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 Purpose: The main purpose of this study was to identify the 

effect of modern marriage pattern on definitive divorce.  

Materials and Methods: The research methodological 

approach is positivist and the research method is descriptive 

and explanatory. The statistical population included men and 

women who applied for final divorce in family courts in 

Tehran from January 2019 to the end of June 2020. The sample 

size was approximately 2500 from the divorce rate in Tehran 

during this period, which was obtained in Cochran's formula 

number 384 and was distributed among the six judicial 

complexes of the family court. The share of each family 

judicial complex was 64 questionnaires. 

Findings: Findings showed that according to the results, 

considering that the value of the significance level of the chi-

square test was less than 0.05, the null hypothesis was rejected 

and with 95% confidence we can say that the modern pattern 

of spouse selection on the occurrence A definite divorce had 

an effect. According to the gamma coefficient value of 0.588, 

it can be said that the severity of dependence was moderate. In 

the study of the research model, the factor load of modern 

marriage style was 0.89. 

Conclusion: Modern marriage and premarital couples' 

acquaintance Couples do not care so much about premarital 

love after marriage. While people need more love to continue 

their lives than to start their own lives. 
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 1400مستانز، 4شماره ، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یآن بر طالق قطع ریازدواج و تأث یالگو راتییتغ

 تیحما یها)مورد مطالعه: مراجعه کنندگان به دادگاه

 (99تا آخر خرداد  98ماه  یخانواده شهر تهران از د

 
 ، 1یالهه شعبان

 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، جامعه گروه
 .ایران تهران،

 
 ،  *2یساروخان باقر

 ن،تهرا تهران، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده شناسی، جامعه گروه
 (.مسئول نویسنده) ایران

 
  3یبیلب یمحمدمهد

 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، جامعه گروه
 .ایران تهران،

 
 دهیچک

و الگ ریتأث ییحاضر شناسا قیتحق یهدف: این پژوهش باهدف اصل
 .انجام شد  یمدرن در طالق قطع ینیهمسر گز

است و  گراییاثبات قیتحق شناختیروش کردیو روش ها: رو مواد
ان شامل زن یبود. جامعه آمار ینییو تب یفیروش توص ق،یروش تحق

 98ماه  یخانواده در شهر تهران از د هایبود که در دادگاه یو مردان
مراجعه کرده بودند. نمونه  یجهت طالق قطع 99تا آخر خرداد 

. حجم نمونه دیدسترس انتخاب گرد درساده و  یصورت تصادفبه
 در شهر یفاصله زمان نیوقوع طالق در ا زانیاز م یبیصورت تقربه

به دست آمد  384تا بوده که در فرمول کوکران عدد  2500تهران 
گشت. سهم هر  عیدادگاه خانواده توز ییشش مجتمع قضا نیو در ب

 .پرسشنامه بود 64خانواده  ییمجتمع قضا
به دست آمده  جینشان داد که بر طبق نتـا قیتحق هایافتهیها:  افتهی

 05/0کمتر از  یآزمون کا یارد یمقدار سطح معن نکهیبا توجه به ا
 یگفت الگو توانیم %95 نانیبود، فرض صفر رد شده و با اطم

ا داشت. ب ریتأث یوقوع طالق قطع یاز نوع مدرن بر رو ینیهمسرگز
 یگفت شدت وابستگ توانیم 588/0گاما  بیتوجه به مقدار ضر

سبک ازدواج  یبار عامل ق،یمدل تحق یدر حد متوسط بود. در بررس
 .بود 89/0مدرن برابر 

 نی: ازدواج مدرن و آشنایی زوجین پیش از ازدواج، زوجیرگیجهینت
بعد از ازدواج  دهندیم تیکه به عشق قبل از ازدواج اهم یقدرآن
یادامه زندگ یها براکه آدم ی. در حالدهندیبه آن نم یتیاهم چیه

 .خود یدارند تا شروع زندگ ازیبه عشق ن شتریب شان
 

 هایدادگاه ،یمدرن، طالق قطع ینیهمسرگز ی: الگویدیکل واژگان
 خانواده

 
 13/07/1400: افتیدر خیتار
 25/08/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنb.saroukhani@yahoo.com 

 مقدمه
نیاز به ایجاد روابط انسانی یکی از نیازهای عاطفی انسان است. 

رابطه در پاسخ به تمامی نیازها، اعم از نوع  تـرینازدواج صـمیمی
انسان محسوب  مادی و معنوی است و یکی از مراحـل تکامـل

شود. ازدواج پیمان مقدسی است که در میـان تمـام اقـوام و ملـل می
ای وجود داشته است. رابطه دیرینهها مکان ها و تمامی زمان و در

کنند و پیمان که در آن زن و مرد زندگی مشترکی را آغاز می
بندند که مصاحب و یار و غـمخـوار یکـدیگر باشـند، همـدیگر می
ی تنهایخوشبخت کنند، به یکدیگر عشق ورزند و با ازدواج به را

ازدواج فرایندی از تعامل بین زن و مرد است «خویش پایان دهند. 
 شود وو عرفی برگزار می که تحت شرایط و مراسم قانونی شرعی

-می ورد پـذیرش شـرع، قـوانین و تـشکیالت اجتمـاعیعمـل آن مـ

 (.1باشد)
عصر ارتباطات موجب شده تا خواسته یا ناخواسته تغییراتی در  

سبک زندگی و فرهنگ مردم ایران به وجود آید، در این میان 
بک س های مجازیشبکه جوانان بیشترین گروهی هستند که باوجود

کرده است؛ یکی از این  ها نسبت به گذشته، تغییرزندگی آن
تغییرات، ارتباط بین دخترها و پسرها در فضای مجازی است که 

تواند به سمت ازدواج یا مسائل دیگر پیش رود البته در کنار می
شود، های مجازی ایجاد میهای عاطفی که در شبکهازدواج، درگیری

بسیار پیش می .در دیدگاه اول برای بسیاری از جوانان جذاب است
آید که این افراد پس از مدتی آشنایی با یکدیگر، به دالیل مختلف 
از یکدیگر جدا شوند، اتفاقی که معموالً برای یک طرف آسان و 

توان از برای طرف دیگر دردآور است؛ افسردگی و تنهایی را می
برخی مواقع اختالف  .ها دانستخواص اتمام این نوع از رابطه

سنی، مالی، تحصیلی و غیره دلیل پایان فرهنگی، اخالقی، اعتقادی، 
پذیرفتن رابطه در بین این افراد است و گاهی از مواقع هم یکی از 

های رابطه، استفاده خود از طرف مقابل را کرده و ترجیح طرف
دهد هرچه زودتر خود را از شر این رابطه خالص کرده و به می

ز مواقع هم روابط ای دیگر برود؛ باوجود این اما برخی ادنبال رابطه
  .(2)شودمنجر به ازدواج می

های تحرك اجتماعی ترین شاخصازدواج و گزینش همسر از مهم 
های در هـر جامعـه است. امروزه با توجه به تغییر شیوه

همسرگزینی و الگوهـای نـوین ازدواج از شـکل سنتی به مدرن، 
د رسپذیرد و بـه نظـر  میکارکرد خانواده نیز از این امر تأثیر می

