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بررسی جامعه شناختی نگرش به طالق بر حسب جنسیت )مطالعه موردی 

 (2931خانواده های شهرک قدس تهران 
 

 مرجان ادیب مقدم

 کارشناسی ارشد مطالعات زنان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  

 

 چکیده

جنسیت در زنان و مردان متاهل شهرک قدس  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی نگرش به طالق بر حسب

با تکیه بر نظریه کنش متقابل نمادین و نظریه شبکه و نظریات مربوط به نگرش کرچ . بود 4932)منطقه دو(تهران سال 

برای انجام این تحقیق از روش پیمایشی و به منظور جمع آوری اطالعات از . کراچفیلد و باالچی تحقیق حاضر انجام گرفت

نفر از زنان و مردان متاهل  496411جامعه آماری . نامه نگرش به طالق و پرسش نامه حمایت اجتماعی استفاده شدپرسش 

نفر تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری  989کوکران حجم نمونه  بر اساس فرمول. ساکن شهرک غرب تهران بودند 

متغیر وابسته تحقیق نگرش نسبت به طالق می . گویان قرار گرفتخوشه ای چند مرحله ای پرسش نامه ها در اختیار پاسخ

باشد که در ارتباط با نگرش زنان نسبت به طالق تاثیر متغیرهای سن و تحصیالت و دارا بودن فرزند و حمایت اجتماعی و در 

د و سنجش فرضیه ها با ارتباط با نگرش مردان نسبت به طالق تاثیر متغیرهای سن و تحصیالت و دارا بودن فرزند سنجیده ش

مهمترین نتیجه نبود نگرش منفی در پاسخ دهندگان بود و از این منظر . و روش رگرسیون صورت گرفت tاستفاده از آزمون 

متغیر سن و دارا بودن یا نبودن فرزند بر نگرش مردان تاثیر ، از بین تمام متغیرها. تفاوتی بین نگرش زنان و مردان دیده نشد

دین معنا که با افزایش سن نگرش مردان به سوی طالق سهل گیرانه تر می شد و مردانی که دارای فرزند معکوس داشت ب

نسبت به طالق داشتند و متغیر حمایت اجتماعی تاثیر مستقیم بر نگرش زنان نسبت به طالق  بودند نگرش سهل گیرانه تری

ش آنان به سمت پذیرش بیشتر طالق را شاهد بودیم و دارا نگر، داشته است بدین معنا که با افزایش حمایت اجتماعی زنان 

 . بودن فرزند در رگرسیون چندگانه قادر به پیش بینی نگرش زنان نسبت به طالق بوده است

 

 .حمایت اجتماعی، متغیرهای جمعیت شناختی، جنسیت، نگرش نسبت به طالقهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -2

هر چند تحولی چشمگیر و ، س جنس به عنوان نتایج تحوالت اجتماعی و ساختار خانواده دگرگونی هنجارها و نقش ها بر اسا

اما در مورد اینکه ، انجامیده است . . . قابل مالحظه بوده و به پیدایش یا تقویت جریانات مهم فکری امروزی نظیر فمینیسم و 

، بخشید یا در جهت تضعیف و استحاله آن کار خواهد کرد  به خانواده نیروی تازه ای خواهد، این تغییر نقش ها برای زن و مرد 

، به نقل از محسنی و پور رضا انور 4)یانگ و ویلموت. به درستی معلوم نیست و نمی توان در مورد آن اظهار نظر قاطع ارائه نمود

4982 :46) 

خانواده از آنها بی تاثیر نبوده است.  امروزه ما شاهد تحوالت سریع و چشمگیری در جوامع مختلف هستیم که نهاد خانواده نیز

یکی از اصلی ترین مشکالت . که امروزه دچار تغییرات اساسی شده است بیشتر تحت شرایط ملی و جهانی صورت گرفته است

تالش نسلهای گذشته در بقای کارکردهای سنتی است در حالی که یکی از گرایشهای درونی خانواده تقلیل ، خانواده ایرانی 

 (04-04: 4986، )آزادارمکی. نقش آن در مقابل تقویت نهادهای اجتماعی دیگر است سهم و

در هر خانواده ای و درمیان هر زوجی ممکن است بنا به دالیل و عوامل گوناگون نوعی ناسازگاری و مشکالت زناشویی به وجود 

 . تاسف بر انگیز با عنوان طالق شود آید که شاید نهایتا در صورت حل نشدن و یا قابل حل نبودن منجر به پدیده ای

طالق از جمله عوامل گسیختگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده است که عواقب بسیاری را برای افراد جامعه داشته و می تواند 

 ولگردی و، تکدی گری، اعتیاد، سرقت، فرار از منزل، خودکشی، منشأ بسیاری از آسیب های اجتماعی مانند انحرافات جنسی

(طالق بعد از مرگ عزیز)همسر(در درجه دوم بیشترین 96: 4934، )رحمت اللهی به نقل از مشکی و همکاران. غیره می شود

 (4934، )بیرامی به نقل از معصومی. فشار روانی را بر فرد وارد می سازد

و (4980، )آقاجانی یرند خانواده ها در شهرها بیشتر در معرض تعارضات و دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی قرار می گ

همچنین می توان گفت در مناطقی که انسجام اجتماعی بیشتر وجود داشته باشد زندگی مردم کمتر دستخوش دگرگونی ها و 

 (4983، )غیاثی ندوشنتغییرات می گردد. 

تدریجاً روبه ، ی در کشورالگوی سنتی خانواده در ایران با شتاب گرفتن روند تحوالت اقتصادی و اجتماع، از ابتدای قرن بیستم

اصالحات ، برخی وقایع و جریان های اجتماعی عمده مانند فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی، در این فاصله زمانی. تغییر نهاد

است )عباسی  وقوع انقالب و جنگ و فرایند دگرگونی ارزشها بر بافت سنتی خانواده تأثیرات مهمی گذاشته، اداری و قانونی

 (4981، عسکریشوازی و 

طالق از قرن . از جمله تغییرات اساسی که ما در جامعه امروز در نهاد خانواده با آن روبرو هستیم افزایش میزان طالق می باشد 

بیستم به عنوان یک آسیب و مساله اجتماعی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آمارهای موجود هم اکنون 

تهران به عنوان یک کالن شهر باالترین فراوانی طالق را . ق در رتبه چهارم در سطح جهانی قرار داردایران از لحاظ شاخص طال

 . در کشور ایران به خود اختصاص داده است

تسری می یابد و ، هر جا که طالق چندان نامطلوب نباشد یا کامال عادی و طبیعی تلقی شود شمار آن رو به فزونی می گذارد 

با دیدن طالق و تعدد آن مخصوصا در پیرامون خویش انسان ها به نوعی تساهل . همه گیر اجتماعی در می آیدهمانند بیماری 

 (4934، )حقانی. نسبت به آن می رسند و قبح عمل کاهش می یاد

                                                           
1. young &willmot 
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گونی وقوع پدیده طالق پیامدهای گونا. طالق یکی از مهمترین عواملی است که سبب از هم پاشیدگی کانون خانواده می شود 

. . . خودکشی و فرار از منزل و، انحرافات جنسی ، را در پی دارد و می تواند منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد 

 (4934، )رحمت اللهی به نقل از مشکی و همکاران . می گردد

ا ، افراد و اندیشه ها نظرهای نگرش ها یک جنبه مهم از زندگی عاطفی و احساسی ما را تشکیل می دهند ، ما نسبت به اشی

خاصی داریم که ناشی از اطالع ما از آنها، احساس ما نسبت به آنها و تمایل ما به انجام عملی در مورد آنهاست. این گونه نظرها 

 (4934غالبا تعیین کننده شیوه برخورد ما با آن اشیا و افراد یا اندیشه ها است. )رفیعی به نقل از حسینی، 

اجرز بدین نتیجه دست یافتند که نگرش مطلوب به طالق داشتن در طوالنی مدت باعث تخریب کیفیت زندگی آماتو و ر

شاید مهمترین عاملی که باعث »(ستوده در خصوص طالق این چنین می گوید 4333، )آماتو و راجرز. زناشویی می گردد

: 4982، )ستوده به نقل از عطاری و همکاران . «ستافزایش طالق در قرن بیستم شده است پذیرش اجتماعی روزافزون طالق ا

20) 

مساله در . همانگونه که بیان شد نگرش افراد در ارتباط با موارد مختلف از جمله طالق بر وقوع و فراوانی آن بی تاثیر نخواهد بود

