
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 مشكالت ،زوجينيك پنجم  كه داد نشان پژوهش ديگر نتايج  ).34، 1395دارد (اسماعيل زاده، 

 رفتارهاي و حسادت به طوركلي، زنان .نداكرده گزارش شوهر تندخويي از ناشي را ازدواج

   ). 1099، 1990(ويدانوف،  دانندمي ازدواج مشكالت بروز عامل را شان شوهران آزاردهنده

  

  روش شناسي تحقيق

آوري اطالعات و تحليل آنها شرايط تحقيق كه احتياج به جمع با توجه بهدر اين پژوهش 

به  1953در سال ) Q(استفاده شده است. روش تحقيق كيو  )Q(از روش تحقيق كيو  ،دارد

رود. شمار مي هاي تحقيق بهابداع شده و از جمله معتبرترين روش» ويليام استفنسون«وسيله 

ها گويه باشد. در روش مذكور،يمتدوين نظريه ا و همناسبي براي آزمون فرضيه ةاين روش، شيو

دهندگاني كه داراي و...) به كمك پاسخ مضمون، عبارت، جمله، عكس، خبربا مفاهيم مورد نظر (

گيري از مقياسي شبيه مقياس ليكرت، همچنين تحليل باشند و با بهرهويژگي مشترك مي

در  .)213: 1381شبه نرمال باشد (بديعي،  هايهشوند؛ به صورتي كه توزيع گوعاملي، بررسي مي

موسوم است، چاپ » هاي كيوكارت«هايي كه به هاي مورد تحقيق، بر روي كارتاين روش، گويه

هاي پژوهش را به صورت توان گويهگيرند؛ البته ميدهندگان قرار ميشوند و در اختيار پاسخمي

دهندگان قرار داد كه در در اختيار پاسخ هاي بسته و در قالب پرسشنامه نيز چاپ كرد وسوال

هاي مورد نظر باشد، اي كه دربرگيرنده گويهاين پژوهش، به جاي استفاده از كارت، پرسشنامه

  دهندگان قرار گرفت.تهيه و تدوين شد و در اختيار پاسخ

بين  يد،يپس از تأ هاي انتخاب شده،نيز همانطور كه اشاره شد، ابتدا تمامي گويه پژوهشدر اين 

ها با هگوي به منظور تعيين تناسب ؛هاي اجتماعيحوزه آسيب رانينظران و مداز صاحب چند نفر

- آنان قرار گرفت؛ سپس براي انتخاب پاسخ يدي، توزيع شد و مورد تأمورد بررسيموضوع 

هاي اجتماعي حوزه آسيبنظران نفر از متخصصان، فعاالن و صاحب 50 ابتدا ،دهندگان

چاپ كتاب و  ،چون: انجام پژوهش ييهاشاخصه به ناسايي شد؛ سپس با توجهش شهرستان

 ،متعدد يهااز چهره ينظرخواه ني؛ همچنحوزه مورد نظردر  تيريمد وه مرتبط نگارش مقال

 ،پژوهشدر اين  ها انتخاب شدند.متفاوت براي پاسخگويي به گويه يهاشنگر نفر با 40تعداد 

ها و هروزنام از جمله: ؛گروهي يهامرور اخبار رسانه ل،يميا ،ياسناد ةمطالع روشابتدا از 

 35 تعداد ،يقبل هانجام شد يهاپژوهش نيهمچن ؛ينترنتياهاي مرتبط سايت ون،يزيت، تلوالمج

 يتعداد اريدر اختاين عوامل سپس فهرست  د؛يگرد ييشناسا عامل احتمالي فردي وقوع طالق

 ،هاي اجتماعي (طالق)حوزه آسيبحبنظران و متخصصان صا ران،ياز داوران كه مشتمل بر مد

نمونه قرار افراد از  يتعداد اريپرسشنامه، در اخت كيداده شد. حاصل نظرات آنها در قالب  قرار