در جامعة ها نیز متفاوت است. کـارکرد خانواده در این ازدواج
ها کنند که در آنهای گوناگونی زندگی میامروز ایران گروه

ود. شایط پیشامدرن و حتی پسامدرن یافت میاز شر درجات مختلفی
های مختلـف اجتمـاعی،شکل خانواده و همسرگزینی در این گروه

در  متناسب با موقعیت گروه و شکل خانواده متفاوت است. 
پیشامدرن، ازدواج بین دختر و پسر را  جامعه گستردههای خانواده

های ن، در گروهدادند. بنابرایترهای فامیل ترتیب میمعموالً بزرگ
نخورده حفظ  طور دستاجتمـاعی کـه اوضـاع مـدرن را حتـی به

اند، هنوز هم انتخاب زن برای پسر یا انتخاب شوهر بـرای کرده
ترها و در صورت لزوم، با تأیید ضمنی دختر تصمیم بزرگ دختـر بـا

 (.3گیرد)می و پسر صورت
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 اندایی که سعی کردهههای طبقه متوسط جدید یا خانوادهدر خانواده
این طبقه را اتخاذ کنند، وضع همسرگزینی  الگوهـای رفتـاری

مالحظات ذکر شده،  ها بـا توجـه بـهمتفاوت است. در این خانواده
تر سلطه جامعه و خانواده بر فرد، کمتر و دایره اختیار او وسیع

 ها دختر یا پسر ممکن است پیش ازاسـت. بنابراین در این خانواده
گرفتن تأیید خانواده، همدیگر را پیدا کنند یا والدین مقدمات آشنایی 

نهایی به عهد  ها را فراهم کننـد؛ ولـی در هـر حالـت، انتخـابآن
 .   (4)دختر یا پسر است

ها مشابه شـرایط های اجتماعی که شرایط  آندر برخی گروه
 و پیش کنندپـسامدرن اسـت، دختـر و پسر همدیگر را انتخاب می

طور رسمی به عقد یکـدیگر در اینـد، بـاهم معاشرت و از آنکه به
نهایت این آشنایی و رابطه  کنند. درحتی رابطه جنسی برقرار می

ممکن است به ازدواج منجر شود یا نشود و در صورتی که تصمیم 
نظر از تأیید کردن یا صرف بـه ازدواج بگیرنـد، تـصمیم خـود را

اجرا در  یا حتی بدون اطالع دادن بـه خـانواده، بـهنکردن خانواده 
امروزه با توجه به تغییرات و پیشرفت جوامـع و صـنعتی آوردند. می

ها و هنجارهای حاکم بر نهاد شـدن شـهرهـا،  بـسیاری از ارزش
ع شکل و نو خانواده نیز تغییر کرده اسـت؛ از جملـه ایـن تغییـرات

از نوع سنّتی به مدرن تغییر یافته است. ها ها است. ازدواجازدواج
هایی است که در آن دختر و پسر نقش مدرن، ازدواج هایازدواج

گیـری دارنـد و پیش از ازدواج مدتی را به اصـلی را در تـصمیم
ب ها اغلگذرانند و علت ازدواج آندوستی و مصاحبت با یکدیگر می

 (.5)شده اسـت ای است که در دوران دوستی ایجادعشق و عالقه
 با آشنایی از پس پسر و دختر ازدواج نوع این ازدواج مدرن: در

 برقراری و دوستی و....( یا بودن )همکالسی بودن، همکار یکدیگر

 طرفین رضایت و تفاهم صورت در مدتی از پس عاطفی یرابطه

های ازدواج مدرن: انتخاب از سوی کنند. شاخصمی ازدواج به اقدام
دختر یا پسر، رابطه دوستی در محیط کار،رابطه دوستی خود شخص 
های رابطه دوستی در محل رابطه دوستی در خیابان، در دانشگاه،

 (.6ها، ساحل، رستوران و ...( )بیرونی )پارك

 امری شود،می نفر دو میان جدایی باعث که ایپدیده عنوانبه طالق 
 بسیار هایپیچیدگی از آن شناخت اما است؛ جوامع همه در مشترك

 ساخته دشوار را آن مطالعه ها،پیچیدگی همین و است برخوردار
 ترینبعدی چند و ترینغنی شوهر و زن ارتباط که آنجا از است

 نیازمند طالق، واقعی علل درك و شناخت است، انسانی ارتباطات
 ایدش طالق، به بیرون از نگاهی با. است پیچیده و دقیق بس ابزاری

 چنین امر واقع اما کرد؛ اشاره آن بروز در پررنگ عواملی به بتوان
 وجود طالق به خوبی نگاه ها،فرهنگ همه در و همواره. نیست

 کارهاییراه یافتن و عوامل یدرباره مطالعه و آمار بررسی نداشته،
 بر که است ایمنفی آثار و اهمیت یدهنده نشان آن کاهش برای
 ینع در و ترینمخفیانه. گذاردمی جای بر بشری جوامع مختلف ابعاد
 وجود شوهر و زن میان که است روابطی ها،رابطه ترینپیچیده حال
 و طالق به منجر که هم مشکالتی و اختالفات علل بنابراین. دارد

 عموماً و است مخفی و پیچیده گردد،می شوهر و زن میان جدایی
 لیلد کنند،می مطرح تصمیمی چنین اتخاذ برای زن و مرد که دالیلی
 طالق، چون بزرگی تصمیم اتخاذ و نیست علت ترینمهم و اصلی

 دمع که است روابطی ترینعمیق و تعارضات وجود بر روشنی دلیل
 تصمیمی چنین اخذ سمت به را فرد دو آن، در هماهنگی و تعادل

 همه در طالق تبعات از آگاهی باوجود که افرادی و کشاندمی
 از یا هستند کم بسیار یا زنندمی اقدامی چنین به دست ابعادش،
 (. ۷)نیستند برخوردار کافی روانی تعادل و سالمت
طالق  698هزار و  1۷4ازدواج و  861هزار و  549، 9۷در سال 

 100در برابر هر  93ثبت شده است؛ این در حالی است که در سال 
ر سال مورد طالق وجود داشته، اما همین آمار د 23مورد ازدواج 

سال در . مورد طالق بوده است 32ازدواج  100در برابر هر  9۷
درصد است یعنی در نظام ثبت  33نسبت طالق به ازدواج  1398

درصد است. در  33ها های ثبت شده به ازدواجاحوال، نسبت طالق
 2ازدواج و  ۷در کشور به ازای هر هزار نفر از جمعیت،  9۷سال 

های درصد از طالق 8،  98در سال  همچنین طالق رخ داده است.
های دوم و بیشتر طالق بوده است. ثبت شده زنان مربوط به تجربه

درصد  93.3درصد مربوط به تجربه سوم به بعد و  6.۷از این تعداد 
های درصد از طالق 8.2 مابقی مربوط به دومین تجربه طالق است.

