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Background: Despite the improvement in life methods and standards, divorce 
is a pathetic fact in almost all of the developed and developing countries. Given the 
different aspects of the reasons for divorce and its bad effects, knowing the main 
reasons of it according to the spouses is necessary. This study aims to survey the rea-
sons according to women who referred to forensic centers of Hormozgan province. 

Materials and Methods: This is a case-control study on 1442 women asking for 
divorce who referred to forensic centers of Hormozgan province to do a pregnancy 
test from March 2015 till March 2016. To identify the main reasons of divorce a con-
trol group including 1442 married women who had never got divorced were chosen. 
The information was collected through face to face interviews and was used to fill 
the questionnaires for final statistical analysis. 

Findings: The main reasons for divorce according to these women were: age 
(P=0.001), duration of marriage (P <0.001), number of children (P <0.001), the 
husband’s job (P = 0.047), visiting family councils (P <0.001), physical violation  
(P <0.001), drug and alcohol abuse by the husband (P <0.001) and the way they 
chose their spouse (P <0.001). 

Conclusion: Youth and mental immaturity, dislike in pregnancy, financial prob-
lems due to the husband’s unemployment, dysfunctional family council sessions, 
physical violation in the family, drug and alcohol abuse and the family’s unjustified 
intervention in the process of choosing the spouse are the reasons leading the cou-
ples towards divorce.

Conclusion: Divorce, Women, Forensic Centers of Hormozgan
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بررسی عوامل منجر به طالق از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی استان 
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زمینه و هدف: با وجود پیشرفت های بسیار در شیوۀ زندگی و همچنین استانداردهای الگوهای زندگی، تقريبا 
در تمام کشورهای توسعه يافته و در حال  توسعه، طالق هنوز هم يک پديدۀ رقت بار در جامعه است. با توجه به 
جنبه های مختلف علل طالق و تأثیرات سوء آن، شناخت داليل اصلی طالق ازنظر زوجین، امری ضروری است. 
مطالعۀ حاضر با هدف بررسی اين داليل ازنظر زنانی که به مراکز پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کرده اند، 

طراحی شده است.

روش بررسی: اين مطالعۀ موردی- شاهدی روی 1442 نفر از زنان متقاضی طالقی انجام شده است که به مراکز 
پزشکی قانونی استان هرمزگان برای انجام تست بارداری، از فروردين ماه 1394 تا فروردين 1395 مراجعه کرده اند. 
نیز در نظر گرفته  برای تعیین علل اصلی طالق، يک گروه کنترل شامل 1442 زن متأهل بدون سابقۀ طالق 

شد. تمام اطالعات در مصاحبۀ رودررو جمع آوری و برای تجزيه وتحلیل آماری نهايی وارد پرسشنامۀ مطالعه شد.

یافته ها: علل اصلی در میان زنان متقاضی طالق عبارت اند از: سن زنان (P = 0/001)، مدت زمان زندگی مشترك 
(P > 0/001)، تعداد فرزندان (P > 0/001)، شغل مرد (P = 0/047)، مراجعه به مشاور خانواده (0/001 < 
P)، خشونت فیزيکی (P > 0/001)، استعمال مواد مخدر و مصرف الکل همسر (P > 0/001) و روش انتخاب 

.(P > 0/001) همسر

نتیجه گیری: جوانی و نداشتن بلوغ فکری، تمايل کم به بچه دار شدن، مشکالت مالی به دلیل بی کاری همسر، 
جلسات مشاورۀ خانوادۀ ناکارآمد، خشونت در خانواده، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و دخالت غیرموجه خانواده در 

انتخاب همسر، همگی از عللی هستند که زوجین را به سوی طالق سوق می دهند.
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با وجود پیشرفت های بسیار در شیوۀ زندگی و همچنین 
کشورهای  تمام  در  تقريبا  زندگی،  الگوهای  استانداردهای 
پديده  يک  هم  هنوز  طالق  توسعه،  درحال   و  توسعه يافته 
رقت بار در جامعه است )2، 1(. از آنجا که آثار روانی طالق 
مناسب  مديريت  است،  قابل توجه  فرزندان  و  زوجین  بر 
است ضروری  مربوط  سازمان های  و  دولت  وسیلۀ  به   آن 

 )4، 3(. عواقب اصلی طالق، تأثیر سوء بر سالمت کلی جامعه 
و بروز اختالالت روانی، همچون افسردگی، اضطراب و مصرف 
طالق  عواقب  تحت تأثیر  قطعا  کودکان   .)5،6( است  مواد 
قرار می گیرند که اين اثرات می تواند با مشکالت آموزشی و 
دانشگاهی، انزوای اجتماعی، افزايش خطر ابتال به افسردگی و 

ضعف قوای ذهنی آشکار شود )7،8(.
جمعیتی   - اجتماعی  الگوی  موجود،  اطالعات  براساس 
حال  در  و  توسعه يافته  کشورهای  در  کامل  به شکل  طالق 
به  طالق  توسعه يافته،  کشورهای  در  است.  متفاوت   توسعه 
زنان  در  بیشتر  طالق  است.  استوار  توافق  بر  عمده  شکل 
عاطفی  اختالالت  در  ريشه  و  ديده می شود  باتجربه  و  مسن 
حال  توسعه،  در  کشورهای  در  درحالی که  دارد؛  رفتاری  و 
به شکل عمده  و  ديده می شود  زنان جوان  در  بیشتر  طالق 
تحت تأثیر مشکالت اقتصادی و فرهنگی است )9،10(. همراه 
با تفاوت های اجتماعی و فرهنگی در الگوهای طالق، جنسیت 
به طول عمر  با توجه  الگو است.  اين  نیز شاخصی اصلی در 
به  بیشتر  تمايل  همچنین  و  مردان  به  نسبت  زنان  بیشتر 
ازدواج با افراد مسن در زنان نسبت به مردان، زنان با احتمال 
 .)11،12( اند  طالق  معرض  در  مردان  به  نسبت  بیشتری 
درمجموع، عوامل سه گانۀ اجتماعی، روانی و اقتصادی بر به 

