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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین طالق با رویکرد آنومی اجتماعی دورکیم در شهر کرج انجـا  شـدا ا.ـتز ا     

ذارد و پیامدهای  یادی بـرای ناـا    گ تأثیر می ها آنجا که طالق بر  ندگی فردی و اجتماعی افراد و خانوادا
شـودز پژوهگـاراا ا  پـارادایم وات یـت اجتمـاعی و بـا        اجتماعی دارد، این مسئلۀ اجتماعی بااهمیت تلقی می

منزلۀ روش  به« پیمایش»اندز ا   منزلۀ وات یت اجتماعی پرداخته گرایی به برر.ی و تبیین طالق به رویکرد اثبات
ا.تفادا شدا ا.ـتز جام ـۀ آمـاری را    « نامه پر.ش»آوری اطالعات نیز ا  ابزار  رجوع به وات یت و برای جمع

گویاا در  نفر ا  پا.خ 404گیری احتمالی، اطالعات  دهندز به روش نمونه تما  متأهالا شهر کرج تگکیل می
نیـز ا   هـا   آوری و بـرای تللیـل دادا   کنندگاا به طـالق( جمـع   کنندگاا به طالق و غیر اتدا  دو گروا )اتدا 

 های ا.تنباطی و رگر.یوا چندمتغیرا و تللیل مسیر ا.تفادا شدا ا.تز  های توصیفی، آمارا جدول
کننـدگاا   درصد را غیراتـدا   5/49کنندگاا به طالق و  گویاا را اتدا  درصد پا.خ 5/50درمجموع 
ین فراوانـی طـالق بـه    .ال ا.ت که بیگـتر  69.ال تا  16گویاا ا   دهندز دامنۀ .نی پا.خ به طالق تگکیل می

.ال مربوط ا.تز مدل نهایی تللیل مسیر حاکی ا  ارتباط م نادار متغیرها بـا اتـدا     45تا  25های .نی  گروا
درصـد   51و  34به طالق ا.ت؛ بدین م نی که متغیرهای آنومی اجتماعی و ار یابی هزینه و فایدا، به ترتیب 

درصد بر اتدا  به طالق تأثیر  37د و متغیر احساس ت لق اجتماعی بر اتدا  به طالق تأثیر مثبت و افزایندا دارن
 منفی و کاهندا داردز

 خانوادا، طالق، آنومی اجتماعی، ار یابی هزینه و فایدا، احساس ت لق اجتماعیز های کلیدی: واژه
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Abstract  

The present study aimed to explain divorce based on Durkheim's social anomie 

approach in Karaj. As divorce affects the lives of individuals and families  beside 

many consequences for the social system, it is therefore considered as an important 

social issue. The researchers have studied and explained divorce as a social reality in 

view of the paradigm of social reality with a positivist approach. "Survey" was used 

as a method of referring to reality and a "questionnaire" was used to collect 

information. The statistical population consists of all married people in Karaj. The 

information of 404 respondents was collected in two groups by probabilistic 

sampling method (divorce attempt and non-divorce attempt).The descriptive tables, 

inferential statistics, multivariate regression and path analysis were used to analyze 

the data.  

In total, %50.5 of  the respondents are divorcees and %49.5 are non-

divorcees. The age range of the respondents is from 16 to 69 years; the highest 

frequency of divorce is in the age groups of 25 to 45 years. The final model of path 

analysis showed a significant relationship between variables and attempt for divorce; 

This means that the variables of social anomie and cost-benefit assessment, 

respectively, had %34 and %51 positive and increasing effect on attempt for divorce 

- the variable of social belonging had %37   negative and decreasing effect on 

divorce. 

Keyword:  Family, Divorce, Social anomie, Cost-Benefit Assessment, 
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 مقدمه
برر.ی طالق بدوا توجه بـه شـرایا اجتمـاعی و اتتیـادی جام ـه و نیروهـای اثرگـذار بـر         

پذیر نیستز هرچند طالق تدمتی به درا نای تاریخ خـانوادا دارد، امـا برر.ـی     خانوادا امکاا
شـدا مـرتبا    صـن تی   هـای  ای اجتماعی با رنسانس و دگرگونی منزلۀ مسئله علمی موضوع به

هـای نو.ـا ی و    ا.تز جام ۀ .نتی ایراا و عرصۀ خانوادا در اثر نفوذ تمدا غـر  و برنامـه  
هــای  مــدد تغییــرات فناورانــه، فرهناــی و اجتمــاعی ناشــی ا  آا، تغییــرات و دگرگــونی  بــه

ز شاا تاجار آغا  شـدا و تـاکنوا نیـ    ها ا   ماا ناصرالدین ای یافته ا.تز این دگرگونی عمدا
جام ۀ ایرانی در عیر حاضر در کگاکش نیروها و مسائل اجتماعی مت ددی ترار ز ادامه دارد

های دینی، اجتمـاعی و فرهناـی تـأثیر  یـادی      ای هستیم که .نت ا  یک طرف جام هداردز 
گــری فــرد ایرانــی دارد و حمایــت و عــز  دولــت و نهادهــای مــرتبا در احیــای    در کــنش

کم در بخگـی ا    ها و اهمیت آا د.ت دهندة ماندگاری .نت اهای .نتی و دینی، نگا ار ش
جام ه ا.تز نیروی اثرگذار دیار، مدرنیته و تجدد ا.تز فراینـدی کـه در آا تقسـیم کـار     

تــری را بــرای رتابــت افــراد فــراهم کــردا و   تــدریو و مســتمرای  مینــۀ منا.ــب اجتمــاعی بــه
ی ایجاد کـردا ا.ـتز بـه ناـر     های فردی و آ ادی و های جدیدی برای تلقق آرماا فرصت

های نوین  (ز با ظهور ر.انه1374دورکیم تجدد موجب فردیت نوظهور شدا ا.ت )خوشرو، 
ویـژا   های ایرانی بـه  ارتباطی و اطالعاتی، و د.تر.ی و تبادل آ اد اطالعات، فردیت خانوادا

رهـا و .ـبک   ها، هنجا ها، ار ش  ناا، ظهور و برو  بیگتری یافته ا.ت و ا  این طریق نارش
طور چگمایری تغییر کردا ا.تز مسئلۀ دیاری که چند .الی ا.ت  و .یاق  ندگی مرد  به

درپـی اتتیـادی ا.ـت کـه      خیزهای پـی  و ها و افت جام ۀ ایراا با آا مواجه ا.ت دگرگونی
آثار شدیدی بر  ندگی اتتیادی و اجتماعی مرد  برجای گذاشـته ا.ـتز فقیـر شـدا عـدة      

اندکی به افزایش فاصلۀ طبقـاتی و تعـ یق تگـر      اندو ی گروا ا و ثروته  یادی ا  خانوادا
متو.ا جام ه منجر و خانوادا بیش ا  گذشته در تأمین نیا هـای ا.ا.ـی خـود نـاتواا شـدا      
ا.تز وجود مجموع این عوامـل و متغیرهـا،  مینـه را بـرای ظهـور مسـائل مت ـدد اجتمـاعی         

کنـیمز آنـومی    یـاد مـی  « آنـومی اجتمـاعی  »ا جمله طالق فـراهم کـردا ا.ـت کـه ا  آا بـه      
  اد تمدا صن تی غر  ا.تز اجتماعی مفهومی جدید و هم

خـورد و نیروهـای    هـم مـی   در وض یت آنومیـک تنا.ـب بـین امکانـات و نیا هـا بـه      
هــای  بخــش در شـرایا بلــراا  هـای انتاــا   کننــدة بیرونـی و تیدوبنــدها و ملــدودیت  تناـیم 

هـا و   دهد و در این شرایا تنا.ب آر وها و خوا.ـته  میاتتیادی اثرگذاری خود را ا د.ت 
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(زدر ایـن شـرایا جام ـه    1389 .االر ادا، ۀ، ترجم1897 خورد )دورکیم، هم می امکانات به
طور آنـی خـود    تواند به باید در تربیت اخالتی خود تجدیدنار کند و ا  آنجا که جام ه نمی

تواننـد بـا    هماهنـ  .ـا د، بنـابراین نمـی     را با .ا ی کند و افراد را با  ندگی نو، همسـا  و 
 ۀ، ترجمـ 1897 شرایطی کـه برایگـاا پـیش آمـدا ا.ـت خـود را .ـا گار کننـد )دورکـیم،         

هـای افـراد .ـیر     (ز در شرایا رونق و رفاا اتتیادی نیـز آر وهـا و خوا.ـته   1389 .االر ادا،
یا هـا  مراتـب ن  کند و چوا شرایا  ندگی عوض شدا ا.ت مقیـاس .لسـله   ص ودی پیدا می

تواند خود را با شرایا اجتماعی تغییر، منطبـق کنـد و ا  آنجـا کـه جانگـین شـدا یـک         نمی
بنـدی شـود، تـا     مقیاس جدید نیز به  ماا طوالنی نیا  دارد تا در وجداا عمومی ا  نـو طبقـه  

د.ـت   اند بتوانند ت ـادل خـود را بـه     مانی که نیروهای اجتماعی که به این صورت آ اد شدا
بنـدی   ها نامگخص باتی خواهـد مانـد و هرگونـه تاعـدا     ش مرتبا با هریک ا  آاآورند ار 

دانـد چـه چیـز در.ـت و چـه چیـز        شود و در ایـن صـورت انسـاا نمـی     برای مدتی ملو می
آور نبودا هنجارهای .نتی  (ز الزا 1389 .االر ادا، ۀ، ترجم1897 نادر.ت ا.ت )دورکیم،

.ب با شرایا جدید در کگور ا  طرف دیار طرف و جایازین نگدا هنجارهای متنا ا یک
موجب .ردرگمی و بالتکلیفی مرد  شدا ا.ـتز بـرهم خـوردا ت ـادل اتتیـادی و وجـود       

های اجتماعی و ملرومیـت نسـبی شـدید بـین مـرد  و       های اجتماعی موجب مقایسه نابرابری
سـاس  ها شدا ا.ت و هرکسی شـرایا خـود را بـا دیاـراا مقایسـه و ار یـابی، و اح       خانوادا

پرورانـدا   نگـدة  یـادی در .ـر     کندز در این صورت آمال و آر وهـای ملقـق   عدالتی می بی
شدا که امکاا د.تیابی به آا در شرایا ف لی میسر نیستز خانوادا و  ا و شوهر نیز ا  ایـن  

.ـاماا،  ا و شـوهر و آشـنایاا و بسـتااا ایـن       تاعدا مستثنی نیسـتندز در ایـن وضـ یت نابـه    
دانند تاعدا و م یار در.ت رفتار کدا  ا.ـتز چاونـه بـا یکـدیار ت امـل       ز نمیها نی خانوادا

اند و در صورت به مگکل خوردا بـا همسـر    های هم ا یکدیار کدا  کنند، نیا ها و خوا.ته
اندیگند  کنند آا چیزی را که خود می چاونه رفتار کنندز درنتیجه هریک ا  طرفین فکر می

کر.ـی بنگـانند و    کنند تا نار خود را به تار ا.ت و تالش میکنند م یار در.ت رف و عمل می
هـا و   هنجاری و بالتکلیفـی در کنـار خوا.ـت    اثبات بر.انندز این وض یت بی در.تی آا را به
ریـزد و   مـی   هـم  بستای میاا اععای خانوادا را بـه  حدوحیر، هم نگدة بی دادا نیا های پا.خ

شودز خانوادا و  ندگی  ناشویی که کـانوا   خانوادا دچار اضملالل و طالق و خگونت می
هـا تبـدیل    اعتماد، ملبت و مهرور ی ا.ت به عرصۀ خگـونت و جنـ   وجـین و خـانوادا    

شدا ا.ت و روابا  وجین بیش ا  همـه کـاالیی و مـادی شـدا و ملا.ـبۀ .ـود و  یـاا در        
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ا.ـت  ه رأس کنش  وجین ترار گرفته ا.تز عرصۀ خانه و خانوادا و  ندگی  ناشویی مدت
ها مـدتی پـس ا  ا دواج    با مگکل جدی مواجه شدا ا.تز روابا  ناشویی در بسیاری ا   وج

رغـم  یسـتن  یـر .ـقفی      هـا علـی   شـودز بسـیاری ا   وج   با بلراا مواجه و به طالق منجـر مـی  
یابـد و ا    مگترک به دالیلی امکاا جدایی تانونی ندارند و  ندگی مگترک به اجبار ادامـه مـی  

های ایرانی با ایـن مگـکل    توجهی ا  خانوادا شود که بخش تابل طالق عاطفی یاد میاین امر به 
هـای اخیـر و    هـا در .ـال   اندز باتوجه به افزایش .طح تلییالت و .رمایۀ فرهنای خانم مواجه

ها نیز در مقایسه بـا گذشـته افـزایش     ها به با ار کار، تدرت اجتماعی و اتتیادی خانم ورود آا
های اجتمـاعی و فرهناـی    ها و کلیگه نا.ب با این تغییرات، توانین و برخی .نتیافته ا.ت و مت

هــا همانــاا  هــا و چاــونای ت امــل  وجــین در خــانوادا   درمــورد برتــری مــرداا، کزهتــری  ا
طـرف دیاـر برخـی     کنـدز ا   مـی   منزلۀ مان ی در جلوگیری ا  نفوذ  ناا عمـل  پابرجا.ت و به

یت ا  نهاد خانوادا و حقوق  ناا و همانـین دخالـت نهـاد    شدا در را.تای حما توانین وضع
و ماننـد آا،  « .ـاماندهی مهریـه  »یـا  « مدیریت اتتیادی ا دواج»دولت نیز در اتداماتی مانند 

را ا  یـک ضـمانت   جای کنترل رشد مهریه، آا  کند و به نهاد ا دواج را کاالیی و دیوانی می
راد،  کنـد )تـان ی    ای پـولی صـرف تبـدیل مـی     های اتتیادی، بـه مقولـه   فرهنای دارای داللت