 اريو در اخت نيتدو ،يينها ةابهامات آن رفع گردد. پس از اخذ نظرات آنها پرسشنام گرفت تا

   گرفت.عامل فردي وقوع طالق را در برمي 23مه، پرسشنا نيا در نهايت .شد نمونه گذاشته
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هاي پرسشنامه، از مقياس ليكرت با پيوستار گويه در اين پژوهش جهت ارزيابي ،است شايان ذكر

ها، هاي پژوهش، پس از انتخاب نهايي گويهدر مرحله ارزيابي گويه اي استفاده شده است.درجه 7

كند، نظر خود را س ترتيبي كه پژوهشگر تعيين ميشود تا براسادهندگان خواسته مياز پاسخ

بندي از پيش تعيين شده اعالم كنند. در هاي پرسشنامه براساس درجهنسبت به هريك از گويه

اين پژوهش، گويه در قالب يك پرسشنامه تهيه شده و در اختيار افراد نمونه قرار گرفت و از آنها 

اي ليكرت براي درجه 7ها با توجه به مقياس گويه خواسته شد تا نظر خود را در مورد هريك از

  ) اعالم كنند.6تا  0گذاري (بين از طريق نمره ،شناسايي عوامل فردي طالق

  

  يافته هاي توصيفي:

نظران، درصد از صاحب 30به ترتيب عبارت است از  ،توزيع فراواني صاحبنظران برحسب شغل

 15درصد مشاور خانواده و  5/22وان شناس، درصد ر 20درصد قاضي،  5/12استاد دانشگاه و 

  نظران زن تشكيلدرصد را صاحب 30نظران مرد و درصد از صاحب 70درصد وكيل هستند. 

درصد  5/37نظران، داراي تحصيالت كارشناسي ارشد؛ درصد از صاحب 50دهند. همچنينمي

درصد از  5/32درصد داراي تحصيالت حوزوي هستند.  5/12داراي مدرك تحصيلي دكتري و 

و  سال 55تا  46درصد در محدوده سني  55، سال 45تا 35نظران در محدوده سني صاحب

 پژوهش نظرانسال و باالتر قرار دارند، ميانگين سني صاحب 56درصد در محدوده سني 5/12

  باشد.مي 3/47حاضر 

  

  هاي استنباطي:يافته

  نظراني صاحببرحسب سطح ارزياب هاپاسخ توزيع فراواني): 1جدول (

  پيرامون عوامل فردي وقوع طالق 

  

  

  

  

  

 عوامل سطح ارزيابي 
 عوامل فردي

  درصد  فراواني

  %30  12  باال

  5/62%  25  بينابين

 5/7% 3 پايين

  %100  40  جمع



  

  

 

  

  

  

  

  ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                     عوامل موثر بر وقوع فردی طالق در هشرستان بروجرد

 

 

دهد. همانگونه ) توزيع فراواني صاحبنظران برحسب عوامل فردي را نشان مي1(شماره  جدول

درصد)، و 5/62ترين فراواني مربوط به سطح بينابين عوامل فردي(باال گردد؛كه مشاهده مي

از  30باشد. %درصد) مي5/7ترين فراواني جدول، مربوط به سطح پايين عوامل فردي (پايين

  اند.صاحبنظران نيز ارزيابي بااليي از تاثير عوامل فردي بر وقوع طالق داشته

  ن آنهابندي عوامل فردي وقوع طالق براساس ميانگيرتبه

  بندي عوامل فردي وقوع طالق براساس ميانگين آنها) نتيجه آزمون دبليو كندال؛ رتبه2( جدول

دهد. همانگونه بندي عوامل وقوع طالق براساس ميانگين آنها را نشان مي) رتبه2جدول شماره (

، هاي فردي و طالقنظران عرصه آسيبگردد؛ از ديدگاه متخصصان و صاحبكه مشاهده مي

يي با به تعهدات زناشو يبنديعدم پا اولين عامل تاثيرگذار در ارتباط با وقوع پديده طالق، عامل