وجود آمدن طالق های بی شمار در جهان تأثیرمی گذارد.
جنبۀ مهم ديگر طالق، فشارهای جسمی و روانی جانبِی 
وابسته به آن بر زوجین است. مشکالت اصلی روانی مربوط به 
طالق، افسردگی، غم و اندوه پس از حادثه، تنهايی، تفکیک 

اجتماعی و حتی توهمات ذهنی است )13،14(.
نسبت  کرده اند،  ذکر  نويسندگان  از  برخی  که  همان طور 
افرادی که پس از جدايی يا طالق افسردگی ماژور را تجربه 
می کنند، به نسبِت يک از سه نفر افزايش يافته است )15(. 
مطالعات همچنین نشان داده اند که زنان مطلقه و جدا ممکن 
است اثرات سوء بیشتری را نسبت به زناِن هرگز ازدواج نکرده، 

به ويژه در سنین باال تجربه کنند )16(.
تعداد  آمار،  مرکز  منتشرشدۀ  آماری  اطالعات  حسب  بر 
تا   1390 سال  از  هرمزگان  استان  در  ثبت شده  ازدواج های 
1393 يک سیر نزولی معنی دار داشته و به اين ترتیب بوده 
است: 1390 (19085 مورد)، 1391 (17212 مورد)، 1392 
(15237 مورد) و 1393 (14457 مورد). درحالی که اين روند 
است:  بوده  معکوس  ثبت شده  طالق های  تعداد  خصوص  در 
1390 (1974 مورد)، 1391 (2074 مورد)، 1392 (2203 
مورد) و 1393 (2857 مورد) )17(. با توجه به اين داده های 
اين  در  طالق  به  منجر  عوامل  بررسی  نگران کننده،  آماری 
استان ضروری به نظر می رسد. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی 

اين داليل از نظر زنان متقاضی طالق مراجعه کننده به مراکز 
گروه  زنان  با  آن  مقايسۀ  و  هرمزگان  استان  قانونی  پزشکی 

کنترل طراحی شده است.

مبانی نظری پژوهش:

با توجه به هدف کلی اين تحقیق، يعنی شناخت علل و 
اين  در  استفاده شده  نظريه های  طالق،  بروز  بر  مؤثر  عوامل 

بررسی به شرح زير است:
بسیاری از افراد از نظريۀ مبادله برای تحلیل انتخاب همسر 
و روابط درونی خانواده استفاده کرده اند. اين نظريه بر آنچه در 
جريان مبادله داده و گرفته می شود، متمرکز است و همچنین 
اگر  به عبارت ديگر  است؛  مجازات  يا  پاداش  بر  مبادله  اساس 
می آورند  دست  به  و  می پردازند  ازدواج  در  افراد  آنچه  بین 

تعادل برقرار نباشد، زندگی مجردی انتخاب می شود.
در  شناسان  جامعه  که  نظرياتی  اصلی ترين  از  يکی 
داشته اند،  توجه  آن  به  خانوادگی  مسائل  تجزيه وتحلیل 
را  ما  توجه  نظريه  اين  است.  ساختاری  کارکردگرايی  نظريۀ 
به وسیلۀ ساختارها  فردی  رفتارهای  به چگونگی شکل گیری 
متمرکز می کند. اگرچه افراد امکان انتخاب برای عمل دارند، 
ولی انتخاب ها با ساختارها شکل داده می شوند. از طرف ديگر، 
و  اجتماعی  ساختارهای  بر  ساختاری  کارکردگرايی  نظريۀ 
خانواده  يا خرده سیستمی چون  جامعه  در کل  آن ها  نتايج 
تأکید دارد. ازنظر کارکردگرايان، کارکردهای خانواده، تنظیم 
رفتار جنسی، جايگزين کردن اعضای جامعه از نسلی به نسل 
ديگر، جامعه پذير کردن افراد خانواده، مراقبت و نگهداری از 
و  اجتماعی  جايگاه  تعیین  خانواده،  اعضای  ديگر  و  فرزندان 
پذيرش  ضمن  کارکردگرايی  است.  اعضا  از  عاطفی  حمايت 
ديگر  نسبت  به  خانواده،  نهاد  شالودۀ  برای  نسبی  پايداری 
را  دگرگونی  امکان  بیشترين  جامعه شناختی،  رويکردهای 
برای اين نهاد برحسب چگونگی ادای وظیفه (کارکرد) های 