که در معرض دگرگونی ها و  اینجا بدین صورت مطرح می گردد در جامعه ای همانند ایران و در شهر تهران به عنوان کالن شهر

نگرش افراد نسبت ، تغییرات جدیدی قرار دارد و از طرف دیگر جامعه ای که بیشترین آمار طالق را به خود اختصاص داده است 

 . و ما در تحقیق حاضر نگرش زنان و مردان را در شهرک غرب مورد بررسی قرار خواهیم داد. به طالق چگونه است

 

 اهداف

 هدف كلی

 4932ی نگرش زنان و مردان متاهل نسبت به طالق در شهرک غرب)منطقه دو(تهران بررس

 اهداف جزئی

 . گونه شناسی نگرش به طالق در میان زنان و مردان4

 در میان زنان و مردان به طالقنسبت . زمینه یابی نگرش 2

 . تعیین ارتباط بین نگرش زنان نسبت به طالق و حمایت اجتماعی9

 

 پیشینه پژوهش

ساله ساکن شهر مشهد به طالق و عوامل 61تا48( پژوهشی تحت عنوان نگرش جمعیت 4981حیدری بیگوند و بخشی )

با نگرش به طالق رابطه مثبت دارد و با افزایش  این تحقیق عواملی نظیر تحصیالت دانشگاهی. اجتماعی موثر بر آن انجام دادند

در این پژوهش رابطه معنادای میان جنسیت و نگرش به . ر می گرددمنزلت و طبقه اجتماعی نگرش به طالق منفی ت، سن 

برای 46. 14، برای مردان18. 14). طالق یافت نشده است هرچند میانگین نگرش به طالق مردان اندکی بیش از زنان است

گرفته است. در  با عنوان گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طالق صورت (4934). در تحقیقی که توسط الحسینیزنان(

حمایت شبکه اجتماعی ، داشتن مسئولیت پرورش و نگهداری فرزند با نگرش زنان مورد بررسی قرار گرفت و گونه این تحقیق 

مثبت شامل آن دسته از زنانی می شد که خود -شناسی سه گانه ای بر پایه نگرش زنان مصاحبه شده حاصل گردید. گونه مثبت

د یا فرزندانی نداشته اند و در صورت داشتن فرزند توانسته بودند حضانت آنان را برعهده نمچنین فرزفاعل در امر طالق بوده و ه
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-رند همچنین از حمایت اجتماعی والدین خود در هنگام ازدواج و طالق برخوردار بودند مصاحبه شوندگان در گونه منفییبگ

یت فرزند، گاه به دلیل عدم حضانت آنان و گاه به دلیل عدم منفی از طرف شوهر مجبور به طالق شده و همچنین نگرانی مسئول

مثبت ، -تامین مخارج شان ، را متحمل بوده اند، آنان همچنین از حمایت اجتماعی کمی برخوردار بوده اندودر گونه منفی

از طالق با توجه به مصاحبه شوندگان با توجه به عدم توانایی ادامه زندگی مشترک اقدام به درخواست طالق کرده اند و بعد 

آرامش روانی بیشتر و حمایت اطرافیان توانسته اند شغل هایی بیابند. آنان همچنین توانسته اند مسئولیت فرزندشان را خود 

منفی ، فشارهای هنجاری را بیش از سایر -برعهده بگیرند و از آنان حمایت کنند. در میان کل مصاحبه شوندگان گونه منفی

( با هدف توصیف و تبیین نگرش به طالق در فضاهای 4934ده اند. در تحقیقی که توسط رحمت پور)گروه ها تجربه کر

% از پاسخگویان نگرش مثبتی 3. 44همسرگزینی و تحلیل روند طالق در ایران صورت گرفته است ، نتایج تحقیق نشان داده که 

(با عنوان بررسی 4988د. در تحقیقی که توسط خزانی )به طالق دارند و بیش از نیمی از آنها نگرش متوسطی به طالق داشتن

رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش زنان نسبت به طالق صورت گرفته است نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 

ن سرمایه سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار و معکوس با نگرش زنان به طالق داشته است به این معنی که با افزایش میزا

اجتماعی ، نگرش منفی تری به طالق وجود دارد. از میان ابعاد سرمایه اجتماعی ، ارتباط متغیر اعتماد اجتماعی با نگرش زنان 

به طالق تائید شد ولی متغیرهای مشارکت اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی ، ارتباط معناداری با نگرش زنان به طالق 

ندمتغیره ، اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین متغیر تعیین کننده نگرش به طالق نمود نداشتند. در تحلیل رگرسیون چ

 بارزتری پیدا کرد. 

 

 پیشینه خارجی

با عنوان روند در جامعه شناسی خانواده نشان می دهد تغییر نگرش در مورد نقش های (4338هوبر و همکاران)نتایج تحقیق 

ه تغییر هنجارهای مربوط به الگوی خانواده سنتی )مرد نان آور و زن خانه دار(یکی از خانوادگی و اجتماعی زن و شوهر در نتیج

در تحقیق خود با عنوان آیا نگرش (4333(آماتو و راجرز )Huber &etal 1998)عوامل موثر بر افزایش طالق به شمار می رود

که نظریه مبادله پیش بینی می کند که افرادی  نسبت به طالق بر روی کیفیت زندگی زناشویی تاثیر می گذارد؟ بیان می کنند

که اتخاذ مطلوب تری نسبت به طالق دارند منابع کمتری را در ازدواجشان سرمایه گذاری می کنند در نتیجه موجب فرسایش 

در مقاله ای به بررسی روند نگرش (2446مارتین و پاراشر)(Amato & Rogers 1999)کیفیت زندگی زناشویی می شوند. 

زنان فارغ التحصیل می پردازد.  2442-4301پیشرفت تحصیلی در سالهای  بر اساسطالق در میان زنان جوان آمریکایی به 

و  فارغ التحصیالن دبیرستانداشته اند در دهه اخیر در مقایسه با که قبال نگرش سهل گیرانه تری نسبت به طالق دانشگاهی 

در مقطع زنانی که نه تری نسبت به طالق از خود نشان داده انددر حالیکه افرادی که در حال تحصیل هستند نگرش سخت گیرا

بروز داده نسبت به طالق از خود  سهل گیرانه تریبه طور فزاینده ای نگرش  دبیرستان ترک تحصیل کرده اند

ی نسبت (با موضوع نگرش افراد جوان کویت2444تحقیقی توسط آلکوشان و آلکندری )(Parashar& Martin 2006)بودند

به ازدواج و طالق : یک مطالعه مقایسه ای بین افراد جوانی که والدین آنها جداشده اند و افراد جوانی که والدین آنها با هم 

زندگی می کنند. در این پژوهش تاثیر شرایط تاهل والدین بر نگرش افراد جوان نسبت به ازدواج و طالق مورد بررسی قرار 

جنسیت به عنوان یک عامل مهم در شکل گیری نگرش نسبت به ازدواج و طالق نقش دارد. بدین  ،در این تحقیقگرفته است. 

صورت که افراد جوانی دارای والدین طالق گرفته و زنان به طور خاص ، کمتر نگرش مثبت نسبت به ازدواج دارند زمانی که با 
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خانواده های طالق گرفته اما نه از خانواده های سالم ،  مردان از والدین طالق گرفته مقایسه می گردند. عالوه بر این زن از

نگرش مثبت تری نسبت به طالق از خود نشان داده اند در مقایسه با مردان از همان خانواده ها. ت 

(2010Alqushan&Alkandri)با عنوان نگرش نسبت به طالق ، تعهد و (2449وایتون و همکاران) در تحقیقی که توسط

گزارش کرده اند که  پاسخ دهندگان اظهارو ازدواج های مجدد صورت گرفته است.  لق درازدواج های اوآمادگی برای طال

داشتن نگرش مثبت تر نسبت به طالق با آمادگی و تمایل بیشتر به طالق همراه می باشد. )به عنوان مثال فکر کردن و اقدام به 

 (Whitton&etal 2013)طالق(. 

