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چکیده
یکـی از مسـائل اجتماعـی کـه در سـال های اخیـر اهمیـت فزاینـده ای یافتـه و ابعـاد پیچیـده ای 
پیـدا کـرده، مسـئلۀ طـاق اسـت. شـکل گیری و گسـترش این مسـئله منجر بـه فروپاشـی نهاد 
خانـواده و نابسـامانی اجتماعـی و فرهنگی در جامعه می شـود که بروز مسـائل اجتماعی دیگری 
همچـون بزهـکاری و انحرافـات اجتماعـی از پیامدهـای آن می باشـد. مطالعه و اقـدام در جهت 
تغییـر چنیـن وضعیتـی یـا ارائۀ راه حـل، نیازمنـد رویکردهای جامعه شـناختی اسـت. بر اسـاس 
آمارهای رسـمی، در کل کشـور، طاق در سـال 1390 نسبت به سـال 1391، 8 درصد و در سال 
1394، 17 درصـد رشـد را تجربـه کرده اسـت. اسـتان ایـام به عنـوان محـدودۀ جغرافیایی این 
پژوهـش نیـز از داشـتن چنین شـرایطی همچون شـرایط کلی کشـور مسـتثنی نیسـت. پژوهش 
حاضـر بـا اسـتفاده از روش تمام شـماری و تحلیـل ثانویـۀ اطاعـات بـه بررسـی و مطالعۀ علل 
درخواسـت و وقوع طاق در میان زوجین اسـتان ایام پرداخت و به این پرسـش پاسـخ داد که 
علـل و عوامـل مهم درخواسـت طاق کدامنـد؟ جامعۀ آمـاری پژوهش شـامل زوجین متقاضی 
طـاق یـا طاق یافتـه در اسـتان ایـام در سـال های 1390 تـا 1394 بـود. اطاعـات مـورد نیـاز 
نیـز از طریـق پرونده هـای موجـود در مراکـز سـاماندهی و کاهـش طاق سـازمان بهزیسـتی به 
صـورت سرشـماری و تحلیـل ثانویـه بـه دسـت آمـد. نتایج نشـان داد کـه در بین علـل مؤثر بر 
درخواسـت طـاق، فقـدان تفاهـم اخاقی و مشـکات اقتصـادی بیشـترین فراوانـی را به خود 
اختصـاص داد انـد. از بیـن فرضیه هـای تحقیق، سـابقۀ اعتیاد، میـزان تحصیات، نسـبت فامیلی، 
آشـنایی قبلـی و سـن زوجیـن تأییـد شـد که با علـت درخواسـت طاق رابطـۀ معنـاداری را به 

نمایش گذاشـتند.
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مقدمه و طرح مسئله
داشـتن  بـا  و  هسـتند  اجتماعـی  حیـات  جـزء جدایی ناپذیـر  اجتماعـی  مسـائل 
سـاحت های  در  ریشـه  بـودن،  کثیراالبعـاد  و  پیچیدگـی  همچـون  ویژگی هایـی 
گوناگـون اجتمـاع در سـطوح مختلـف خـرد و کان دارنـد و ذهـن صاحب نظران 
اجتماعی را به خود مشـغول می کنند. اصطاح »مسـئلۀ اجتماعی1« شـامل شـرایط، 
فرایندهـای اجتماعـی و قواعـد یا نگرش هایی در جامعه اسـت که از سـوی عموم، 
نامطلـوب و منفـی تلقـی می گـردد و چنیـن تصور می شـود که بعضـی از ارزش ها 
یـا عایقـی چون: همبسـتگی اجتماعـی، تأمین قانـون و نظم اجتماعـی، معیارهای 
اخاقـی، ثبـات نهادهـای اجتماعی، رونق اقتصـادی و آزادی فـردی را مورد تهدید 
قـرار می دهـد. برخـی از جامعه شناسـان، مسـئلۀ اجتماعـی را اختـال اجتماعـی یا 
اختـال در نظـام اجتماعـی و عـده ای آن را بحـران در نهادها یا بی تعادلی سـاختی 
دانسـته اند )میرزایـی و بخارایـی، 1394: 116(. یکـی از مسـائل اجتماعـی کـه در 
سـال های اخیـر، بـا توجـه بـه در حـال گـذار بـودن جامعـۀ ایـران، نمـود داشـته 
و اهمیـت فزاینـده و ابعـاد پیچیـده ای پیـدا کـرده اسـت، مسـئلۀ طـاق و بـه تبـع 
آن فروپاشـی زندگـی خانوادگـی اسـت. بـه بیـان مفهـوم دورکیمـی، شـکل گیری 
و گسـترش طـاق منجـر بـه نابسـامانی اجتماعـی و فرهنگـی در جامعـۀ ایـران به 
صـورت عـام و در جامعـۀ ایـام بـه طـور خـاص شـده اسـت کـه بـروز مسـائل 
اجتماعـی دیگـری همچون بزهـکاری و انحرافات اجتماعی از پیامدهای آن اسـت. 
شـکل گیری ایـن وضعیت بـا ارزش های فرهنگی- اجتماعی شـمار زیـادی از افراد 
جامعـه مغایـرت دارد. مطالعـه و اقدام در جهـت تغییر وضعیت موجـود و حصول 
بـه وضعیـت مطلـوب یـا ارائـۀ راه حـل نیـز نیازمنـد رویکردهـای جامعه شـناختی 
اسـت. بـر اسـاس آمارهـای رسـمی و گـزارش مدیـرکل دفتـر امـور آسـیبدیدگان 
سـازمان بهزیسـتي، در کل کشـور رشد طاق در سال 1390 نسـبت به سال 1391، 
8 درصـد و در سـال 1394، 17 درصـد بـوده اسـت. در سـال های اخیـر نیز اسـتان 
ایـام بـا نـرخ رشـد 17/5 درصـدی در رأس هرم وقوع طـاق قرار دارد )سـازمان 

ثبت احـوال کشـور، 1395(.
    خانـواده پایـۀ اساسـی و بنیادیـن اجتمـاع، سـلول سـازندۀ زندگـی و کانون مهم 

1. Social Problem
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حفـظ ارزش هـا، سـنن و هنجارهـای جامعـه اسـت و شـالودۀ اسـتوار پیوندهـاي 
اجتماعـي و روابـط خویشـاوندي و کانونـي براي بـروز و ظهور عواطف انسـاني و 
پـرورش اجتماعـی بـه شـمار مـی رود؛ بـه بیانی دیگـر، خانـواده واحدي اسـت که 
بـر اسـاس ازدواج پدیـد مي آیـد و از آغـاز پیدایـي خـود همچـون حریمـي امـن، 
زندگـي انسـان را در بـر مي گیـرد و مـوج تـازه اي در درون شـبکۀ خویشـاوندي 
ایجـاد کنـد و شـمار زیادتـري از خویشـاوندان را بـه هـم پیوند مي دهد )کفاشـی، 
1389: 76(. تحـوالت دوران مدرنیتـه و ظهـور جامعـۀ صنعتـی موجـب گسسـت 
در الگوهـای دیرینـۀ زندگـی اجتماعـی شـد و بـا شـروع تمایـز، مـکان و محـل 
اجتماعـی تولیـد از مـکان اجتماعـی مصـرف جـدا گردیـد و نقش هـای تولیـدی 
اعضـای خانـواده از همدیگـر متمایـز شـد. در پرتـو این تحوالت مسـئلۀ انسـجام 
و هماهنگـی نهـاد خانـواده نیز مختـل گردیـد )اسملسـر، 1968: 368(؛ به صورتی 
کـه وارد کـردن زنـان بـه فعالیـت تولیـدی و اجتماعـی خـارج از محـدودۀ خانه و 
خانـواده، تقویـت اسـتقال اقتصادی زنان و ایجاد فرصت بیشـتر تحـرک اجتماعی 
بـر وضـع نهـاد خانـواده و همبسـتگی خانوادگـی و رابطـۀ زوجیـن تأثیر گذاشـت 
)فاتحـی و اخاصـی، 1392: 92(. بـا گـذار جامعـه از سـنتي به صنعتـی نقش هایي 
کـه بـه زن و مـرد در خانـواده واگـذار می شـد دچار تغییـرات چشـمگیري گردید؛ 
چنانکـه دیگـر زنـان تنهـا از طریق همسـران خویـش با جامعـه در ارتباط نیسـتند؛ 
بلکـه بـا ایفـاي نقش هـاي جدیـدي روبهرو هسـتند که سـهم ایشـان را در زندگي 
زناشـویي بـه طـرز شـگفت آوري تغییر می دهد؛ همچنین رشـد فردیت و گسـترش 
سیاسـت رهایی بخـش1  در جوامـع صنعتـي، بـه همۀ افـرد، به ویژه زنـان این امکان 
را مي دهـد کـه بـه دنبـال خواسـته ها، امیـال و آرزوهـاي خویش، ارزش هـاي کهن 
را زیـر سـؤال ببرنـد، بـه آنها پشـت پـا بزننـد و خود را محـور جهان مـادي تصور 
کننـد. رشـد ایـن گونـه فردیـت و نقش هاي جدیـد زنـان، تحرک هـاي اجتماعي و 
شـغلي، مهاجرت از روسـتا به شـهر و سسـتي روابط اجتماعي در شـهرها در قرن 
حاضـر، نهـاد خانـواده را نیز متأثر سـاخته و نقش هـا و ارزش هاي حاکـم بر روابط 
همسـران، مـادران، پـدران و فرزنـدان را بـه صـورت کلـي دگرگـون کرده اسـت؛ 
بنابرایـن بـا تغییـرات عدیـده در نهاد خانـواده، هرچند بطئي و کم سـرعت، تنش ها، 