های دوم و ثبت شده برای مردان در سال گذشته مربوط به تجربه
درصد مربوط به دومین  91.8ها بوده که از این تعداد بیشتر طالق

درصد مابقی مربوط به تجربه سوم به بعد طالق  8.2تجربه طالق و 
 .(8) بوده است

دلیل انتخاب پژوهشگر در شهر تهران این است که در شهر تهران  
اداره آمارهای شش دادگاه و مجتمع قضایی خانواده وجود دارد و 

در این  هاثبت احوال استان تهران درباره ازدواج و طالق تهرانی
افزایش  95دهد که میزان ازدواج و طالق در سال نشان می هادادگاه

سال  29ها پس از درصد از طالق 5پیدا کرده و طبق این آمارها 
با   .گیردسال ابتدایی زندگی صورت می 5درصد در  40زندگی و 

سو پدیده ازدواج تحت تأثیر کنونی، از یک توجه به وضعیت
تحوالت اجتماعی و ارزشی جامعه قرار دارد و از سوی دیگر نفوذ 

هایی در این زمینه های ناهماهنگ اجتماعی جامعه را با چالشارزش
مواجه کرده است و نیز با توجه به افزایش روزافزون میزان طالق 

و ضرورت پژوهش  و فقدان مطالعات کافی در این حوزه اهمیت
 سبک هدف اصلی تحقیق حاضر تأثیرکند. حاضر را ایجاب می

است. انتظاری و ویسی  در  قطعی طالق روی بر مدرن ازدواج
پژوهشی به بررسی معیارهای همسرگزینی و رضایت از زناشویی 
پرداختند. نتایج نشان داد که میزان عشق رمانتیک در زوجین ناراضی 

از زوجین رضایتمند از زندگی زناشویی و  از زندگی زناشویی بیش
میزان گرایش به همسان همسری در زوجین رضایتمند از زندگی 
زناشویی بیش از زوجین ناراضی است. همچنین، نتایج نشان داد که 
بین عشق رمانتیک و رضایت از زندگی زناشویی در افراد رضایتمند 

لی که چنین از زندگی زناشویی رابطه معنادار وجود دارد در حا
 (. 9دیده نشد) ای در گروه ناراضی از زندگی زناشوییرابطه
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 1400مستانز، 4شماره ، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های در پژوهشی به بررسی جامعه شناختی مالك 1نانگینریح 
های همسرگزینی یا همسرگزینی پرداخت. نتایج نشان داد که مالك

 وضعیت، رنگ، نژاد، اجتماعی، زمینه مانند عواملی انتخاب همسر را
 سایر و مذهبی قوانین رسوم، و آداب و هاسنت سیاسی، ایدئولوژی

 در  2نتایج پژوهش چو، تاپا و میشرا  .(10کنند)مشخص می هاجنبه
 هعاشقان ازدواج به تمایل بیشتر جوانان امروزه که دهدمی نشان نپال

 مناطق در ازدواج نوع این میزان که طوریبه سنتی؛ ازدواج تا دارند
 22تا  18که بین  افرادی در و 10/0 سال، 15 زیر افراد در شهری،

(. تودسیجویچ، لجوبینکویچ 11بود) 36/0سالگی ازدواج کرده بودند، 
در پژوهشی که در بین دانشجویان دانشگاه صربستان   3و آرانکیک

 در های همسرگزینیمالك ترینانجام شد، گزارش کردند که مهم
 هوش، مندی،عالقه دلسوزی، وفاداری، صداقت، ترتیب به زنان

 خوش زیبایی، ظاهری، جذابیت جوانی، طلبی، جاه دقت، پاکیزگی،
 داد، نشان پژوهشی ضمن در  4(. سیمون12بود) اندام تناسب و تیپی
 صحیح هایمالك به نسبت که شوندمی متوجه افراد وقتی

 فرسودگی و سرخوردگی احساس بودند، توجهبی همسرگزینی
 همسرگزینی هایمالك نامناسب انتخاب و کنندمی زناشویی

 ییزناشو زندگی تدریجی زوال و فرسودگی منابع از یکی تواندمی
 .(13باشد)

ای به بررسی تأثیر و نفوذ تصمیمات والدین بر آپوستولو  در مطالعه 
الگوی همسرگزینی و تنظیم روابط جنسی فرزندان پرداخته است. 

در قالب پیمایشی کمی انجام نفره و  190ای این پژوهش بر نمونه
شد. نتایج نشان دهنده نفوذ مؤثر و معنادار والدین بر انتخاب همسر 

ا هچین بر اساس بخش دیگری از یافتهاز سوی فرزندان بوده است. هم
حتی بعد از ازدواج نیز پدرومادردار بر چگونگی تنظیم روابط 

ند. انفوذ داشتهدار شدن دختر و پسر زناشویی فرزندان و از جمله بچه
خالد در مطالعه خود تأثیر عامل جنسیت، پایگاه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگ بر انتخاب همسر بین دانشجویان اردنی را بررسی کرده 
است. نتایج مطالعه نشان داد که در اردن مردان جوان نسبت به 
دختران تمایل بالقوه بیشتری برای یافتن زوجی با شرایط مشابه خود 

ند. در مقابل آنچه برای زنان در ازدواج اهمیت دارد، توانایی دار
اقتصادی و تعهد مردان است. همچنین عشق و محبت در میان 

طور مشترك در همسرگزینی اهمیت دانشجویان مرد و زن اردنی به
 (. 14زیادی داشته است)

دهد که های تحقیق تودوسیجویک و آرکنیک نشان مییافته
، پختگی، عطوفت، ایمان، صمیمت و صداقت خصوصیاتی چون هوش

از نظر زنان و مردان مورد مطالعه، در اولویت اول و خصوصیاتی 
چون شجاعت، وقار، آراستگی، استیل خوب بدنی، قدرت و قناعت 
در اولویت دوم قرار دارند. خصوصیاتی از قبیل غرور، خودخواهی، 

د. اناشتهتندمزاجی، ترس و سست عنصری نیز کمترین اهمیت را د
 از ننوی تلفیقی رویکرد از یک استفاده با نظری پژوهش، چارچوب

 با گیدنز )عشق رمانتیک و عشق شهوانی(« رابطه ناب»نظریه 
در  دیوید چیل« طالق»محوریت نوع الگوی همسرگزینی و نظریه 

_________________________________ 
1. Nongkynrih 
2. Choe, Thapa & Mishra 

را  «عشق توأمان»و « عشق رمانتیک»گیدنز  .است شده گرفته نظر
شود. گیدنز عشق شهوانی ختم می« طه نابراب»کند که به مطرح می

داند. از دیدگاه او، عشق متفاوت می« عشق رمانتیک»را از مفهوم 
شهوانی، بیان کننده یک ارتباط کلی بین عشق و وابستگی جنسی 

-است و با اضطراری که از زندگی روزمره جدا است، مشخص می

پایه کافی  عنوانندرت بهها این نوع عشق بهگردد. در همه فرهنگ
شود و معموالً نوعی یا ضروری برای یک ازدواج مطلوب پذیرفته می

شود. گیدنز عشق رمانتیک را طلیعه شکل سرکشی محسوب می
-جای منطق اقتصادی( میگرفتن ازدواج بر مبنای گرایش دو طرفه)به