  ايميانگين رتبه  عوامل فردي  رديف

  01/16  عدم پايبندي به تعهدات زناشويي  1

  56/15  هاي ناشي از طالقعدم اطالع از آسيب  2

  91/14  هاي ارتباطي)(مهارت هاي عاطفي و ابراز عالقهنا آگاهي و كمبود مهارت  3

  76/14  عدم انعطاف پذيري (كوتاه نيامدن و كله شقي) زن يا مرد  4

  28/14  ازدواج موقت يا دائم همسر  5

  20/14  عدم اعتماد بين طرفين  6

  84/13  سوء ظن و بد گماني  7

  80/13  مشكالت (عدم توانايي) جنسي  8

  71/13  نداشتن شناخت كافي از جنس مخالف  ÷9

  64/13  هاي جنسينا آگاهي و كمبود مهارت  10

  86/12  هاي گفتاري و رفتاريوجود خشونت  11

  33/12  مشكالت رواني (افسردگي)  12

  28/12  تحقير همسر در مقابل ديگران  13

  66/11  عدم اعتقاد به وجود عشق حقيقي  14

  50/11  مشكل نازايي و ناباروري (عقيم بودن) يكي از طرفين يا هر دو  15

  26/11  نداشتن يا كوتاه بودن دوران آشنايي و نامزدي  16

  28/10  بي تجربگي در برخورد با زندگي مشترك  17

  70/9  بيماري العالج جسمي يا رواني  18

  21/9  عدم مشورت با همسر در امور زندگي  19

  60/8  نارضايتي از شغل همسر  20

  40/8  بي احترامي به خانواده همسر  21

  11/7  ازدواج به قصد طالق (از هر نوع ممكن) ريزي شده،امهطالق برن  22

  10/6  نقص جسماني يا ظاهري زن يا مرد  23
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با ميانگين  از طالق يناش يهايبعدم اطالع از آسباشد. عامل درصد مي 01/16ميانگين 

با  )يارتباط يهاو ابراز عالقه (مهارت يعاطف يهاو كمبود مهارت ينا آگاهو عامل   56/15

ها نشان گيرند. همچنين يافتهپس از آن در درجه دوم و سوم اهميت قرار مي 91/14انگين مي

نقص هاي اجتماعي و طالق، عامل نظران و متخصصين حوزه آسيبكه از نظر صاحب ،دهدمي

ازدواج به قصد  شده، يزيرطالق برنامهعامل  10/6با ميانگين  مرد يازن  يظاهر يا يجسمان

با ميانگين  به خانواده همسر ياحتراميبو عامل  11/7با ميانگين  ع ممكن)طالق (از هر نو

ترين درصد از عوامل وقوع پديده طالق در شهرستان بروجرد را به خود به ترتيب پايين 40/8

  اند.اختصاص داده

 

بندي عوامل فردي وقوع طالق براساس ميانگين آنهارتبه :)2مودار (ن  

 
 

  

 

  

عدم پايبندي  به تعهدات 

زناشويي

6%
عدم اطالع از آسيب هاي ناشي 

از طالق

6%

كمبود مهارتهاي عاطفي 

5%

عدم انعطاف پذيري 

5%

ازدواج موقت يا دائم همسر

5%

عدم اعتماد بين طرفين

5%

سوء ظن و بد گماني

5%

عدم توانايي جنسي

5%

نداشتن شناخت كافي از جنس 

مخالف

5%
كمبود مهارت هاي جنسي

5%

خشونت هاي گفتاري و رفتاري

5%

)افسردگي(مشكالت رواني 

4%

تحقير همسر

4%

عدم اعتقاد به وجود عشق 

حقيقي

4%

مشكل نازايي 

4%

نداشتن دوران نامزدي

4%

بي تجربگي در زندگي مشترك

4%

بيماري العالج

4%

عدم مشورت

3%

نارضايتي از شغل همسر

3%

بي احترامي به خانواده همسر

3%

طالق برنامه ريزي شده 

3% نقص جسماني يا ظاهري 

2%
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  بليو كندال جهت بررسي تفاوت ميانگين رتبه ارزيابي عوامل فردي وقوع پديده طالقآزمون د :)3جدول (