هـا مـوردت رض تـرار گرفتـه و      ( و .احت مرداا نیز در این فراینـد گـذار و تغییـر ار ش   1396
ر.انی بیگتر خانوادا منجر شدا ا.تز آناه در باال مطرح شـدا تنهـا بخگـی     درنهایت به آ.یب

بسـیاری ا  کارشنا.ـاا )م یـدفر،     ا  مسائلی ا.ت که خانوادة ایرانی با آا مواجه ا.تز ا  ناـر 
و ززز( جام ۀ ایرانـی در شـرایا کنـونی     1398؛ فکوهی، 1378پور،  ؛ رفیع1393؛ اباذری، 1385

بردز یکی ا  پیامدهای مهم این وض یت در کگور مسـئلۀ طـالق    .ر می در وض یت آنومیک به
هـایی کـه بـرای    رغم تلقیقات مت ددی کـه در رابطـه بـا طـالق انجـا  شـدا و نهاد       ا.تز علی

.اماندهی حو ة خانوادا شکل گرفته ا.ت، مگکالت خانوادا هماناا پابرجا.ـت و طـالق ا    
ای اجتمـاعی و بااهمیـت تلقـی     نمودهای عینی و ملموس آا ا.ت که ا  نار جام ه نیـز مسـئله  

شهرهای کگور اتوا  مهاجر  یـادی را نیـز    منزلۀ یکی ا  کالا شودز ا  آنجا که شهر کرج به می
در خود جای دادا ا.ت برر.ی ارتباط آنومی اجتمـاعی و مسـائل مـرتبا بـا خـانوادا اهمیـت       
بیگتری داردز حال .ؤال ا.ا.ـی ایـن ا.ـت کـه آیـا آنـومی اجتمـاعی بـا اتـدا  بـه طـالق در            

های شهرکرج ارتباط دارد یا خیر؟ آیا متغیرهای وا.ا و اثرگذار دیاری بـر اتـدا  بـه     خانوادا
شهر کرج مؤثرند یا خیر؟ بنـابراین هـدف اصـلی پـژوهش تبیـین طـالق بـا         های طالق خانوادا

 شهرونداا متأهل شهر کرج ا.تز رویکرد آنومی اجتماعی در
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 پیشینة پژوهش
شدا، آنومی اجتمـاعی و طـالق ا  مناـر و رویکردهـای متفـاوت       های انجا  با مرور پژوهش

گیـری آنـومی    ر.ـی علـل شـکل   ( بـه بر 1386، 1378پور ) موردتوجه ترار گرفته ا.تز رفیع
( در 1382اجتماعی در برو  رفتار آنومیک و فساد در شهر تهراا پرداختـه ا.ـتز مرجـایی )   

دهد که افزایش احساس آنومی  برر.ی .نجش احساس آنومی میاا جواناا تهرانی نگاا می
اجتماعی موجب افزایش آنومی اتتیادی، و افزایش احساس آنومی اجتمـاعی و اتتیـادی،   

( در 1388حسـینی )  های کوثری و نجات شودز یافته به افزایش آنومی .یا.ی منجر می قای متف
ای شهر تهراا حاکی ا  آا ا.ت که میـزاا   پتانسیل آنومی اجتماعی در مناطق حاشیهبرر.ی 

گویاا در متغیرهای آنـومی فـردی، ناخگـنودی اجتمـاعی، بـدبینی اجتمـاعی و        آنومی پا.خ
( بـا برر.ـی تـأثیر    1394مجمـوع باال.ـتز طـالبی و همکـاراا )    احساس ملرومیت نسبی در

احساس آنومی بر امکـاا کـنش ارتبـاطی شـهرونداا مگـهدی، نگـاا دادنـد کـه متغیرهـای          
ای در کنش ارتباطی دارندز آ اد  کنندا وارگی نقش ت یین وا.طۀ بت تدرتی به م نایی و بی بی

ی مؤثر بـر رابطـۀ جنسـی آنومیـک     ( با برر.ی عوامل اجتماع1397ارمکی و شریفی .اعی )
هـا دچـار    پیش ا  ا دواج، به این نتیجه ر.یدند که درصورت عد  ارضای نیـا  ججوانـاا، آا  

گیری روابا جدید فـراهم   های جدید فرهنای  مینه را برای شکل شوند و با شیوا آنومی می
ــی ــاراا )  م ــتمع و همک ــدز مس ــاعی   1397کنن ــومی اجتم ــر آن ــؤثر ب ــل م ــین عوام در  ( در تبی

های شهر تهراا، برخوردها و تعـادهای فرهناـی جام ـۀ چنـدتومیتی و نبـود وفـاق        خانوادا
 دانندز هنجاری را عامل آنومی اجتماعی می

ای کیفی، اجباری بـودا ا دواج، ابـزاری بـودا     ( در مطال ه1395بند و عنایت )پنجه
ی بـین  وجـین را ا    ها و فاصلۀ  یـاد .ـن   انتخا  همسر، فرهن  شر  و حیای اغلب خانوادا

هـا   گیری رابطۀ فرا ناشویی ا  نااا مرداا و .سـت شـدا بنیـاا خـانوادا     عوامل اصلی شکل
( برآوردا نگدا انتاارات، دخالت دیاراا، 1395اندز در برر.ی نبوی و همکاراا ) برشمردا

فگار مالی و فردگرایی بـا گـرایش  وجـه بـه طـالق رابطـۀ مسـتقیم و طـول مـدت  نـدگی           
داری و پنداشت فرد ا  پایااا خود با گرایش  وجه به طـالق رابطـۀ م کـوس     دینمگترک، 

بنـدی طـالق بـه عقالنـی، اجبـاری و عـاطفی برا.ـاس         ( با .نخ1394داردز فسایی و ایثاری )
هـا را موردتوجـه تـرار دادنـدز      هـای خـاآ آا   ها و ویژگـی  ها،  مینه عاملیت افراد، خا.تااا
ت پایین رابطه با خانوادة همسر و دخالت خانوادة همسـر را  ( کیفی1394چراغی و همکاراا )

( 1393منـدگاری )  داننـدز ا  ناـر علـی     هـای اصـلی انلـالل خـانوادا مـی      کننـدا  بینـی  ا  پیش
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های .اختاری مرد.االرانه، ا.تقالل اتتیـادی و اطالعـاتی  ا و دخالـت اطرافیـاا در      مت ین
 شوندز طالق ملسو  می ندگی مگترک ا  متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر 

( در مطال ـۀ پنـل خـانوار در انالسـتاا     2002) 1های وینـ  چانـ  و هالنینـ     یافته
(BHPS

وتـت  نـاا در  نـدگی  ناشـویی افـزایش       های پارا ( حاکی ا  آا ا.ت که ف الیت2
یافته ا.ت، مرداا بیش ا   ناا ا   ندگی  ناشویی خود رضایت دارنـد، و اینکـه متغیرهـای    

با طالق رابطۀ منفی دارنـد و احتمـال خطـر طـالق در چنـد .ـال اول  نـدگی         .ن و درآمد
های  ندگی خانوادگی )ا دواج، والـد شـدا    ( تأثیر دورا2016) 3یابدز آندر.وا افزایش می

بـه طـالق برر.ـی کـردا ا.ـت و       و انلالل  ندگی  ناشویی( را بر نارش مرد  .وئد نسبت
باشـی و انلـالل  نـدگی     های غیر.ـنتی ماننـد هـم    دادهد وتوع و تکرار خانوا نتایو نگاا می

 ا.تز ها همراا بودا  به این پدیدا  ناشویی با تلمل عمومی نسبت
 

 مبانی نظری: نظریة آنومی اجتماعی دورکیم 
بسـتای اجتمـاعی و    در دیدگاا دورکیم خانوادا ا  نار تللیلی در را.تای حفـ  ناـا ، هـم   

بسـتای اجتمـاعی    نار وی خانوادا موجب تقویـت هـم  گیردز به  جام وی موردتوجه ترار می
شود و دارای کارکرد مثبت در جهت حف  ناا  و .ـا ماا اجتمـاعی ا.ـت و     در جام ه می

هـم  دا   گسترش طالق و افزایش آا در .طح و.یع، انسجا  اجتماعی را در .طح کالا بـه 
خانوادا و جام ـه را  .ا مانی خانوادگی منجر شدا ا.ت و کارکرد  و در .طح خرد نیز به بی

 کندز   با اختالل مواجه می
آفرینـی   چاـونای ظهـور و نقـش   »خود درمورد  دورکیم با مراج ه به پر.ش ا.ا.ی

(ز مدرنیتـه  18ـ17، صص 1395بر فهم خانوادا متمرکز شدا ا.ت )آ اد ارمکی، « فرد مدرا
رای جایازین تقسـیم  تدریو و مستم منزلۀ فرایندی که در آا تقسیم کار اجتماعی به و تجدد به

شـود، دو جریـاا بـه ظـاهر متعـاد را بـا خـود بـه همـراا آوردا ا.ـت: رشـد             کار طبی ی می
خودمختاری فردی و افزایش وابستای فردی؛ و اگر فردیت نوظهور تلـت ناـارت و ناـم    

(ز 1374انجامـد )خوشـرو و غالم لـی،     اخالتی جدید ترار نایرد به خودخواهی و تباهی مـی 
دا را کـانوا اخـالق، مکتـب اخـالآ، ا خودگذشـتای و وحـدت اخالتـی        دورکیم خانوا

                                                                                                                                        
1.  Chan & Halpin 

2.  British Household Panel Study 
3.  Anderson 
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گیرد، هـی    خانوادا گروهی ا.ت که تمامی وجود آدمی را دربر می»م تقد ا.ت  داند و می
کنـدز مینیـاتوری ا.ـت ا      چیز در آا با تـا  پیـدا مـی    ماندز همه چیز ا  حیطۀ آا بیروا نمی
طـور مسـتقیم    خش م ینی ا  وجود آدمی را بـه ای، برعکس، جز ب جام ۀ .یا.یز گروا حرفه

صـص   ،1391، مو.ـوی، 1969)دورکـیم،  « گیرد، ی نی آناه به حرفه مربوط ا.ت دربر نمی
بسـتای   ا.ت ت مق و تفکـر بیگـتر او دربـارة هـم      (ز آناه دورکیم دربارة طالق نوشته79ـ78

تر به .مت .ـطح  جام وی و خانوادگی ا.تز باوجود توجه به جزئیات آماری، توجه او بیگ
(ز طـالق مگـکلی اجتمـاعی    2002، 1شـود )المانـا   باالیی ا  تجزیه و تللیل ناری هدایت می

صورت کلی بلث کردا ا.تز  فقا در کتا  خودکگی بلکه دربارة آا اغلب به ا.ت که نه
ر.ـد   ناـر مـی   (ز بـه 139، آ 2002دورکیم مخالق طالق بـا رضـایت متقابـل بـود )المانـا،      

وافق و.ی ی در جهت گسترش طالق بودز او تالش کـرد تـا مگـخص کنـد     دورکیم ناراا ت
ــوعی واکــنش       ــل  وجــین  ن ــا رضــایت متقاب ــوافقی اطــالق ب ــا طــالقج ت ــت او ب کــه مخالف

ــا،  ملافاــه ــه نیســت )المان ــرد معــر ا.ــت و  139، آ 2002کاران ــرای ف (ز آ ادی طــالق ب
(ز ت داد افرادی کـه  141، آ 2002خوشبختی  وجین به نام  ناشویی بستای دارد )المانا، 

راحتـی در   اند  یاد نیست، اما ترجیلای وتتی طـالق بـه   طالق گرفته و مرتکب خودکگی شدا
شـودز جـایی کـه     د.ترس باشد اشخاآ متأهلی که مرتکب خودکگی شوند نیـز بیگـتر مـی   

تر ا.تز آ.اا بودا بیش ا  حـد طـالق کـارکرد     طالق رایو ا.ت اثر ملافاتی ا دواج کم
کنـد تنهـا    مقرراتی که فرد خودش را بداا مت هد می»دهدز  ا دواج را تقلیل می ضدآنومیک

، آ 2002)المانـا،  « بند خواهد ماند که با مقـررات دیاـری در تعـاد نباشـد     وتتی بداا پای
تواند این  شود و  ا نمی باشی موجب نقیاا  ا می (ز ا  نار دورکیم ا دواج ا  نوع هم141

وکا.ـت وظـایق خـودش را     حرمتی به  نی ا.ت که بدوا کـم  مر بینقیاا را بنذیردز این ا
 دهدز بنابراین، ا دواج تنها شـکل وحـدت جنسـی بـرای  ا     )در  ندگی  ناشویی( انجا  می

تواند بدوا شکست به خودش بنـردا د و تنهـا در ایـن صـورت ا.ـت کـه او        ا.ت که او می
(ز دورکـیم م تقـد   142آ  ،2002، کنـد )المانـا   منزلۀ فردی انسانی با ی می نقش خود را به
شکل تانونی آا مایۀ تلکیم و انسجا  اجتمـاعی و طـالق در .ـطح و.ـیع و      ا.ت ا دواج به

مناـور تقویـت انسـجا      خوردا انسجا  اجتماعی ا.ت و جام ه باید به  یاد آا موجب به هم
 رداردز ب اجتماعی به ا دواج تانونی و ر.می اهمیت بدهد و در جهت تلکیم خانوادا گا 

رو دغدغۀ اصـلی وی بنـا    اندیگۀ ملوری دورکیم منا.بات فرد با جام ه ا.تز ا این

                                                                                                                                        
1.  Lamanna 
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مناـور ایجـاد انسـجا  و     نهادا یک ناا  اخالتی جدید )برتـراری رابطـۀ فـرد بـا گـروا( بـه      
 بستای جام وی بودز  هم

ایسـتندز اگـر هـی  نـوع      شهوات بگری فقا در برابر یک نیروی اخالتی م تبر با  می
تــدار اخالتــیج م تبــری وجــود نداشــته باشــد تنهــا تــانوا جناــل فرمــانروا خواهــد بــود، و  ات