1. Emancipatory Politics
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تضادهـا و آسـیب هایي در میـان افراد تشـکیل دهندۀ ایـن نهاد مهم جامعه مشـاهده 
می شـود )محمودیان و خدامرادی، 1389: 136(. آسـیب ها یا مشـکات خانوادگي، 
مجموعـه رخدادهـا یـا حوادثي هسـتند که بـر یك یا چند تـن از اعضـاي خانواده 
یـا همـۀ آنهـا یا به طـور کلي بر پیکره و سـاخت خانـواده تحمیل مي شـوند و همۀ 
اعضـاي خانـواده را تحـت تأثیر قـرار مي دهند )اسـتریت، 1382 به نقـل از فوالدی 
و شـاه نعمتـی گاوگانـی، 1394: 4(. جامعـۀ مـا نیـز در چند دهۀ اخیر بـا پیامدهای 
مدرنیتـه مواجـه بـوده اسـت. بـا تقسـیم کار پیچیـده، تخصصـی شـدن نقش هـا و 
جدایـی محـل کار از خانـه، زنـان نیـز همچـون مـردان در سـاحت های گوناگـون 
اجتماعـی حضـور یافتـه و مسـئولیت های گوناگون اجتماعـی را عهده دار شـده اند. 
یکـي از ایـن حـاالت و آسـیب ها وجـود طاق در سـطح بـاال در جوامـع امروزی 
اسـت. طاق به عنوان یك نوع سیاسـت زندگی1  در سـطح خرد، پاسـخی اسـت 
بـه تنش هـا و تضادهایـي کـه در میـان همسـران در خانـواده رخ مي دهـد و امـکان 
نگهـداري ایـن نهـاد را از بیـن مي بـرد و رونـد تحـول رو بـه رشـد جوامـع را بـا 
موانعـی روبـه رو مي سـازد؛ بـه بیانی دیگر، به واسـطۀ تحـوالت اجتماعـی معاصر، 
کارکردهـا، نقش هـا و کـم و کیـف رابطۀ اعضـای درون خانـواده دچار دگردیسـی 
و آسـیب شـده اسـت و ایـن خـود موجب کاهـش تدریجـی رضایتمنـدی اعضای 
خانـواده می شـود کـه گسسـت روانـی، سـپس گسسـتگی اجتماعـی و در نهایـت 
واقعـۀ حقوقـی را در پی دارد؛ این گسسـتگی طـاق نامیده می شـود )آماتو، 1380: 
44(. بـر اسـاس آمارهـای رسـمی در سـال 1385 تعـداد 94 هـزار و 39 مـورد، در 
سـال 1390 تعـداد 142 هـزار و 841 مـورد و در سـال 1395 تعـداد 177 هـزار 
و 395 مـورد طـاق در کشـور ثبـت شـده کـه نسـبت بـه تعـداد ازدواج هـا رشـد 
زیادی داشـته اسـت و میانگین نسـبت ازدواج ثبت شـده2  در کل کشـور از سـال 
1390 تـا 1395 بـه ترتیـب، 6/1، 5/5، 5، 4/4، 4/2 و 3/9 مـورد ازدواج بوده اسـت 
کـه کاهـش شـدیدی را نشـان می دهـد؛ چنانکـه در یـك دورۀ 5 سـاله این نسـبت 
نزدیـك بـه نصف شـده اسـت؛ به عنـوان نمونه در سـال 1389 تعـداد 137 هزار و 
200 واقعۀ طاق در کشـور ثبت شـده که نسـبت به مدت مشـابه در سـال 1388، 

1. Life Politics
2. تعداد ازدواج ثبت شده در برابر هر یك طاق ثبت شده.
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9/1 درصـد افزایش داشـته اسـت. اسـتان ایـام به عنـوان محـدودۀ جغرافیایی این 
تحقیـق، بـه لحاظ فراوانی، در سـال 1390 تعـداد 537 مورد، در سـال 1391 تعداد 
637 مـورد، در سـال 1392 تعـداد 618 مـورد، در سـال 1393 تعـداد 583 مـورد، 
در سـال 1394 تعـداد 743 مـورد و در سـال 1395 تعـداد 825 مـورد واقعۀ طاق 
داشـته اسـت )سـازمان ثبت احوال کشـور، 1395(. مقایسـۀ روند و میزان عمومی 
واقعـۀ طـاق در اسـتان ایـام در طـی سـال های اخیـر نشـان می دهد کـه در تمام 
ایـن سـال ها، ایـن میـزان در مناطـق شـهری بیشـتر از مناطـق روسـتایی بـوده؛ بـه 
طـوری کـه در سـال 1394 از مجموع کل موارد ثبت شـده، 603 رویـداد در مناطق 
شـهری و 140 رویـداد در مناطق روسـتایی به ثبت رسـیده اسـت. نـرخ ثبت طاق 
در اسـتان 1/3 در هـزار نفـر اسـت. بیشـترین نـرخ طـاق ثبـت شـده مربـوط بـه 
شهرسـتان های دره شـهر بـا رقـم 3/2 در هـزار نفر و ایـام با رقـم 2/3 در هزار نفر 
می باشـد. کمتریـن نـرخ طـاق ثبت شـده هم مربـوط به شهرسـتان مهـران با رقم 
0/03 در هـزار نفـر اسـت )سـازمان ثبـت احوال اسـتان ایـام، 1395(. در مجموع، 
داده هـا و آمارهـای مذکـور، رشـد نسـبی طـاق در کل اسـتان ایـام به ویـژه نقاط 
شـهری را نشـان می دهـد؛ به طوری کـه از تعـداد 229 مورد طاق در سـال 1386 
بـه 743 مـورد در سـال 1394 رسـیده اسـت )همـان(. بـا عنایـت بـه وضعیـت در 
حـال گـذر بـودن و شـکل گیری روندهـا و تحـوالت مدرنیتـه در کل جامعـۀ ایران 
و متأثـر بـودن اسـتان ایـام و با توجـه به اینکه سـرعت وقوع طاق ها و گسـترش 
تعـداد آنهـا در این اسـتان ضمن توأم شـدن با کاهـش تفبیح اجتماعـی از وضعیت 
نگران کنندهـای برخـوردار اسـت و به عنوان یك مسـئلۀ اجتماعـی از یك گرفتاری 
خصوصـی - شـخصی بـه یـك گرفتـاری عمومی- سـاخت اجتماعی مبدل گشـته 
اسـت؛ ضرورت مطالعۀ این امر در راسـتای پیشـگیری و ممانعت از فروپاشـی نهاد 
خانـواده چنـد برابـر می شـود و مهمتـر اینکـه گسـترش میـزان طـاق در جامعه و 
اسـتان، آسـیب ها و ناهنجاری هـای دیگری همچون: اعتیاد، افسـردگی، خودکشـی، 
بزهـکاری، جـرم و جنایـت و ... را در پـی دارد؛ بـه عبارتـی دیگر، طـاق به عنوان 
یـك پدیـده و مسـئلۀ اجتماعـی عـاوه بـر خانـواده، سـایر نهادهـای اجتماعـی و 
جامعـه را درگیـر خویـش می کند و اثـرات نامطلوبی بـه جای می گـذارد. بارزترین 
نتیجـۀ منفـی، اثـر آن بر فرزندان خانواده های ناسـازگار می باشـد. مشـکات متعدد 
شـخصیتی، افـت تحصیلـی، تنهایی، از خـود بیگانگی، بزهـکاری، اعتیـاد و صدها 
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آسـیب اجتماعـی دیگر در کنار سـایر عوامـل به طاق مربوط اسـت )پیری، 1389: 
232( کـه ضـرورت و اهمیـت پژوهـش در مورد این مسـئله را بیـان می کند. هدف 
اصلـی تحقیق حاضـر، شناسـایی و مطالعۀ جامعه شـناختی ناسـازگاری های مربوط 
بـه زندگی زناشـویی و علل درخواسـت طـاق در بین افراد مراجعه کننـده به مراکز 
کاهش طاق سـازمان بهزیسـتی در اسـتان ایام به اسـتناد اطاعـات و پرونده های 
موجـود در مراکـز کاهـش طـاق در این سـازمان اسـت. سـؤاالت مهـم تحقیق به 