کند. وی داند و آن را روایتی از درون یک زندگی شخصی معرفی می
داند و آن را مسیر با عقالنیت نیز در ارتباط میعشق رمانتیک را 

 بیند. گیدنز پس از توضیح دو نوع عشقای برای کنترل آینده میبالقوه
ی برابر اپردازد که رابطهمزبور نهایتاً به توضیح مفهوم رابطه ناب می

ای برای خود )نفس( همان رابطه و فارغ است. او عشق ناب را رابطه
رونی و فقط برای رضایت عاطفی دو طرف رابطه های بیاز وابستگی

داند. به نحوی که برخالف پیوندهای شخصی یا خصوصی در می
جامعه سنتی، رابطه ناب وابسته به عوامل بیرونی زندگی اجتماعی و 

نماید که  گویی در فضا شناور است. او اقتصادی نیست و چنان می
وسیله درن بیشتر بهها در دوران ماقبل مدهد که ازدواجتوضیح می

شدند و تحت تأثیر مالحظات اقتصادی قرار والدین ترتیب داده می
های تقسیم کار داخلی شوهر داشتند، پیوند زناشویی در چارچوب

-گرفت، روابط بر پایه قواعد و الزامدار شکل میآور و زن خانهنان

ر دگردیدند، های بیرونی از پیش تعیین شده و جا افتاده تنظیم می
واسطه عشق و صمیمت ساخته شده توسط حالی که رابطه ناب به

گردد و به عوامل بیرون از رابطه وابسته نیست. از طرفین تنظیم می
 (.2) گوید گویی رابطه در فضا شناور استرو او میاین

دیوید چیل معتقد است که طالق تقابل جالبی با خویشاوندی دارد.  
و نوسازی نرخ طالق افزایش پیدا توسعه شهرنشینی، صنعتی شدن 

شود کند، چرا که این عوامل به شماری از تغییرات دیگر منجر می
 گردد. تغییر باعثو در مجموع باعث تضعیف پیوندهای مشترك می

های مداوم نیز امکان دستیابی به اهداف شود و پیشرفتپیشرفت می
 کاهش الزام زمان با نوسازی وکند. بنابراین همبزرگ را تسهیل می

د. شوناجتماعی برای ازدواج، هنجارهای سنتی نیز بشدت تضعیف می
وند شکه افراد ترغیب میطوریشود، بهدر نتیجه باعث فردگرایی می

منافع فردی خود را در ساختار اجتماعی رقابتی دنبال کنند. احتماالً 
ترین تبیین در مورد افزایش نرخ طالق در غرب، کاهش متداول
یت خانواده در مسائل اجتماعی و اقتصادی است. نوعی محور

همبستگی میان افزایش تأکید بر فردگرایی و شادکامی شخصی و 
خودمختاری، تحقق آرزوهای فردی و افزایش پذیرش اجتماعی طالق 

جای آنکه افراد به خاطر فرزندانشان به خاطر وجود دارد. امروزه به
های در جستجوی منافع و لذتارزش خانواده متأهل بمانند، بیشتر 

 (.2کنند )های بهتر را جستجو میمندی از فرصتشخصی بوده و بهره

3. Todsijevic, Ljubinkovic & Arancic 
4. Simon 
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، شودیماستنباطی که از نظریات مطرح شده در چارچوب نظری 
گیدنز از نظریه رابطه ناب صحبت کرده است و عشق رمانتیک و 

ها در گذشته بیشتر عشق شهوانی را مطرح کرده است. ازدواج
شدند )ازدواج سنتی از قبیل انتخاب له والدین ترتیب داده میوسیبه

از سوی یکی از اعضای خانواده، ازدواج فامیلی توسط بزرگان فامیل 
ها و مجالس مذهبی، انتخاب دختر و یا ها، هیئتو بستگان، روضه

واسطه عشق و پسر  در همسایگی است(. در حالی که رابطه ناب به
گردد)ازدواج مدرن از طرفین تنظیم میصمیمت ساخته شده توسط 

قبیل انتخاب از سوی شخص دختر یا پسر، رابطه دوستی در محیط 
های بیرونی، رابطه دوستی در دانشگاه و کار، رابطه دوستی در محله

غیره است(. همین طور که گیدنز دو نوع الگوی سبک ازدواج سنتی 
 (.15و مدرن مطرح کرده است )

ان عنونیز در خصوص طالق، تغییرات اجتماعی بهنظریه دیوید چیل 
بیشتر در جستجوی  شود. امروزه افرادعامل عمده طالق محسوب می

های بهتر را مندی از فرصتهای شخصی بوده و بهرهمنافع و لذت
وند. شوسوی طالق کشیده میکنند به همین دلیل به سمتجستجو می

ی که در جامعه ایران حال با توجه به نظریه او تغییرات اجتماع
سرعت رخ داده است برخی جوانان سبک ازدواج خود را به
دهند و از آنجایی که صورت مدرن و برخی دیگر سنتی انجام میبه

میزان آمار طالق در جامعه ایران باال است، پژوهشگر در پی آن 
 (.16است که ازدواج مدرن چه تاثیری بر روی طالق دارد )

  مدل مفهومی پژوهش:

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

 هاروشمواد و 
های مورد استفاده، بر اساس سؤاالت، اهداف تحقیق و تئوری 

گرایانه است که به دنبال شناختی این تحقیق اثباترویکرد روش
شناخت و برقراری نظمی در جامعه و روابط اجتماعی است. روش 

آوری اطالعات )تکنیک تحقیق( پیمایش و ابزار جمع تحقیق
 مقطعی نوع از پژوهش این زمان، معیار لحاظ پرسشنامه است. به

جامعه آماری  است. پهنانگر نوع از ژرفایی معیار لحاظ به و بوده
با توجه دادگاه خانواده در شهر تهران بود.  قضایی مجتمعشش تحقیق، 

وقوع طالق قطعی در هر یک از شش به آمار رسمی در روز میزان 
رخداد طالق  15تا  10طور میانگین  بین مجتمع قضایی خانواده به

بوده است. نحوه مراجعه پژوهشگر به شش مرکز قضایی بدین گونه 
بود که پژوهشگر در طی شش ماه پژوهش خود، هر ماه و در هر 

-میهفته، دو روز اداری را به یک مجتمع قضایی خانواده مراجعه 

طالق رخ  20ها طور میانگین در دو روز هفته در مجتمعکرد. به
داد. در ماه اول به مجتمع شماره اول )شهید محالتی(، در ماه دوم می

به مجتمع شماره دو، ماه سوم به مجتمع شماره سه)شهید صدر(، ماه 
چهارم به مجتمع شماره چهار)شهید باهنر(، در ماه پنجم به مجتمع 

هید مفتح( و در ماه آخر )ماه ششم( به مجتمع شماره شماره پنج)ش
شش )شهید مطهری( مراجعه نمود. در مجموع در انتهای شش ماه 

ها مراجعه کردند با یکدیگر پیمایش، میزان افرادی که به این مجتمع
طور تقریبی میزان وقوع طالق قطعی به 139۷جمع شدند. در سال 