 

 چارچوب نظری

که در جوامع امروزی و باالخص جوامع مدرن صورت گرفته است بر نهاد خانواده نیز تاثیر گذاشته و باعث فاصله دگرگونی های 

گرفتن از ارزش های سنتی گذشته مانند احساسات دگرخواهانه و زشت بودن امر طالق و روی آوردن به ارزشهای جدید 

در این پژوهش با توجه به چند و پایه های خانواده را سست کند. امروزی گشته است که این امر به نوبه خود می تواند بنیان 

بعدی بودن موضوع انتخابی الزم می آید که از چارچوب نظری تلفیقی استفاده کرد و بدین منظور از چند نظریه مرتبط با 

 . موضوع بهره گرفته می شود

هر طبقه (4980، )آقاجانیبی هنجاری قرار می گیرد. در تحقیق آقاجانی بیان شده که طبقه باالی اجتماع بیشتر تحت تاثیر 

اجتماعی فضایی خاص را تشکیل می دهد که در درون آن رفتار انسان ها وضع و شکلی خاص می یابد. هر قشر اجتماعی دارای 

لف امکانات و مسائل و به طور کلی فرهنگ خاص خودش است و به همین دلیل است که تصویر علل طالق در بین اقشار مخت

( نیز بدین مساله اشاره کرده اند که بین 4981( حیدری بیگوند و بخشی)4906، )ساروخانیاجتماعی متمایز از یکدیگر است. 

محل سکونت با نگرش به طالق رابطه مثبت وجود دارد بدین معنا که با باال رفتن طبقه اجتماعی نگرش به طالق سهل گیرانه 

تهران واقع شده است و به اصطالح جز محله های باالشهر تهران محسوب می گردد شهرک غرب در شمال غرب . تر می گردد

 . که ساکنان آن دارای شرایط نسبتا مناسب و مشابه ای برای زندگی و امرار معاش می باشند

قی می تل« منحرف»در نظریه برچسب زنی بر نسبی بودن انحراف تاکید دارد و ادعا می کند که یک شخص یا عمل تنها زمانی 

انحراف توسط دیگران به آن زده شود. این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود ، به عنوان « برچسب »شود که 

کژرفتاری یا جرم محسوب نمی شوند؛بلکه این افراد و گروه ها هستند که این رفتارها را به عنوان جرم تلقی می کنند. )ستوده 

واقع صورتی است از نظریه کنش متقابل نمادین است. انگ زنی در تعریف اینکه چه رفتاری  ( نظریه انگ زنی در4986و بهاری، 

( فقط هنگامی یک عمل 4989نابهنجار است از ایده اصلی مطرح در کنش متقابل بهره گرفته است. )صدیق سروستانی، 

ر عمل توسط دیگران بستگی خواهد انحرافی می شود که دیگران آن را چنین می پندارند. تاثیر برچسب به چگونگی تفسی

 ( برچسب به اندیشه های جامعه درباره راست و غلط و یا حتی پاره گروه های آن بر می گردد. 4989داشت. )محسنی تبریزی 

جنسیت از جمله عواملی است که بر نگرش به طالق می تواند موثر باشد. در جامعه ای که تبعات منفی روانی، اجتماعی طالق  

نانی که مطلقه هستند بیشتر از مردان طالق گرفته می باشد زنان در مقایسه با مردان برچسب سنگین تری به واسطه برای ز

 (4988، )خزانیطالق می خورند بنابراین انتظار می رود که مردان نگرششان نسبت به طالق با زنان متفاوت باشد. 
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افراد در ارتباط متقابل با یکدیگرند و موجب ساختن عمل یکدیگر ، کنش متقابل یعنی اینکه در نظریه کنش متقابل نمادین 

می شوند. کنش متقابل به منزله تاثیر و تاثر متقابل در جریان زمان و موقعیت های گوناگون است. عمل انسان از کنش متقابل 

 (4986، )آزاد آرامکیبین افراد نتیجه می شود. 

، )توسلی. ی منفعل نیستند و در کنش خود با دیگران نقشی تعیین کننده دارنددر نظریه کنش متقابل نمادین انسانها افراد

4934) 

بیان می  ویدر این نظریه بین خودم و من تفاوت قائل شده :یکی از برجسته ترین نظریه پردازان این مکتب است و وی مید 

، این جنبه از خود منعکس کننده قوانین  دارد که خودم همان خودی است که از دیدگاه دیگران و یا کل اجتماع مهم است و

من در واقع همان واکنشی است که یک فرد در برابر اخالقیات و آداب و چشم داشت های سازمان یافته اجتماع می باشد و 

رویکردهای دیگران نسبت به رویکردهای خودش در هنگام برخورد با آن ها از خود نشان می دهد و این جنبه از خود در 

 ده آزادی و ابتکار فرد است. برگیرن

مید معتقد بود انسان ها با یک ملیت معین زاده می شوند و در یک مکان خاص زندگی می کنند و دارای روابط خاصی با 

)هربرت مید به نقل از یکدیگر می باشند. که این شرایط فرد را تحت فشار محدودیت ها و قوانین و آداب و رسوم قرار می دهد. 

برای خود یک فرایند مفهوم معنی سازی . (یکی دیگر از خطوط اصلی نظریه مید فرایند معنی سازی می باشد4989، کوزر

ارتباطی پویاست که در آن فرد چیزها را ثبت و سپس ارزیابی می کند و برای آنها یک معنی و مفهوم قائل شده، تصمیم می 

مل فردی از خالل فرایند معنی سازی همیشه در یک زمینه گیرد و بر مبنای آن عمل می کند. به نظر مید شکل گیری ع

( در ارتباط با نظریه کنش متقابل نمادین می توان اینگونه گفت که وقتی در یک 4934، )توسلی. اجتماعی صورت می گیرد

، اثیرگذار است اجتماعی افراد با یکدیگر ارتباط دارند عالوه بر اینکه شخصیت و دیدگاه خود آنها بر رفتارشان با دیگری ت

 . برداشتی که دیگران از رفتار آنها دارند و همچنین اعتقادات و آداب و رسوم اجتماع شان بر روابط آنها تاثیرگذار می باشد

. 4بدین گونه بیان می دارند4 را عوامل تکوین نگرشو آنها در خصوص نگرش نظریه کرچ ، کراچفیلد و باالچی مطرح می گردد. 

آگاهی و .  2بر شکل گیری و جهت دهی به نگرش های وی موثر می باشندشخص را برآورده می کنند  که نیازهایآنچه 

نگرش فرد بازتاب اعتقادات و سنت های گروهایی . 9اطالعات درباره موضوع یا شی یا فردی خاص نیز بر نگرش ها موثر هستند 

شخصیت خود فرد نیز بر . 1. ه حمایت دیگران داردکه فرد به آنها تعلق داردو شخص جهت حفظ نگرش های خود احتیاج ب

)فتینگر به نقل از مقایسه اجتماعی نیز در شکل گیری نگرش ها نقش دارد(4934، )کریمی. نگرش های وی موثر می باشند

ورات و به میزانی که دیدگاه های ما موافق با دیدگاه های دیگران باشد به همان میزان نتیجه می گیریم که تص (4989، کریمی

نگرش های ما درست اند و اگر هم دیگران دیدگاه های ما را داشته باشند پس این دیدگاه ها باید درست باشد. از طرف دیگر 

مقایسه اجتماعی ممکن است به شکل گیری نگرش های تازه ای از طریق کسب اطالعات اجتماعی و مقایسه اجتماعی منجر 

 (4989، )کریمیواقعیت های اجتماعی بر نگرش فرد نیز می تواند موثر باشد. گردد. یعنی نگرش های دیگران نسبت به 

همانطور که بیان شد جامعه ایران جامعه ای در حال گذار است و با توجه به آماری که از طالق در دست است و همچنین آنچه 

تیجه گیری کرد که افراد در اثر کنش را که در اطراف خود مشاهده می کنیم، به خصوص در شهر تهران، می توان بدین گونه ن

و نگرش سخت گیرانه را نسبت به طالق از دست داده اند این بدین  و دیدگاه متقابلی که با یکدیگر دارند دیگر آن نگاه و عقیده

نسبت به خود را و همچنین از اجتماعی که در آن به سر می برند تاثیر پذیرفته و نگرش  معناست که هر یک از افراد از یکدیگر

از خود بروز می دهند. البته مساله را نیز اینگونه هم می توان بیان کرد که بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین اشخاص طالق 
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منفعل نبوده و فقط تحت تاثیر اطراف خود نمی باشند بلکه آنچه را که می بینند و می شنوند را بر اساس اطالعات و آگاهی 

کنند و نسبت به آن تفکر و نگرش خاص خود را می ابند. در ارتباط با طالق نیز آگاهی های افراد از  های خود معنا و تفسیر می

حق و حقوق خود باال رفته است و دیگر آن نگاه سنتی را نسبت به طالق ندارند و بدین ترتیب هم بر اثر کنش با انسان های 

 . به طالق شکل می دهندنگرش خود را ، خود  و شخصیت دیگر و هم بر اساس آگاهی ها

مانهایم در نظریه جامعه شناسی خود معتقد بود که افراد تفکر خود را ، اگر هم طبقه عامل مهمی در شکل دهی آن باشد ، 

 (4988، )گلوور و استرابریجتحت تاثیر سن و شغل و قومیت و تحصیالت و. . . شکل می دهند. 