  

  

  

  

  

  

ميانگين رتبه ارزيابي عوامل وقوع  جهت بررسي تفاوت ،) آزمون دبليو كندال3( شماره جدول    

گردد؛ با توجه به مقدار آزمون كاي دهد. همانگونه كه مشاهده ميپديده طالق را نشان مي

-توان نتيجه گرفت كه نمره ميانگين رتبه ارزيابي متخصصان و صاحب)، مي053/161اسكوئر (

 ،در شهرستان بروجرد هاي اجتماعي و طالق، از عوامل وقوع پديده طالقنظران حوزه آسيب

توان چنين استنباط ) ميP<0/05متفاوت است و اين تفاوت با توجه به سطح معناداري آزمون (

) نيز بيانگر ميزان 183/0معنادار است. مقدار آزمون كندال ( 99كرد كه اين تفاوت در سطح 

  نظران است.درصدي بين صاحب 83/1توافق 

   گيرينتيجهبحث و 

اندركار حوزه و دست نظرمردان و زنان صاحب از نفر 40 بين در مطالعه جهنتي حاضر، پژوهش

شناسايي  مطالعه؛ اين از باشد. منظورمي 1398هاي اجتماعي شهرستان بروجرد در سال آسيب

 )،Qكيو ( روش به كه بوده بروجردطالق در شهرستان وقوع  برفردي عوامل موثر  بنديو اولويت

هاي آماري پژوهش، از طريق آزمون هاييافتهخش آمار استنباطي، در ب .است گرفته انجام

 دگاهياز د ،هاي پژوهش حاضرطبق يافته .متناسب با متغيرها، مورد آزمايش قرار گرفت

سه عامل فردي موثر بر وقوع و طالق،  ياجتماع يهابينظران عرصه آسمتخصصان و صاحب

 زان تاثيرگذاري در عوامل فردي، عبارتند از:طالق در شهرستان بروجرد به ترتيب بيشترين مي

 يآگاه، سه: نااز طالق يناش يهايباطالع از آس يي، دو: عدمبه تعهدات زناشو يبنديعدم پايك: 

همچنين سه عامل فردي موثر بر  .)يارتباط يو ابراز عالقه (مهارتها يعاطف يهاو كمبود مهارت

نقص يك:  ين ميزان تاثيرگذاري عبارتند از:وقوع طالق در شهرستان بروجرد به ترتيب كمتر

ازدواج به قصد طالق (از هر نوع  شده، يزيرطالق برنامه، دو: مرد يازن  يظاهر يا يجسمان

   .به خانواده همسر ياحترام يبسه:  ممكن)

 خانواده مهمترين نهاد اجتماعي است كه وظايف و كاركردهاي مهمي همچون كاركرد جنسي و

ها به فرزندان، كاركرد اقتصادي، عاطفي، اخالقي و تن آموزشي و انتقال ارزشتوليد مثل، آموخ

امروزه شاهد افول و فروپاشي  ،رغم كاركردهاي مهم و اساسي آنبه را  بر عهده دارد.  مذهبي و..

باشيم. طالق بعنوان يك آسيب اجتماعي چند بعدي مهمترين نهاد جامعه پذيري در جوامع مي

  مقادير  آماره

  kendal1(  183/0آزمون كندال (

  chi-square(  053/161كاي اسكوئر (

  df(  22درجه آزادي (

  sig(  000/0سطح معناداري (
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دي آن نقش اساسي ايفا نموده و زندگي فرد، خانواده، بستگان و جامعه را و پيچيده در نابو

  دهد.تحت تاثير قرار مي شديداً

باعث  هاي اجتماعي، صنعتي شدن و...عواملي همچون جهاني شدن، گسترش شبكه

ولي با محتوي و ساختار  ،شدند خانواده ايراني با حفظ فرم و ساختار سنتي قبلي

گيري نوعي باعث تضاد و تقابل و نيز شكل ،ايد. اين تغيير جهتجديد تغيير پيدا نم

  فرديت مدرن در خانواده گرديد.