در طی شش ماه دوم سال به در شش مجتمع قضایی دادگاه خانواده 
 به حاضر کلیه زوجینی بودند که تحقیق جامعه است. 2500تعداد 

در شش ماهه )از دی  شهر تهران که خانواده مجتمع دادگاه حمایت
و یا به  مراجعه قطعی طالق گرفتن (برای99الی آخر خرداد  98ماه 

شامل جامعه آماری هم شامل زنان و هم  آنجا ارجاع داده شده بودند.
 شد.مردان می

 مدت به خود حضور با محقق تحقیق، مورد جامعه حجم به توجه با
 برای که افرادی بین از حمایت خانواده دادگاه هایدر مجتمع ماه 6

 هنمون مراجعه نمودند، حمایت خانواده دادگاه به قطعی طالق گرفتن
کرد. حجم نمونه  انتخاب ساده و در دسترس تصادفی صورتبه را
در  139۷صورت تقریبی از میزان وقوع طالق در شش ماه سال به

به  384تا بوده است که در فرمول کوکران عدد  2500شهر تهران 
دست آمد و در بین شش مجتمع قضایی دادگاه خانواده توزیع گشت. 

ای بود پرسشنامه بود. نمونه معرف جامعه 64سهم هر مجتمع قضایی 
اند و از ازدواج خود احساس شکست که ازدواج مدرن را برگزیده

اند. این نمونه قابلیت کرده و در نهایت راه طالق را انتخاب کرده
ابزار تحقیق دو کل جامعه آماری را داشته است. تعمیم دهی به

طالق بود. از آنجایی  و همسرگزینی سبکپرسشنامه ساخت یافته 
یی و پایایی های تحقیق استاندارد بودند، مجدداً رواکه پرسشنامه

ها محاسبه شد و بر اساس ضریب آلفای کرونباخ سنجیده پرسشنامه
به  ۷/0و از پایایی مناسبی برخوردار بودند زیرا ضریب پایایی باالی 

 سبک ازدواج مدرن طالق قطعی

 دوستی

 محیط دانشگاه

 محیط کار

 محیطهای عمومی
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 1400مستانز، 4شماره ، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ها به کمک نرم افزار پیشرفته دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده
 و لیزرل انجام گرفت.  SPSSآماری 

 
 هایافته

توزیع فراوانی ویژگی سبک ازدواج مدرن پاسخ دهندگان : ویژگی 
ارائه شده است.   9-4سبک ازدواج مدرن پاسخ دهندگان در جدول 

( پاسخ %31، وضعیت ازدواج )8-4های جدول بر اساس یافته
رابطه "( %18بوده است، ) "کار طیدر مح یرابطه دوست"دهندگان 

( %5/19و ) "ابانیدر خ یدوست رابطه"( %5/23، )"در دانشگاه یدوست
 و رستوران ساحل، ها،)پارك یرونیب هایدر محل یرابطه دوست"

خانگی، رابطه جنسی پیش ها )همباشی یا هم( سایر رابطه%8و ) "...(
 از ازدواج( است . 

 

 مدرن.: توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب نوع سبک ازدواج 1جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی ویژگی سبک ازدواج  مدرن

 31 31 62 کار طیدر مح یرابطه دوست
 49 18 36 در دانشگاه یرابطه دوست
 5/۷2 5/23 4۷ ابانیدر خ یرابطه دوست

 92 5/19 39 ( و رستوران ساحل، ها،)پارك یرونیب هایدر محل یرابطه دوست
 100 8 16 خانگی، رابطه جنسی پیش از ازدواج(یا همها )همباشی سایر رابطه

 - 100 200 مجموع

ر دتجزیه و تحلیل توصیفی متغیر طالق به سبک ازدواج مدرن: 
جدول زیر برای متغیرهای تحقیق، آمار توصیفی شامل میانگین، 
انحراف استاندارد، کمترین مقدار و بیشترین مقدار مربوط به هر 

میانگین متغیر طالق برای سبک  یک از این عوامل بیان شده است.
 ( هست.54۷/3ازدواج مدرن )

 

 تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.  تجزیه و 2جدول 
 بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف استاندارد میانگین متغیر

 5 1 52۷/0 54۷/3 طالق گروه مدرن

های معیارهای انتخاب همسر به تجزیه و تحلیل توصیفی مؤلفه
نتیجه تجزیه و تحلیل توصیفی تفکیک نوع سبک ازدواج : 

های معیارهای انتخاب همسر سبک ازدواج مدرن در جدول مؤلفه

نشان داده شده است. در این جدول برای متغیرهای تحقیق، آمار  3
توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، کمترین مقدار و بیشترین 

 مقدار مربوط به هر یک از این عوامل بیان شده است.
 

 های معیارهای انتخاب همسر سبک ازدواج مدرن.  تجزیه و تحلیل توصیفی مؤلفه3جدول 
 مدرن متغیر

 انحراف استاندارد میانگین
 835/0 ۷2/3 اجتماعی
 42/1 45/3 فرهنگی
 999/0 ۷2/3 اقتصادی
 21/1 06/3 مذهبی

 31/1 21/3 خانوادگی
 808/0 83/3 ظاهر و هوش و اعتمادزیبایی 

 04/1 42/3 اخالقی

در سبک ازدواج مدرن میانگین میزان اهمیت معیار اجتماعی بودن  
(، 06/3(، مذهبی بودن )۷2/3(، اقتصادی )4۷/3(، فرهنگی  )6/3)

( و اخالقی 83/3(، زیبایی ظاهر و هوش و اعتماد )21/3خانوادگی )
( مشاهده 3( هست. با توجه به کدگذاری انجام شده )متوسط=42/3)

ها در سبک ازدواج مدرن بیشتر از ام مؤلفهشود میزان اهمیت تممی
 حد متوسط است.

رسد الگوی همسرگزینی از نوع مدرن بر به نظر میفرضیه پژوهش: 
 روی وقوع طالق قطعی تأثیر دارد.

 

جهت بررسی فرضیه فوق با کمک آزمون کای دو شدت وابستگی 
 ۷بین وقوع طالق و الگوی همسرگزینی از نوع مدرن )سؤال 

 ( مورد بررسی قرار گرفته است. پرسشنامه
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 .آزمون کای دوی  وابستگی الگوی همسرگزینی از نوع مدرن بر روی وقوع طالق4دولج
 سطح نمره طالق 

 ( زیاد66/3-5( متوسط، )33/2-66/3( کم، )33/2-1)
 زیاد متوسط

 
 

 ازدواج مدرن

 39 23 کار طیدر مح یرابطه دوست
 29 ۷ در دانشگاه یرابطه دوست
 24 23 ابانیدر خ یرابطه دوست

 رستوران ساحل، ها،)پارك یرونیب هایدر محل یرابطه دوست
 ( و

12 2۷ 

خانگی، رابطه جنسی پیش از ها )همباشی یا همسایر رابطه
 ازدواج(

5 11 

 588/0ضریب گاما=    000/0معناداری=سطح       4درجه آزادی=        052/۷1آماره کای دو = 