بیان شده که شبکه روابط اجتماعی هر یک از زوجین در ، یزابت بات می باشد در نظریه شبکه که نظریه پرداز برجسته آن ال 

 (4981، )سگالن. زندگی زناشویی آنان موثر می باشد

در ارتباط با نگرش می توان مساله را اینگونه تبیین کرد که اگر هریک از زن و شوهر ارتباطات قوی با اطرافیان خود داشته و  

نگرش مثبت به طالق ، احتمال اینکه به دلیل کسب حمایت و پشتیبانی و همراهی از آنها ، وده باشند از حمایت آنها برخوردار ب

 . بیابند باالتر می رود

، نگرشی که هر فرد نسبت به طالق دارد تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله شخصیت و شرایط فرد مانند سن و محل سکونت 

است  که فرد در یک جامعه دارد که آن نیز تا حدودی تحت تاثیر شرایط اجتماعی است و همچنین کنشی است. . . تحصیالت و

 . که وی در آن به سر می برد

 

 فرضیات 

 . به نظر می رسد نگرش های تساهلی)مثبت( نسبت به طالق در میان مردان بیشتر از زنان می باشد. 4فرضیه 

بدین معنا که با افزایش سن نگرش مردان طالق مؤثر است.  . به نظر می رسد سن مردان بر نگرش آنان نسبت به2فرضیه 

 . نسبت به طالق سخت گیرانه تر می گردد

بدین معنا که افراد با تحصیالت عالی . به نظر می رسد تحصیالت مردان بر نگرش آنان نسبت به طالق مؤثر است. 9فرضیه 

 . نگرش سهل گیرانه تری نسبت به طالق دارند

بدین معنا که مردان دارای ی رسد داشتن و یا نداشتن فرزند بر نگرش مردان نسبت به طالق مؤثر است. . به نظر م1فرضیه 

 . فرزند نگرش سخت گیرانه تری نسبت به طالق دارند

می مردان در پیش بینی نگرش به طالق  قادر به. به نظر می رسد متغیرهای سن، تحصیالت و داشتن و نداشتن فرزند 1فرضیه 

 . باشند

بدین معنا که با افزایش سن نگرش زنان نسبت به . به نظر می رسد سن زنان بر نگرش آنان نسبت به طالق مؤثر است. 6فرضیه 

 . طالق سخت گیرانه تر می گردد

بدین معنا که زنان با تحصیالت عالیه . به نظر می رسد تحصیالت زنان بر نگرش آنان نسبت به طالق مؤثر است. 0فرضیه 

 . گیرانه تری نسبت به طالق دارندنگرش سهل 

بدین معنا که زنان دارای فرزند . به نظر می رسد داشتن و یا نداشتن فرزند بر نگرش زنان نسبت به طالق مؤثر است. 8فرضیه 

 . نگرش سخت گیرانه تری نسبت به طالق دارند
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بدین معنا که زنانی که از حمایت ثر است. ت اجتماعی زنان بر نگرش آنان نسبت به طالق مؤی. به نظر می رسد حما3فرضیه 

 . اجتماعی باالتری برخوردارند نگرش سهل گیرانه تری نسبت به طالق دارند

 زنان در پیش بینی نگرش به طالققادر به نداشتن فرزند  یا. به نظر می رسد متغیرهای سن، تحصیالت و داشتن و44فرضیه 

 .می باشند

  

 روش شناسی

. ش پیمایش استفاده شده است و برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسش نامه بهره گرفته شده استدر تحقیق حاضر از رو

حجم نمونه و روش . جامعه آماری:جامعه آماری شامل زنان و مردان متاهل ساکن شهرک غرب)تهران منطقه دو( می باشد

نفر  989( 493: 4981، یق ساروخانی)ساروخانینمونه گیری:حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برگرفته از کتاب روش تحق

جهت انتخاب نمونه ها ازروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است بدین صورت که از . محاسبه شده است

 جهت انتخاب نمونه ها در مرحله اول بلوک های نمونه و در مرحله. مرکز آمار ایران نقشه بلوک دار شهرک غرب تهیه گردید

بلوک های منطقه موردنظر به صورت سریالی کدگذاری شد و با استفاده از جدول اعداد . انتخاب شدند، دوم خانوارهای نمونه 

پرسش ، بلوک های نمونه به طور تصادفی بر روی نقشه بلوک دار منطقه مشخص شد و با استفاده از نقشه موردنظر ، تصادفی 

روش تجزیه و تحلیل داده ها:پس از گردآوری پرسش نامه ها و . هرک غرب قرار گرفتنامه در اختیار زنان و مردان متاهل ش

. صورت گرفت ، تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس فرضیات مطرح شده ، spssکدگذاری و استخراج آنها با استفاده از نرم افزار 

 . هت سنجش فرضیه ها بهره جسته شده استو رگرسیون و رگرسیون چندگانه ج tدر این پژوهش از آزمون هایی نظیر آزمون 

 تعاریف 

طالق مکانیسمی است قراردادی و در اکثر جوامع پذیرفته شده، این مکانیسم اجتماعی به زن یا مرد و در صورت توافق » طالق:

زندگی جدیدی به هر دو امکان می دهد تا تحت هر شرایطی و طی مراحلی، پیوند زناشویی خود را گسسته و به راه خود روند و 

 (43: 4980پیران به نقل از بهشتی نژاد، «)را تجربه کنند. 

حالتی ذهنی یا عصبی حاکی از تمایل که از طریق تجربه سازمان یافته »جی دبلیو. آلپورت در تعریف نگرش می نویسد: نگرش:

. )کالین برگ «یا پویا دارد رجهت دا و بر پاسخ های فرد به تمامی موضوعات و موقعیت هایی که با آن در ارتباط است، تاثیری

 (96: 4983به نقل از فارسی زبان، 

نگرش نسبت به طالق:در این جا عبارت است از اطالعات و نگاه و ایده فرد پاسخگو در خصوص امر طالق در جامعه ما و اینکه 

و پذیرفته شده و یا اینکه طالق را نگرش مثبت به)سهل گیرانه( طالق دارند یعنی طالق را پدیده ای می دانند کامال عادی 

مذموم و ناپسند دانسته که در هیچ شرایطی نباید افراد نسبت به وقوع آن اقدام کنند و یا اینکه نگرش و نگاهی بینابین نسبت 

 . به طالق دارد

و جامعه دارد و تعریف عملیاتی نگرش نسبت به طالق:شناخت و آگاهی که هر فرد نسبت به طالق و وقوع آن در خانواده ها 

نگاه و نگرش احساسی و عاطفی که فرد پاسخگو نسبت به طالق از خود بروز می دهد و همچنین آن اقدام یا عملی یا اندیشه 

 . ای نسبت به طالق که از نظر فرد پاسخ دهنده در شرایط نامناسب زندگی زناشویی باید یا نباید صورت گیرد
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بعد . ( اساسی ترین ابعاد حمایت اجتماعی را ساختاری و عملکردی بیان می دارند4380) 9و بینگتن 2حمایت اجتماعی: آلووی

.  وبعدعملکردیحمایتاجتماعیعبارت ازویژگیهایکیفیوذهنیحمایتاست، ساختاریحمایتاجتماعیعبارتازویژگیهایکمیو عینیمنبعحمایت

یجادنوعیرابطهصمیمیوبامحبتباافراد حمایتاجتماعی عاطفیرامیتوانا. حمایتاجتماعی دارایدوشکلعاطفیوابزاریاست

. دادنپولوسایرکمکهاییاستکه دراختیارافرادقرارمیگیرد، کمکدرفعالیتها، دانستومرادازحمایتاجتماعیابزاریارایهخدمات

درحالیکهدوستانکمترچنینحمایتیرافراهممیسازنداز ، اعضاءخانوادههموارهبهعنوان مهمترینمنبعحمایتاجتماعیابزاریبهشمارمیروند

، به نقل از زکی 1و ایتوارت 1)روک. ی دیگر حمایت عاطفی هم از سوی اعضاء خانواده و هم از سوی دوستان بروز می کندسو