شکل حاد، ناگزیر حالتی مزمن به خـود خواهـد گرفـتز ززز     صورت پنهاا یا به جویی به .تیزا
کـم ت ـدیلش کنـد و     هدف جام ه این ا.ت که جن  میاا آدمیاا را ا میاا بردارد یا د.ت

تـر را مسـتقر .ـا د     تـر ا.ـت، تـانونی عـالی     گوید حـق بـا تـوی    یجای تانوا جنال، که مبه
 (ز10، آ 1381، ترجمۀ پرها ، 1893)دورکیم، 

عوامل اجتماعی مؤثر بر طالق ا  دیدگاا دورکیم )دیـدگاا آنـومی اجتمـاعی او( را    
وجو کردز عوامل و متغیرهای کـالا علـل    تواا در .طوح مختلفی ا  خرد تا کالا جست می

تـر آا را نگـاا    های عمیـق  کنند و  مینه وجو می تر جست ای را در .طح و.یع اپیدایش پدید
دهندز ا  ناـر دورکـیم پایـۀ اصـلی      تر را نگاا می دهند و متغیرهای .طح خرد علل جزئی می

نیز « طالق»( که 25، آ 1386پور،  مسئلۀ اجتماعی تولید نیا  و عد  ارضای نیا  ا.ت )رفیع
عی م لولی ا  این فرایند ا.تز فرایند تولید نیـا  و عـد  ارضـای نیـا      ای اجتما منزلۀ مسئله به

هـای اتتیـادی یـا رشـد .ـریع اتتیـادی موجـب         گیـرد کـه بلـراا    بدین صورت شکل می
شودز فقـرا بـا    ای به ثروت ناگهانی و  یاد، و فقر عدة  یاد دیار در جام ه می یابی عدا د.ت

وجود  ها آر وهایی به کنند و در آا یگتر میمگاهدة وض یت خو  ثروتمنداا احساس نیا  ب
شـودز در ایـن    ناپـذیر مـی   هـا تلمـل   آید که تبل ا  آا نداشتندز بدین ترتیب فقر برای آا می

شـوند،   .ـرعت دگرگـوا مـی     ماا ناا  ار شـی و هنجـاری .ـنتی و م مـول، بـه      فرایند هم
تـدرت   شـوند  توجیهات م مول که موجـب رضـایت ا  وضـ یت موجـود و تلمـل آا مـی      

دهندز بنابراین، درپی مگـاهدة فقـرج خـود و ثـروت دیاـراا       تأثیرگذاری خود را ا د.ت می
شود و بـدین ترتیـب ا     خورد و پذیرش این وض یت برایگاا دشوار می هم می ت ادل افراد به

(ز ا  نار دورکیم آناه موجـب مسـائل و   1386پور،  شوند )رفیع وض یت موجود ناراضی می
شـود نـه فقـر یـا رفـاا اتتیـادی بلکـه ناگهـانی بـودا تغییـرات و            اعی مـی هـای اجتمـ   بلراا
خوردا ت ادل ناشی ا  آا ا.تز اگر تغییرات کنْد و تدریجی باشد انساا خود را با آا  برهم

شود و  می کند، اما تغییرات ناگهانی و .ریع موجب .ردرگمی و بالتکلیفی انساا  منطبق می
تغییرات هماهن  کندز اما در این فرایند حلقـۀ وا.ـا تبـدیل     تواند خود را با این انساا نمی

هـا و   هـای اتتیـادی یکـی لـزو  تنا.ـب بـین نیا هـا، خوا.ـته         های اجتماعی به بلراا بلراا
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 (ز 1396ناپذیر انساا ا.ت )نایبی و همکاراا،  امکانات و دیاری تمایالت ناملدود و .یری

یـا حتـی بـه  نـدگی ادامـه دهـد، ماـر        تواند شادماا باشد  ای نمی هی  موجود  ندا»
عبـارت دیاـر، اگـر بـیش ا       اینکه نیا هایش به حد کـافی متنا.ـب بـا امکانـاتش باشـدز بـه      

هـایش .ـرکو     طور ممتد خوا.ته امکاناتش بخواهد، یا صرفای چیز دیاری را طلب کند، به
، 1897 م،)دورکـی « خـوبی انجـا  دهـد    تواند بدوا درد و رنو کار خـود را بـه   شود و نمی می

ناپـذیر   نار دورکیم تمایالت انساا ناملدود و .ـیری  (ز به290 ، آ1389 ،.االر ادا ۀترجم
 های بیرونی نیا  ا.تز   کنندا ا.ت و برای ت ادل بین امکانات و تمایالت ناملدود، به تنایم
ای کـه حـاکی ا  ملـدویت     نه در .رشت اندامی، نه در .رشت روانی انساا، نگـانه 

ها به خود فـرد وابسـته   تواا پیدا کرد ززز درنتیجه تا آا اندا ا که آا ا باشد، نمیهاین گرایش
کنندة بیرونـی، ظرفیـت    نار ا  هر نیروی تنایم باشندز صرف هستند غیرملدود اناملدود  می

توانـد   انتهایی ا.ت که هی  چیز نمـی  مثابۀ یک گودال بی و توانایی و حسا.یتگاا در خود به
اما این حالت هم، اگر هی  چیز خارجی نتواند این توانایی حسا.ـیت را مهـار   آا را پر کندز 

، ترجمـۀ  1897کند، این احسا.ات چیزی جز یک منبع رنـو و نـاراحتی نیسـت )دورکـیم،     
 (ز292، آ 1389.االر ادا، 

ها و تمایالت بر عهدة جام ـه   بنابراین وظیفۀ کنترل و اعمال ملدویت بر این خوا.ته
کند و بداا وابسـته ا.ـتز دورکـیم     ای ا.ت که فرد در آا  یست می اجتماعیهای  یا گروا

 کندز   گونه توصیق می شرایا یک جام ۀ باثبات و عادی )نرمال( را این
نگـدا    صـورت حقـوتی تناـیم    نامۀ وات ی وجود دارد که هرچند همیگه بـه  یک ناا 

طـور مگـروع    اجتماعی بـه  ا.ت، ولی با صراحت نسبی، حداکثر میزاا رفاهی را که هر طبقۀ
طـور مـبهم ا     کند ززز هرکس در فعای ف ـالیتش بـه   در آر وی ر.یدا به آا ا.ت ت یین می

بخگـد و بـه هـی      هایش را پیش برد، وات یـت مـی   تواند بلندپروا ی حد نهایی که تا آنجا می
یـروی  و اگر به تواعد احتـرا  باـذارد و ا  اتتـدار جم ـی پ    « وجه آر ویی بیش ا  آا ندارد

یابـد متـأثر ا  برخـی     ا  شهرونداا تخییص مـی   کند کمال مطلو  اتتیادی که به هر د.ته
ــا و در دروا آا  ملــدویت ــه تنه ــت ک ــی   ها. ــا م ــه آر وه ــت ک ــا آ ادی در   ها. ــد ب توانن

شـود و   جوش باشند و تنها در این صورت ا.ت که هرکس با شرایطش هماهن  می و جنب
های مگروع نیسـت )دورکـیم،    پاداش م مولی ف الیت امید و آر وهایش چیزی جز دریافت

 (ز295، آ 1389، ترجمۀ .االر ادا، 1897
هــای اتتیــادی، ناــارت جام ــه و تیدوبنــدهای  ناــر دورکــیم در شــرایا بلــراا بــه
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هـم خـوردا    شـود و نتیجـۀ منطقـی ایـن فراینـد بـه       بخش و اخالتی جام ه تع یق مـی  انتاا 
هـای اجتمـاعی مت ـدد     ت که این امر به مسائل و بلرااتنا.ب آر وها و امکانات موجود ا.

 شودز   ا جمله طالق منجر می
شود، خواا این آشفتای ناشـی ا  بلـراا دردنـاک     تنها هناامی که جام ه آشفته می

هـایی کـه حـاکی ا  نفـع مـادی      آفرین اما ناگهانی باشد، بلـراا  یا ناشی ا  تلوالت . ادت
طور موتت توانـایی اثرگـذاری    ابندز در این حالت، جام ه بهی طور ناگهانی انتقال می ا.ت، به

هـا ززز را نگـاا    دهـد و در اینجا.ـت کـه صـ ود ناگهـانی منلنـی خودکگـی        را ا د.ت مـی 
هـای اتتیـادی ا.ـت کـه ترتیـب و ناـم طبقـاتی بـرهم         دهدز درواتع، در حالـت بلـراا   می
را   بـه کسـانی کـه تـا حـال آا      تری نسبت خورد و ناگهاا برخی ا  افراد در موت یت پایین می

 (ز299، آ 1389، ترجمۀ .االر ادا، 1897شوند )دورکیم،  اشغال کردا بودند، افکندا می
ا  خوا.ـت و تمـایالت خـود    »دورکیم م تقد ا.ت افراد در این شرایا بلرانی باید 

تما  جور و کنترل کنندز  و بکاهند و نیا های خود را ملدود .ا ند، ی نی خود را بیگتر جمع
رود؛ در تربیـت   شـود، ا  د.ـت مـی    ها مربـوط مـی   امتیا های ناشی ا  اثر اجتماعی که به آا

طور آنی افراد را با  تواند به اخالتی خود باید تجدیدنار و آا را با .ا ی کنند و جام ه نمی
هـا تمـرین تلمیـل بـار اضـافی ایـن منا عـه را         آا ندگی نو، همسا  و هماهن  کنـد و بـه   

توانند با شرایطی که برایگاا فـراهم   ها نمی آناه عادت نداشتند، بیامو دز بنابراین آابه  نسبت
هـا غیرتابـل اغمـاض و     شدا ا.ت، .ا گار شوند و حتـی دورنمـای آینـدة آا نیـز بـرای آا     

یافتـه   .ـوی یـک هسـتیج کـاهش     هـا را بـه   شودز ا  اینجا.ت که رنو و ناراحتی آا دشوار می
ــیش ــۀ   پ ــی تجرب ــی  ا  آنکــه حت ــند، م ــاند آا را داشــته باش ــۀ 1897)دورکــیم، « کگ ، ترجم

هـای   خوا.ـته  هـا و  (ز در شرایا رفاا اتتیادیج ناگهانی نیـز آر و 300، آ 1389.االر ادا، 
 خوردز   هم می کند و ت ادل اجتماعی مجددای به افراد .یر ص ودی پیدا می

 یت طـور دیاـری   وضـ   ها ناشی ا  افزایش ناگهانی تدرت و ثروت باشد،اگر بلراا
انـد مقیا.ـی کـه طبـق آا،      نیستز در واتع در این حال، چوا شـرایا  نـدگی عـوض شـدا    

تواند ماننـد تبـل باشـد،  یـرا خـود م یارهـا بـا         شدند، دیار نمی مراتب نیا ها تنطیم می .لسه
ای ا  مولدها باید  طور کلی .همی را که به هر طبقه کند، چراکه به شرایا اجتماعی تغییر می

هم خوردا ا.ت و یـک مقیـاس جدیـد هـم      بندی آا نیز به کند، مرتبه گگت، ت یین می رمیب
تواند فوری جانگین آا شودز به  مـاا طـوالنی نیـا  ا.ـت تـا انسـاا و اشـیا در وجـداا          نمی

بندی شوندز تـا  مـانی کـه نیروهـای اجتمـاعی کـه بـه ایـن صـورت آ اد           عمومی ا  نو طبقه



 1، سال شش، شماره 1401شناسی فرهنگی،  روان      310

 

صـورت   هـا بـه  د.ت آورند، ار ش مرتبا با هرکـدا  ا  آا  د را بهاند، بتوانند ت ادل خو شدا
شـودز در   بندی برای مـدتی ناپدیـد مـی    نامگخص باتی خواهد ماند و درنتیجه هرگونه تاعدا

داند چه چیز مقدور و چه چیز نامقدور ا.ت، چه چیزی در.ت ا.ت  این صورت انساا نمی
هـا ا   هـا هسـتند و کـدا    وع کـدا  هـا و امیـدهای مگـر   و چه چیزی نادر.ت ا.ت، خوا.ت

توانـد مـدعی هـر چیـزی باشـد )دورکـیم،        گذرندز به دنبال آا انسـاا مـی   حدوحدود درمی
 (ز299، آ 1389، ترجمۀ .االر ادا، 1897

شنا.ـی ا.ـت کـه     های مهم در جام ـه  ناریۀ آنومی اجتماعی دورکیم یکی ا  ناریه
فادا ا.ـتزجام ۀ .ـنتی برخـوردار ا     برای شرایا اجتماعی جام ـۀ کنـونی ایـراا تابـل ا.ـت     

های نو.ا ی دچار تغییر هنجاری و ار شـی شـدا    تدریو با برنامه هماهنای و ت ادل نسبی، به
هـای   هـای اجتمـاعی .ـنتی جـای خـود را بـه خـانوادا        های برخـوردار ا  شـبکه   ا.تز انساا

تی خویگـاوندی،  اندز در این .اختار جدیدز  ندگی، روابا .ـن  ای جدا ا  یکدیار دادا هسته
تدریو نفوذ و اثربخگی گذشته را ا د.ـت دادا و هنجارهـا    هنجارها و الزامات ار شی آا به

اند و جـایازینی   و تواعد اخالتی متنا.ب با تقسیم کار جدید نیز در جام ه توا  و دوا  نیافته
و و نهادینه شدا هنجارهای جدید نیز مستلز  وجـود عوامـل مت ـددی ماننـد وفـاق .یا.ـی       

ناـر بسـیاری ا  متخییـاا علـو       اجتماعی، ت ادل و ثبات اجتمـاعی و اتتیـادی ا.ـتز بـه    
( 1398، فکوهی، 1393؛ کوثری، 1393؛ اباذری، 1385؛ م یدفر، 1387پور،  اجتماعی )رفیع

جام ـۀ ایــراا در وضـ یت آنومیــک و نامت ـادل اجتمــاعی و اتتیـادی تــرار داردز وضــ یت     
ر پریگـانی و .رگگـتای ا.ـت، هنجارهـا بـا یکـدیار       آنومیک وضـ یتی ا.ـت کـه فـرد د    