 ها متوسطبا توجه به جدول مقابل در افرادی که سطح نمره طالق آن
ازدواج  "کار طیدر مح یرابطه دوست"صورت نفر به 23است، 

 یرابطه دوست"نفر  23، "در دانشگاه یرابطه دوست"نفر  ۷اند، کرده
 ها،)پارك یرونیب هایدر محل یرابطه دوست"نفر  12، "ابانیدر خ

ها )همباشی یا سایر رابطه"صورت نفر به 5، " ( و رستوران ساحل،
 اند.ازدواج کرده "خانگی، رابطه جنسی پیش از ازدواج( هم

صورت نفر به 39ها زیاد است،  افرادی که سطح نمره طالق آن
رابطه "نفر  29اند، ازدواج کرده "کار طیدر مح یرابطه دوست"

نفر  2۷، "ابانیدر خ یرابطه دوست"نفر  24، "در دانشگاه یدوست
 ( و رستوران ساحل، ها،)پارك یرونیب هایدر محل یرابطه دوست"
خانگی، رابطه ها )همباشی یا همسایر رابطه"صورت نفر به 11، "

 اند.ازدواج کرده "جنسی پیش از ازدواج( 
و سطح  052/۷1مقدار آماره کای دو برابر  با توجه به جدول مقابل

هست. با توجه به اینکه مقدار سطح معنی  000/0معنی داری آمون 
هست، فرض صفر رد شده و با اطمینان  05/0داری آزمون کمتر از 

توان گفت الگوی همسرگزینی از نوع مدرن بر روی وقوع می 95%
 588/0ما طالق قطعی تأثیر دارد. با توجه به مقدار ضریب گا

 توان گفت شدت وابستگی در حد متوسط هست.می
های تحقیق : بررسی اعتبار سازه طالق )سبک بررسی اعتبار سازه

( مدل متغیر طالق در حالت 2( و نمودار )1ازدواج مدرن( : نمودار )
دهد. با توجه به خروجی نرم تخمین ضرایب استاندارد را نشان می

x2افزار لیزرل مقدار 

df
سبه شده برای مدل سبک ازدواج مدرن محا  

کمتر هست.  همچنین خروجی  3که این مقدار از  914/2برابر 

دهد. هر چه را برای مدل نشان می RMSEA=0.078میزان 
تری کمتر باشد مدل برازش مناسب RMSEAمیزان این شاخص 

 گونه هست.برخوردار است، که در این مدل این
ها ها و مستطیلرهای مکنون یا عاملها، متغیدر شمایل زیر بیضی

نشان  ی اثر سبک ازدواج بر وقوع طالق قطعی  رامواد پرسشنامه
متغیر پنهان  3شود مدل مسیر از دهد. همان طور که مشاهده میمی
متغیر آشکار تشکیل شده است. متغیرهای مکنون )پنهان(  14و 
یم تقس زابرون و متغیرهای درون زانوبه خود به دو نوع متغیرهای به
هم  تواندیم. هر متغیر در سیستم مدل معادالت ساختاری شوندیم

ه در نظر گرفت زابرونو هم یک متغیر  درون زاعنوان یک متغیر به
متغیری است که از جانب سایر متغیرهای  درون زاشود. متغیر 

متغیری است  زابرون. در مقابل متغیر ردیپذیمموجود در مدل تأثیر 
یمنتأثیری از سایر متغیرهای موجود در مدل دریافت  گونهچیهکه 
. در مدل فوق متغیر وقوع طالق قطعی گذاردیمبلکه خود تأثیر  کند

های درون زا و متغیر سبک ازدواج مدرن برون زا هست. پیکان
ی وسیلهدهد که بهکوچک واریانس باقیمانده)خطا( را نشان می

عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد شود. بارهای عامل تبیین می
دهد. به عبارت دیگر بار میزان تأثیر هر کدام از متغیرها نشان می

عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر با متغیر 
توان بارهای عاملی ( می3ها( هست. با توجه به شکل )مکنون )عامل

 هر یک از سؤاالت تحقیق را مشاهده نمود. 
شود بار عاملی سبک ازدواج مدرن برابر گونه که مشاهده میمانه

 است.  89/0
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 گیری اثر سبک ازدواج مدرن بر وقوع طالق قطعی در حالت تخمین استاندارد اندازه ( الگوی2شکل)

 

 
 قطعی در حالت معنی داری پارامتراثر سبک ازدواج مدرن بر وقوع طالق  گیری اندازه (: الگوی3 شکل)

(، مدل در حالت معناداری ضرایب و 2خروجی بعدی یعنی شکل )
پارامترهای به دست آمده مدل اندازه گیری بارهای عاملی هر یک 

دهد که تمامی ضرایب به دست آمده از سؤاالت تحقیق را نشان می
یا  96/1تر از دار آزمون معناداری بزرگاند. زیرا مقمعنادار شده

نشان دهنده معناداری بودن روابط است. دو   -96/1تر از کوچک
خروجی نرم افزار لیزرل )مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل در 

 حالت ضرایب معناداری(  نشان داده شده است.

ی توان گفت بار عامل( می2( و ) 1با توجه به نتایج حاصل از شکل )
سبک ازدواج  tاست. مقدار آماره  89/0سبک ازدواج مدرن برابر 

است. مقدار  66/10و سبک ازدواج سنتی برابر  45/11مدرن برابر 
( هست، بنابراین با اطمینان -96/1و  96/1خارج از بازه ) tآماره 

توان گفت سبک ازدواج مدرن بر وقوع طالق اثر دارد و می 95%
 شتری بر وقوع طالق دارد.سبک ازدواج مدرن اثر بی
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های طالق در ( تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول مدل مؤلفه1نمودار )
 سبک ازدواج مدرن با ضرایب رگرسیون استاندارد

 

 . بررسی بار عاملی گویه های مؤلفه طالق در سبک ازدواج مدرن5جدول 
 ازدواج مدرن گویه مؤلفه

 tآماره  بار عاملی

 

 تفاهمات با همسر
 

 49/12 ۷۷/0 تفاهم در انتخاب منزل مسکونی
 6/9 63/0 خرید لباس

 68/12 ۷۷/0 معاشرت با خویشان
 24/11 ۷1/0 تفریح ساالنه
 14/14 83/0 خرید خودرو

 
 اختالفات با همسر

 04/11 ۷/0 اعتیاد به مواد مخدر همسر
 21/13 8/0 لحن توهین آمیز با همسر

 66/12 ۷۷/0 احترامی به شخصیت یکدیگربی
دشنام و ناسزا گفتن به همسر در منزل یا در 

 جمع

84/0 39/14 

 88/10 ۷/0 فاصله سنی فاصله سنی
 83/11 ۷6/0 اثر فاصله سنی

 94/11 ۷5/0 مداخله خویشان همسر در زندگی مداخالت خانوادگی
 29/13 82/0 اثر مداخله خویشان همسر در زندگی