واگذارشده قائل است.
از  قابل توجهی  بخش  همسری،  همسان  تئوری  براساس 
طالق ها به خاطر پديدۀ ناهمسان همسری است؛ يعنی فرض 
انتخاب  بر اين است اگر زوجین طرف مقابل خود را طوری 
کنند که از لحاظ میزان هوش، ويژگی های جسمانی و فیزيکی 
فرهنگ،  ازجمله  اقتصادی،  و  اجتماعی  ويژگی های  به ويژه  و 
مذهب و میزان درآمد با هم تفاوت داشته باشند، طالق بیشتر 
گفت  می توان  به درستی  بنابراين   .)29( می پیوندد  وقوع  به 
که هرقدر فاصله های اجتماعی، جغرافیايی، فرهنگی، شغلی 
و حتی زبانی و دينی زوجین بیشتر باشد، احتماال بیشتر در 

معرض تهديد طالق قرار می گیرند.
در شرايطی  (آنومی)  اجتماعی  نابسامانی  تئوری  براساس 
که جامعه دچار هرج ومرج اجتماعی می شود، بین ارزش های 
حال  در  ارزش ها  اينکه  يا  و  می شود  حاصل  تضاد  اجتماعی 
دگرگونی هستند و نظم اجتماعی از بین می رود. اگر به زودی 
نظم اجتماعی شکل نگیرد و ارزش های نوين جايگزين نشوند، 

مقدمه
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افراد و جامعه  بزرگ و کوچک اجتماعی دامن گیر  مشکالت 
خواهند شد. طالق نیز در چنین شرايطی به مثابه يک مسئلۀ 

اجتماعی کالن بروز می کند )29(.
بر اساس نظريۀ توزيع قدرت، گاه بین زن و شوهر تضادی 
ايجاد می شود و هر يک برای احراز منزلت خود و رسیدن به 
با توسل به امکانات مالی، فرهنگی و... قصد  اهداف خويش، 
تسلط بر ديگری را دارد. تداوم اين وضعیت، تنش و کشمکش 
بین زوجین را افزايش می دهد و درنهايت منجر به جدايی و 

طالق آن ها می شود.
بر اساس نظريۀ نیاز- انتظار، هر موقعیتی هنجارهايی دارد 
که صاحب آن موقعیت، بايد بر اساس آن عمل کند و افرادی 
که با او در کنش متقابل هستند، از او انتظار دارند براساس 
هنجارهای آن موقعیت عمل کند. انتظار، معیاری برای ارزيابی 
فردی است که دارای موقعیت معینی است. درواقع فرد بايد 
در آن موقعیت وظايفی را انجام دهد تا مناسب موقعیتی باشد 
که خواهان آن است. تحقق نیافتن انتظارات، از نبود تعادل 
بین خواسته ها است. هرکدام از زن و شوهر، با تصورات خاصی 
دربارۀ زندگی زناشويی اقدام به ازدواج می کنند و زندگی را 
او  با  چگونه  همسرشان  اينکه  دربارۀ  مشخصی  انتظارات  با 
برآورده  انتظارات  اين  اگر  می کنند.  آغاز  کرد،  خواهد  رفتار 
ازکمپ معتقد است  و پشیمان خواهند شد.  ناراضی  نشوند، 
که احساس رضايت با نحوۀ انطباق کامل امیدها و انتظارات با 
پیشرفت های فرد تعیین می شود، درحالی که نارضايتی معلول 

ناکامی در رسیدن به انتظارات است.
با توجه به مباحث نظری مطرح شده، عوامل مؤثر بر پديدۀ 
ابعادی روان شناختی و جامعه شناختی هستند؛  طالق دارای 
ازاين رو در مدل مفهومی زير، به متغیرهای تحقیق پرداخته 
نظری  مدل  به  توجه  با  که  می دهد  نشان  نتايج  می شود. 
تحقیق می توان گفت که تمامی عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار 
به صورت  و  هستند  تعامل  در  همديگر  با  طالق  پديدۀ  روی 
سیستمی عمل می کنند و توجه نکردن به هر يک از مسائل 
در  باعث می شود که طالق  به نوبۀ خود  و...  عاطفی  تربیتی، 

جامعه افزايش يابد.

مواد و روش ها

پژوهش  روش  و  است  کّمی  پژوهش  يک  مطالعه  اين 
است.   (Case-Control) شاهدی   - موردی  استفاده شده، 
جامعۀ آماری مطالعه، کل 1442 زن متقاضی طالق است که 
از فروردين ماه 1394 تا فروردين ماه 1395 به مراکز پزشکی 
مراجعه  بارداری  تست  انجام  برای  هرمزگان  استان  قانونی 
کرده اند (روش سرشماری). واحد آماری در اين پژوهش، فرد 
است؛ يعنی هرکدام از افرادی که برای انجام تست بارداری 
به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند، به عنوان يک واحد 
مطالعه،  به  ورود  اصلی  معیار  گرفته شده اند.  نظر  در  آماری 

رضايت به شرکت در مطالعه بود.
اصلی طالق در ديگر مطالعات  به عنوان علل  اين عوامل، 
که  پرسشنامه  يک  وسیلۀ  به  ايران،  در  انجام شده  مشابه 

حاوی سؤاالت بسته بود، بررسی شدند: تفاوت سنی زوجین، 
به  الکل، مراجعه  خشونت فیزيکی، سوءمصرف مواد، مصرف 
زناشويی،  زندگی  مدت زمان  طالق،  از  پیش  خانواده  مشاور 
تعداد فرزندان، تعداد اعضای خانوادۀ درجۀ اول زوجین، سابقۀ 
ازدواج  سابقۀ  ازدواج،  زوجین، سن  پدری  خانوادۀ  در  طالق 
شغلی  وضعیت  زوجین،  ناباروری  موقت،  ازدواج  يا  مجدد 
ازدواج،  از  پس  و  پیش  زوجین  تحصیالت  سطح  زوجین، 
مذهب، اقامت در مناطق شهری يا روستايی، پرداخت نفقه، 
بیماری جسمی و روانی مزمن در زوجین، سابقۀ سقط، سابقۀ 
روابط جنسی نامشروع همسر، روش انتخاب همسر و وضعیت 