دهــد  در.ـتیزند، و فــرد .ــا گاری خــود را بــا برخـی ا  هنجارهــای اجتمــاعی ا د.ــت مــی  
در تالــب آا جام ــه راهنمــای اخالتــی »(ز وضــ یتی کــه 52، آ 1383)ملســنی تبریــزی، 

پیونـدهای   های اعتقادی و تعـ یق  علت ت ارض ناا  و به« کند ض یفی برای افراد فراهم می
(ز درمجمـوع ا   2020ویکـی پـدیا،   یابـد )  اجتماعیج فرد با اجتماع، این وض یت گسترش می

ها و هنجارهای .نتی، عـد  جـایازینی م یارهـای جدیـد،      نار دورکیم دگرگونی در ار ش
هـای مـداو  اتتیـادی، عـد       کننـدة جام ـه، بلـراا    بخش و کنترل تع یق م یارهای تنایم

تزایـد   ها )تع یق اخالتیات جام ه(، رنو و ناراحتی روبه هنجارها و ار شبندی افراد به  پای
هـا و   حیر، ملرومیت نسـبی، عـد  تنا.ـب خوا.ـت     حدو و .رگگتای افراد، آر وهای بی

، ترجمـۀ  1897دورکـیم،  مثابـۀ وضـ یت آنومیـک در جام ـه ا.ـت )      نیا ها با امکانات و ززز بـه 

 (ز299، 295، 292، 290آ ، 1389.االر ادا، 
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ویژا با شرایا جام ۀ ایراا، یک نوع رفتار فرهنای، اجتماعی،  در جام ۀ آنومیک به
هـا،   اتتیادی و .یا.ی خاصی حاکم ا.تز یک ناا  ار شـی ا.ـت کـه روابـا بـین انسـاا      

کندز در این ناا  ار شـی تمـا  پیونـدهای     ها را ت یین و تنایم می های آا ها و خوا.ته ار ش
شودز ناـا    کنندا تبدیل می به روابا حسودانه و تعادآور و لذا تخریببر الفت  انسانی مبتنی

شودز درنتیجه نارضـایتی دائـم    تدریو فلو می دهد و به اجتماعی کارکرد خود را ا د.ت می
آید که در آا فرد هرگز به ثبات نخواهد ر.یدز ناا  مولـد و خودکـاری شـکل     وجود می به

 ، 1393پـور،   کنـد )رفیـع   نارضـایتی تولیـد مـی   گرفته ا.ـت کـه همـوارا حسـادت، تعـاد و      
(ز بیگــتر مــرد  ا  ناــر اجتمــاعی دچــار بالتکلیفــی، .ــردرگمی و نارانــی هســتندز 195آ 

بـاالی   رو بـه    یـی ا  تگـرهای بـاال و متو.ـاز     ها های اتتیادی موجب شدا ا.ت گروا بلراا
آمدا بـرای   پیش های های بیگتری برای گسترش ثروت خود دارند ا  فرصت جام ه که فرصت

آیند و فاصلۀ خود را ا  تگرهای دیاـر   حدوحیر درآمدهای خود بر اندو ی و افزایش بی مال
گذارندز تگرهای متو.ـاز   بیش ا  گذشته افزایش دهند و ثروت و برتری خود را به نمایش می

و ی عقـب  اند بایراا نیز که خود را ا  این تافلۀ اتتیادی و ثروت پایین و پایین جام ه و حقوق
جوار خـود هسـتند کـه     بینند ناراا وض یت خود در مقایسه با تگرها و طبقات همساا و هم می

هـای   گیری مقایسۀ اجتماعی و آر و اندز این امر موجب شکل اوضاع اتتیادی خوبی پیدا کردا
نگـدا و   حدوحیـر بـرآوردا   هـای بـی   گیـری آر و  شودز شـکل  نگدا می حدوحیر برآوردا بی

هـا منجـر    اعی به ملرومیت نسبی و نارضایتی و پرخاشـاری بـین افـراد و خـانوادا    مقایسۀ اجتم
نگـدا، احسـاس    های برآوردا های اجتماعی، آر و شودز بر این ا.اس خانوادا کانوا مقایسه می

ها و راهنمـای اخالتـی .ـنتی در     اثر شدا تاعدا شودز کم ملرومیت نسبی بین اععای خود می
هـای مت ـارض     یستی ار ش های جدید موجب هم د  و رواج ار شبین بخگی ا  جواناا و مر

یکـی ا  دالیـل     های مت ارض در خانوادا ها شدا ا.تز وجود همین ار ش در جام ه و خانوادا
هـای دینـی،    ها و ار ش دلیل نفوذ و تدرت .نت اختالف  ناشویی و طالق ا.تز در گذشته به

ــرو     وجــین  یــر فگــارهای هنجــاری و کنتــرل اجتمــاعی  ــاال تــرار داشــتند و در صــورت ب ب
تر فـراهم بـود و نیروهـای اجتمـاعی نـاظر بـر        های  ناشویی،  مینۀ جدایی و طالق کم  اختالف
منزلـه چگـم و نـاظر جام ـه و  نـدگی  ناشـویی( ورود پیـدا         ها )شبکۀ خویگاوندی بـه  خانوادا

دلیـل ظهـور و    ا اکنـوا بـه  شدندز ام کردند و با پادرمیانی و و.اطت مانع جدایی و طالق می می
تـأثیر فگـارهای .ـناین کنتـرل اجتمـاعی هسـتندز در ایـن         تـر تلـت   برو  فردیت،  وجین کـم 

وضـ یت تبـادلی ا.ـت کـه طـرفین دائمـای        منزلۀ یک شرایا ورود به رابطۀ دوجانبۀ  ناشویی به
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نـد )تـان ی   کن ها ار یابی می ها و .تاندا روابا خود را .بک و .ناین و  ندگی خود را با دادا
(ز این امر ا  یک طرف بـدین م نـی ا.ـت کـه هـر رابطـۀ  ناشـویی        21ـ20، صص 1396راد، 

توانـد گسسـته شـود؛ ا  طـرف      بدوا دخالت شبکۀ خویگاوندی و صرفای به دالیل فردی نیز می
و .ناین کردا دائمی رابطۀ خود بـا همسـر بـدین م نـی ا.ـت کـه فـرد در مـتن           دیار .بک

 نـد و چنــین   ای د.ـت مـی   اجتمـاعی بــه چنـین ار یـابی    یسـه و مسـابقۀ  اجتمـاع و در یـک مقا  
منزلۀ وض یت آنومیـک و گسـیختای اجتمـاعی ا.ـت یـا اینکـه وضـ یت         هایی خود به مقایسه

هـا و   کند؛ چنین شرایطی بداا م نا.ت کـه ار ش  نابهنجار و گسیختای اجتماعی را تگدید می
رد وفـاق در جام ـه کـارایی و اثرگـذاری     بخش و مـو  بخش و انسجا  م یارهای جم ی تلکیم

 شدت تقلیل یافته ا.تز خود را ا د.ت دادا یا اثرگذاری آا به
ــومی اجتمــاعی ا  مؤلفــه   ــاال، آن ــب ب ــه مطال  ( احســاس ملرومیــت 1هــای  باتوجــه ب

 ( احسـاس عـد  امنیـت خـانوادگی،     3نگـدا،   حدوحیـر و بـرآوردا   (آر وهـای بـی  2نسبی، 
(نا.ـا گاری منزلتـی   6فریلـات نا.ـالم در فعـای مجـا ی، و     ( ت5( ناخگنودی اجتماعی، 4

تگکیل شدا و ارتباط آا با اتدا  به طالق موردبرر.ی ترار گرفتـه ا.ـتز نکتـۀ مهـم دیاـر      
توانـد در کـاهش آنـومی     آنکه طبق د.ـتااا ناـری دورکـیم احسـاس ت لـق اجتمـاعی مـی       

گـر وارد ملا.ـبه شـدا ا.ـتز      لـه منزلۀ متغیر مداخ رو این متغیر به اجتماعی مؤثر باشد؛ ا این
متغیر مهم و اثرگذار دیار در ناریۀ دورکیم طبقۀ اجتماعی ا.تز ا  ناـر وی هرتـدر افـراد    

هـای دیاـر      تـر ا  طبقـه   تر ا.ت و بنابراین کـم  ها پایین تر باشند، .طح انتاار آا ا  طبقۀ پایین
دلیـل   به شدا ا.ت، امـا بـه  شوندز در پژوهش حاضر این متغیر نیز وارد ملا. می دچار آنومی 

هـای درآمـدی، متغیـر طبقـه اجتمـاعی ا        گویاا به .ـؤاالت و گویـه   گویی پا.خ عد  پا.خ
فرایند تللیل حذف گردیدز متغیر دیاری که وارد تللیل شدا ا.ت، متغیر ار یابی هزینـه و  

هـور و  طور که در .طور باال بیاا شدا ا.ت ا  آنجا که  وجین به دلیـل ظ  فایدا ا.تز هماا
تر تلت تأثیر فگارهای .ـناین اجتمـاعی هسـتند و ا      برو  فردیت، در مقایسه با گذشته کم

.بک و .ناین کردا و ار یابی دائمی رابطه خـود بـا همسـر در یـک فعـای      »طرف دیار 
به تگدید وض یت نابهنجار و گسـیختای  « ای و در متن اجتماع با شرایا خاآ ایراا مقایسه

یکی ا  متغیرهای مهـم و اثـر   « ار یابی هزینه و فایدا»د، در نتیجه متغیر شو اجتماعی منجر می
شود و با توجه به اهمیت ایـن متغیـر در فراینـد پـژوهش      گذار آنومی اجتماعی ملسو  می

حاضر، ارتباط آا با .ایر متغیرها به عنواا متغیر مداخله گر مورد برر.ی ترار گرفتـه ا.ـتز   
 تیویر کگیدا شدا ا.تز ا در تللیل بهمتغیرهای واردشد 1در نمودار 
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 مدل ناری پژوهش )مدل اولیه(   1نمودار 

 

 های پژوهش فرضیه
کننــدگاا و غیــر  ر.ــد آنــومی اجتمــاعی در دو گــروا اتــدا  ناــر مــی : بــه1فرضــیۀ 

بُ ـد آنـومی    6مسـتقل بـرای تجمیـع     tکنندگاا طالق تفاوت م نـاداری دارد )آ مـوا    اتدا 
 اجتماعی(ز

کننـدگاا و غیـر    ر.د احساس ت لق اجتماعی در دو گـروا اتـدا    نار می : به2فرضیۀ 
 مستقل(   tکنندگاا طالق تفاوت م ناداری دارد )آ موا  اتدا 

ر.ـد ار یـابی  وجـین ا  هزینـه و فایـدة  نـدگی در دو گـروا         ناـر مـی   : به3فرضیۀ 
 مستقل(ز tری دارد )آ موا کنندگاا طالق تفاوت م نادا کنندگاا طالق و غیراتدا  اتدا 

 

 روش 
پــژوهش حاضــر در تالــب پــارادیم وات یــت اجتمــاعی انجــا  شــدا و ا.ــتراتژی پژوهگــی،  

هـا )بلیکـی،    های منتو ا  ناریه یا انطبـاق آا بـا دادا   ا.تراتژی تیا.ی با هدف آ موا فرضیه
( و روش تلقیــق، کمــی و پیمایگــی ا.ــتز 23، آ 1392پــوری،  ، ترجمــۀ آتابیــ 1993

ها.ت که اطالعاتی دربارة متغیرها یـا خیوصـیات یکسـااج     یمایش مجموعه منامی ا  داداپ

آنومی 
 اجتماعی

ار یابی 
هزینه و 
 فایدا

اتدا  به 
 طالق

احساس ت لق 
 عیاجتما
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 ر.ــیم  هــا مــی دهــد و بــه مــاتریس دادا د.ــت مــی کــم دو مــورد یــا خیلــی بیگــتر، بــه د.ــت
نامـۀ   (ز ابـزار گـردآوری اطالعـات پر.ـش    14ـ13، آ 1376، ترجمۀ نایبی، 1995)دواس، 
های متأهل شهر کرج ا.ـت و نمونـه    ل تما  خانوادا.اخته ا.تز جم یت آماری شام ملقق 

پژوهش ا  دروا این جم یت انتخا  شدا و پژوهش حاضـر شـامل دو نمونـه ا.ـت: نمونـۀ      
هایی که  وجین در آا با هم امکاا .ا گاری و  ندگی مگترک ندارنـد   الق شامل خانوادا

نـد، و نمونـۀ   شـامل    ا و برای جدایی به دادگاا خـانوادا مراج ـه و اتـدا  بـه طـالق کـردا      
کننـد و بـرای جـدایی و طـالق اتـدا        های متأهلی که با هم  یر یک .قق  ندگی می  وج

 اندز نکردا
حجم نمونه نیز تاب ی ا.ت ا  امکانـات و مقـدورات پژوهگـار، جم یـت آمـاری و      

د.ـت آمـدا    به 384مانند آاز حجم نمونه برا.اس فرمول کوکراا و اطالعات موجود، رتم 
نفر افزایش دادا شـدا ا.ـت    430ا مگورت ا.تاداا راهنما و مگاور، حجم نمونه برابرا.تز ب

جـوا  و مخـدوش،    های نـاتص، بـی   نامه تا دامنۀ خطا به حداتل بر.دز پس ا  حذف پر.ش
 نامه موردتجزیه و تللیل ترار گرفتز پر.ش 404اطالعات 

یـا  « الـق »مونـۀ  صـورت تیـادفی و احتمـالی انجـا  شـدا ا.ـتز در ن       گیری به نمونه
گیری در تنها مرکز مگـاورة دادگـاا خـانوادة شـهر کـرج انجـا         کنندگاا طالق، نمونه اتدا 

کنندگاا طالق، شهرونداا در .طح شـهر کـرج    یا غیراتدا «  »شدا ا.ت و درمورد نمونۀ 
 ای انتخا  شدندز ای چندمرحله گیری خوشه صورت نمونه به