4980 :114) 

تعریف عملیاتی حمایت اجتماعی:در این پژوهش منظور از حمایت اجتماعی آن نوع حمایتی است که فرد بدان نیاز دارد و آن را 

 . دوستان و یا فرد خاصی دریافت می کند، از سوی اعضای خانواده خود

 

 یافته های تحقیق

 یافته های توصیفی

و حداقل سن . نفر بوده است434نفر و تعداد مردان پاسخ دهنده  439در این پژوهش تعداد زنان پاسخ دهنده به پرسش نامه 

سال  14دان نیز دارای میانگین سنی ند مر. سال بود 93سال و دارای میانگین سنی  63سال و حداکثر  43پاسخ دهندگان زن 

از نظر تحصیالت در میان زنان بیشترین فراوانی با . سال بوده است 08سال و حداکثر آن  21و حداقل سن پایخ دهندگان مرد 

نفر مربوط به مقغ=ع دکتری بوده و در میان مردان نیز 0نفر مربوط به مقطع کارشناسی و کمترین فراوانی با تعداد 09تعداد 

% از 16. نفر مربوط به زیر دیپلم بود 1نفر مربوط به مقطع کارشناسی و کمترین فراوانی با تعداد  84بیشترین فراوانی با تعداد 

 . % بدون فرزند بوده اند90% از مردان دارای فرزند و 69% بدون فرزند و 11زنان دارای فرزند و 

ین نگرش زنان نسبت به طالقدر تمام مقاطع تحصیلی بسیار به هم نمره میانگ، بر اساس یافته های توصیفی به دست آمده 

مربوط به مقطع کاردانی می  16. 60مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و حداکثر  0. 13نمره  بدین صورت که حداقل نزدیک

. مقطع دکتری می باشدمربوط به  60. 04مربوط به زیر دیپلم و حداکثر آن  13در ارتباط با مردان نیز حداقل میانگین . باشد

بوده و همچنین نمره  26. 61 و زنانفاقد فرزند دارای نمره نگرش 08. 62همچنین نمره نگرش زنانی که دارای فرزند بودند 

همان گونه که مشاهده می گردد نمره . بوده اند 1. 60و مردان فاقد فرزند دارای نمره نگرش  11. 64نگرش مردان داری فرزند 

مقاطع تحصیلی متفاوت و همچنین نمره نگرش افراد دارای فرند و بدون فرزند بسیار نزدیک به هم و دارای  نگرش افراد در

 . اختالف بسیار اندکی در میان جامعه مورد بررسی بوده اند

 مهمترین هدفی که در این پژوهش ما به دنبال آن بودیم این بوده است که نگرش زنان و مردان نسبت به طالق در جامعه

نتایجی که در این زمینه به دست آمده است اینگونه می باشد که نگرش منفی نسبت به طالق . موردنظر به چه صورت می باشد

%( و پس از آن نگرش 4. 64( وجود نداشته است و بیشترین نوع نگرش در زنان به ترتیب مربوط به نگرش متوسط)4در زنان)

%( از 2. 1نتایج در خصوص مردان بدین صورت می باشد که تعداد بسیار کمی)حال این . %(به طالق بوده است3. 93مثبت )

                                                           
2.Alloway 

3.Bebbington 

4.Rook 

5.Ituarte 
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%( داشته اند و 6. 14تعداد بیشتر پاسخ دهندگان مرد نگرش مثبت به طالق). پاسخ دهندگان مرد دارای نگرش منفی می باشند

ت به طالق و نگرش متوسط به طالق البته بین نگرش مثب. %( را از خود بروز داده اند2. 11پس از آن نگرش متوسط به طالق)

 . در مردان تفاوت اندکی به چشم می خورد

 

 یافته های استنباطی

 در این تحقیق نه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که شرح تجزیه و تحلیل آنها در ذیل آمده است:

اهلی)مثبت( نسبت به اختالفی برای بررسی تفاوت بین دو گروه مردان و زنان در نگرش های تس t( آزمون 2جدول )

 طالق

 سطح معناداری   T انحراف استاندارد گروه متغیر

 . /66 -. /199 93. 49 زنان نگرش نسبت به طالق

 01. 46 مردان

 

استفاده شده است  tجهت بررسی فرضیه اول که مربوط به تفاوت نگرش های زنان و مردان نسبت به طالق می باشد از آزمون 

است بنابراین . /41می باشد که به علت اینکه سطح معناداری بیشتر از . /66و سطح معناداری  -. /199آمده  به دست tومقدار 

 . فرضیه اول رد می گردد

 بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نگرش مردان نسبت به طالق

داده های متغیر وابسته نگرش مردان نست به پیش فرض نرمال بودن توزیع ، پیش از استفاده از آزمون رگرسیون تک متغیری

 . تک نمونه باید بررسی گردد 6اسمیرنوف –با کمک آزمون کالموگروف، طالق 

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات نگرش مردان نسبت به  –(نتایج آزمون كالموگروف 1جدول)

 طالق

تعداد 

(n) 

 -لموگروف اآماره ك

 اسمیرنوف

 (Sig)سطح معناداری 

231 44/4 40/4 

فرض نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته ، می باشد 41/4با توجه به سطح معناداری به دست آمده در جدول فوق که بزرگتر از 

 . می شود

فرضیه های دوم و سوم و چهارم مربوط به تاثیر متغیرهای سن و تحصیالت و فرزند بر نگرش مردان نسبت به طالق می باشد 

 . ذیل با استفاده از آزمون رگرسیون تک متغیری این فرضیه ها را سنجیده استکه جدول 

                                                           
6. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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(بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نگرش مردان نسبت به طالق با استفاده از ازمون 9جدول )

 رگرسیون تک متغیره

 (sigسطح معناداری)   Beta tضریب استاندارد  متغیر مستقل

 44/4 -183/2 -486/4 سن

 4/4 -414/4 -49/4 تحصیالت

 446/4 -089/2 -433/4 فرزند

 

جهت بررسی فرضیه دوم که تاثیر سن مردان بر نگرش آنها نسبت به طالق بوده از آزمون رگرسیون تک متغیری استفاده شده 

مورد نظر تائید و بین  در نتیجه فرضیه می باشد 44/4و سطح معناداری  -486/4مقدار ضریب استاندارد به دست آمده . است

نگرش آنان ، بدین معنا که با افزایش سن مردان . سن مردان و نگرش آنان نسبت به طالق رابطه معکوس و معنادار وجود داشت

 . نسبت به طالق سخت گیرانه تر می گردد

و  -449/4د به دست آمده فرضیه سوم تاثیر تحصیالت بر نگرش مردان را مورد بررسی قرار می دهد که مقدار ضریب استاندار

 . می باشد بنابراین فرضیه موردنظر تائید نمی گردد 36/4سطح معناداری 

فرضیه چهارم به بررسی تاثیر داشتن و یا نداشتن فرزند بر نگرش مردان نسبت به طالق می پردازد که مقدار ضریب استاندارد 

ن فرضیه مورد نظر تائید می شود و رابطه معنادار و معکوسی می باشد بنابرای 446/4و سطح معناداری  -433/4به دست آمده 

 . بین دو متغیر وجود داشته بدین معنا که مردانی که دارای فرزند هستند نگرش سخت گیرانه تر نسبت به طالق دارند

پیش ، ام جهت بررسی فرضیه پنجم الزم می آید که پیش از استفاده از روش آماری رگرسیون خطی چندگانه مدل گام به گ

 . فرض عدم رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل آن مورد بررسی قرار گیرد

 (بررسی رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل4جدول )

شاخص  مقادیر ویژه VIF تولرانس متغیرها ردیف

 وضعیت

 494. 1 411. 4 826. 4 110. 4 سن 2

 934. 0 463. 4 424. 4 384. 4 تحصیالت 1

شتن داشتن / ندا 9

 فرزند

4 .111 4 .842 4 .446 21 .411 

 . بر اساس جدول فوق رابطه هم خطی ضعیف بین متغیرهای مستقل پژوهش حاضر مشاهده شده است

حال به بررسی فرضیه پنجم با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیری گام به گام جهت بررسی قدرت پیش بینی کنندگی 

 . پرداخته می شود، یا نداشتن فرزند بر نگرش مردان نسبت به طالق تحصیالت و داشتن ، متغیرهای سن 
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به  tو  -433/4در جدول فوق همان گونه که مشاهده می گردد فقط متغیر فرزند داشتن یا نداشتن با مقدار ضریب استاندارد 