مسکن.
برای تعیین علل مرتبط و اصلی طالق، يک گروه کنترل 
(1442 نفر) از زنان متأهل دارای زندگی خانوادگی متعادل 
نداشتند، به صورت تصادفی در سطح جامعه  که قصد طالق 
انتخاب شدند. تمام اطالعات در مصاحبۀ  (استان هرمزگان) 
رودررو جمع آوری شدند و سپس برای تجزيه  و تحلیل آمارِی 
گردآوری  از  پس  شدند.  وارد  مطالعه  پرسشنامۀ  در  نهايی 
داده ها از نمونۀ مدنظر به وسیلۀ پرسشنامه، داده ها کدگذاری 
شدند و پس از کدگذاری با استفاده از نرم افزار SPSS در دو 

سطح توصیفی و استنباطی تجزيه وتحلیل شدند.
 ± میانگین  به صورت  نتايج  آماری،  تحلیل  تجزيه  و  برای 
فرکانس  با  و  کّمی  متغیرهای  برای   (SD) استاندارد  انحراف 
مطلق و درصد برای متغیرهای قطعی ارائه شده است. نرمال 
کولموگروف-اسمیرنوف  آزمون  از  استفاده  با  داده ها  بودن 
تجزيه  و تحلیل شد. متغیرهای قطعی نیز با استفاده از آزمون 

مجذور کای و يا آزمون دقیق فیشر مقايسه شده اند.
 Mann-Whitney U و يا آزمون test t متغیرهای کمی با
نهايی طالق، مدل  علل  تعیین  برای  مقايسه شدند.  و  آنالیز 
 multivariate Logistic) چندمتغیره  لجستیک  رگرسیون 

Regression Modeling) استفاده شد.

برای تجزيه  و تحلیل آماری، نرم افزار آماری SPSS نسخۀ 
16 برای ويندوز (SPSS Inc., Chicago, IL) استفاده شد. 
آماری  ازنظر   ،0/05 از  کمتر  يا  مساوی   P Value مقدار  

معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

شهری  مناطق  ساکن  نفر   928) زن   1442 درمجموع 
شدند.  وارد  مطالعه  به  روستايی)  مناطق  ساکن  نفر   514 و 
متوسط سن زنان 7/85 ± 28/44 سال (محدودۀ 14 تا 65 
سال) و میانگین سن ازدواج زنان 4/86 ± 20/42 سال بود. 
نیز  مشترك)  (زندگی  طالق  و  ازدواج  بین  زمانی  میانگین 
6/96 ± 8/01 سال بود. سطح تحصیالت زنان متقاضی طالق 

و همسران آن ها در نمودار شمارۀ يک و دو بیان شده است.

44/6%از زوجین بدون فرزند، 27/6% يک فرزند، %17/1
فرزندان  تعداد   %4/9 تنها  و  فرزند  سه   %5/8 فرزند،  دو 
اول  درجه  خانواده  اعضای  تعداد  میانگین  داشتند.  بیشتری 
در زنان 2/46±7/5 نفر و در همسران ايشان، 2/53 ± 7/8 
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نفر بود. شغل زنان متقاضی طالق و همسران آن ها در نمودار 
شماره سه و چهار نشان داده شده است.

داشتند،  مناسبی  اقتصادی  وضعیت  زوجین  از   %17/3

ازنظر   %32/6 و  داشتند  اقتصادی  متوسط  سطح   %50/1
وضعیت اقتصادی ضعیف بودند. 32/7% زوجین صاحب خانه، 
32/2% مستأجر و سايرين در خانۀ والدين زندگی می کردند.

نمودار شمارۀ 1

نمودار شمارۀ 2
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سابقۀ طالق در زنان و خانوادۀ درجۀ اول ايشان، 27% و 
در مردان 25% بود. درمجموع، 55/8% زنان پیش از طالق 
مذهب،  در خصوص  بودند.  کرده  مراجعه  خانواده  مشاور  به 
و 13/2 درصد  مردان شیعه  و %85/8  زنان  از  86/8 درصد 
از زنان و 14/2% مردان، سنی بودند. سابقۀ خشونت فیزيکی 
در 55/8%موارد گزارش شد که از اين  بین 15/7% به مراکز 
جنسی  روابط  سابقۀ  بودند.  کرده  مراجعه  قانونی  پزشکی 
نامشروع همسر در 21/6%موارد گزارش شد، درحالی که 40 
اعالم  را  زناشويی  زندگی  در  جنسی  رضايت  زنان  از  درصد 
کردند. مرتبۀ ازدواج زوجین در نمودار شمارۀ 5 نشان داده 