کـار رفتـه در پـژوهش ا  اعتبـار      ها و مفاهیم بهپژوهگار در ت یین ابزار .نجش متغیر
یا برر.ی دتیق .نجۀ مفهو  در پرتو م نای آا و طرح این پر.ش جـدی کـه آیـا     1ملتوایی

، صـص  1381.نجد یا نه، بهرا جسته ا.ت )بیکـر،   ابزار .نجش وات ای مفهو  موردنار را می
حله ا  نارات اصـالحی و  نامه، طی چندین مر (ز بدین مناور تبل ا  اجرای پر.ش139ـ138

تخییی ا.تاداا راهنما و مگاور و چند نفر ا  ا.تاداا و متخییاا ایـن حـو ا در اصـالح    
شـود   نامه ا.تفادا شدا ا.تز در بلث مربوط به پایایی نیز، این .ؤال مهم مطرح مـی  پر.ش

، 1982)کرلینجـر،  « گیـری وجـود دارد؟   گیری چقدر خطای انـدا ا  در یک ابزار اندا ا»که 
تـر، پایـایی    گیـری کـم   (؛ بنابراین هرچه خطای و.یلۀ انـدا ا 113، آ 1384ترجمۀ .رایی، 

تـر ا.ـتز در پـژوهش حاضـر      گیـری بیگـتر، پایـایی آا کـم     بیگتر و هر تـدر خطـای انـدا ا   
 شـدا، روی نمونـۀ کوچـک و مگـابه نمونـۀ تلقیـق        های نهایی مربـوط و اصـالح   نامه پر.ش

                                                                                                                                        
1.  content validity 



 315       ...تبیین طالق با رویکرد آنومی اجتماعی دورکیم در 

 

هـا   نامـه  این مرحله نیـز نـواتص و ابهامـات احتمـالی پر.ـش      شد و در 1آ موا نفر( پیش 20)
ا.ـتز   1بستای صفر و بیگترین مقـدار آا برابـر    ترین مقدار ضریب هم برطرف گردیدز کم
هـا بیگـتر ا.ـت و بـال کسز در      بستای بیگتر باشد .ا گاری درونی گویه هرتدر ضریب هم

کنندگاا  ژوهش در دو گروا اتدا ادامه ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای موردا.تفادا در پ
 1  نامۀ  ( در جـدول  اند )پر.ش نامۀ الق( و کسانی که اتدا  به طالق نکردا طالق )پر.ش

های هر  آوردا شدا ا.تز ضرایب مندرج در جدول حاکی ا  .ا گاری درونی باالی گویه
 متغیر ا.تز

 

 کنندگاا به طالقگاا و غیراتدا کنند ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها در دو گروا اتدا    1جدول 

 نام متغیر نوع متغیر

میزان آلفای 
کرونباخ 

 «الف»نامة  پرسش

میزان آلفای 
کرونباخ 

نامة  پرسش
 «ب»

 تعداد گویه

 اب اد آنومی اجتماعی
 )مستقل(

 6 872/0 857/0 احساس ملرومیت نسبی

 8 736/0 773/0 وحیر حد آر وهای بی

 11 896/0 790/0 احساس عد  امنیت خانوادگی

 6 748/0 844/0 ناخگنودی اجتماعی

ــای    ــالم در فع ــات نا. تفریل
 مجا ی

744/0 844/0 6 

 4 715/0 821/0 نا.ا گاری منزلتی

 گر متغیرهای مداخله

 9 830/0 780/0 احساس ت لق اجتماعی

ــه و فایـــدا ا     ــابی هزینـ ار یـ
  ندگی

765/0 752/0 10 

 

 تعریف مفهومی مفاهیم
خانوادا گروهی ا  افرادی ا.ـت کـه بـا ارتباطـات خویگـاوندی      » و ازدواج: خانواده

عهـدا   .ال آا مسـئولیت مراتبـت ا  کودکـاا را بـه     اند، و اععای بزرگ مستقیمای پیوند یافته
دارندز پیوندهای خویگـاوندی ارتباطـات میـاا افـراد ا.ـت کـه یـا ا  طریـق ا دواج برتـرار          

خویگـاونداا خـونی )مـادراا، پـدراا، فر نـداا دیاـر،       انـد، یـا ا  طریـق تبـار کـه       گردیدا

                                                                                                                                        
1.  pretest 
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عنواا پیوند جنسیج ا   تواند به .ا دز ا دواج می ها و غیرا( را با یکدیار مرتبا می پدربزرگ
.ال ت ریق شودز هناامی  شدا و پسندیدا بین دو فرد بزرگ  ر.میت شناخته نار اجتماعی به

شوند، اما پیوند ا دواج شمار  یـادتری   ند میکنند، با یکدیار خویگاو که دو نفر ا دواج می
.ــا دز والــدین، بــرادراا، خــواهراا و .ــایر  ا  خویگـاونداا را نیــز بــا همــدیار مــرتبا مــی 

، ترجمـۀ صـبوری،   1990، گیدنز« )شوند خویگاونداا خونی، خویگاوند شریک ا دواج می
 (ز424، آ 1379

د نکـاح بـا صـیغۀ مخیـوآ     واژة طالق ا  نار شرعی به م نی  ائل کردا تیـ  طالق:
موجب آا مـرد، بـه اذا یـا حکـم      طالق ایقاعی ا.ت تگریفاتی که به»ا.تز ا  نار حقوتی 
(ز 1386)پناهنـدا،  « .ـا د  طـور دائـم در تیـد  وجیـت او.ـت رهـا مـی        دادگاا  نی را که بـه 

عبارت دیار طالق انلالل یک ا دواج ر.می ا.ت که طـرفین آا هنـو  در تیـد حیـات      به
ــد )کــوپر و کــوپر،    هســتند و ــارا ا دواج کنن ــا دوب ــد ت ــد ا  آا آ ادن (ز مناــور ا  1988ب 

کنندگاا به طالق  وجینی هستند که تقاضای طـالق دادا و مراحـل اجرایـی طـالق در      اتدا 
 های خانوادا انجا  شدا ا.تز دادگاا

وض یتی ا.ت که در تالـب آا جام ـه راهنمـای اخالتـی ضـ یفی      » آنومی اجتماعی:
هـای اعتقـادی و تعـ یق پیونـدهای      علت ت ارض ناا  این امر به«ز کند فراد فراهم میبرای ا

پـذیری اولیـه در    یابدز هم شرایا اتتیادی و هـم جام ـه   اجتماعی فرد با اجتماع گسترش می
ــا  در      ــت ادغ ــرد جه ــا گاری ف ــد نا. ــث رش ــومی باع ــت داردز آن ــومی دخال ــترش آن گس

عبـارت دیاـر آنـومی     (؛ به1399پدیا،  ویکیود )ش های هنجاری جهاا اجتماعی می موت یت
هـا یـا    در جوامع یا افراد در نتیجۀ تع یق ا.تانداردها )م یارها( و ار شثباتی  وض یتی ا  بی

هـا و   دگرگـونی در ار ش  (ز دورکـیم 2019بریتانیکا، ها.ت ) دلیل فقداا اهداف و ایدئال به
تاعـدگی،   یق اخالتیات جام ه، بـی هنجارهای .نتی، عد  جایازینی م یارهای جدید، تع 

بنـدی افـراد بـه هنجارهـا و      کنندة جام ـه، عـد  پـای    بخش و کنترل تع یق م یارهای تنایم
ــاراحتی رو  ار ش ــه تزایــد و .رگگــتای افــراد، آر وهــای بــی  هــا، رنــو و ن حیــر،  و حــد ب
ا هـ  های مداو  اتتیادی، رشد .ریع اتتیادی، ملرومیت نسبی، عد  تنا.ب خوا.ـت  بلراا

، ترجمـۀ  1897دانـد )دورکـیم،    مثابۀ وض یت آنومیک در جام ه می و نیا ها با امکانات را به
ــاالر ادا،  ــومی    (ز 299، 295، 292، 290، آ 1389. ــنجش آن ــرای . ــژوهش ب ــن پ در ای

 شودز ها اشارا می ب د درنار گرفته شدا ا.ت که در ادامه به آا 6اجتماعی 
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 آنومی اجتماعی ●
سبی: به م نی اختالف بین .ـطلی ا   نـدگی کـه فـرد در آا     ـ احساس ملرومیت ن

عبـارت دیاـر،    کنـد بایـد در عمـل ا  آا برخـوردار باشـدز بـه       برد، و آناه فکر می .ر می به
اختالف بین .طح  ندگی موجود فـرد بـا .ـطح  نـدگی مطلـو  او کـه م مـوالی بـا .ـطح          

 ، 1379ۀ صــبوری، ، ترجمــ1990شــود )گیــدنز،   نــدگی موجــود فــردی دیاــر مقایســه مــی
 .اخته ا.تفادا شدا ا.تز گویۀ ملقق 6(ز برای .نجش .نجش این مفهو  ا  622آ 

نگــدا: طبـق ناــر دورکـیم وجــود       حدوحیـر و نیا هـای بـرآوردا    ـ آر وهای بـی 
های ناگهانی اتتیادی باعث ا بین رفتن توجیهات م مول در پذیرش شـرایا م مـول    بلراا

اجتمـاعی در افـراد    د در د.تیابی به نیا های اولیۀ  نـدگی، مقایسـۀ  دلیل ناکامی افرا شدا و به
شـود   حیر در افراد جام ه منجر می حدو شکل گرفته و به ایجاد نیا ها و آر وهای جدیدز بی

، آ 1378پور،  شود )رفیع ناپذیر می و درنتیجه پذیرش شرایا  ندگی کنونی برای او تلمل
 .اخته درنار گرفته شدا ا.تز گویۀ ملقق 8(ز برای .نجش این مفهو  32ـ28، 26

  تـواا بـه م نـی درامـاا بـودا یـا درامـاا        ـ احساس عد  امنیت: ایـن احسـاس را مـی   
کردا خود ا  تهدید ت ریق کردز درعوض احساس ناامنی و ترس بر وض یتی داللـت   حس

سـاس عـد    (ز اح1387هستند )امیرکـافی،    کنندا مواجه دارد که در آا افراد با ملیا تهدید
امنیت خانوادگی به وض یتی داللت دارد که فـرد در آا احسـاس نارانـی، تهدیـد و نـاامنی      

کندز در ت ریق عملی احساس امنیت به بُ د امنیت اتتیادی و عاطفی و اخالتی تفکیک  می
( و امنیـت  1391بندی امنیـت اتتیـادی ا  پـژوهش یـاری و هزارجریبـی )      شدا ا.تز تقسیم

( اخــذ شـدا ا.ــتز مؤلفــۀ اصــلی امنیــت  1385  .ــاروخانی و نویــدنیا )عـاطفی و اخالتــی ا 
هـایی نایـر    اتتیادی درآمد کافی و ثبات درآمد ا.تز احساس امنیـت اتتیـادی بـا م ـرف    

امنیت شغلی، امید به بهبود اتتیادی، درآمد کافی تأمین نیا های ضروری اتتیادی .نجیدا 
هـایی نایـر احسـاس تـرس در خانـه،       شودز احساس امنیـت عـاطفی و اخالتـی بـا م ـرف      می

ترار گرفتن تو.ا همسر و خانوادة وی، عد  اعتماد و صـمیمی نبـودا، عـد      مورد.ر نش 
 11اعتماد و ززز .نجیدا شدا ا.تز برای .نجش این مفهو  با الها  ا  ت ریق ناـری، ت ـداد   

 گویه تو.ا پژوهگار و با کمک ا.تاد راهنما طراحی شدا ا.تز
جتماعی: عد  رضـایت و ناخگـنودی مـرد  ا  وضـع  نـدگی خـود و       ـ ناخگنودی ا 

جام ه کـه در نتیجـۀ تغییـرات اتتیـادی و اجتمـاعی پدیـد آمـدا ا.ـت )کـوثری و نجـات           
گویــه ملقــق  6(ز بــرای .ــنجش ایـن ب ــد ا  آنــومی اجتمـاعی ا    199، آ 1388حسـینی،  

 .اخته ا.تفادا شدا ا.تز
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ی: مناـور عالتـۀ کـاربراا بـه فعـای      ـ روابا و تفریلـات نا.ـالم در فعـای مجـا     
آپ، و ززز برای برترار ارتباط نهانی بـا اشـخاآ جدیـد یـا      مجا ی )اینترنت، ماهوارا، واتس

هــای رایــو و  هــایی کــه بــا ار ش هــای غیراخالتــی، یــا ا.ــتفادة مــدا  ا  .ــایت دیــدا فــیلم
طـۀ احسا.ـی و   هـایی نایـر برتـراری راب    موردتوافق جام ه مغایر باشدز این مفهـو  بـا م ـرف   

های تیویری بـا افـراد    وگو های غیراخالتی و گفت یابی با جنس مخالق، دیدا فیلم دو.ت
 .اخته ا.تفادا شدا ا.تز گویۀ ملقق 6ناشناس ت ریق شدا و برای .نجش آا ا  

مقـا  فـرد یـا گـروا بـا توجـه بـه تو یـع شـأا          منزلت بـه م نـی   ـ نا.ا گاری منزلتی: 
طـور   (ز اعتباری که م اصـراا فـرد بـه   1394پور،  عى ا.ت )رفیع)حیثیت( در یک ناا  اجتما

کننـد و فـرد .ـ ی     گذرانند، به فرد تفویض مـی  ای که در آا حیات می عینی در بطن جام ه
ــه مــی (ز 1380طــور ذهنــی آا را حفــ  یــا در ناــر دیاــراا ناهــداری کنــد )بیــرو،    کنــد ب

حیث درآمـد، تلیـیالت و منزلـت    های فرد ا   نا.ا گاری منزلتی به م نی عد  تنا.ب رتبه
.رشـت و صـفری،    شود )پـاک  عدالتی در افراد می شغلی ا.ت که موجب ایجاد احساس بی

 .اخته ا.تفادا شدا ا.تز گویۀ ملقق 4ز برای .نجش این مفهو  ا  (1392
احساس ت لق اجتماعی: حـس ت لـق اجتمـاعی بـه م نـی وابسـتای بـه اجتمـاع یـا           ●