شـرح زیر اسـت:  
در سـال های اخیـر وضعیـت طـاق در اسـتان ایـام بـه لحـاظ توصیفی با . 1

توجـه بـه وضعیـت سـکونت )شـهری و روسـتایی(، در مقایسـه با کشـور 
چگونـه بوده اسـت؟

مهمترین علل درخواست طاق در بین متقاضیان در استان ایام چیست؟. 2
عوامل مؤثر بر درخواست طاق در میان درخواست کنندگان کدامند؟ . 3

مروری بر تحقیقات گذشته
مطالعـۀ تحقیقـات پیشـین، یـك بخـش عمـده از روش علمی اسـت که بـه محقق 
کمـك می کنـد تـا بینـش وسـیع تری نسـبت بـه پژوهش هـای انجام شـده و رونـد 
فعلـی پژوهـش در موضـوع مـورد نظر خود بـه دسـت آورد. منابع تجربـی مربوط 

بـه طـاق را می تـوان بـه دو دسـته کلـی )داخلـی و خارجـی( دسـته بندی کرد:

الف( تحقیقات خارجی
مـاکاي )2004( تحقیقـي بـا عنـوان »نوسـازي و طـاق«  بـه روش تحلیـل ثانویـه 
وزارت بهداشـت، رفـاه اجتماعـي و مرکز آمـار ژاپن انجام داده اسـت. یافته های آن 
حاکـي از آن اسـت کـه ارزش هاي سـنتي جامعۀ قبل مـدرن، میزان طـاق را پایین 
نگـه داشـته بـود؛ ولي بعد از جنـگ جهاني دوم، در نتیجۀ رشـد سـریع اقتصادي و 
شهرنشـیني، شـکل خانواده و سـبك ازدواج تغییر کرد، توسـعۀ اقتصـادي تغییرات 
اساسـي فرهنگـي بـه دنبال آورد و ژاپني هـا به تدریج گرایـش فردگرایي پیدا کردند 
و میـزان طـاق بـه تدریج افزایـش یافت. نیومـن و همـکاران )1991: 160( نیز در 
تحقیقـی بـا عنـوان »عوامـل مؤثر بـر رضایتمنـدی از زندگـی زناشـویی«، موفقیت 
بیشـتر زوج هـای مکمـل و مشـابه، تحصیات بـاال، وضعیت اجتماعـی و اقتصادی 
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بـاال، شـباهت عایـق، هـوش و شـخصیت زوجیـن، سـازگاری و توافق جنسـی و 
ازدواج در سـن باالتـر بـرای زنـان را از مهمتریـن عوامـل در رضایتمنـدی میدانند. 
کونـو )2008( هـم در پژوهـش خود با عنوان »طاق و سرنوشـت خانواده در دورۀ 
معاصـر مصـر«، تأثیـر نوسـازی را بـر جامعـۀ مصر ایـن گونـه توضیح داده اسـت: 
»در مصـر از یـك طـرف، تـاش جنبش هـای زنـان و اصـاح طلبـان مـرد در دهۀ 
1960 و سـال های بعـد از دهـۀ 1970 در انتقـاد از نابرابـری جنسـی و آموزشـی، 
جداسـازی جنسـیتی و چندزنـی و تـاش بـرای بـاال بـردن سـن ازدواج، اجبار به 
پرداختـن حـق مـادری توسـط مـردان در صورت طـاق و از طرف دیگـر، انقاب 
در تغییـر ارزش هـای اجتماعـی در اروپا و جوامع غربی و اشـاعۀ آن به کشـورهای 
دیگـر از جملـه مصـر؛ همچنین فرایند شهرنشـینی و صنعتی شـدن مصـر، زمینه را 
بـرای ظهـور تغییراتـی فراهم کرد. هوویـت و همـکاران )2005( در تحقیق خود به 
متغیرهـای اجتماعی شکسـت در ازدواج همچون: اقتصادی، نگرشـی، دورۀ زندگی 
و زمانـی اشـاره می کننـد؛ عوامـل تاریخـی ناظـر بـه گذشـت زمـان با تحـوالت و 
روندهـای اجتماعـی در مقیـاس گسـترده و فاکتورهـای دورۀ زندگـی بـا حـوادث 
خـاص زندگـی مرتبط هسـتند که ایـن موارد نیـز با زمینـۀ خانوادگـی، تاریخ تولد 
و روابـط پیرامـون ارتبـاط دارنـد. عوامـل نگرشـی نیـز نقش هـای جنسـی و عـدم 
اعتقـادات مذهبـی را شـامل می شـوند. موضـوع اقتصادی هـم عواملـی اقتصادی- 
اجتماعـی را در بـر می گیـرد کـه تعیین می کننـد ازدواج دوام یابد یا به اتمام برسـد.

ب( تحقیقات داخلی
ابولقاسـم فاتحـی و اخاصـی )1392( بـا روش تحلیـل ثانـوی به انجام پژوهشـی 
بـا عنـوان »تحلیـل ثانویـۀ علـل وقـوع طـاق در اسـتان اصفهـان در سـال 1384« 
پرداختنـد و 27 علـت درخواسـت طـاق را شناسـایی کردنـد که در بیـن آنها عدم 
تفاهـم اخاقـی )16/2 درصـد(، اعتیـاد بـه مـواد مخـدر )15/8 درصـد( و دخالت 
اطرافیـان )13/4 درصد( بیشـترین فراوانی را داشـتند. آنهـا در پژوهش خود ارتباط 
معنـادار متغیرهای سـن، میـزان تحصیات، تعداد فرزندان، اختال جنسـی، سـابقۀ 
جـرم مـرد، شـخص اقدام کننده بـه طاق و نحـوۀ مراجعـه به مراکـز کاهش طاق 
را بـا متغیـر علـل درخواسـت طـاق نشـان دادنـد. اعـزازی )1385( نیـز در کتاب 
خـود بـه ایـن مطلـب اشـاره کرده اسـت کـه دگرگونـي در خانـواده همانند سـایر 
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نهادهـاي اجتماعـي در اثر پیشـرفت هاي تکنولـوژي حاصل مي شـود. همانطور که 
نظریه هـاي تکاملـي از جملـه نظریـۀ مـورگان، عامـل تکنولـوژي را در دگرگونـي 
خانـواده مؤثـر مي داننـد، سـایر نظریه هـاي تکاملـي هـم بـه تحـول نهـاد خانـواده 
در طـول زمـان و اینکـه خانـواده بـه شـکل هسـته اي در مي آیـد و کارکردهایـش 
بـه نهادهـاي دیگر منتقل مي شـود اشـاره دارنـد. فـوالدی و همـکاران )1394( هم 
در پژوهـش توصیفـی خـود بـا عنـوان »بررسـی علـل طـاق در اسـتان آذربایجان 
شـرقی)تبریز(« کـه نمونه هـای آن شـامل پرونده هـاي کلیۀ زوجیـن متقاضي طاق 
در سـال 1392 بـوده اسـت، علل درخواسـت طـاق را در چهار دسـته کلی معرفی 
کرده انـد کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از: عوامـل اجتماعـی )0/40 درصـد(، عوامـل 
شـخصیتی- فـردی )0/34 درصـد(، عوامـل اقتصـادی )0/13 درصـد( و عوامـل 
فرهنگـی )0/10 درصد(. سـپیدنامه و قیصریان )1393( نیـز در تحقیقی که با عنوان 
»بررسـی وضعیـت ازدواج و طاق در اسـتان ایـام در سـال های 1385- 1392« با 
اسـتفاده از روش اسـنادی و بـا تکیـه بـر تحلیل ثانویه انجـام داده اند، بـه این نتیجه 
رسـیده اند کـه نسـبت طاق بـه ازدواج در اسـتان ایـام از میانگین کشـوری کمتر 
اسـت؛ چنانکـه ایـن نسـبت در اسـتان ایـام و کل کشـور بـه ترتیـب 9/4 و 20/1 
بـوده اسـت. میـزان دوام زندگـی مشـترک را نیز کمتر از متوسـط کشـوری ارزیابی 
کرده انـد؛ بـه طـوری کـه ایـن میانگیـن در کشـور در سـال 1392، 7/9 درصد و در 
اسـتان ایـام 5/6 درصـد بـوده اسـت. حسـین ملتفـت )1381( هـم در پایان نامـۀ 
کارشناسـی ارشـد خـود نشـان داد که اختاف تحصیلی و سـنی زوجیـن با گرایش 
بـه طـاق رابطـۀ معنادار و مسـتقیمی دارد. میزان شـناخت همسـر قبـل از ازدواج، 
مـدت زندگـی مشـترک و تعـداد فرزنـدان نیـز دارای رابطـه ای معنـادار و معکوس 