است. شده 
استفاده از مواد مخدر به وسیلۀ همسر در 40/5% موارد و با 
میانگین مصرف 6/03 ± 7/99 سال (محدوده 1 تا 40 سال) 
با  نیز در 9/2% موارد  الکل  گزارش داده شده است. مصرف 
میانگین مدت مصرف 5/37 ± 7/66 سال (محدودۀ 1 تا 30 
ناباروری زوجین در 3/1 %  سال) گزارش شده است. سابقۀ 
از مردان و 1/5 درصد از زنان گزارش شد. همچنین، %17/2 
از زنان سابقۀ سقط جنین داشته اند. اختالالت روانی در %1/8
از مردان و 2/1% از زنان خودزنی در 4/9%از مردان و 2/4 

درصد از زنان، سابقۀ خودکشی در 3% مردان و 2/9% زنان 
از   %3/3 و  مردان   %2/9 اين،  بر  افزون  است.  شده  گزارش 
زنان مبتال به معلولیت های جسمی مزمن بودند. نحوۀ انتخاب 
همسر در بین زنان متقاضی طالق در نمودار شمارۀ 6 نشان 

داده شده است.
با  طالق  متقاضی  زنان  گروه  در  متغیرها  آماری  مقايسۀ 
جدول  در  طالق)،  سابقۀ  بدون  متأهل  (زنان  کنترل  گروه 
شمارۀ يک نشان داده شده است. زنان مطلقه، میانگین سنی 
 22/26 مقابل  در  سال   20/42) ازدواج  زمان  در  پايین تری 
سال) و همسران نیز میانگین سنی پايین تری در زمان ازدواج 

داشته اند. مقابل 35/83 سال)  در  (33/07 سال 
به شکل چشمگیری در گروه کنترل  رضايتمندی جنسی 
باالتر از گروه زنان متقاضی طالق (70/1% در مقابل %40/0) 
به  نیز  همسران  توسط  الکل  و  مخدر  مواد  سوءمصرف  بود. 
ترتیب 40/5% و 9/2% در گروه زنان متقاضی طالق و %13/9 
نرخ  در  تفاوتی  هیچ  شد.  گزارش  کنترل  گروه  در   %3/2 و 
ناباروری و سقط جنین بین دو گروه مطالعه شده وجود نداشت.

نمودار شمارۀ 5. )مرتبۀ ازدواج(

نمودار شمارۀ 4. )اشتغال آقایان(نمودار شمارۀ 3. )اشتغال زنان(
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نمودار شمارۀ 6. )انتخاب همسر(

P-value
گروه متقاضی طالق

1442 نفر
گروه کنترل
1442 نفر متغیرها

>0/001  (%64/4) 928 محل سکونت شهری 1145 (%79/4) 

>0/001 33/07 ± /12 35/83 ± 8/77 میانگین سن )مردان( )سال(

>0/001 7/85 ± 28/44 8/35 ± 32/32 میانگین سن )زنان( )سال(

>0/001 6/96 ± 8/01 8/02 ± 9/94 مدت زمان زندگی مشترك

>0/001 سطح تحصیالت پس از ازدواج )زنان(

(%4/47) 673 (%3/34) 495 زیر دیپلم

(%28/8) 415 (%25/4) 366 دیپلم

(%8/5) 123 (%9/3) 134 فوق دیپلم

(%11/7) 168 (%21/4) 309 لیسانس

(%3/6) 53 (%9/6) 138 باالتر از لیسانس

>0/001 سطح تحصیالت پس از ازدواج )مردان(

(%54/4) 785 (%32/9) 474 زیر دیپلم

(%26/2) 378 (%31/3) 452 دیپلم

(%5/5) 80 (%9/1) 131 فوق دیپلم

(%8/2) 118 (%15/6) 225 لیسانس

(%5/6) 81 (%11/1) 160 باالتر از لیسانس

>0/001 1/23 ± 0/99 1/46 ± 1/70 میانگین تعداد فرزندان

>0/001 (%19/0) 274 (%4/3) 62 بیکاری در مردان

0/004 شرایط مسکن

(%32/7) 471 (%40/2) 580 مالک

(%32/2) 464 (%41/1) 593 مستأجر

>0/001 (%55/8) 804 (%26/7) 385 مراجعه به مشاور خانواده

>0/001 (%55/8) 804 (%28/6) 412 سابقه خشونت فیزیکی

>0/001 (%15/7) 226 (%7/6) 110 مراجعه به پزشکی قانونی به دنبال خشونت فیزیکی

جدول شمارۀ 1. مقایسۀ اطالعات پایه بین زنان مطلقه و گروه کنترل

با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره (جدول 
در  طالق  متقاضی  زنان  میان  در  طالق  بر  مؤثر  عوامل   ،(2
زنان،  پايین  ازدواج  سن  از:  بودند  عبارت  هرمزگان  استان 
کمتر،  فرزندان  تعداد  کوتاه تر،  مشترك  زندگی  مدت زمان 

خشونت  ناکارآمد،  خانوادۀ  مشاورۀ  جلسات  همسر،  بیکاری 
انتخاب  و  الکل توسط همسر  و  فیزيکی، مصرف مواد مخدر 

خانواده ها. مداخلۀ  براساس  همسر 
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بحث و نتیجه گیری