ی مهم احساس مسئولیت اجتماعی و ا  ارکاا روابـا منا.ـب و   گروهی م ین و یکی ا  مبان
پـذیری و اعتمـاد اجتمـاعی افـزایش      ثمربخش با جام ه و گروا ا.ت که طـی آا مسـئولیت  

(ز حس ت لق اجتماعی ا  ناـر دورکـیم بـا    1383پور،  انجامد )ناطق یابد و به مگارکت می می
جموع اعتقـادات و احسا.ـات   وجداا جم ی گرا خوردا ا.تز ا  نار وی وجداا جم ی م

مگترک، در میاناین افراد هر جام ه ا.ت و مسـتقل ا  افـراد جام ـه بـه حیـات خـود ادامـه        
(ز ا  نار وی وجداا جم ی ا  دو عنیر باورهـا  1381، ترجمۀ پرهـا ،  1893دورکیم، دهد ) می

یـن  (ز با ا1378، ترجمۀ .االر ادا، 1897و احسا.ات مگترک تگکیل شدا ا.ت )دورکیم، 
توضیلات حس ت لق اجتمـاعی وضـ یتی احسا.ـی، شـناختی و رفتـاری ا.ـت کـه در فـرد         

کنـد و باعـث    هـا را ایجـاد مـی    هـا، هنجارهـا و ار ش   وفاداری و التزا  به جمع، تواعد، نقش
(ز بر ایـن  1392شود وی با انتاارات دیاراا .ا گاری و تطابق یابد )مبارکی و صالحی،  می

ی در .ه ب د احسا.ی )وفـاداری(، شـناختی )احسـاس هویـت و     ا.اس احساس ت لق اجتماع
.ـاخته مـورد    گویـۀ ملقـق   9شـدا بـا    یابی( و عملی)درگیـری و مگـارکت( تفکیـک    هویت

 .نجش ترار گرفته ا.تز

ار یابی هزینه و فایـدا ا   نـدگی مگـترک: مناـور ا  ار یـابی هزینـه و فایـدا ا          ●
شرکا در یـک رابطـۀ  ناشـویی مگـترک      ندگی مگترک اجتماعی این ا.ت که درمجموع 
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چقدر احساس فایدا یا ضرر کنندز هرگاا این رابطه نتایو .ودمندی برای طرفین داشته باشد 
یابد و اگر منافع متقابـل حفـ  نگـود احتمـاالی تطـع خواهـد شـدز اگـر همسـراا ا            تداو  می

هـای دیاـری     ندگی خود ناخگنود باشند و رابطه هماناا تـداو  یابـد دلیـل آا ملـدویت    
.االا، گروا خویگاونداا، وجود فر نداا و ززز ا.ت که مانع تطـع   مانند عد  تأیید گروا هم

(ز متغیرهای  یادی ا جمله مقایسۀ اجتمـاعی در  2015شود )جیمز و همکاراا،  این رابطه می
ی هـا  موانـع و ملـدویت  »، «ار یابی ا   ندگی»این امر دخیل هستندز این مفهو  به چهار بُ د 

تقسـیم و بـا   « های  ندگی مگترک موانع و هزینه»، «های  ندگی ب د ا  طالق جاذبه»، «طالق
 .اخته .نجیدا شدا ا.تز گویۀ ملقق 10
 

 های توصیفی پژوهش یافته
 

 گویاا تو یع فراوانی و درصدی پا.خ   2جدول             
 درصد معتبر فراوانی وضعیت طالق

 % 5/49 200 عد  اتدا  به طالق

 % 5/50 204 اتدا  به طالق

 % 100 404 جمع

 

، تقریبـای  2د.ـت آمـدا ا  جـدول     شدا و طبق نتـایو بـه   باتوجه به حجم نمونۀ برر.ی
( را 5/49کنندگاا به طـالق و نـیم دیاـر )    درصد( گروا اتدا  5/50گویاا را ) نیمی ا  پا.خ
درصد حجـم نمونـه    100 دهند و به این صورت کنندگاا به طالق تگکیل می گروا غیراتدا 

 شودزکامل می
 

 گویاا دو گروا به تفکیک جنسیت مقایسۀ فراوانی درصدی پا.خ   3جدول 

 جنسیت               گروه      

 طالق

عدم اقدام به  مجموع
 طالق

 اقدام
 به طالق

 مرد
 121 65 56 فراوانی

 %30 %9/31 %28 درصد .تونی

  ا
 283 139 144 فراوانی

 %70 %1/68 %72 .تونیدرصد 

 مجموع
 404 204 200 فراوانی

 %100 %100 %100 درصد .تونی
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درصد را  نـاا تگـکیل    72اند مرداا و  درصد کسانی را که اتدا  به طالق نکردا 28
درصـد   32کنندگاا به طالق این رتم برای مرداا حدود  که در گروا اتدا  اند، درحالی دادا

 ا.تز درصد 68برای  ناا حدود  و
 

 شدا در دو گروا اتدا  به طالق و عد  اتدا  به طالق بندی مقایسۀ .نی طبقه   4جدول 
 

 دامنة سنی
 جنسیت

 کل
 زن)درصد( مرد)درصد(

عد  اتدا  به 
 طالق

 %4/5 %9/4 %5/0 16ـ25

 %6/34 %2/22 %4/12 1/25ـ35

 %9/31 %8/23 %1/8 1/35ـ45

 %1/28 %6/21 %5/6 1/45ـ69

 100 %4/72 %6/27 کل 

 اتدا  به طالق

 %5/14 %13 %5/1 16ـ25

 %1/45 %1/32 %13 1/25ـ35

 %28 %15 %13 1/35ـ45

 %4/12 %3/8 %1/4 1/45ـ69

 100 %4/68 %6/31 کل 

 کل

 %1/10 %9 %1/1 16ـ25

 %9/39 %2/27 %7/12 1/25ـ35

 %9/29 %3/19 %6/10 1/35ـ45

 %1/20 %8/14 %3/5 1/45ـ69

 100 %4/70 %6/29 کل 

 
تا  16گویاا بین  حاوی اطالعات چندی ا.ت: اول اینکه دامنۀ .نی پا.خ 4جدول 

کننـدگاا بـه طـالق و     .ال ا.ت؛ دو  این نکته که بیگترین فراوانی در دو گروا اتدا  69
 5/14.ـال ا.ـت؛ .ـو  اینکـه      45تـا   25کنندگاا به طالق، مربوط به دامنۀ .نی  غیراتدا 
دهـد   .ال ترار دارند کـه نگـاا مـی    25تا  16کنندگاا به طالق در دامنۀ .نی  دا درصد ات

شـود و چهـار  ایـن نکتـه      بخگی ا  اتدا  به طالق در هماا چند .ال اول  ندگی واتع می
.ـالای( اتفـاق    69.ـالای( تـا .ـن پیـری )     16تواند ا  بـدو ا دواج )  که وات ۀ طالق می

 بیفتدز
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دهدز در میاا گروا  گویاا در دو گروا را نگاا می خت داد فر نداا پا. 5جدول 
گویاا صـاحب فر نـد    درصد پا.خ 9/79درصد فاتد فر ند و  1/20عد  اتدا  به طالق 

درصـد   2/63درصد فاتـد فر نـد و   8/36هستند، در مقابل در میاا گروا اتدا  به طالق 
طـالق کـه دارای    کنندگاا بـه  گویاا صاحب فر ند هستندز باال بودا درصد اتدا  پا.خ

ها و فر نداا طالق در شهر کـرج   روی خانوادا ای ا  مگکالت پیش فر ند هستند، نگانه
 ا.تز

 
 مقایسۀ ت داد فر نداا در دوگروا اتدا  به طالق و عد  اتدا  به طالق   5جدول 

 گروه              جنسیت      

 طالق

عدم اقدام به  مجموع

 طالق

 اقدام به طالق

 115 75 40 راوانیف ندار 

 %5/28 %8/36 %1/20 درصد .تونی

 288 129 159 فراوانی دار 

 %5/71 %2/63 %9/79 درصد .تونی

 403 204 199 فراوانی مجموع

 %100 %100 %100 درصد .تونی

 
 ها  یافته

باتوجه به اینکه در پژوهش حاضر دو گروا مسـتقل وجـود دارد و پژوهگـار تیـد مقایسـۀ      
داری رابطـۀ ایـن    ای این دو گروا را دارد، بنابراین آ موا منا.ب برای برر.ی م ناه میاناین
 8تـا   6هـای   مستقل ا.تز .طح .نجش متغیرهـای منـدرج در جـدول    tها، آ موا  نوع دادا

ای  )آنومی اجتماعی، ار یابی هزینـه و فایـدا ا   نـدگی و احسـاس ت لـق اجتمـاعی( فاصـله       
 ا.تز

کننـدگاا بـه طـالق و غیـر       نومی اجتماعی در دو گروا اتدا ر.د آ نار می فرضیه: به
ب ـد آنـومی    7مستقل بـرای تجمیـع    tکنندگاا به طالق تفاوت م ناداری داردز)آ موا  اتدا 

 اجتماعی(ز
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 کننـدگاا  کنندگاا به طالق و غیر اتـدا    متغیر آنومی اجتماعی در دو گروا مستقل اتدا  Tآ موا   6جدول 
 به طالق                  

 
F 

)آزمون 

 اف(

 )معناداری(
Sig 

T 
)آزمون 

 تی(

Df 
)درجة 

 آزادی(

Sig 

(2-tailed) 
معناداری 

 )دو دامنه(

تفاوت 

 ها میانگین

تفاوت 

خطای 

 استاندارد

 %95فاصلة اطمینان 

 کران 

 باال

کران 

 پایین

عی
ما
جت
ی ا

وم
آن

 

ابر
 بر

س
ریان

وا
 

56/13 000/0 42/13 402 000/0 18/59- 41/4 87/67- 50/50- 

ابر
ابر

س ن
ریان

وا
 

  45/13- 62/389 000/0 18/59- 39/4 84/67- 52/50- 

 
، آ مـوا لـوین کـه بـه برر.ـی همانـی       6د.ـت آمـدا ا  جـدول     باتوجه به نتایو به

حـاکی ا  آا ا.ـت   ، 000/0( برابر Sig)پردا د با .طح م ناداری  ها می ها بین گروا واریانس
ــو   ــر آن ــانس متغی ــه واری ــدا   ک ــروا ات ــین دو گ ــاعی در ب ــالق و    می اجتم ــه ط ــدگاا ب کنن

 کنندگاا به طالق نابرابر ا.تز غیراتدا 
 95( با واریانس نابرابر در دو گروا، در فاصلۀ اطمیناا Tبا توجه به نتایو آ موا تی )

( Tو میـزاا )  389( df، میـزاا درجـۀ آ ادی )  000/0( برابـر Sigدرصد بـا .ـطح م نـاداری )   
ــهتفــا، 42/13 عبــارت دیاــر میــاناین آنــومی اجتمــاعی در دو گــروا   وت م نــادار ا.ــتز ب

کننـدگاا بـه طـالق متفـاوت ا.ـتز بنـابراین برا.ـاس         کننـدگاا بـه طـالق و غیراتـدا      اتدا 
حـاکی ا  آا   Tشودز عالمت منفـی   رد می H0اطالعات موجود فرضیۀ تلقیق تأیید و فرضیۀ 

کننـدگاا بـه طـالق بـاالتر ا  گـروا       اتـدا  ا.ت کـه آنـومی اجتمـاعی در گـروا دو  ی نـی      
 کنندگاا به طالق ا.تز اتدا  غیر

ر.ــد ار یــابی  وجــین ا  هزینــه و فایــدة  نــدگی در دو گــروا  ناــر مــی فرضــیه: بــه
مسـتقل، متغیـر    tطور م نـاداری تفـاوت دارد )   کنندگاا به طالق به کنندگاا و غیراتدا  اتدا 

 گر(ز مداخله
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ــدول  ــوا    7ج ــر Tآ م ــدا     متغی ــتقل ات ــدا در دو گــروا مس ــه و فای ــابی هزین ــالق و   ار ی ــه ط ــدگاا ب کنن

 کنندگاا به طالق غیراتدا 

 

 

F 
)آزمون 

 اف(

 

Sig 

 )معناداری(

 

T 
)آزمون 

 تی(

 

Df 
)درجة 

 آزادی(

 

Sig. 
(2-tailed) 
معناداری 

 )دو دامنه(

تفاوت 

 ها میانگین

تفاوت 

خطای 

 استاندارد

 %95فاصلة اطمینان 

 نکرا

 باال

کران 

 پایین

دا
فای
 و 

ینه
هز

ی 
 یاب

ار
 

ابر
 بر

س
ریان

وا
 

393/0 531/0 64/16 402 000/0 17/11- 67/0 49/12- 85/9- 

ابر
ابر

س ن
ریان

وا
 

  65/16- 402 000/0 17/11- 67/0 49/12 85/9- 

 
توضــیح اینکــه تــداو   نــدگی  ناشــویی بــا میــزاا احســاس رضــایت ا  یکــدیار و 

ــاداش رابطــۀ ن  ــت پ ــابی   دریاف ــدگی  ناشــویی خــود ار ی ــک داردز اگــر  وجــین ا   ن  زدی
دائمی داشته باشند و درمورد ادامۀ  ندگی خود با همسر برا.ـاس هزینـه و فایـدة  نـدگی و     

 توانـد بـر میـزاا طـالق     گیـری کننـد ایـن امـر مـی      منیفانه بودا رابطۀ خود با همسر تیـمیم 
 اب ی ا.ـت ا  میـزاا احسـاس رضـایت    م نا که تداو   ندگی  ناشویی تـ  تأثیر باذارد؛ بدین

ــاداش     ــافع و پ ــدر من ــوییز هرت ــدگی  ناش ــاداش ا   ن ــب پ ــدگی   و کس ــافتی  ن ــای دری  ه
ــاا  ــررها و  ی ــتر ا  ض ــی    بیگ ــتری م ــداو  بیگ ــویی ت ــدگی  ناش ــد،  ن ــای آا باش ــد و  ه  یاب