. هستند
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جدول شمارۀ )1(. جمع بندی و گزارش پیشینه ها

و  تقلیل گرایـی  دیـدگاه  اتخـاذ  اسـت،  مشـترک  قبلـی  تحقیقـات  در  آنچـه 
محدودیت هـای روش شـناختی اسـت کـه هرکـدام از زاویـه ای خاص و با اشـاره 
بـه معرف هـای خاصی از طاق در یك سـطح مشـخص )کان یا خـرد( که عمدتًا 

سالمتغیرهای اثرگذار و معنادارموضوع تحقیقمحقق

 رشد سریع اقتصادی، شهرنشینی،نوسازی و طاقماکای
2004فردگرایی

نیومن و نیوسین
 عوامل مؤثر بر رضایتمندی

از زندگی زناشویی

 تحصیات، وضعیت اجتماعی
 و اقتصادی، تشابه عایق، توافق

جنسی
1991

کونو
 طاق و سرنوشت خانواده

در دورۀ معاصر مصر
 انقاب در ارزش های اجتماعی،

2008شهرنشینی، صنعتی شدن

 هوویت و
همکاران

پایان ازدواج در استرالیا
 نقش های جنسیتی، عدم اعتقادات

 مذهبی، عوامل اقتصادی و
اجتماعی

2005

 ابوالقاسم فاتحی و
اخاصی

 علل وقوع طاق در استان
اصفهان

 عدم تفاهم اخاقی، اعتیاد، دخالت
1384اطرافیان

شها اعزازی
 خشونت خانوادگی یا زنان

کتك خورده
 تغییرات تدریجی در نقش و

1385کارکرد خانواده

 فوالدی و
همکاران

 بررسی علل طاق در استان
آذربایجان شرقی

 عوامل اجتماعی، اقتصادی،
1394فرهنگی، شخصیتی

 سپیدنامه و
قیصریان

 بررسی وضعیت ازدواج
 و طاق در استان ایام در

سال های 85 تا 92
1393تغییرات طاق و ازدواج

حسین ملتفت
 بررسی عوامل مؤثر بر

 گرایش زوجین به طاق در
شهرستان داراب

 اختاف تحصیلی و سنی، شناخت
1381قبلی، تعداد فرزندان
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سـطح خرد هسـتند بـه مطالعۀ موضـوع پرداخته اند؛ به سـخن دیگـر، پژوهش های 
انجام شـده ناتـوان از تحلیـل نسـبتاً جامعـی بوده اند که در آن مسـئلۀ طـاق در هر 
سـه سـطح )خـرد، میانـه و کان( و بـا رویکـردی جامعه شـناختی مـورد مطالعه و 
آزمـون قـرار گیـرد. بـا توجـه بـه پژوهش هـای قبلـی می تـوان گفت که طـاق به 
عنـوان یـك کنـش آگاهانـه از سـوی زوجیـن، متأثـر و ناشـی از عوامـل درونی و 
بیرونـی و علـل شـناخته و ناشـناختۀ پیرامـون فـرد در حوزه هـای مختلـف جامعه 
اسـت؛ بـر این اسـاس سـعی می شـود در تحقیـق حاضر بـا اتخاذ رویکـردی جامع 
کـه الزمـۀ هـر نـوع مطالعـۀ علمی اسـت، دیـدگاه تلفیق گرایـی لحاظ گـردد تا هم 
از عوامـل عینـی/ اقتصـادی و هـم ذهنـی/ فرهنگـی جهـت تحلیل مسـئله )طاق( 
اسـتفاده شـود.  نکتـۀ مهـم ایـن اسـت که در اسـتان ایـام هیـچ گونـه تحقیقی در 
زمینـۀ طـاق بـه لحاظ میـزان پوشـش جغرافیایـی در سـطح اسـتان و مطالعۀ چند 
سـطحی صـورت نگرفتـه؛ مهمتر اینکه محقق به شـیوۀ سرشـماری بـه پرونده های 

مربـوط بـه سـال های مورد نظر دسترسـی داشـته اسـت. 

مبانی و چارچوب نظری پژوهش
هرگونـه بررسـی علمـی در مـورد پدیدۀ طاق، بـدون رجوع به نظریـات و مفاهیم 
پایـه ای در مکاتـب و حوزه هـای نظـری جامعه شناسـی، روانشناسـی اجتماعـی، 
روانشناسـی و حقـوق، خـام و نارسـا خواهـد بـود؛ بـه ایـن معنـا که تبییـن طاق 
بـه عنـوان یـك مسـئلۀ اجتماعـی، نیازمنـد بررسـی کلیـۀ عوامـل و متغیرهـای 
اجتماعـی، روانـی، فرهنگـی، زیسـتی و اقتصـادی در ارتبـاط متقابـل بـا یکدیگـر 
اسـت. رویکردهـا و دیدگاه هـای چندگانـه ای در ارتبـاط بـا تببیـن طاق بـه عنوان 
یـك مسـئله )اجتماعـی، روانـی، بیولوژیکی و حقوقـی( وجود دارد کـه در اینجا با 
توجـه بـه آمارهـا و فراوانـی خودکشـی و بـه تأسـی از سـی رایـت میلز کـه تعداد 
زیـاد فراوانـی یـك پدیـده را یکی از شـاخص های مهم مسـئلۀ اجتماعـی بودن آن 
می دانـد، می تـوان ادعـا کـرد که طـاق مسـئله ای اجتماعی اسـت و جهـت مطالعۀ 
آن، رویکردهـای جامعه شـناختی از دو معیـار نزدیکـی به حقیقت و قـدرت تبیینی1  
بیشـتر جهت تبیین متناسـب مسـئله برخوردارنـد. نظریه های جامعه شـناختی دالیل 

1. explanatory Power
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واقعـۀ طاق را در سـاختارهای اجتماعی و در یك بسـتر کلی بـا توجه به تغییرات 
و تحـوالت اجتماعـی همچـون: تقابل سـنت و مدرنیته، تغییـر در کارکرد و اهمیت 
نهادهـا، سـاز و کار کنتـرل اجتماعـی و ... جسـتجو می کننـد. بـا عنایـت بـه آنچـه 
اشـاره شـد، در ادامه به معرفی رویکردهای نظری جامعه شـناختی در مورد مسـئلۀ 

اجتماعـی طـاق پرداخته می شـود: 
نظريه هـای سـاختی - کارکـردی: بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، هـر عنصـری . 1