مذهبی  حتی  و  اجتماعی  جغرافیايی،  فرهنگی،  شرايط 
شد،  ذکر  قبال  که  همان طور  هستند.  مؤثر  طالق  بر  محیط 
اقتصادی  اجتماعی،  تفاوت های گستردۀ وضعیت  به  توجه  با 
و  حال  توسعه  در  و  توسعه يافته  کشورهای  بین  فرهنگی  و 
متفاوتی  عوامل  ايران،  مختلف  استان های  بین  همچنین 
قرار  تحت تأثیر  را  خانواده ها  در  طالق  احتمال  است  ممکن 
هر  در  طالق  داليل  و  اصلی  عوامل  درك  ازاين رو،  دهد؛ 
به  برای  مديريتی  رويکرد  بهترين  به  رسیدن  برای  جمعیت 
حداقل رساندن نرخ طالق در جامعه ضروری است. متأسفانه، 
قابل توجه جدايی زوجین، دانش ما نسبت به  باوجود درصد 

است. مانده  باقی  ناکافی  طالق  اصلی  داليل  و  میزان 
وقوع  بر  مؤثر  اصلی  عوامل  بررسی  برای  حاضر  مطالعۀ 
طالق در زنان استان هرمزگان طراحی شد. در اين مطالعه، 
برای طی مراحل  يک گروه مورد، شامل زنان مراجعه کننده 
طالق و يک گروه کنترل که زنان متأهل بدون سابقۀ جدايی 

بوده اند، در نظر گرفته شده است.
عامل اصلی قدرت باالی اين مطالعه، تعداد زياد زنان در 
هر دو گروه مطالعه بوده است. عالوه بر اين، استفاده از مدل 
رگرسیون چندمتغیره، تعیین دقیق عوامل مؤثر بر وقوع طالق 
راستا،  اين  در  است.  کرده  امکان پذير  را  زنان  جمعیت  در 
از عوامل فردی، اجتماعی،  ما نشان داد که ترکیبی  مطالعۀ 

Variable P-value Odds Ratio  CI for % 95
Odds Ratio

 CI for % 95
Odds Ratio

Lower Upper

Residency 0/113 0/671 0/409 1/099

Woman age 0/001 1/091 1/036 1/148

Man age 0/841 0/996 0/954 1/039

Marriage duration 0/000 0/867 0/820 0/917

Woman's education before 0/865 0/966 0/648 1/441

Woman's education after 0/593 1/097 0/782 1/539

Man's education before 0/491 1/224 0/688 2/179

Man's education after 0/167 1/454 0/855 2/472

Number of children 0/000 2/252 1/789 2/836

Woman's job status 0/000 0/741 0/636 0/862

Man's job status 0/47 1/076 1/001 1/156

Housing status 0/166 0/845 0/666 1/073

Family counselor referring 0/000 0/631 0/560 0/711

Woman's religion 0/066 2/190 0/949 5/050

Man's religion 0/483 0/799 0/426 1/947

Physical violence 0/000 0/435 0/288 0/656

Referring legal medicine center 0/403 1/268 0/762 2/214

Sexual satisfaction 0/857 1/035 0/708 1/514

Substance addiction 0/000 0/401 0/266 0/603

Alcohol addiction 0/000 0/064 0/049 0/084

Man's Remarriage 0/448 0/823 0/497 1/361

Infertility 0/971 0/989 0/542 1/805

Abortion 0/836 1/050 0/658 1/676

Way of spouse selection 0/000 1/348 1/159 1/568

جدول شمارۀ 2. مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره برای تعیین علل اصلی مرتبط با طالق
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خانوادگی و اقتصادی (مطابق با مبانی نظری مطرح شده در 
پژوهش) می توانند احتمال طالق در زنان را افزايش دهند.

زندگی  مدت زمان  و  ازدواج  سن  بین  پژوهش،  اين  در 
ارتباط  طالق،  احتمال  با  طالق،  متقاضی  زنان  مشترك 
متقاضیان  آمار  بیشترين  آمد.  به دست  معکوس  و  معنی دار 
طالق در هر دو جنس مربوط به مزدوجان سنین پايین است؛ 
سن کم معادل تجربه، آموزش و رشد شناختی، اجتماعی و 
اقتصادي کمتر و درنتیجۀ آمادگی نداشتن کامل براي شروع 
طالق  شاخص  قوی ترين  ازدواج  سن  است.  جديد  زندگی 
در سنین  ازدواج  و  است  زناشويی  زندگی  اول  پنج سال  در 
به  می تواند  که  است  دموگرافیک  ويژگی های  ازجمله  پائین 
مذکور  يافته های  شود.  منجر  طالق  يا  زناشويی  ناسازگاري 
در  که  است   (1999) ولکات  پژوهش  يافته های  با  منطبق 
آن همبستگی مثبت میان ازدواج در سنین پايین و افزايش 
بین سن  رابطۀ   .)18( است  داده شده  نشان  احتمال طالق 
پژوهشی   مقاالت  در  زناشويی  بی ثباتی  و  ازدواج  هنگام  کم 
مکرر اثبات شده است. براساس مبانی نظری پژوهش، می توان 
چنین گفت که فرد بر اساس برآوردی که از سود و زيان ادامۀ 
زندگی مشترك خويش دارد، حاضر به ادامۀ زندگی زناشويی 
و يا جدايی شده است. زوجین دارای سابقۀ 5-1 سال ازدواج، 
فرا  مشکالت  ازدواج  سال  سابقۀ 11-15  با  زوجین  از  بیش 
فردی مانند دخالت خانوادۀ اصلی، مشکالت اقتصادی، مسکن 
(کوردك، 1393).  می کنند  تجربه  را  فرهنگی  تفاوت های  و 
پژوهش ها نشان داده اند که بیشتر طالق ها طی پنج سال اول 
زندگی اتفاق می افتد. درواقع سال های اولیۀ ازدواج سال هايی 
بحرانی هستند که در آن بیشتر تعارضاتی که پايۀ ازدواج را 
می لرزاند، اتفاق می افتد. البته برخی تعارضات با گذشت زمان 
رخ می دهند؛ ازجمله اينکه ارزش ها و آرزوهای زوجین به مرور 
نیازها  آن  پاسخگوی  ديگر  همسر  و  می شود  دگرگون  زمان 
با توجه به اين  نمی تواند باشد (کاسلو و رابینسون، 1996). 
مطلب، به نظر می رسد تالش همسران برای حمايت، تقويت و 