 بال کسز
، آ مـوا لـوین کـه بـه برر.ـی همانـی       7جـدول  د.ـت آمـدا ا     باتوجه به نتایو به

، حـاکی ا  آا ا.ـت   53/0( برابـر  Sigپردا د با .طح م نـاداری )  ها می ها بین گروا واریانس
کننـدگاا   که واریانس متغیر ار یابی  وجین ا  هزینه و فایدة  ندگی در بین دو گروا اتـدا  

 کنندگاا به طالق برابر ا.تز به طالق و غیراتدا 

 95روا، در فاصلۀ اطمیناا ( با واریانس برابر در دو گTباتوجه به نتایو آ موا تی )
(، Tو میـزاا تـی )   402( df، میـزاا درجـۀ آ ادی )  000/0( Sigدرصد با .طح م ناداری )

تفاوت م نادار ا.تز به عبارت دیار میاناین نمرة  وجین ا  متغیر ار یابی هزینه و فایـدة  
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کننـدگاا بـه طـالق     کننـدگاا بـه طـالق و غیراتـدا       ندگی مگـترک در دو گـروا اتـدا    
رد  H0متفاوت ا.تز بنابراین بر ا.اس اطالعات موجـود، فرضـیۀ تلقیـق تأییـد و فرضـیۀ      

حاکی ا  آا ا.ت که ار یابی  وجـین ا  هزینـه و فایـدة  نـدگی      tشودز عالمت منفی  می
کنندگاا بـه طـالق بـاالتر ا  گروهـی ا.ـت کـه اتـدا  بـه طـالق            درگروا دو  ی نی اتدا 

 اندز نکردا
کننـدگاا طـالق و    ر.د احساس ت لق اجتماعی در دو گـروا اتـدا    نار می فرضیه: به

 گر(ز مستقل، متغیر مداخله tکنندگاا به طالق تفاوت م ناداری دارد )آ موا  غیراتدا 
هــای  ای موجــب کــاهش ارتبــاط توضــیح فرضــیه: تو.ــ ۀ .ــاختاری خــانوادة هســته

ارت و کنتـرل اجتمـاعی   اجتماعی خانوادگی و شبکۀ ارتباط فامیلی و این امر به کـاهش ناـ  
منجر شدا ا.تز در نتیجۀ تع یق کنترل اجتماعی و ض ق در ناا  ناارت فامیلی،  وجین 

و ایـن امـر بـه      انـد  یـاور مانـدا   در حل مگکالت و مسائل  ناشویی و خانوادگی ناتواا و بـی 
 شودز نگدة  ناشویی و طالق منجر می تجمع مگکالت حل

آ مـوا لـوین کـه بـه برر.ـی همانـی        ،8جـدول   د.ـت آمـدا ا    باتوجه به نتایو به
/ز حـاکی ا  آا ا.ـت کـه    17(Sigپـردا د بـا .ـطح م نـاداری )     هـا مـی   ها بین گروا واریانس

ــدا    ــین دو گــروا ات ــق اجتمــاعی در ب ــر احســاس ت ل ــانس متغی ــه طــالق و   واری ــدگاا ب کنن
 کنندگاا به طالق برابر ا.تز غیراتدا 

 95ریانس برابر در دو گـروا، در فاصـله اطمینـاا    ( با واTباتوجه به نتایو آ موا تی)
( Tو میـزاا تـی )   402( df، میزاا درجۀ آ ادی )000/0( برابر Sigدرصد با .طح م ناداری )

عبارت دیار میـاناین احسـاس ت لـق اجتمـاعی در دو گـروا       ، تفاوت م نادار ا.ت، به87/7
ت ا.ـتز بنـابراین برا.ـاس    کننـدگاا بـه طـالق متفـاو     کننـدگاا بـه طـالق و غیراتـدا      اتدا 

حـاکی ا  آا   Tشودز عالمت مثبت  رد می H0اطالعات موجود فرضیۀ تلقیق تأیید و فرضیۀ 
انـد،   ا.ت که احساس ت لق اجتماعی در گروا اول ی نی کسانی که اتـدا  بـه طـالق نکـردا    

ایـن   شـناختی ایـن یافتـه    کنندگاا به طالق ا.تز م نـی جام ـه   باالتر ا  گروا دو  ی نی اتدا 
هـا و اتـوا  و دو.ـتاا برخـوردار      ا.ت که هر تدر افراد ا  روابا اجتماعی پایدار با خـانوادا 

تـر   بـودا آا،کـم    رغم وجود آنومی اجتماعی و تلت تـأثیر  باشند )التزا  بیگتر به جمع( علی
  نندز د.ت به اتدا  به طالق می



 

 

 کنندگاا به طالق و غیر اتدا  به طالق روا مستقل متغیر اتدا ( متغیر احساس ت لق اجتماعی در دو گTآ موا تی )   8جدول 

 
F 

 )آزمون اف(
Sig 

 )معناداری(

T 
)آزمون 

 تی(

Df 
)درجة 
 آزادی(

Sig.(2- ailed) 
 معناداری

 )دو دامنه(

تفاوت 
 ها میانگین

تفاوت 
خطای 

 استاندارد

 %95فاصلة اطمینان 

 کران پایین کران باال

احساس 
ت لق 

 اجتماعی

واریانس 
 برابر

83/1 176/0 87/7 402 000/0 52/4 57/0 65/5 39/3 

واریانس 
 نابرابر

  86/7 402 000/0 17/11- 57/0 66/5 39/3 

 



 1، سال شش، شماره 1401شناسی فرهنگی،  روان      326

 

 تحلیل مسیر
منزلۀ روشی برای مطال ۀ تأثیرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـایی کـه علـت       تللیل مسیر به

عبـارت   شودز بـه  کار گرفته می اند به رض شدااند در متغیرهایی که م لول ف درنار گرفته شدا
شـوند کـه برمبنـای دانـش و مالحاـات       کار گرفته مـی  هایی به دیار این روش درمورد مدل

(ز مطابق آناـه در  416، آ1384، ترجمۀ .رایی، 1982 باشند )کرلینجر،  ناری تدوین شدا
هـای پـژوهش،    یافتهها بیاا شد، با آناه در مدل حاصل ا   تسمت مالحاات ناری و فرضیه

آمدا همخوانی داردز متغیرهای آنـومی اجتمـاعی و ار یـابی هزینـه و      1شدا در شکل  تر.یم
فایدا بر اتدا  به طالق تأثیر مثبت و افزایندا دارد و متغیر احساس ت لق اجتماعی بر اتدا  بـه  

 طالق تأثیر منفی و کاهندا داردز  
ــأثیرات مســتقیم و غیرمســت  9در جــدول  ــای مســتقل ناشــی ا   مجمــوع ت قیم متغیره

های رگر.یونی ارائه شدا ا.تز مطابق نتایو تللیل مسیر، بیگترین تـأثیر بـر اتـدا  بـه      تللیل
طالق، به ترتیب مربوط به ار یابی هزینـه و فایـدا ا   نـدگی، آنـومی اجتمـاعی و احسـاس       

م و متغیرهـای  طـور مسـتقی   ت لق اجتماعی ا.تز متغیر ار یـابی هزینـه و فایـدا ا   نـدگی بـه     
آنومی اجتماعی و احساس ت لق اجتماعی هم مستقیم و هـم غیرمسـتقیم بـر اتـدا  بـه طـالق       

در این تللیل برای ت یین میزاا تأثیر متغیرهای مسـتقل بـر اتـدا  بـه طـالق، ا       تأثیرگذارندز 
 ا.تفادا شدا ا.تز Enterرگر.یوا خطی با روش 

 

 گر بر متغیر وابسته قیم متغیرهای مستقل و مداخلهمجموع تأثیرات مستقیم و غیرمست   9جدول 

 متغیرمستقل
 اثرات
 مستقیم

اثرات 
 غیرمستقیم

 مجموع تأثیرات مستقیم
 و غیرمستقیم هر متغیر

 51% - 51% (x1ار یابی هزینه و فایدا ا   ندگی)

 14% 30% 44% (x2آنومی اجتماعی )

 -15%- 22%- 37% (x3احساس ت لق اجتماعی )

 
/ز در اتدا  به طـالق تـأثیر افزاینـدا    14متغیر آنومی اجتماعی مستقیمای  1کل مطابق ش

/ز( بـر  44/ز و درمجمـوع ) 30طور غیرمستقیم ا  طریق متغیر ار یابی هزینه و فایـدا   دارد و به
/ز( بـر اتـدا  بـه    51اتدا  به طالق تأثیر افزایندا داردز متغیر ار یابی هزینـه و فایـدا مسـتقیمای )   

طـور غیرمسـتقیم ا     ( و بـه -/ز15ذار ا.تز متغیر احساس ت لق اجتماعی مستقیمای )طالق اثرگ
( بـر  -/ز37( و مجموعـای ) -/ز22طریق متغیرهای آنومی اجتماعی و ار یـابی هزینـه و فایـدا )   
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ار یابی هزینه 
و فایدا ا  

 (x1)  ندگی
اتدا  به 

 ((yطالق 

 

احساس ت لق 
 (x3)اجتماعی 

 

آنومی اجتماعی 
(x2) 

اتدا  به طـالق تـأثیر کاهنـدا داردز اوالی، تـأثیر متغیـر احسـاس ت لـق اجتمـاعی بـر اتـدا  بـه            
طور ار یابی هزینه و فایدا، کاهندا ا.ـتز ثانیـای، تـأثیر متغیـر      و همینطالق،آنومی اجتماعی 

ار یابی هزینه و فایدا در اتدا  به طالق مثبت و افزایندة ا.ت و ثالثای، تأثیر آنـومی اجتمـاعی   
دهد شبکۀ اجتماعی و فـامیلی   بر ار یابی هزینه و فایدا مثبت و افزایندة ا.تز نتایو نگاا می

تواند ا  طریق متغیرهای آنومی اجتماعی و ار یابی هزینه و فایـدا   ادگی میو ارتباطات خانو
بر کاهش اتدا  به طالق مؤثر باشدز ا  طرف دیاـر متغیـر ار یـابی هزینـه و فایـدا در خـود       

تـواا گفـت    مقایسۀ اجتماعی و احساس ملرومیت نسـبی را نهفتـه دارد و بـه ایـن دلیـل مـی      
 نـدگی درواتـع بُ ـد دیاـری ا  آنـومی اجتمـاعی ا.ـتز        ار یابی هزینه و فایدة  وجـین ا   

ای  مالحاه عبارت دیار متغیرهای آنومی اجتماعی و ار یابی هزینه و فایدا متفقای تأثیر تابل به
 بر اتدا  به طالق  وجین کرجی دارندز

 مدل به د.ت آمدا ا  ضرایب رگر.یونی تلقیق   1شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه
دهند، این نکته با ایـن ناریـۀ    کنندگاا به طالق را  ناا تگکیل می که اکثر اتدا باتوجه به این

 -/ز35

 -/ز14

 -/ز60

 -/ز14

 -/ز51

 -/ز15
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تر ناا  اجتماعی پیونـد دارد و بـر  وجـین تـأثیر متفـاوت       دورکیم که طالق با .اختار و.یع
کـردا پـس ا     هـای دورکـیم ضـریب میـونیت  نـاا ا دواج      دارد منطبق ا.تز طبق برر.ی

ابدز به دیار .خن به هماا اندا ا کـه میـزاا طـالق رواج    ی طالق برعکس مرداا افزایش می
کـردا در   تر ا  هم باسلد،  نـاا ا دواج  آ.انی، فراواا ارتباطات  ناشویی به»یابد و  بیگتر می

، آ 1389)دورکـیم،  « گیرنـد  کردا در وض یت مساعدتری ترار می مقایسه با مرداا ا دواج
 مانی کـه  وجـین بـا یکـدیار در  یـر یـک        (ز نتیجۀ منطقی این گفته این ا.ت که در318

نفع مرداا ا.ت،  یرا آدا  و ر.ـو ، امتیا هـایی را بـرای     کنند، شرایا به .قق  ندگی می
روی مـرداا، ایـن    رغـم وجـود مسـائل و مگـکالت پـیش      مرداا فراهم کردا ا.ت کـه علـی  

منـدی   سه با بهـرا کند؛ برعکس، ا دواج برای  ناا در مقای ها را جبراا می امتیا ها آا کا.تی
طور طبی ی و ا  طریق  های او ) ا( به تری دارد و ا  آنجا که خوا.ته مرداا ا  آا، امتیا  کم

فگارها و هنجارهای اجتماعی ملدود شدا، تلمل این شرایاز .خت بـرای او آ.ـاا ا.ـت؛    
یابد  نـاا بـرعکس مـرداا آ ادی و رهـایی بیگـتری       بنابراین هناامی که طالق گسترش می

یابند و به همین دلیل ا.ت که طالق یک موتی ت منا.ب برای حمایت ا   نـاا ا.ـت و    می
 (ز327، آ 1389، ترجمۀ .االر ادا، 1897شود )دورکیم،   ا بیگتر بداا متو.ل می

مطابق با ناریۀ دورکیم، آنومی اجتماعی انواع مسائل اجتماعی را درپی دارد کـه در  
( Tا.تز نتایو آ موا تی ) هطالق مورد برر.ی ترار گرفتاین پژوهش ارتباط آا با اتدا  به 

دهد که آنومی اجتماعی در دو گروا اتدا  به طالق و عد  اتـدا  بـه طـالق     مستقل نگاا می
داری دارد؛ بدین م نا که هر تدر آنـومی اجتمـاعی بیگـتر باشـد اتـدا  بـه طـالق         تفاوت م نا

خـوانی داردز متغیـر دیاـر     پـژوهش هـم   گیری ناری بیگتر ا.ت و بال کسز این امر با جهت
موردبرر.ی، احساس ت لق اجتماعی ا.ت که طبـق ناـر دورکـیم تـأثیر کاهنـدا بـر آنـومی        
اجتماعی داردز بدین م نا کـه هرتـدر افـراد بیگـتر بـه خـانوادا و اتـوا  و نزدیکـاا احسـاس          