وابسـته بـه محیـط خـود و دیگـر عناصر سیسـتمی در نظـر گرفته می شـود که 
خـود نیـز جزئـی از آن اسـت و هـر جزئی بر حسـب رابطـه اش با سـایر اجزا 
تعریـف می شـود. ایـن نظریـه بـه مطالعـۀ فـرد در محیـط طبیعـی خـود یعنی 
خانـواده معتقـد اسـت و رفتارهـای فـرد را تابعـی از شـرایط و وضعیـت او 
می دانـد. بـر مبنـای این رویکـرد، نظام خانـواده در تعامـل با نظام هـای بزرگتر 
خـارج از خـود فهم می شـود و بـروز تعـارض بیـن راه حل های نظـام خانواده 
و نظـام اجتماعـی، احتمـال بـروز اغتشـاش و آشـفتگی را افزایـش می دهـد 
)ثنایـی، 1375: 109(. وابسـتگی متقابـل اعضـای خانواده به یکدیگـر از جمله 
مـوارد مـورد تأکیـد نـگاه سـاختی- کارکردی اسـت که تنهـا محدود بـه امور 
مالـی، مسـکن و غذا نیسـت و عشـق و محبـت، رفاقـت، همراهـی، اجتماعی 
شـدن و سـایر نیازهـای غیرمحسـوس دیگـر را نیـز در بـر می گیـرد. در ایـن 
دیـدگاه، اختـال در رفتـار فـرد نظیر مصـرف مواد مخـدر از وجـود یك نظام 
مختـل حکایـت دارد و امـکان درک رفتـار فـرد در متـن نظـام فعـال خانواده، 
آن زمـان کـه دچـار عـدم تعادل شـده اسـت، بیشـتر امکان پذیر اسـت )فاتحی 
و اخاصـی، 1392: 97(. گروهـی از نظریه پـردازان ایـن رویکرد بـه دگرگونی 
ارزشـی، بحـران ارزشـی یا اسـتحاله ارزشـی میپردازنـد و با اشـاره به تحوالت 
جهانـی جامعـۀ معاصـر و نقـش ایـن تحـوالت در افـت نقـش دیـن، کاهـش 
پایبنـدی بـه ارزش های مذهبـی و دینـی را در افزایش طاق مؤثـر می دانند. به 
نظـر آنـان افرادی که ایمان مذهبی دارند نسـبت به کسـانی کـه چنین ارزش ها 
و باورهایـی ندارنـد کمتـر بـه طـاق روی می آورنـد. در پرتو همیـن رویکرد 
بـه عامـل آنومـی و بحـران وجـدان جمعـی در سـاختار جامعه اشـاره می کنند 
و تسـاهل و کم اهمیـت شـدن نقـش هنجارهای اخاقـی در جامعـه؛ همچنین 
تضعیـف وجـدان جمعـی را در گسـترش طـاق مؤثـر می دانند؛ به طـوری که 
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کاهـش اهمیـت ارزش هـای منفـی نسـبت به طـاق و عـادی شـدن و طبیعی 
انگاشـتن ایـن پدیـده، منجـر بـه شـکل گیری ارزش هـای اجتماعی سـازگار با 
طـاق و تلقـی کـردن آن بـه عنـوان یـك مسـئلۀ حقوقـی تـا جامعه شـناختی 

می شـود )خلیلـی، 1390: 123(. 
نظريـۀ نظـم: طبـق ایـن نظریـه، نظـم اجتماعـی خـود حداقـل در چهـار بعد . 2

بـا چهـار مشـکل ماهـوی مواجـه اسـت. ایـن چهـار مشـکل کـه عبارتنـد از: 
همبختـی، همگامـی، همفکـری و همدلـی، بـرای هـر گـروه اجتماعـی وجود 
دارد و هـر گـروه یـا هـر »مایی« )گـروه به معنـی جامعه شـناختی و اجتماعات 
طبیعـی( کـه ایـن مشـکات را در خود حـل کرده باشـد، نظـم دارد و نظم آن 
متعـادل و بـا ثبـات اسـت؛ ولـی اگـر این چهار مشـکل را داشـته باشـد نظم و 
تعـادل خـود را از دسـت می دهـد و دچـار اختـال می شـود. طبق ایـن نظریه 
اگـر خانـواده بـه عنـوان بارزتریـن گـروه اجتماعـی این مشـکات را نداشـته 
باشـد، نظـم آن متعـادل و با ثبات اسـت. بـدون حداقل مجموعـه ای از نمادها، 
اطاعـات و ارزش هـای مشـترک، پایداری نسـبی تعامات و »مـا« قابل تصور 
نیسـت؛ بنابرایـن یکی از مقتضیات نظم خـرد، فراهم کـردن حداقل همفکری، 
درک مشـترک و ارزشـیابی مشـترک نسـبی اسـت. مسـئلۀ مهم نظم در سـطح 
خـرد، همدلـی متقابـل و احسـاس تعلق مشـترک اسـت. خمیرمایـۀ اصلی »ما« 
احسـاس تعلق افراد به یکدیگر می باشـد. همبختی مشـترک یکی از مشـکات 
ماهـوی نظـم اجتماعـی اسـت کـه ایـن نظریه در سـطح خـرد مطـرح می کند 
و مـراد از آن، نفـع و اقبـال مشـترک اسـت )چلبـی، 1384: 16-21 بـه نقـل از 
اسـحاقی و همـکاران، 1391: 142(. در گـروه خانـواده چهـار مشـکل وجـود 
دارد کـه بـرای بقـا و تـداوم خـود بایـد آنهـا را به نحـوی حل نماید: معیشـتی 
)مایحتـاج خانـواده(، تمشـیتی )مدیریت خانواده(، معاشـرتی )روابـط اعضا( و 
تربیتـی )آمـوزش معـارف و قواعـد زندگی(. اگر خانـواده بخواهـد واجد نظم 
باشـد و دچـار اختال نشـود تـا به طاق منجر نگـردد، الزم اسـت که اعضای 
آن در هـر یـك از چهـار بعـد بـا یکدیگر بخت مشـترک، سـوگیری هماهنگ، 

همدلـی و همفکری داشـته باشـند )اسـحاقی، 1391: 105(.
نظريۀ شـبکه: تحلیل های شـبکه ای به مطالعۀ قواعـدی دربارۀ اعتقـادات افراد . 3

و اینکـه چـه بایـد انجام دهنـد می پردازند. ایـن نظریه هر رویکرد غیرسـاختی 
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را رد می کنـد و فرایندهـای اجتماعـی را ناشـی از جمعـی از کنشـگران فردی، 
گرایش هـای شـخصی و هنجارهـای درونی شـده می دانـد. »الیزابـت بـات« از 
مهمتریـن نظریه پـردازان ایـن رویکـرد، درجۀ تفکیـك نقش های زن و شـوهر 
را بـا گسـترۀ شـبکه ای که زوجیـن بیرون از خانـواده برای خـود حفظ می کنند 
همبسـته می داند؛ هرچه ارتباط ایشـان با شـبکه های خویشـاوندان، دوسـتان و 
همسـایگان، نزدیکتر و هرچه این شـبکه ها متراکمتر باشـد، رابطۀ زن و شـوهر 
بـه عنـوان زوج، مشـخصتر، داری تعریـف و تابع سلسـله مراتب می شـود. اگر 
زن و شـوهر هـر دو بـه شـبکه ای متراکـم تعلـق داشـته باشـند و این شـبکه ها 
حفـظ شـوند، ازدواج صرفـاً بـه همیـن روابـط موجـود تحمیـل می شـود؛ بـه 
نحـوی کـه زوجیـن فقط بـه سـوی فعالیت هایی کشـانده می شـوند که شـبکه 
انعطاف ناپذیـر نقش هـا  ایـن حالـت تفکیـك خشـك و  مجـاز می دانـد. در 
امکانپذیـر می شـود؛ زیـرا زوجیـن هـر دو قادر به کسـب حمایـت از خارج از 
حیطـۀ خانـواده خواهند شـد؛ بنابراین، نظریۀ شـبکه بر روابط زوجین و شـبکۀ 
خویشـاوندی تأکیـد دارد و بیـان می کنـد کـه هرچـه روابط بین شـبکه کمتر و 
سسـتتر باشـد، زوجیـن وظایف خـود را بهتر انجـام می دهند )خلیلـی، 1390: 
127(. عکـس ایـن قضیـه هـم می توانـد اتفـاق بیافتـد؛ هرچه شـبکۀ تعامات 
کمتـر متراکـم باشـد، نقش هـای مردانـه و زنانـه نشـانگر جدایـی و تفکیـك و 
تمایـز خواهنـد بـود )سـگالن، 1388: 255(. وجـود شـبکۀ قـوی مانـع اتخـاذ 
تصمیمـات الزم از سـوی زوجیـن می شـود، زیرا در حضور شـبکه های متراکم 
زوجیـن بایـد بر اسـاس شـرایط و روابط شـبکه عمـل کنند و دخالـت دیگران 
را در زندگـی خـود قبـول نماینـد. این مسـئله می توانـد زمینۀ بـروز اختافات 
را بـه وجـود آورد و در نتیجـۀ دخالـت دیگـران، خانـواده دچار انحال شـود 

)ملتفـت، 1381: 34(. 
وجود . 4 از  ناشی  را  خانواده  استحکام  نظریه،  این  همسری:  همسان  نظريۀ 

ویژگی های همسان میان زن و شوهر می داند. همسانی میان دو فرد، نه تنها آنان 
را به سوی یکدیگر جذب می کند؛ بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوار می سازد 
و برعکس، ناهمسانی میان دو همسر سرچشمۀ کشمکش های خانوادگی است 
)اسحاقی و همکاران، 1391: 107(. ارتباط متقابلی که ممکن است بین دو یا 
چند انسان شکل بگیرد، زمانی پایدار خواهد بود که هر کدام از آنها با احترام 
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به تفاوت های معقوالنه ای که وجود دارد بنگرند و تفاوت های اخاقی، عقانی، 
احساسی و اجتماعی مابین را درک کنند. همسان بودن دو انسان از لحاظ عقیده، 
آرمان، ایدئولوژی و خواسته های مادی و غیرمادی نه تنها سبب می شود تا آنها 
در دایرۀ ارتباطی، درک یکسانی داشته باشند؛ بلکه سبب تداوم و پایداری ازدواج 
آنها می شود. همسانی ها ممکن است اشکال متفاوتی داشته باشند؛ دسته ای از 
آنها به اندیشه ها و آرمان های درونی یك فرد، مانند همسانی عقیده و دسته ای 
دیگر به جسم، سن، تحصیل و اخاق راجع است؛ دسته ای نیز ممکن است در 
سطح روابط اقتصادی و خانوادگی باشد و دسته ای دیگر، وجه تمایز اجتماعی 

یا پایگاه اجتماعی- اقتصادی را به چالش بکشاند )خلیلی، 1390: 125(. 