نداشتن رابطه معنادار از مدل  در مدل رگرسیونی باقی ماند و باقی متغیرها به علت 441/4و سطح معناداری  089/2دست آمده 

 . حذف شدند

 بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نگرش زنان نسبت به طالق

در اینجا نیز الزم می آید پیش از استفاده از آزمون رگرسیون تک متغیری پیش فرض نرمال بودن توزیع داده های متغیر 

 . تک نمونه بررسی گردد 0اسمیرنوف –کالموگروف با کمک آزمون، وابسته نگرش زنان نسبت به طالق

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات نگرش زنان نسبت به طالق –( نتایج آزمون كالموگروف 5جدول)

تعداد 

(n) 

 -لموگروف اآماره ك

 اسمیرنوف

 (Sig)سطح معناداری 

239 42/4 29/4 

های یعنی منحنی داده، باشدمی 41/4ی آماره محاسبه شده بزرگتر از بر اساس نتایج مندرج در جدول فوق سطح معنادار

 . شودبنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته می، مشاهده شده با منحنی نرمال تفاوت زیادی ندارد

 

( بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نگرش زنان نسبت به طالق با استفاده از آزمون 6جدول)

 رگرسیون تک متغیره

 (sigسطح معناداری) Beta tضریب استاندارد  متغیر مستقل

 3/4 -408/4 -449/4 سن

 6/4 -189/4 -491/4 تحصیالت

 2/4 -284/4 432/4 فرزند

 440/4 028/2 431/4 حمایت اجتماعی

 

از رگرسیون تک متغیری بهره  در فرضیه ششم تاثیر سن زنان بر نگرش آنان نسبت به طالق سنجیده شده و جهت این سنجش

 . فرضیه مورد نظر تائید نمی گردد،  623/4و سطح معناداری  491/4گرفته شده است و بر اساس ضریب استاندارد 

در فرضیه هفتم که تاثیر تحصیالت زنان بر نگرش آنان نسبت به طالق مورد بررسی قرار گرفته است و از رگرسیون تک 

فرضیه مورد نظر تائید نمی ، 69/4و سطح معناداری  491/4اس ضریب استاندارد به دست آمده بر اس. متغیری استفاده شده

 . گردد

در فرضیه هشتم که تاثیر داشتن و یا نداشتن فرزند بر نگرش زنان نسبت به طالق سنجیده شد با استفاده از آزمون رگرسیون 

دست آمد که نشان دهنده تائید نشدن فرضیه مورد نظر می  به 24/4و سطح معناداری  -432/4ضریب استاندارد ، تک متغیری 

 . باشد

                                                           
7. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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در فرضیه نهم تاثیر حمایت اجتماعی زنان بر نگرش آنان بر طالق مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون رگرسیون تک 

ه مطرح شده تائید می گردد می باشند بنابراین فرضی 44/4و سطح معناداری  431/4ضریب استاندارد به دست آمده ، متغیری 

و رابطه معئادار و مستقیم بوده بدین معنا که زنانی که از حمایت اجتماعی باالتری برخوردارند نگرش سهل گیرانه تری نسبت 

 . به طالق دارند

 . نتایج جدول فوق نشان دهنده ی رابطه هم خطی ضعیف بین متغیرهای مستقل پژوهش حاضر می باشد

 

و حمایت ، تحصیالت و داشتن یا نداشتن فرزند ، ت بررسی قدرت پیش بینی کنندگی متغیرهای سن در فرضیه دهم جه

از آزمون رگرسیون چندمتغیری گام به گام بهره گرفته شد که به ترتیب دو ، اجتماعی زنان بر نگرش آنان نسبت به طالق 

و متغیر مربوط به فرزند با مقدار  442/4ح معناداری و سط t490/9 و 228/4متغیر حمایت اجتماعی با مقدار ضریب استاندارد 

در مدل رگرسیونی باقی مانند و باقی متغیرها به علت نداشتن 410/4و سطح معناداری t333/4 و -411/4ضریب استاندارد 

به طالق بوده بدین معنا که فقط این دو متغیر قادر به پیش بینی معنادار نگرش زنان نسبت . رابطه معنادار از مدل حذف شدند

 . اند

 

 بحث و نتیجه گیری

از مهمترین نتایج به دست آمده همان طور که بیان شد نوع نگرشی بود که در زنان و مردان پاسخ دهنده وجود داشت که 

تقریبا نشان دهنده نبود نگرش منفی در آنها و به معنای دیگر افزایش روند نگرش سهل گیرانه نسبت به طالق در هر دو گروه 

شاید مهمترین عاملی که باعث افزایش طالق در قرن بیستم شده است »ستوده نیز در این خصوص می گوید . وده استب

(نگرش به طالق و ازدواج و قبح طالق در 4982، )ستوده به نقل از عطاری و همکاران. «پذیرش اجتماعی روزافزون طالق است

، و خدامردای . . )محمودیانجتماعی بر این مسائل کمتر گشته استوجدان جمعی جامعه دچار تغییراتی شده است و فشار ا

( نیز بدین نتیجه دست یافتند که تصور مثبت از پیامدهای طالق داشتن بر میزان گرایش 4986ریاحی و همکاران) (24: 4983

با تسامح فرد نسبت به ( نیز بدین نتیجه دست یافتند که نگرش همراه 4934اسحاقی و همکاران). به طالق تاثیر داشته است

(به این نتیجه دست یافتند که نگرش 4333آماتو و راجرز ). گرایش او را به سمت تصمیم طالق بیشتر خواهد نمود، طالق 

در تحقیق وایتون و . مطلوب به طالق باعث تخریب و خراب شدن کیفیت زندگی زناشویی در طوالنی مدت می شود

که داشتن نگرش مثبت تر نسبت به طالق با آمادگی و تمایل بیشتر به طالق  مده است( این نتیجه به دست آ2449همکاران)

هنگامیکه جامعه ای در این شرایط به سر می برد خیلی دور از انتظار نمی باشد که چنین نوع نگرش هایی در همراه می باشد. 

 . آن حاکم باشد

مردان اختالف چندانی وجود ندارد و این فرضیه در تحقیق  نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که بین نگرش های زنان و

( نیز مورد تائید قرار گرفته است یعنی در واقع آنجا هم بیان شده است که رابطه معناداری میان 4981حیدری بیگوند و بخشی)

البته در . نان استجنسیت و نگرش به طالق وجود ندارد هرچند که میانگین نگرش به طالق مردان مقدار اندکی بیشتر از ز

( صورت گرفته است نتیجه به دست آمده بدین صورت بوده است که 2444تحقیقی که در کویت توسط آلکوشان و آلکندری)

( این نتیجه به 4338در تحقیق هوبر و همکاران). جنسیت عامل مهمی در شکل گیری نگرش نسبت به ازدواج و طالق است
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رضایت شخصی زنان را از زندگی زناشویی کاهش داده و باعث به تقسیم کار خانگی دست آمده که احساس بی عدالتی نسبت 

 می شود آنان بیش از مردان به طالق بیاندیشند. 

( انجام شد  در تمام بررسی های که در خصوص متغیرهای مختلف )از جمله جنس و سن و تحصیالت و فرزند داشتن و نداشتن

دهنده ی این مساله بود که اختالف چندانی میان گروه های مختلف در نوع نگرش آنها نتایجی که به دست آمد تقریبا نشان 

و نمرات نگرش نسبت به طالق در تمام گروه ها نگرش متوسط با نمره باال و نگرش مثبت . نسبت به طالق وجود نداشته است

بوده است که با افزایش سطح  ( نتیجه به دست آمده بدین صورت4981در تحقیق حیدری بیگوند و بخشی). بوده است

ساروخانی نیز در تحقیق خود به یکی از نتایجی که دست یافت این است که . تحصیالت نگرش افراد به طالق مثبت تر می شود

 (4906، )ساروخانی. با ورود به تحصیالت عالی و ارتقاء در سطوح گوناگون آن طالق رو به افزایش می رود

ان داد که بین نگرش های زنان و مردان اختالف چندانی وجود ندارد و این فرضیه در تحقیق نتایج این پژوهش همچنین نش

( نیز مورد تائید قرار گرفته است یعنی در واقع آنجا هم بیان شده است که رابطه معناداری میان 4981حیدری بیگوند و بخشی)

البته در . مردان مقدار اندکی بیشتر از زنان است جنسیت و نگرش به طالق وجود ندارد هرچند که میانگین نگرش به طالق

( صورت گرفته است نتیجه به دست آمده بدین صورت بوده است که 2444تحقیقی که در کویت توسط آلکوشان و آلکندری)

( این نتیجه به 4338در تحقیق هوبر و همکاران). جنسیت عامل مهمی در شکل گیری نگرش نسبت به ازدواج و طالق است

رضایت شخصی زنان را از زندگی زناشویی کاهش داده و باعث آمده که احساس بی عدالتی نسبت به تقسیم کار خانگی دست 

 می شود آنان بیش از مردان به طالق بیاندیشند. 