 88/11 ۷6/0 مشکالت مالی مشکالت اقتصادی
 42/14 89/0 بیکاری همسر

 39/12 ۷9/0 داشتن فرزند وجود فرزند یا فرزندان
 1۷/13 83/0 دار نشدن همسربچه

 
انتظارات از همسر و احساس شکست در آن )زن و 

 مرد(

 02/9 59/0 رعایت احترام
 98/11 ۷4/0 شوهرداری خوب

 22/11 ۷/0 داری خوببچه
 5/13 8/0 همراز بودن همسر

 36/14 83/0 شغل مناسب،
 35/15 8۷/0 درآمد مناسب،
 42/14 83/0 منزل مناسب،

 28/15 86/0 خودرو مناسب،
 13/14 82/0 خورد و خوراك مناسب،

 46/11 ۷1/0 تفریحات مناسب
 ازدواج مدرن گویه مؤلفه

 tآماره  بار عاملی

 
 
 
 

 بیماری روحی یا جسمی همسر

 3۷/12 ۷5/0 بیماری روحی و جسمی
 0۷/13 ۷8/0 پذیرش تنها شدن

 15/11 ۷/0 مشکالت عاطفی در زندگی زناشویی
 ۷3/10 68/0 احساس تنهایی

 15/12 ۷4/0 ناکامی در زندگی زناشویی
 06/13 ۷8/0 عدم کنترل هیجان

 42/10 6۷/0 تخلیه عصبانیت خود بر سر همسر
 3/10 66/0 عدم نیاز جنسی
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 31/14 83/0 عصبانیت از همسر
 43/14 84/0 مقصر دانستن خود در جدایی

 16/15 86/0 عدم پذیرش حقیقت جدایی از همسر
 5/13 8/0 ناامیدی از زندگی آینده مشترك با همسر

 34/13 ۷9/0 احساس گناه
 ۷2/۷ 58/0 آزار رساندن عاطفی به همسر

 ۷1/6 55/0 رؤیاپردازی با همسر
 12/8 6/0 هدف و بیهوده بودن زندگیاحساس بی

 59/6 52/0 احساس شکست در خود
 2/14 86/0 طرفداری کردن اطرافیان احساس حمایت از سوی خانواده و اطرافیان

 96/14 89/0 حمایت کردن اطرافیان
 43/12 ۷6/0 باهم بودناحتیاج به زمان برای  بازگشت مجدد به زندگی مشترك

 86/13 82/0 احساس مجدد برای همسر مناسب بودن
 ۷5/13 84/0 احساس نیاز به رابطه جنسی با همسر

 6۷/13 83/0 عدم باور جدایی از همسر
 89/13 ۷4/0 اشتباه بودن طالقاعتقاد اخالقی و معنوی به

« خرید خودرو»گویه « تفاهمات با همسر»در ازدواج مدرن،  در بعد 
 68( هست. به عبارت دیگر تقریباً 83/0دارای بیشترین  بار عاملی )

تفاهمات با »رسانیم( از واریانس عامل می 2را به توان 83/0درصد )
دارای کمترین  بار « خرید لباس»نماید.  گویه را تبیین می« همسر

را به 63/0درصد ) 39( هست. به عبارت دیگر تقریباً 63/0عاملی )
را تبیین « تفاهمات با همسر»رسانیم( از واریانس عامل می 2توان 

 نماید. می
دشنام و ناسزا »گویه « اختالفات با همسر»در ازدواج مدرن،  در بعد 

دارای بیشترین  بار عاملی « گفتن به همسر در منزل یا در جمع
 2را به توان 84/0درصد ) 68بارت دیگر تقریباً ( هست. به ع84/0)

د.  نمایرا تبیین می« اختالفات با همسر»رسانیم( از واریانس عامل می
( ۷/0دارای کمترین  بار عاملی )« اعتیاد به مواد مخدر همسر»گویه 

رسانیم( می 2را به توان ۷/0درصد ) 49هست. به عبارت دیگر تقریباً 
 نماید. را تبیین می« فات با همسراختال»از واریانس عامل 

ای دار« اثر فاصله سنی»گویه « فاصله سنی»در ازدواج مدرن،  در بعد 
درصد  5۷( هست. به عبارت دیگر تقریباً ۷6/0بیشترین  بار عاملی )

را « فاصله سنی»رسانیم( از واریانس عامل می 2را به توان ۷6/0)
( ۷/0ای کمترین  بار عاملی )دار« فاصله سنی »نماید.  گویه تبیین می

رسانیم( می 2را به توان ۷/0درصد ) 49هست. به عبارت دیگر تقریباً 
 نماید. را تبیین می« فاصله سنی»از واریانس عامل 

اثر مداخله »گویه « مداخالت خانوادگی»در ازدواج مدرن، در بعد 
( هست. 82/0دارای بیشترین  بار عاملی )« خویشان همسر در زندگی

رسانیم( از می 2را به توان 82/0درصد ) 6۷به عبارت دیگر تقریباً 
نماید.  گویه را تبیین می« مداخالت خانوادگی»واریانس عامل 

دارای کمترین  بار عاملی « مداخله خویشان همسر در زندگی»
 2را به توان ۷5/0درصد ) 56( هست. به عبارت دیگر تقریباً ۷5/0)

را تبیین « مداخالت خانوادگی»امل رسانیم( از واریانس عمی
 نماید. می

بیکاری »گویه « مشکالت اقتصادی »در ازدواج مدرن، در بعد 
( هست. به عبارت دیگر 89/0دارای بیشترین  بار عاملی )« همسر
رسانیم( از واریانس عامل می 2را به توان 89/0درصد ) ۷9تقریباً 

 «مشکالت مالی »ه نماید.  گویرا تبیین می« مشکالت اقتصادی »
 5۷( هست. به عبارت دیگر تقریباً ۷6/0دارای کمترین  بار عاملی )

مشکالت »رسانیم( از واریانس عامل می 2را به توان ۷6/0درصد )
 نماید. را تبیین می« اقتصادی 

دار بچه»گویه « وجود فرزند یا فرزندان»در ازدواج مدرن، در بعد 
( هست. به عبارت 83/0عاملی ) دارای بیشترین  بار« نشدن همسر
رسانیم( از واریانس می 2را به توان 83/0درصد ) 68دیگر تقریباً 

داشتن »نماید.  گویه را تبیین می« وجود فرزند یا فرزندان»عامل 
( هست. به عبارت دیگر ۷9/0دارای کمترین  بار عاملی )« فرزند

اریانس عامل رسانیم( از ومی 2را به توان ۷9/0درصد ) 62تقریباً 
 نماید. را تبیین می« وجود فرزند یا فرزندان»

انتظارات از همسر و احساس »در گروه ازدواج مدرن، در بعد 
دارای بیشترین  « درآمد مناسب،»گویه « شکست در آن )زن و مرد(

را 8۷/0درصد ) ۷5( هست. به عبارت دیگر تقریباً 8۷/0بار عاملی )
انتظارات از همسر و احساس »انس عامل رسانیم( از واریمی 2به توان 

 «رعایت احترام»نماید.  گویه را تبیین می« شکست در آن )زن و مرد(
 35( هست. به عبارت دیگر تقریباً 59/0دارای کمترین  بار عاملی )