فرضیه های تحقیق
بین سابقۀ اعتیاد زوجین و درخواست طاق رابطه وجود دارد.. 1
بین میزان تحصیات زوجین و درخواست طاق رابطه وجود دارد.. 2
بین اختال جنسی زوجین و درخواست طاق رابطه وجود دارد.. 3
بین نسبت فامیلی زوجین و درخواست طاق رابطه وجود دارد.. 4
بین آشنایی قبلی زوجین و درخواست طاق رابطه وجود دارد.. 5
بین سن زوجین و درخواست طاق رابطه وجود دارد.. 6
بین تعداد فرزندان و درخواست طاق رابطه وجود دارد.. 7

روش شناسی پژوهش
مطالعۀ حاضر که اطاعات آن از میان 844 پروندۀ مربوط به زوج هایی که از همدیگر 
طاق گرفته اند، به دست آمده است، از نوع کمی و توصیفی است. جامعۀ آماری آن 
نیز شامل کسانی است که در سال های 1390 تا 1394 از همدیگر طاق گرفته و به 
مراکز بهزیستی یا نهادهای کاهش طاق شهرستان های استان ایام مراجعه کرده اند 
و پرونده دارند. اطاعات مربوط به این زوج ها با استفاده از پرسشنامۀ معکوس در 
قالب چك لیست های مربوط، تهیه، استخراج و طبقه بندی شد و به روش تحلیل 
ثانویه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و 

ناپارامتریك مجذور خی دو استفاده شد.

 ابراهیم میرزایی- معصومه موسی زاده- محبت محبی
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توصیف و تحلیل داده ها
الف( توصیف داده ها

 وضعیت ازدواج و طاق در اسـتان ایام و مقایسـۀ آن با نسـبت ازدواج به طاق1  
کل کشـور در سـال های 1390 تا 1395: با مقایسـۀ آمار طاق و ازدواج و نسـبت 
ازدواج بـه طـاق می تـوان مسـئلۀ اجتماعی بـودن آنها را تشـخیص داد. نسـبت ها 
در جدول شـمارۀ 2 حاکی از آن اسـت که تغییرات همزمان کشـوری و اسـتانی در 
یك راسـتا هسـتند؛ به صورتی که نسـبت ازدواج به طاق در کل کشـور و اسـتان 
در یك دورۀ پنج سـاله تقریباً به نصف رسـیده اسـت؛ چنانکه این نسـبت در سـال 
1390 در کل کشـور و اسـتان ایـام بـه ترتیـب 6/1 و 13/9 بـوده و در پایان سـال 
1395 ایـن نسـبت بـه ترتیب به 3/9 و 7/3 رسـیده اسـت؛ یعنـی در مقابل ثبت هر 

3/9 ازدواج کشـوری و 7/3 ازدواج اسـتانی یك طاق ثبت شـده اسـت.

جدول شمارۀ )2(. وضعیت طالق و ازدواج در استان و کشور

                                  سال
وضعیت طاق

*139013911392139313941395 و ازدواج در استان و کشور

745969586558571858105119تعداد ازدواج در استان ایام

537637618583743825تعداد طاق در استان ایام

6/15/55/04/44/23/9نسبت کشوری ازدواج به طاق

13/910/910/69/87/87/3نسبت استانی ازدواج به طاق

منبع: سالنامۀ آماری سازمان ثبت احوال کشور )1395(

در  ايالم:2  استان  اجتماعی - جمعیتی طالق گرفته ها در شهرستان های   ويژگی های 

1. تعداد ازدواج ثبت شده در برابر هر یك طاق ثبت شده است.
* اطاعات کشوری مربوط به نه ماه از سال است.

2. آمار مربوط به شهرستان بدره با توجه به اینکه تازه از شهرستان دره شهر منفك گشته، جزو شهرستان دره شهر 
آمده است. از شهرستان های چرداول و آبدانان نیز علی رغم تاش فراوان اطاعاتی به دست نیامد.

تحلیل ثانویۀ علل وقوع طالق در استان ایالم...
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جدول شمارۀ 3 بیشترین مقدار فراوانی پرونده ها به ترتیب مربوط به مراکز بهزیستی 
درصد(،   13( دره شهر  درصد(،   29( ایام  درصد(،   31/50( ایوان  شهرستان های 
دهلران )12/50 درصد(، مهران )9 درصد( و ملکشاهی )5 درصد( است که کمترین 

مقدار فراوانی طاق گرفته را به خود اختصاص داده اند.

جدول شمارۀ )3(. توزيع جغرافیايی افراد طالق گرفته از سال 1390 تا 1394

     در جـدول شـمارۀ 4 مشـاهده می شـود کـه بـه طـور کلـی و بـا تجمیـع هر دو 
جنـس، گـروه سـنی بـاالی 30 سـال از بیشـترین فراوانـی واقعـۀ طـاق برخوردار 
اسـت؛ بـه صورتـی کـه 26/50 درصـد از زنـان طـاق گرفتـه و 41/90 درصـد از 
مـردان طـاق گرفتـه مربـوط بـه این گروه سـنی اسـت. کمتریـن میـزان فراوانی با 
تجمیـع هـر دو جنـس نیـز متعلـق بـه گـروه سـنی زیر 15 سـال اسـت. بـه لحاظ 
متغیـر سـطح تحصیـات هم بـا تجمیع هـر دو جنس بیشـترین فراوانـی مربوط به 
گـروه تحصیلـی دیپلم بـا 80/15 درصد می باشـد و گـروه تحصیلی فوق لیسـانس 

و دکتـرا بـا 8/54 درصـد کمتریـن فراوانـی را به خـود اختصاص داده اسـت. 

درصدفراوانی پروندهنام شهرستان
24629ایام

26631/50ایوان

11113دره شهر

10612/50دهلران

415ملکشاهی

749مهران

844100جمع

 ابراهیم میرزایی- معصومه موسی زاده- محبت محبی
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جدول شمارۀ )4(. توزيع جامعۀ آماری بر حسب متغیرهای سن و جنس1 

1. در این قسمت با توجه به اینکه تمام جزئیات پرونده ها در دسترس نبود و بعضی پرونده ها ناقص بود،n های متفاوت داریم. 

مقوالت، فراوانی و درصد متغیرمتغیر

سن هنگام 
ازدواج

زوجه

20/50زیر 15 سال
1513018/11 تا 19 سال
2019227/05 تا 24 سال
2519627/84 تا 29 سال
18426/50باالی 30 سال

704100جمع کل

زوج

--زیر 15 سال
15314/40 تا 19 سال
2013318/90 تا 24 سال
2524534/80 تا 29 سال
29541/90باالی 30 سال

704100جمع کل

تحصیات

زوجه

395/47بیسواد
7810/95ابتدایی

12016/82راهنمایی
28039/25دیپلم

16022/47فوق دیپلم و لیسانس
365/04فوق لیسانس و دکترا

714100جمع

زوج

436بیسواد
578ابتدایی

15722راهنمایی
29240/90دیپلم

14019/60فوق دیپلم و لیسانس
253/50فوق لیسانس و دکترا

714100جمع

تحلیل ثانویۀ علل وقوع طالق در استان ایالم...
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     در جدول شـمارۀ 5، بیشـترین فراوانی مربوط به زوجین بدون فرزند با 48/60 
درصـد و کمتریـن فراوانـی متعلـق به زوجیـن دارای 5 فرزند اسـت بـا اختصاص 
1 درصـد. بـه لحـاظ وضعیت سـابقۀ آشـنایی نیـز 57/53 درصد از زوجین نسـبت 
بـه هـم آشـنایی قبلـی داشـته اند و در ارتباط بـا وضعیـت فامیلی نیـز 57 درصد از 
زوجیـن طاق گرفتـه بـا هم نسـبت فامیلی نداشـته اند. بـه لحاظ وضعیـت بومی یا 
غیربومـی بـودن هـم نتایـج نشـان می دهنـد کـه عمـدۀ طاق گرفته ها به طـور کلی 

بومـی شهرسـتان )محـل تولد( یـا محل زندگـی )61 درصـد( بوده اند.