تـر دچـار    وفاداری کنند و وابستای و روابا متقابـل بیگـتری بـا یکـدیار داشـته باشـند کـم       
( Tگیرنـدز آ مـوا تـی )    تأثیر شـرایا آنومیـک تـرار مـی     تر تلت که کم آنومی شدا، یا این

 مستقل رابطۀ بین احساس ت لق و اتدا  به طالق مؤید این ناریه ا.تز
متغیر مهم و اثرگذار دیار که در این پژوهش موردبرر.ی ترار گرفته ا.ـت، متغیـر   

ا  ار یـابی هزینـه و فایـدا ا   نـدگی ایـن ا.ـت کـه        ار یابی هزینـه و فایـدا ا.ـتز مناـور     
درمجموع شرکا در یک رابطۀ  ناشویی مگترک چقدر احساس فایدا یا ضرر کنندز هرگـاا  

یابد و اگـر منـافع متقابـل حفـ       این رابطه نتایو .ودمندی برای طرفین داشته باشد تداو  می
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اخگنود باشند و رابطه همانـاا  نگود احتماالی تطع خواهد شدز اگر همسراا ا   ندگی خود ن
ها و فگارهای دیاری مانند عد  تأیید گـروا   تواند ملدویت تداو  یابد دلیل آا احتماالی می

تـر بیـاا شـد ا      طور که پـیش  .االا، گروا خویگاونداا، وجود فر نداا و ززز باشدز هماا هم
تواند  گیرد می می آنجا که هرگونه ار یابی ا   ندگی مگترک در مقایسه با دیاراا صورت

نوعی احساس ملرومیت نسبی و آر و و نیا های جدید در افراد ایجاد کندز ایـن امـر بـدین    
توانـد بُ ـد دیاـری ا  آنـومی      م نی ا.ت که متغیـر ار یـابی  وجـین ا  هزینـه و فایـدا مـی      

طـور مـداو     گیری کلی ناری ا.تز وتتی  وجین بـه  اجتماعی تلقی شود که منطبق با جهت
.ـنخ   پردا ند آا را با دیارااج هـم  .ناین کردا آا می   یابی دائمی ا   ندگی و .بکبه ار
کننـدگاا بـه طـالق     کنند و باالتر بودا این مقایسه در گروا اتدا  طرا  خود مقایسه می و هم

دهنـدة تغییـر    کنندگاا بـه طـالق ا.ـتز ایـن یافتـه نگـاا       منزلۀ آنومی بیگتر در گروا اتدا  به
هـای مـدرا و جدیـد ا.ـتز      هـا بـه ار ش   های کرجی و تمایـل آا  ی خانواداهای .نت ار ش
رفتـه جایاـاا خـود را     آور هستند، رفته کنندا، هنجاربخش و الزا  های .نتی که کنترل ار ش

دهنـدز   های مـدرا مـی   دهند و جای خود را به ار ش های ایرانی ا د.ت می در میاا خانوادا
یرانی دالیل مت ددی دارد ا جمله: کاهش تدرت مرداا در اما تغییر این شرایا در خانوادة ا

دلیـل حعـور بیگـتر آنـاا در بـا ار کـار و        تأمین همۀ منابع  ندگی، افزایش تدرت  نـاا بـه  
گرایـی، کـم    های  وجین و رواج بیگـتر مـادی   ها و نارش های اجتماعی، تغییر ار ش ملیا

ها و فگـارهای .ـنتی گذشـته     یتشدا روابا خویگاوندی و فامیلی که در نتیجۀ آا ملدود
خوانی داردز  ا.تز این یافته با روند تغییرات جهانی در امر طالق نیز هم  بر افراد کاهش یافته

بدین م نا که امر ا دواج ا  یک ت هد .نتی مقدس همیگای به  ندگی مگـترک موتـت در   
ایرانـی نیسـت، چراکـه     های تسری برای اکثر خانوادا حال تغییر ا.تز البته این امر هنو  تابل

خانوادة ایرانی با تمامی مگکالت خود، هنو  مسئولیت اصلی حمایت ا  اععای خـود را بـر   
ها در جام ـۀ   تبع تغییر ار ش های ایرانی نیز به های خانوادا کگد؛ باوجوداین، ار ش دوش می

 ایرانی و همسو با تغییرات جهانی در حال با ت ریق و تغییرات ا.ا.ی ا.تز
 

 بعمنا
هـای   خـانای: پیـدایش شـکل    (ز هـم 1391حز، ایثاری،  ز، و طالبی، سز ) آ اد ارمکی، تز، شریفی .اعی،  ز

 ز77ـ43، 1، پژوهی فرهنای جام هجدید خانوادا در تهرااز 

 ز تهراا: تیسازها و آیندة خانوادة ایرانی تغییرات، چالش(ز 1397آ اد ارمکی، تز، و شریفی .اعی،  زحز )

 ز تهراا: نگر علمزهای فکری ناریۀ جام ه ایرانی بنیاا(ز 1391تز ) آ اد ارمکی،
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ز تهراا: .ا ماا مطال ه و تـدوین کتـب علـو  انسـانی     شنا.ی خانوادة ایرانی جام ه(ز 1394آ اد ارمکی، تز )
 ها ).مت(ز دانگااا

گـزارش وضـ یت   ز غزرز غفـاری و  زرز جـوادی یاانـه )ویرا.ـتاراا(ز     جام ـه، بـا ار  (ز 1393اباذری، یزعز )
 ز208ـ203اجتماعی کگور)کتا : چکیدا(ز

شنا.ـی   جام ـه (ز برر.ی احساس امنیت و عوامل مؤثر برآا )موردمطال ه: شـهر تهـراا(ز   1387امیرکافی،  ز )
 ز26ـ1، 1مسائل اجتماعی ایراا، 

 شنا.ااز  ه(ز تهراا: جام1392پوری ) ترجمۀ از آتابی  های پژوهش اجتماعیز ا.تراتژی(ز 1993بلیکی، از )
 (ز تهراا: کیهااز1380ترجمۀ  ز .اروخانی) الم ارف علو  اجتماعیز دایرا(ز 1966بیرو، آز )

 (ز تهراا: روشز1382ترجمۀ از نایبی )نلوة انجا  تلقیقات اجتماعیز (ز 1999بیکر، تز ) 

از (ز برر.ـی تجربـی نا.ـا گاری پایاـاهی و پیامـدهای .یا.ـی آ      1392.رشـت، سز، و صـفری،  ز)   پاک
 ز30ـ3، 3، شنا.ی ایراا جام ه

 ز49ـ44، دادر.یبرر.ی ماهیت حقوتی و عناصر و ارکاا طالق خلع و مباراتز  (ز1386پناهندا، سزعز ز )

تو.ـ ۀ  (ز واکـاوی فراینـد انتخـا  همسـر ا  ناـاا مـرداا طـالق داداز        1398بند، سزیز، و عنایتزحز ) پنجه
 ز148ـ127، 1، اجتماعی

(ز مقایسۀ ارتباط با خـانوادة همسـر   1394) زعز، موتابی،فز، پناغی، لز، و صادتی، زازچراغی،  ز، مااهری،  
 ز32-7، 41، پژوهی خانوادادر  ناا و مرداا متأهل ایرانیز 

 ز66ـ60، 19 نامۀ فرهن ،(ز تجدد و اخالق در آثار دورکیم و پار.نزز 1374خوشرو، غزعز )

 (ز تهراا: نگر نیز1376ترجمۀ از نایبی )اعیز پیمایش در تلقیقات اجتم (ز1995دواس، دز از )

ز علــو  (1375(ز دوگــانای طبی ــت بگــری و شــرایا اجتمــاعی آاز ترجمــۀ  ز گلاــین )1960دورکــیم، از )
 ز162ـ139، 10اجتماعی، 

 (ز تهراا: دانگااا عالمه طباطباییز 1378ترجمۀ از .االر ادا امیری ) خودکگیز(ز 1897دورکیم، از )

 (ز تهراا: نگر مرکزز1381ترجمۀ  ز پرها  ) دربارة تقسیم کار اجتماعیز(ز 1893دورکیم، از )

ترجمۀ سز  (ز1890-1900شنا.ی: فیزیک اخالتیات و حقوق )بوردو،  های جام ه درس(ز 1969دورکیم، از )
 (ز تهراا: نگر نیز1391جز مو.وی)

ــی، غز، بخگــی ــور،  ز، و عبا.ــی، قز )رجب ــۀ(ز برر.ــی و مقایســۀ نار1392پ همســری برا.ــاس  همســاا  ی
 ز689ـ673(، 16)4درمانی خانوادا،  مگاورا و روااهای شخییتیز  ویژگی

ز های شناخت جام ه و تلقیقات اجتمـاعی  ای بر روش مقدمه: ها کندوکاوها و پنداشته(ز 1368پور، فز ) رفیع
 تهراا: .هامی انتگارز

 ز تهراا: شرکت .هامی انتگارز ماعیهای خاآ تلقیق در علو  اجت تکینک(ز 1382پور، فز ) رفیع
ز تو. ه و تعاد: کوشگی در جهت تللیل انقال  ا.ـالمی و مسـائل اجتمـاعی ایـراا    (ز 1376پور، فز ) رفیع

 تهراا: مرکز چاپ و انتگارات دانگااا شهید بهگتیز
ز تهـراا:  رااآنومی یا آشفتای اجتماعی: پژوهگی در  مینۀ پتانسیل آنومی در شهر ته(ز 1378پور، فز ) رفیع

 .روشز

تهـراا: شـرکت .ـهامی     .رطاا اجتماعی فساد: پژوهگی با حمایت فرهناستاا علو ز(ز 1386پور، فز ) رفیع
 انتگارز
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 ز تهراا: .روشزشنا.ی خانوادا ای بر جام ه مقدمه(ز 1393.اروخانی،  ز )
، رفـاا اجتمـاعی  تهـرااز   (ز امنیت اجتماعی خانوادا و ملل .ـکونت در 1385.اروخانی،  ز، و نویدنیا،  ز )

 ز106ـ87

علـو   شنا.ـی الاوهـای با .ـا ی  نـدگی پـس ا  طـالقز        (ز .ـنخ 1397صـادتی فسـایی،سز، و ایثـاری، ز )   
 ز32ـ1، 2، اجتماعی

(ز برر.ی تأثیر احساس آنومی بر امکاا کنش ارتباطی )موردمطال ـه:  1394طالبی، از، . یدا، از، و پار.ا، طز)
 ز70ـ51، 6، جتماعی ایراابرر.ی مسائل اشهر مگهد(، 

نارش نسبت به طالق و عوامل مؤثر بر آا در بستر گـذار دو  جم یتـی در شـهر    (ز 1393مندگاری،  ز ) علی
 ز ر.الۀ دکتریز دانگکدة علو  اجتماعی دانگااا تهرااز تهراا

 میزهای آنومیک شدا ا.ت؟ز خبرگزاری جمهوری ا.ال (زآیا جام ۀ ایراا وارد دورا1398فکوهی، از )
 ز تهراا: نقد فرهن ز وال پدر.االری: فروپاشی خانوادا یا ظهور خانوادة مدنی(ز 1396تان ی راد،  ز )

نامۀ (ز الاویی در ت یین پایااا اجتماعی ـ اتتیادی افراد و .نجش تلرک اجتماعیز  1378پور، شز ) کاظمی
 ز172ـ139، 14، علو  اجتماعی
ز ترجمـۀ حز  غیری در پژوهش رفتـاری )بـا اضـافات و تجدیـدنار(    رگر.یوا چندمت(ز 1982کرلینجر، فزاز )

 (ز تهراا: .متز1384.رائی )

ای شـهر تهـرااز تهـراا:     (ز پتانسیل آنومی اجتماعی در مناطق حاشـیه 1388کوثری،  ز، و نجات حسینی،  ز )
 دانگااا آ اد ا.المی، م اونت پژوهگی، دفتر گسترش علمز

 (ز تهراا: نگر نیز1379ترجمۀ  ز صبوری )شنا.یز  (زجام ه1990گیدنز، آز )
 ز تهراا: مطال ات جوانااز.نجش و برر.ی احساس آنومی در میاا جواناا(ز 1382مرجایی، سزاز )

 تهراا: نور علمز شنا.ی مسائل اجتماعی ایرااز جام ه(ز 1385م یدفر، سز )

آنـومی اجتمـاعی در خـانوادة     (ز برر.ـی عـوا  مـؤثر بـر    1397مستمع، رضاز، .اروخانی،  ز، و وثـوتی،  ز ) 
 ز31ـ1، 53، مطال ات امنیت اجتماعیشهری و پیامدهای آا )مورد مطال ه: شهر تهراا(ز 

تهـراا:   ها و نهادهای دموکراتیـکز  ز اخالق در حو ة عمومی: تأمالتی در با  ار ش(1388) میر.نا.ی، عز
 نگر ثالثز

، آمو ش علو  اجتماعیکید بر نقش شوراهای ا.المیز (ز تو. ه و ت لق اجتماعی با تأ1383پور،  زجز ) ناطق
 ز32ـ28، 25

هـا،   تئوری آنـومی دورکـیم و مرتـوا: شـباهت     (ز1396 ادا، سز، و فیعی، از ) فر، سز، .راج نایبی، از، م ید
 ز51ـ9ز رفاا اجتماعی، گیری های اندا ا ها و شیوا تفاوت

ر.ی تأثیر پایااا اجتماعی ـ اتتیادی و هویت تومی  بر (ز1389 ادا، عزحز، و حسینی، از ) سز، حسین نبوی،
 ز38ـ9(، 39)2، دانش انتاامیبرا.اس امنیت اجتماعیز 
(ز برر.ی رابطۀ احساس امنیـت و اعتمـاد اجتمـاعی در میـاا شـهرونداا      1391یاری، حز، و هزارجریبی، جز )

 ز58ـ39، 4، تماعیهای راهبردی امنیت و نام اج پژوهش)مطال ۀ موردی .اکناا شهر کرمانگاا(ز 
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