رشد ارتباط بايد بر سال های اولیۀ ازدواج متمرکز شود.
 وجود فرزند در محیط خانواده، به ويژه فرزند خردسال سبب 
گرمی و نشاط می شود و مانند پیوند دوبارۀ بین زن و مرد خواهد 
بود )19(. پژوهش مه پويان (1354)، فقدان فرزند را از عوامل 
مؤثر بر طالق می داند. در خانواده های بدون فرزند، زوجین در 
خأل فشار ناشی از بزرگ کردن فرزند از تمايل بیشتري براي 
حرکت به سمت انحالل زندگی زناشويی برخوردار می شوند و در 
اين شرايط است که معموال زمینۀ بیشتری برای دخالت اطرافیان 
فراهم می شود )20(. اين نتايج با مطالعۀ حاضر هم راستا است و 
نشان دهندۀ آن است که زنان، بیشتر به فرزند عالقه مند هستند و 
مادر نمی تواند به راحتی دست به طالق بزند. نتیجۀ به دست آمده 
از اين مطالعه با مبانی نظريۀ کارکردگرايی ساختاری هم راستا 

است.
بین بی ثباتی شغل، به ويژه بیکاری و رضايت زناشويی، رابطه ای 
قوی وجود دارد. افراد بیکار میزان کمتری از تفاهم، انضباط و نظم 
در روابط خانوادگی و به طورکلی روابط تنش زاتری با همسر خود 
دارند. عالوه بر اين، شوهران بیکار در مقايسه با خانواده های کنترل، 

کمتر مورد حمايت همسر خود قرار می گیرند، بیشتر جروبحث 
دارند و انسجام خانوادگی کمتری دارند (ويدانوف، 1990). اين 
يافته هم راستا با نتايج پژوهش Asghari و همکاران در استان 
آذربايجان شرقی )21( و هم راستا با مبانی نظری پژوهش (تئوری 

همسان همسری، توزيع قدرت و نیاز- انتظار) است.
در اين مطالعه مراجعۀ زنان گروه متقاضی طالق به مشاور 
آماری  ازنظر  و  بیشتر  کنترل  گروه  زنان  به  نسبت  خانواده 
متقاضیان  بیشتر   ،(1390) هنريان  مطالعۀ  در  بود.  معنادار 
خويش  مشکل  حل  برای  دادگاه  به  مراجعه  از  پیش  طالق 
البته درصدی  و  بودند  نکرده  يا متخصص مراجعه  به مشاور 
از آنان نیز که مراجعه به متخصص داشتند، تنها يک يا دو 
جلسه و به تنهايی برای مشاوره مراجعه کرده بودند و بیشتر 
اين  نشان دهندۀ  مسئله  اين  بودند.  مراجعه کننده  زنان  نیز 
برای حل مشکل  از مشاوره  استفاده  فرهنگ  است که  نکته 
در  مشکل  بروز  به محض  زوجین  و  ندارد  وجود  جامعه  در 
زندگی زناشويی خود در جنگ قدرت می افتند و متوسل به 
پژوهش های  با  يافته ها همسو  اين  قانونی می شوند.  اقدامات 
ولکات و برنز (1968) نیز است )22(. به نظر می رسد بیشتر 
مراجعات به مشاورين خانواده ناشی از اجبار دادگاه خانواده 
است و به علت مراجعات اغلب يک نفره به مشاور و همچنین 
چندان  جلسات  اين  از  حاصل  نتايج  مشاورين،  کم تجربگی 

بود. نخواهد  سودمند 
ابعاد  در  خشونت  که  می دهد  نشان  پژوهشی  يافته های 
گوناگون آن، از مهم ترين علل افزايش طالق در سطح جامعه 
و ازجمله استان هرمزگان است. در اين مطالعه خشونت شوهر 
مستقیمی  و  معنادار  رابطۀ  طالق  به  زنان  گرايش  میزان  با 
شده  گزارش  نیز  ديگر  مطالعات  در  يافته  اين  است.  داشته 
مبادله،  نظريه های  به  توجه  با  يافته  اين   .)25-22( است 

است. تبیین  قابل  نیاز-انتظار  و  قدرت  توزيع 
يکی از علل طالق، اعتیاد به مواد مخدر و الکل در همسر 
مراجعان بود که اين علت با نتايج ديگر مطالعات )18، 26- 
28( هم راستا بود. وجود اعتیاد يا استفاده از مشروبات الکلی 
در بین مردان احساس زيان را برای همسران آن ها به وجود 
سودوزيان  گوناگون،  فرهنگ های  به  توجه  با  ولی  می آورد 
به  اعتیاد  دارد.  خانواده ها  بین  در  نسبی  ارزش  مسئله  اين 
مواد مخدر گرمی و محبت محیط خانوادگی را زايل می کند، 
اين چنین  در  نیز  عادی  و همزيستی  همکاری  که  به گونه ای 
به  الکلی  فرد  يک  همچنین  می رود.  بین  از  مرگباری  وادی 
دلیل ابتال به جنون معروف مشروبات الکلی نمی تواند پذيرای 
مسئولیت بزرگ خود در نهاد خانواده باشد و از واقعیت زندگی 
همواره گريزان است. اين يافته با توجه به تئوری نابسامانی 