جدول شمارۀ )5(. توزيع آماری بر حسب تعداد فرزندان، آشنايی قبلی و نسبت فامیلی

     نتایـج جـدول شـمارۀ 6 نشـان می دهـد کـه سـابقۀ جـرم در بین زوج ها بیشـتر 
از زوجه هـا بـوده اسـت. بـه لحـاظ متغیـر اعتیـاد نیـز بیشـترین فراوانـی بـا تعداد 
197 نفـر متعلـق بـه مـردان اسـت و به لحـاظ اختال جنسـی تقریباً هـر دو جنس 

درصدفراوانیمقوالت متغیرمتغیر

تعداد فرزندان

40248/60بدون فرزند
118121 فرزند
214417/40 فرزند
37810 فرزند
4152 فرزند
581 فرزند
828100جمع کل

آشنایی قبلی زوجین
41657/53بلی
30742/47خیر

723100جمع کل

نسبت فامیلی زوجین با یکدیگر
31143بلی
41257خیر

723100جمع کل

بومی بودن یکی از زوجین
37161بله
24239خیر

613100جمع کل
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وضعیت مشـابهی را نشـان می دهنـد و اختاف چندانـی ندارند. مردانـه بودن جرم 
و اعتیـاد از یك سـو نشـان دهندۀ دسترسـی و فرصت بیشـتر مـردان در جامعه و از 
طرفـی بیانگر وجود مسـئولیت بیشـتر آقایان اسـت که مجبور می شـوند بـه راه های 

غیرقانونی و مجرمانه متوسـل شـوند. 

جدول شمارۀ )6(. توزيع آماری طالق گرفته ها بر حسب سابقۀ جرم، اعتیاد و اختالل جنسی

          

                          مقوالت

   متغیرها

فراوانی مقوالت متغیر

زوجزوجه

خیربلهخیربله

11528357-سابقۀ جرم
7319197140سابقۀ اعتیاد

1238211338اختال جنسی
19816236835فراوانی

تحلیل ثانویۀ علل وقوع طالق در استان ایالم...
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جدول شمارۀ )7(. توزيع آماری بر حسب نحوۀ مراجعه، اقدام به طالق و علل درخواست طالق

     چنانکـه در جـدول شـمارۀ 7 مشـاهده شـد، عمـدۀ زوجیـن )83 درصـد( از 
طریـق دادگاه هـا بـه مراکـز کاهش طـاق و بـرای اقدام به طـاق معرفی شـده اند. 
بیشـترین فراوانـی افـرادی کـه مبـادرت و اقـدام بـه طـاق کرده انـد نیـز متعلق به 
هـر دو جنـس و زوجیـن به صورت مشـترک اسـت. در ارتباط با علل درخواسـت 
طـاق از سـوی زوجیـن، علـل چندگانـه و پراکندۀ جزئی شناسـایی گردیـد که به 
چنـد دسـته و عامـل، تقسـیم و از همدیگر تفکیك شـدند و در نهایـت به 10 عامل 

درصدفراوانیمقوالت متغیرمتغیر

نحوۀ مراجعه به مراکز 
کاهش طاق

11717خودمعرف
57083دادگاهی
687100جمع کل

شخص اقدام کننده به 
طاق

18126زوجه
14020زوج

38054زوجین
701100جمع کل

علل درخواست طاق

21526فقدان تفاهم فرهنگی - اخاقی
17421اعتیاد به مواد مخدر

13416دخالت اطرافیان
283/5ضرب و شتم

708/5مشکات اقتصادی
8210ارتباط نامشروع

364/5عقیم بودن
152زندانی بودن همسر

597/5سوء ظن
91بیماری روانی

822100جمع کل

 ابراهیم میرزایی- معصومه موسی زاده- محبت محبی
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اکتفـا شـد کـه از بیـن این عامل هـا، فقـدان تفاهم فرهنگـی- اخاقـی )26 درصد( 
و اعتیـاد بـه مـواد مخدر )21 درصد( بیشـترین علت درخواسـت طـاق را به خود 

اختصـاص دادنـد و کمتریـن عامـل نیز مربـوط بـه بیماری های روانـی بود.

ب( تحلیل داده ها
بـر اسـاس نتایـج تحلیل هـای دو متغیـری و بـا توجـه بـه اطاعات جدول شـمارۀ 
8 می تـوان گفـت کـه شـکل گیری واقعـۀ طـاق در اسـتان ایـام با مجموعـه ای از 
علـل در ارتبـاط اسـت. از مجمـوع فرضیه هـای هفتگانـه، 6 فرضیـه تأییـد شـد که 
نتایـج در جـدول نشـان از معنـادار بـودن آنهـا دارد. فرضیـۀ ارتبـاط بیـن اختـال 
جنسـی و علـت درخواسـت طاق تأیید نشـد؛ همچنیـن نتایج نشـان داد که وجود 
»سـابقۀ اعتیـاد«، به ویـژه در بیـن گروه مـردان، متغیر »میزان تحصیـات« بخصوص 
در گـروه تحصیلـی دیپلـم و وجـود نسـبت فامیلـی و آشـنایی قبلـی از جمله علل 
شـکل گیری واقعـۀ طـاق هسـتند. بـه لحـاظ متغیـر »سـن« نیـز معنـاداری بـه این 
صـورت بـود کـه در بیـن زنان در گروه های سـنی 20 تـا 24 و 25 تـا 29 و در بین 
مـردان در گروه سـنی 25 تا 30 سـال بیشـترین طـاق اتفاق افتاده اسـت. به لحاظ 
متغیـر »تعـداد فرزنـدان« هـم معنـاداری نشـان داد کـه بیشـترین علـل درخواسـت 

طـاق متعلـق بـه زوجینی اسـت که بـدون فرزند هسـتند. 

جدول شمارۀ )8(. سنجش رابطۀ علل طالق با متغیرهای مستقل تحقیق

خی دوفرضیات تحقیقردیف
 X2

D.f معنادار بودن
Sig

ضریب توافق 
کرامر

Cramer's V 
Coefficient

10/37330/0020/3451سابقۀ اعتیاد1
18/353100/0000/2467میزان تحصیات2
9/88230/7230/1622اختال جنسی3
19/88220/0000/3303نسبت فامیلی4
17/57520/0000/1845آشنایی قبلی5
8/64880/0000/2215سن زوجین6
12/11850/0000/1790تعداد فرزندان7