تنها بخش کوچکی از تغییرات در نمرات نگرش نسبت به طالق ، در ارتباط با تاثیر تحصیالت بر نگرش مردان نسبت به طالق

ولی چنانچه که مشاهده شد تحصیالت مردان نتوانسته است نگرش آنها نسبت به طالق را پیش . اثر از این متغیر می باشدمت

شاید این نتیجه را بتوان بدین صورت تبیین کرد که سطح نگرش مردان در مقاطع تحصیلی مختلف نزدیک به هم . بینی کند

( نتیجه به دست آمده بدین صورت بوده است که با افزایش سطح 4981در تحقیق حیدری بیگوند و بخشی). بوده است

ساروخانی نیز در تحقیق خود به یکی از نتایجی که دست یافت این است که . تحصیالت نگرش افراد به طالق مثبت تر می شود

 . با ورود به تحصیالت عالی و ارتقاء در سطوح گوناگون آن طالق رو به افزایش می رود

ز بر نگرش آنها نسبت به طالق موثر می باشد بدین معنا که با افزایش سن نگرش مردان نسبت به طالق منفی تر سن مردان نی-

 . البته این تاثیر این متغیر در رگرسیون چندمتغیری تائید نشده است. می گردد

طوری که مردانی که دارای فرزند داشتن و نداشتن فرزند نیز بر نگرش مردان نسبت به طالق تاثیر معناداری داشته است و به  -

( نیز اینگونه نتیجه گیری کرده است که بین نداشتن 4983رشیدی گرمی). می باشند نگرش منفی تری نسبت به طالق دارند

 فرزند و طالق رابطه معناداری وجود داشته است

داشتن و یا نداشتن ، سبت به طالق از بین متغیرهای سن و تحصیالت و داشتن و نداشتن فرزند در پیش بینی نگرش مردان ن-

و در مدل رگرسیونی متغیر داشتن و نداشتن فرزند بیشتر از دو . فرزند فقط توانست به طور معناداری بر نگرش آنها موثر باشد

به همین علت تنها این متغیر در مدل . متغیر سن و تحصیالت قدرت پیش بینی کنندگی نگرش نسبت به طالق را داشته است

چهارم و پنجم باید بر فرضیه پنجم تاکید ، سوم ، بنابراین در نتیجه گیری نهایی مربوط به فرضیه های دوم . مانده است باقی

 . نمود که در آن تنها متغیر داشتن و یا نداشتن فرزند توانسته است نگرش به طالق را پیش بینی کند
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زند و حمایت اجتماعی بر نگرش زنان نسبت به طالق می حال به بررسی متغیرهای سن و تحصیالت و داشتن و نداشتن فر

 . پردازیم

متغیر پیش بین سن تنها توانسته است مقدار بسیار کوچکی از تغییرات وابسته به نگرش زنان نسبت به طالق را تبیین کندو  -

به طالق را پیش بینی کند که  ولی با توجه به نتیجه به دست آمده سن زنان نتوانسته است نگرش آنها نسبت. بر آن موثر باشد

 . متاسفانه باعث تائید نشدن فرضیه ما می باشد

ولی از . تحصیالت زنان نیز مقدار بسیار کوچکی از تغییرات وابسته به نگرش نسبت به طالق را در آنها تبیین کند و موثر باشد -

طالق بوده است متاسفانه این فرضیه هم تائید آنجایی که در فرضیه ما هدف بررسی تاثیر تحصیالت بر نگرش زنان نسبت به 

( با عنوان بررسی روند نگرش به طالق در میان زنان جوان آمریکایی صورت 2446در تحقیقی که توسط مارتین و پاراشر). نشد

العه گرفته است اینگونه نتایج به دست آمده که هرچه مقاطع تحصیلی باالتر می رود نگرش به طالق در میان زنان مورد مط

و همچنین تاثیر مدارج تحصیلی در نگرش به طالق با متغیرهای شغل و ساختار خانواده در ارتباط . سخت گیرانه تر می شود

 . هستند

ولی در . متاثر از متغیر داشتن و یا نداشتن فرزند می باشد بخش کوچکی از تغییرات در نمرات نگرش زنان نسبت به طالق -

. متغیر نیز نتواسته است نگرش زنان نسبت به طالق را پیش بینی کند و فرضیه تائید نمی گرددبررسی فرضیه موردنظر این 

 . ولی در رگرسیون چندگانه متغیر دارا بودن یا نبودن فرزند قادر به پیش بینی نگرش نسبت به طالق بوده است

اجتماعی زنان بر نگرش آنها نسبت به در بررسی فرضیه مربوط به حمایت اجتماعی این نتیجه به دست آمد که حمایت . -

طالق موثر بوده و ارتباط مستقیمی بین آنها حاکم است بدین معنا که با افزایش حمایت اجتماعی نگرش زنان نسبت به طالق 

( در تحقیق خود بیان می دارد که بین زنان متقاضی طالق و زنان عادی در خرده مقیاس 4934معصومی). مثبت تر می گردد

(همچنین در نتیجه گیری خود بیان 4934مشکی و همکاران ). تائید حمایت دیگران تفاوت معناداری وجود داردضرورت 

( اینگونه 4981فاتحی زاده و همکاران). داشتند که نیمی از افراد طالق گرفته از حمایت خانواده های خود بهره مند بوده اند

اخوان . . یین بودن آمار طالق در شهرهای مورد بررسی آنها موثر بوده استبیان داشتند که عدم حمایت خانواده از طالق در پا

( در تحقیق خود بدین نتیجه دست یافت که در طبقات متوسط و پایین اجتماع با زنان مطلقه برخورد سخت تر 4982تفتی)

 . نسبت به طبقات باالی اجتماع می شود و آنها بیشتر از مردان نگران گفته های مردم هستند

در بررسی سهم تمام متغیرها در پیش بینی نگرش زنان نسبت به طالق نتایج نشان داد که فقط متغیر حمایت اجتماعی و  -

البته همان طور که دیده شد در بررسی تاثیر متغیر . داشتن ویا نداشتن فرزند قادر به تبیین تغییرات متغیر وابسته می باشند

با  نتوانست نگرش زنان نسبت به طالق را پیش بینی کند ولی ارتباط واقعی بین این متغیراین متغیر ، داشتن و نداشتن فرزند 

. متغیر نگرش نسبت به طالق پس از کنترل سایر متغیرها به نسبت بیشتر از زمانی است که اثر سایر متغیرها کنترل نمی شود

بینی کند بدین معنا که زنانی که دارای فرزند می  و این متغیر توانست به طور معناداری نگرش زنان نسبت به طالق را پیش

تاکید نهایی باید بر این فرضیه باشد که در آن دو متغیر حمایت اجتماعی و . باشند نگرش منفی تری نسبت به طالق دارند

( نیز 4983رشیدی گرمی). فرزند داشتن و یا نداشتن توانسته اند متغیر وابسته)مالک(نگرش به طالق را پیش بینی کنند

 . اینگونه نتیجه گیری کرده است که بین نداشتن فرزند و طالق رابطه معناداری وجود داشته است

چنانکه در نتایج به دست آمده مشاهده شد آنچه که در نگرش زنان و مردان متاهل جامعه مورد بررسی تاثیر گذار بوده است 

اجتماعی و دارا بودن فرزند برای زنان و فرزند داشتن برای  شرایطی می باشد که فرد در آن به سر می برد ازجمله حمایت
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پس نتیجه کلی که از این نتایج به دست می آید اینگونه می باشد که شرایط فردی شخص از جمله سن و تحصیالت . مردان

 . آنها نگرششان را پیش بینی نمی کنند

 الق را اینگونه تبیین کرد:با توجه به مطالعات اسنادی و پیمایشی می توان مساله نگرش به ط

جامعه ای که در گذشته پایبندی به آداب و . جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم جامعه ای در حال تغییر و دگرگونی است

رسوم و سنت ها و عقاید تحکیم کننده پایه های خانواده از اهمیت باالیی برخوردار بود و تخطی از آنها از طرف اجتماع مورد 