عدم  ،اولين موضوعي كه تأثير زيادي بر طالق دارد ،نظراناز نظر صاحب ،در اين پژوهش

هاي نقش و تاثير نارضايتي .پايبندي به تعهدات زناشويي و بي توجهي به مسائل اخالقي است

جنسي در گرايش زوجين به خيانت زناشويي و روابط فرازناشويي غير قابل انكار است.  عاطفي و

 ،نارضايتي از آن وباشد گيري نهاد خانواده ميرضايت جنسي به عنوان يكي از داليل مهم شكل

اگر چه خانواده بسيار فراتر از روابط جنسي كند. اثرات سوئي بر پيكره نهاد خانواده وارد مي

. اين روابط، بدون ترديد ركن اساسي تشكيل و استمرار نهاد خانواده است. ضعف صرف است

ها، ضعف ديني و يا بي ديني باعث توليد و افزايش طالق در اخالقيات، زير پا گذاشتن ارزش

  )1386،90جامعه شده است. (منادي ؛ 

ي بر افزايش نظران خيلي حائز اهميت است و تأثير زيادموضوع ديگري كه از ديدگاه صاحب

باشد. زماني كه در يك جامعه هاي ناشي از طالق ميطالق در جامعه دارد، عدم اطالع از آسيب

 آيد كه در نتيجهدر اين وضعيت جامعه مشكالتي پيش مي ،ها وجود داشته باشدبحران ارزش

بر  هاي اساسي يك جامعهها، ارزشهاست. در هنگامة بحران ارزشنوگرايي و تضاد بين نسل

گرايي و ابزارگرايي استوارند و گرايي فردي، سودگرايي، مادهلذت طلبي، تمتع آني، مصلحت

آورند و حتي، ارتباطات انساني انديشند و مصالح خويشتن را در نظر ميانسانها صرفاً به تمتع مي

در راه التذاذ  شود و صرفاًپذيرند. روابط انسانها از بعد معنوي تهي مينيز از اين شرايط تأثير مي

اند و به محض آنكه مصلحت پذير و شكنندهآني است. اين نوع روابط، بسيار سست و آسيب

هاي شده و به بهانهها از درون تهيديگري روي نمايد يا بر اثر مرور زمان يا عوامل ديگر، رابطه

آمار طالق  شكند، در اين شرايط روابط زوجين نيز از اين قاعده مستثني نبوده ومختلف مي

هاي كمبود مهارت ،روزبه روز افزايش خواهد يافت. همچنين عامل سومي كه بر طالق موثر بود

هاي زندگي در خانواده در استحكام روابط باشد. برنامه آموزش مهارتارتباطي و عاطفي مي

-سيبخانوادگي نقش اساسي ايفا نموده و بعنوان يك برنامه پيشگيرانه در زمينه پيشگيري از آ

هاي رواني و اجتماعي بخصوص طالق كاربردهاي فراواني همچون تقويت اعتماد به نفس، 

افزايش سازگاري، ارتقاء مهارت تفكر انتقادي و خالق، افزايش همدلي و درك متقابل، افزايش 

- شزمسئوليت پذيري، ايجاد توانايي انطباق با تغييرات زندگي و....بر عهده دارد. جا دارد اين آمو

هاي همسري و تر قابليتبويژه در جلسات آشنايي و شناخت متقابل هر چه بيشتر و عميق ها

  رفتارهاي آرامشگرانه زوجين مورد توجه جدي قرار گيرد.
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