تحلیل ثانویۀ علل وقوع طالق در استان ایالم...
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بحث و نتیجه گیری
خانـواده مجموعـه ای از افراد خویشـاوند اسـت که بـر اسـاس ازدواج پدید می آید 
و اعضـای آن بـا شـبکه ای از روابط، انتظـارات و تعهدات متقابل بـه یکدیگر پیوند 
می خورنـد و زیـر یـك سـقف زندگـی می کننـد. بـه واسـطۀ ایـن نهـاد اسـت کـه 
انسـان ها در پرتـو نظامـات هنجـاری و ارزشـی مقبـول جامعـه بـا یکدیگـر ارتباط 
برقـرار می نماینـد و محیطـی ایمـن را بـرای یکدیگـر فراهـم می کننـد. یکـی از 
مهمتریـن مکانیزم هـای ایجـاد، تـداوم و گسـترش نهـاد خانـواده، ازدواج اسـت. تا 
قبـل از شـکل گیری تحـوالت مدرنیته، سـاختار، نظـام و نقش های نهـاد خانواده از 
یـك نظـم هماهنـگ برخـوردار بـود؛ اما با شـکل گیری تحـوالت و گـذر از دوران 
سـنت بـه دوران مدرنیتـه، نهـاد خانـواده هـم در سـطح کان )جهانـی( و هـم در 
سـطح کشـورهایی همچون ایران، البته با تفاوت هایی، دسـتخوش چالشـهایی شـد. 
یکـی از چالش های مهمی که گسـترش آن به شـکل مسـئله ای اجتماعـی درآمده و 
گریبان گیـر عـدۀ زیـادی از خانواده هـا و افراد شـده و بـه طور کلی فروپاشـی نهاد 
خانـواده را تسـهیل و تسـریع کـرده اسـت، واقعۀ طاق اسـت که امـروزه تهدیدی 
جـدی علیـه بنیـان خانواده به شـمار می رود. اسـتان ایـام یکی از اسـتانهای مرزی 
و محـروم کشـور بـه لحـاظ شـاخص های توسـعۀ اجتماعـی- اقتصادی اسـت که 
در تناظـر بـا کل جامعـۀ ایـران، وضعیـت در حـال گذر بودن از سـاختار سـنتی به 
مـدرن را تجربـه می کنـد. یافته هـای پژوهشـی در مورد طـاق روند مذکـور را نیز 
قابـل تبییـن می کنـد؛ چنانکه نسـبت ها در جـدول شـمارۀ 2 حاکی از آن اسـت که 
تغییرات همزمان کشـوری و اسـتانی در یك راسـتا هسـتند؛ به صورتی که نسـبت 
ازدواج بـه طـاق در کل کشـور و اسـتان در یـك دورۀ پنج سـاله تقریبـاً به نصف 
رسـیده اسـت؛ چنانکه این نسـبت در سـال 1390 در کل کشـور و اسـتان ایام به 
ترتیـب 6/1 و 13/9 بـوده و در پایـان سـال 1395 ایـن نسـبت به ترتیـب به 3/9 و 
7/3 رسـیده اسـت. وضعیت فرسایشـی و ناسـالم گذر از سـنت، موجب کاهش و 
افـت شـدید در عوامـل و عناصـر تولیدکنندۀ سـرمایۀ اجتماعی هم در کل اسـتان و 
هم در بین خانواده ها شـده و بیاعتمادی گسـترده ای را به ارمغان آورده اسـت؛ مثًا 
نزدیـك بـه 40 درصـد از علل درخواسـت طاق از سـوی زوجین مربوط به سـوء 
ظـن بیـن شـخصی، دخالـت اطرافیـان و عوامـل فرهنگی اسـت. از دیگـر عائم و 
نشـانه های متفـاوت با این وضعیت فرسایشـی، اعتماد و توسـل افـراد و خانواده ها 
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بـه رویه هـای قانونـی - رسـمی یعنی دادگاه هاسـت که بـه معنای کم اهمیت شـدن 
منابـع اعتبـار و اقتـدار سـنتی همچـون ریشسـفیدان و بـزرگان محلی اسـت که در 
گذشـته بـا دخالـت مثبـت، نقـش مهمـی در مدیریـت و کاهـش تنش ها در سـطح 
قومـی و خانوادگـی داشـتند؛ امـروزه از ایـن امر تحت عنـوان دخالـت اطرافیان نام 
بـرده می شـود و نارضایتـی زوجیـن را به دنبـال دارد. به عنوان مثال جدول شـمارۀ 
7 نشـان می دهـد کـه نزدیك بـه 83 درصـد از زوجیـن دادگاه ها را جهـت اقدام به 
طـاق انتخـاب کرده اند که شـکل گیری ایـن وضعیت حاکی از کاهش و فرسـایش 
سـرمایۀ اجتماعـی سـنتی و فقـدان نهادهـای برخـوردار از سـرمایۀ اجتماعی مدرن 
اسـت کـه بـه واسـطۀ آنهـا افـراد بـا جمع هـای کان تـر و آموزش هـای تخصصی 
مربـوط بـه زندگـی آگاه شـوند و پیونـد بخورند. همزمـان اگر علتی چـون بیکاری 
یـا نداشـتن شـغل عامـل اعتیـاد در بیـن خانواده ها دانسـته شـود و با دیگـر عوامل 
اقتصـادی ترکیـب و جمع گـردد، نزدیك به 30 درصد از علل درخواسـت طاق را 
پوشـش می دهـد. وجـود و شـکل گیری این وضعیت خـود مؤید کم توسـعه یافتگی 
و فقـدان فرصت هـای شـغلی و اقتصادی مناسـب اسـت؛ همچنین در راسـتای این 
وضعیـت و بـه عنـوان یکی از عوامل مهـم در بچه دار بودن زوجین، جدول شـمارۀ 
5 نشـان داد کـه نزدیـك بـه 50 درصـد از طاق گرفته هـا بـدون فرزنـد بوده انـد. با 
احتمـال زیـاد می تـوان گفـت که عامـل اقتصـادی و نداشـتن هزینۀ کافـی و فقدان 
دفترچه هـای درمانـی زوجیـن کـه نیازهـای درمانـی آنـان را پوشـش دهـد، عاملی 
مهـم در نارضایتـی از زندگـی و بـا هم بودن، شکسـت زندگی و گسسـت خانواده 
اسـت؛ بنابرایـن الزم اسـت کـه نهادهای رسـمی و غیررسـمی )مانند سـازمان های 
خیریـه( به آموزش و آگاه سـازی زوجین نسـبت به زندگی زناشـویی و کمك مالی 
و اقتصـادی بـه زوجینـی بپردازند که ناتـوان از پرداخت هزینه های درمانی هسـتند؛ 
بـه طـور کلی، یافته هـای پژوهشـی، دیدگاه های جامعه شـناختی سـاختی کارکردی 
)وابسـتگی اعضـا، بحـران ارزش هـای فرهنگی، تضعیـف و وجدان جمعـی(، نظم 
)معیشـتی، تمشـیتی، معاشـرتی و تربیتی(، شـبکه )دخالـت اطرافیان و  شـبکه های 
متراکـم اختال کننـده( و همسـان همسـری )تشـابه و همسـانی در اندیشـه ها و 
ارزش هـا( را تأییـد می کنـد؛ بنابراین باید در سـطح خـرد به آگاه سـازی زوجین در 
راسـتای شـکل گیری همفکـری، درک مشـترک، همدلـی متقابل، احسـاس تعهد به 
همدیگـر و تعامـات از طریـق مبـادرت بـه گفتگـو و تعامـل پرداخته شـود. مرور 
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نتایـج همچنیـن نشـان می دهد کـه نهاد خانواده در اسـتان ایـام با بحران ارزشـی، 
تضعیـف وجـدان جمعـی، افـول و کاهـش سـرمایۀ اجتماعـی، دخالـت اطرافیـان، 

بیـکاری و اعتیاد روبه روسـت.
نتایـج پژوهش هـای اصغـری و فروغـی )1370(،  یافته هـای تحقیـق حاضـر بـا 
احمـدی و ملتفـت )1378( و مه پویـان )1354( کـه به ترتیب عدم تفاهـم و اعتیاد، 
عـدم تفاهـم زوجیـن و فقدان فرزنـد را از علل اصلی طاق می شـمارند، همخوانی 
دارد. در نهایـت و بـا عنایـت بـه یافته هـای پژوهشـی می تـوان پیشـنهادهای زیر را 

داد: ارائه 
تـاش در راسـتای کاهـش نابرابری هـای درون اسـتانی و همزمـان توجـه به - 

توسـعۀ همهجانبۀ سـایر شهرسـتان ها و کم کردن اختاف با دیگر اسـتان های 
کشور؛

ارتقـای سـطح توسـعۀ اجتماعـی - فرهنگـی در کل اسـتان و توجـه ویـژه به - 
شهرسـتان های کمتـر برخـوردار؛

آمـوزش اسـتفاده از فرهنـگ و مؤلفه هـای دینی، اسـامی و اخاقی در جهت - 
خانواده؛ تحکیم 

افزایـش تعـداد نهادهـای مدنی، آگاهی بخشـی بـه خانوادهـا در جهت کاهش - 
دخالت هـای نابجـا و ایجـاد انسـجام بین خانواده هـای گسسـته از بخش های 

سـنتی- غیررسـمی و جلوگیری از گسـترش آسـیب های اجتماعی؛
 انجام اقدامات فرهنگی در راستای نشان دادن قبح اجتماعی طاق؛ - 
آگاهـی دادن بـه افـراد جامعـه و خانواده هـا، بخصـوص جوانـان نسـبت بـه - 

پیامدهـای ازدواج بـا وضعیـت اجتماعـی- اقتصـادی متفـاوت و ناهمسـان؛
آگاه کـردن افـراد بـه ویژگي هـا، انتظـارات و نقش هـاي زن و شـوهري و - 

زوجیـن؛ شـخصیتي  تفاوت هـاي 
کمـك بـه تقویت نظـم در خانـواده از طریق برگـزاری کارگاه های آموزشـی، - 

فرهنگـی و مشـاوره ای هـم قبـل از ازدواج و هـم در طـول زندگـی کـه بـه 
همدلـی، همفکـری، همبختـی و همگامـی زوجیـن منجر شـود؛

کمـك اقتصـادی و مالـی بـه زوجینی کـه ناتـوان از تأمین هزینه هـای درمانی - 
و بهداشـتی مربـوط بـه نابـاروری هسـتند و برخـوردار کردن آنها از پوشـش 

بیمه ای.
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