و یکی از . هم اکنون در شرایطی به سر می برد که دیگر چندان از آن عقاید خبری نیست. و نکوهش قرار می گرفت سرزنش

حاجی ستاری در . به خصوص شهر تهران می باشد، افزایش آمار طالق و سرعت رشد آن در جامعه ما ، مصداق های این شرایط 

تاری محسوب نمی شود بلکه خود به بخشی از قواعد ازدواج مبدل تحقیق خود بیان داشته است که طالق دیگر نوعی کژرف

که میزان طالق در شهر  نتایجی که توسط موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به دست آمده است اینگونه بوده. گشته است

محمودیان و  (4986:43. )ناصحی به نقل از حسینی، بیشتر از روستا و در نواحی مرفه سن ازدواج و طالق باالتر است

مشکی و . طالق افزایش می یابد، ( نیز اینگونه نتیجه گیری کردند که با افزایش میزان توسعه یافتگی 4983خدامرادی)

( 4980آقاجانی). ( نیز بدین نتایج دست یافتند که طالق در مناطق شهری بسیار بیشتر از مناطق روستایی است4934همکاران)

. یری کرده است که طبقه باالی اجتماع بیشتر تحت تاثیر بی هنجاری جامعه بوده استدر تحقیق خود اینگونه نتیجه گ

 . همچنین احتمال وقوع طالق به علت دگرگونی اجتماعی که باعث تغییر سبک زندگی می گردد افزایش می یابد

طبق آمارهای به دست ، شهرها شهر تهران به عنوان کالن شهر و شهری با امکانات مرفه تر و توسعه یافته تر نسبت به سایر 

. آمده بیشترین آمار طالق را در کشور ایران به خود اختصاص داده است و با گذشت زمان نیز از فراوانی آن کاسته نشده است

تحقیقات زیادی در ارتباط با علل و عوامل طالق در شهر تهران صورت گرفته است و به موارد مختلفی نیز در این زمینه اشاره 

در خصوص نگرشی که نسبت به طالق در برخی شهرهای ایران وجود دارد از برخی زوایا مورد بررسی و مطالعه قرار . استشده 

گرفته است که فقط یکی از آنها در شهر تهران بوده است که به بررسی سرمایه اجتماعی و نگرش زنان نسبت به طالق پرداخته 

 . های دیگر انجام پذیرفته استو مابقی تحقیقات در این زمینه در شهر. است

در پژوهشی که انجام شد مهمترین مساله ای که ما با آن مواجه شدیم و مهمترین نتیجه ای که به دست آوردیم عدم وجود  

و اینکه بر اساس نتایج به دست آمده نمره نگرش افراد تساهلی)مثبت( بود و یا به سمت تساهل . نگرش منفی در بین افراد بود

 . و اینکه نگرش فراجنسیتی است. نشان داده استگرایش 

در مورد ، نتایجی که در اکثر تحقیقات راجع به طالق بیان شده است از جمله مساله سن و تحصیالت و داشتن و نداشتن فرزند

ه طالق بوده ولی تحقیق حاضر راجع به نگرش افراد نسبت ب. افرادی بوده است که طالق گرفته یا اینکه اقدام به آن کرده اند

است و شاید به همین دلیل بوده که بین نگرش و برخی متغیرهای جمعیتی از جمله تحصیالت در بین هر دو گروه زنان و 

این مساله درست است که نگرشی که افراد دارند در نحوه رفتار آنها هم تاثیر می گذارد ولی . مردان ارتباطی دیده نشده است

. مل مختلف دیگری نیز قرار می گیرد که بیشتر در حیطه روان شناسی بدان پرداخته می شوداین نگرش خود تحت تاثیر عوا

وقتی نگرش سنجیده می شود در شرایطی نیست که فرد با مشکل مواجه شده بلکه در یک شرایط کلی می باشد و در بین افراد 

با طالق صحبت می کند یک نگرش کلی را بیان می زمانیکه فرد راجع به نگرش خود در ارتباط . درگیر در آن مساله نمی باشد

کند که در ذهن وی و همینطور تحت تاثیر اجتماع اطراف او حاکم است که در جامعه آماری مورد بررسی ما نگرش منفی وجود 

فضائی بنا برگفته ساروخانی هر طبقه . نداشت و اکثرا نگرش تساهلی یا نگرش متوسطی داشتند که نزدیک به نگرش تساهل بود
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خاص را تشکیل می دهد که در درون آن رفتار انسان ها وضع یا شکلی خاص می یابد و در جامعه آماری مورد بررسی ما هم از 

آنجایی که افراد پاسخ دهنده در یک طبقه اجتماعی مشابه زندگی می کردند بنابراین می توان گفت شاید این هم موضوعی 

های ما و تشابه تقریبی نگرش های اشخاص گردیده و همینطور اینکه افراد در یک  بوده است که سبب رد شدن برخی فرضیه

اجتماع ارتباطات متقابل با یکدیگر قرار دارند در نتیجه کنش های آنها بر یکدیگر تاثیر گذاشته و وقتی در جامعه ای نگرش 

فراد از یکدیگر تاثیر گرفته و آن را به عنوان منفی نسبت به طالق وجود نداشته باشد یا چنین نگرشی کم باشد خواه ناخواه ا

البته این مورد نیز قابل تامل است که اشخاص در شرایط متفاوت با . یک مساله پذیرفته شده در جامعه خود قبول می کنند

ولی در سنجش . توجه به خصوصیات و شخصیت و شرایط فردی خود یک مساله را یر اسا دریافت های خود معنا می کنند

رش زنان و مردان ساکن شهرک غرب همانطور که گفته شد کنش متقابلی که بر جامعه موردنظر حاکم است سبب شده است نگ

 8. نگرش رو به تساهل باشد، که نگرش افراد بسیار نزدیک به هم و با توجه به شرایط پذیرفته شدن طالق 

مردان آسیب پذیری بیشتری را در صورت طالق تجربه می همانطور که در تحقیقات مختلف بیان شده است زنان در مقایسه با 

هر . کنند و همچنین آنها بیشتر نگران حرف مردم و اطرافیان خود در خصوص موارد مختلف از جمله مساله طالق می باشند

رخوردار باشند چه که افراد در طول زندگی خود از حمایت اطرافیان و نزدیکان و خانواده خود در اجتماعی که به سر می برند ب

و بتوانند در صورت بروز مشکالت و مسائل مختلف روی کمک و حمایت آنها حساب کنند و این را بدانند که تصمیمشان از 

با توجه به 3. طرف آنها مورد سرزنش و نکوهش قرار نمی گیرد بنابراین می توانند با نگرش مثبت تری به مساله طالق نگاه کنند

 . خش مطرح شد می توان اینگونه بیان کرد که نگرش های نسبت به طالق به سمت تساهل پیش می رودتمامنتایجیکه در این ب

                                                           
 .برگرفته از نظریه کنش متقابل8
 .برگرفته از نظریه شبکه9
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Abstract 

The purpose of this research is Sociological reviewof attitudes towardsdivorce based on gender amongmarried 

men and women of Tehran, shahrake Qods (District Two) on 1392. Thetheoreticalstudies are symbolic 

interactiontheoryand the network theory and theories of attitude, theory of Kretch , Crutchfield & Ballachey. 

Survey method has been used in this research and Questionnaire of attitude towards divorce and Questionnaire of 

social support have been used for data collection. Statistical Society were 136,145 of married men and women 

who are living in Tehran, Shaharake gharb . Sample content was determined 383 people, based on 

Cochranformula. Questionnaires were provided to respondents using a multi-stagecluster sampling. Dependent 

variable is attitude towards divorce; that is in relation to women attitude towards divorce was measured impact of 

age, education, having children, having a job, social support and in relation to men attitude towards divorce was 

measured impact of age, education and having children. Hypothesis was measured by t-test and regression. The 

most important result was the absence of negative attitude in respondents and from this perspective , there was no 

difference between the attitudes of men and women. Ageand having children had the opposite effecton men's 

attitudes this means that with increasing age, men’s attitude toward divorce becomes more negative and men who 

have children have stricter attitude toward divorce. Variableof social support asa direct impact onwomen's 

attitudestowarddivorce which means that women's attitudestowarddivorcebecomes easierby increasingsocial 

support. Having achild in amultiple regression is able topredictwomen's attitudestowarddivorce.  

 

Keywords: Attitude toward divorce,Gender, Demographic variables, social support 

 