اجتماعی (آنومی) و نظريۀ نیاز-انتظار قابل تبیین است.
(دخالت  همسر  سنتی  انتخاب  نحوۀ  حاضر  مطالعۀ  در 
والدين و نداشتن شناخت کافی) ارتباط مستقیم و معنی داری 
با بروز طالق نشان داده است. فشارهای درونی خانوادۀ اصلی، 
مانند دخالت بیش  از حد والدين يا تحکم در انتخاب همسر 
هلمن،  و  (الرسون  بگذارد  منفی  اثر  ازدواج  بر  است  ممکن 
تبديل شود که  فرد  برای  ازدواج تحمیلی  به يک  و   (1994
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استرس مضاعفی در رابطه با پذيرش نقش جديد در فرد به 
وجود می آورد. به شکل کلی دخالت يا اعمال نفوذ خانواده های 
اصلی می تواند يکی از زيربناهای تعارضات از شروع تا پايان 
هر ازدواجی باشد (ثنايی،1379). اين يافته در ديگر مطالعات 
نیز تأيید شده )24، 29( و با توجه به تئوری همسان همسری 

و نظريۀ نیاز - انتظار قابل تبیین است.
در مطالعۀ استان هرمزگان، برخالف بیشتر مطالعات ديگر، 
عواملی چون محل تولد و سکونت زوجین، میزان تحصیالت 
پدری  خانوادۀ  نفرات  تعداد  ازدواج،  از  پس  و  پیش  زوجین 
درجۀ  خانوادۀ  در  طالق  سابقۀ  مسکن،  وضعیت  زوجین، 
مجدد،  ازدواج  جنسی،  رضايت  میزان  مذهب،  زوجین،  اول 
روانی  و  بیماری های جسمی  ناباروری زوجین، سابقۀ سقط، 
و پرداختن يا نپرداختن نفقه، ازنظر آماری تأثیر معناداری بر 

ندارند. بروز طالق 

پیشنهاد ها و راهکارها

با توجه به مراحل مختلف اين پژوهش و نتايج به دست آمده، 
می توان پیشنهاد ها و راهکارهای زير را بیان کرد:

ساختارهای  تغییر  و  شهرنشینی  توسعۀ  به  توجه  با   -
و  خانواده  امور  متولی  سنتی  نهادهای  کاهش  و  اجتماعی 
ازدواج، الزم است ازدواج ها با شناخت بیشتر صورت پذيرد و 
گفتگوها و جلسات آشنايی و ديگر روش های شناخت پیش از 
ازدواج بیشتر باشد تا آشنايی فکری و نگرشی طرفین بیشتر 

شود. روشن 
اقدام برای کاهش احتمال  - اساسی ترين و ضروری ترين 
وقوع طالق به وسیلۀ ارتقای آگاهی فردی، آگاه کردن زنان و 
مردان ازدواج نکرده و در شرف ازدواج، زنان و مردان متأهل 
متقابل  کنش  تحکیم  يا  تصحیح  و  طالق  عوامل  (پیرامون 
و  افراد  اين  با  (مشاوره  طالق  آستانۀ  در  زوجین  و  آن ها) 

است. مضر طالق)  و  مفید  اثرات  يادآوری 

هرکدام  که  مشابه  پژوهش های  و  پژوهش  اين  نتايج   -
علل مختلفی را برای افزايش طالق مطرح کرده اند، به نحوی 
وسايل  و  رسانه ها  به وسیلۀ  و  برسد  مردم  عموم  اطالع  به 
ارتباط جمعی ابعاد مختلف اين علل بررسی شود و بر مبنای 
تحلیل های علمی، با رويکرد جامعه شناختی اطالع رسانی شود.

-  کارگاه های آموزش مديريت حل بحران برای خانواده ها 
و جوانان پیش از ازدواج و زوج هايی که دچار اختالف هستند، 

برگزار شود.
-  با توجه به اينکه استان هرمزگان در مسیر ترانزيت مواد 
مخدر و مشروبات الکلی قرار دارد، آسیب شناسی و پیشگیری 
از اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی بايد در رأس امور 
سازمان های مربوطه، به خصوص بهداشت ودرمان، بهزيستی و 

متولیان امور فرهنگی و اجتماعی استان قرار گیرد.
اينکه در بیشتر مطالعات داخلی و خارجی  به  با توجه   -
زوجین  جنسی  نارضايتی  طالق  بر  تأثیرگذار  علل  از  يکی 
گزارش شده است، الزم است در استان هرمزگان مطالعه ای 
نتیجۀ  شود.  اجرا  و  طراحی  موضوع  اين  بر  بیشتر  تمرکز  با 
پژوهش پیش رو در اين زمینه به دلیل کلی نگری ازنظر آماری 

نیست. قابل اتکا 

سپاسگزاری

اين  انجام  در  را  آن ها  که  کسانی  تمام  از  نويسندگان 
دارند. را  قدردانی  و  تشکر  کمال  کرده اند،  ياری  پژوهش 
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