انتظارات از »رسانیم( از واریانس عامل می 2را به توان 59/0درصد )
 نماید. را تبیین می« همسر و احساس شکست در آن )زن و مرد(

گویه « بیماری روحی یا جسمی همسر»در ازدواج مدرن، در بعد 
دارای بیشترین  بار عاملی « عدم پذیرش حقیقت جدایی از همسر،»
 2را به توان 86/0درصد ) ۷3( هست. به عبارت دیگر تقریباً 86/0)

را « بیماری روحی یا جسمی همسر»رسانیم( از واریانس عامل می
 دارای کمترین  بار« احساس شکست در خود»نماید.  گویه ن میتبیی

را به 52/0درصد ) 2۷( هست. به عبارت دیگر تقریباً 52/0عاملی )
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« بیماری روحی یا جسمی همسر»رسانیم( از واریانس عامل می 2توان 
 نماید. را تبیین می

احساس حمایت از سوی خانواده و »در ازدواج مدرن، در بعد 
دارای بیشترین  بار عاملی « حمایت کردن اطرافیان»گویه « ناطرافیا

 2را به توان 89/0درصد ) ۷9( هست. به عبارت دیگر تقریباً 89/0)
احساس حمایت از سوی خانواده و »رسانیم( از واریانس عامل می

دارای  «طرفداری کردن اطرافیان »نماید.  گویه را تبیین می« اطرافیان
درصد  ۷3( هست. به عبارت دیگر تقریباً 86/0)کمترین  بار عاملی 

احساس حمایت »رسانیم( از واریانس عامل می 2را به توان 86/0)
 نماید. را تبیین می« از سوی خانواده و اطرافیان

ه گوی« بازگشت مجدد به زندگی مشترك»در ازدواج مدرن، در بعد 
دارای بیشترین  بار عاملی « احساس نیاز به رابطه جنسی با همسر»
 2را به توان 84/0درصد ) ۷0( هست. به عبارت دیگر تقریباً 84/0)

 «بازگشت مجدد به زندگی مشترك»رسانیم( از واریانس عامل می

 اشتباه بودناعتقاد اخالقی و معنوی به»ه نماید.  گویرا تبیین می
( هست. به عبارت دیگر ۷4/0دارای کمترین  بار عاملی )« طالق

رسانیم( از واریانس عامل می 2را به توان ۷4/0درصد ) 54تقریباً 
 نماید. را تبیین می« بازگشت مجدد به زندگی مشترك»

در های نیکویی برازش یک از اهداف اصلی شاخصبرازش مدل: 
سازی معادالت ساختاری، شناخت میزان همخوانی استفاده از مدل

های تجربی با مدل مفهومی و نظری است. برای شناخت بین داده
ها و های تجربی و مدل مفهومی از شاخصمیزان همخوانی داده
های نیکویی برازش ها شاخصشود که به آنمعیارهایی استفاده می

های متفاوتی برای حصول از شاخص ریاندازه گیگویند. در مدل می
( 6در جدول ) .شوداطمینان از نیکویی برازش مدل استفاده می

های محاسبه شده و مقدار استاندارد آورده شده است. مقایسه شاخص
های تجربی با مدل مفهومی همخوانی بین داده دهد کهآن دو نشان می

  وجود دارد.و نظری 
 

 . برازش مدل6جدول 
 های فرعیشاخص شاخص اصلی *

 DF2X RMSEA PNFI GFI AGAI NFI CFI/ نام شاخص

 9/0بیشتر 9/0بیشتر 9/0بیشتر 9/0بیشتر 5/0بیشتر از 08/0کمتر از  3کمتر از مقدار استاندارد
 912/0 904/0 911/0 900/0 519/0 052/0 254/2 مقدار مدل

 نتیجه گیری
وضعیت ازدواج در پاسخ به ویژگی ازدواج مدرن پاسخ دهندگان، 

بوده است،  "کار طیدر مح یرابطه دوست"( پاسخ دهندگان 31%)
در  یرابطه دوست"( %5/23، )"در دانشگاه یرابطه دوست"( 18%)

 ها،)پارك یرونیب هایدر محل یرابطه دوست"( %5/19و ) "ابانیخ
خانگی، ها )همباشی یا هم( سایر رابطه%8و ) "...( و رستوران ساحل،

نتیجه تجزیه و تحلیل توصیفی  رابطه جنسی پیش از ازدواج( است.
( بود. در 54۷/3میانگین متغیر طالق برای سبک ازدواج مدرن )

بود.  89/0بررسی مدل تحقیق، بار عاملی سبک ازدواج مدرن برابر 
 بود.  45/11سبک ازدواج مدرن برابر  tمقدار آماره 

های دیگر، مشکی، در مقایسه نتایج پژوهش حاضر با سایر پژوهش 
و  تیوضع یبررسعنوان مهدی و همکاران در سال به پژوهشی با 

ی شهرستان گناباد مطلقه نیزوج دگاهیعوامل مرتبط با طالق از د
از نظر عوامل مختلف ها نشان داد که های آنپرداختند. یافته

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فردی بیشترین عوامل مرتبط با طالق، 
شناخت ناکافی همسر، عدم تفاهم، دخالت فامیل و دیگران در 

های زندگی، ، بیکاری، اجباری بودن ازدواج، کمبود مهارتزندگی
های جسمی یا روانی اعتیاد، سن پایین ازدواج، شهر نشینی، بیماری

های جنسی و ارتباطی در ازدواج بوده است. همسر، کمبود مهارت
همچنین تفاوت معنی داری در میزان طالق از نظر محل سکونت، 

بررسی و ، ، سطح تحصیالت( =p 001/0سابقه آشنایی با همسر )
، وجود سوء رفتار جسمی و ( =p 001/0ی همسر )تحقیق درباره

وجوه . (. 1۷)وجود داشت ( =p 0001/0روانی و عدم تفاهم ) 
اشتراك هر دو تحقیق این است که در هر دو تحقیق تمامی این 
معیارها از قبیل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مورد بررسی قرار 

همچنین در هر دو تحقیق دخالت خویشاوندان، بیکاری، گرفتند. 
های جسمی یا روانی همسر مورد سنجش قرار اعتیاد، سن، بیماری

داری با طالق ها نشان داد که ارتباط معنیهای آنگرفت و یافته
دارند. میزان اهمیت مؤلفه اقتصادی و زیبایی ظاهر و هوش و اعتماد 

مظاهری، علی و در تحقیق دیگر در سبک مدرن ازدواج زیاد است. 
 همسرگزینى هایسبک بطهراهمکاران در سال، پژوهشی با عنوان 

 کهداد  ننشا ىــسربر ینا اند.انجام داده ازدواج ارىپایدو  باکیفیت
 ادهخانو ضایتر باو ازدواج  قبلى شنایىآ" همسرگزینی هایسبک

 طحــس" ادهخانوو  دفر ضایتر باو ازدواج  رىتگاــساخو"و "
 هایسبک با مقایسهرا در  ناشویىز رىگازسااز  ىباالتر

و  رــهمس با قبلى نایىــشآ"و " رىجباو ازدواج ا رىستگااخو"
توان در مقایسه با تحقیق حاضر می دارد. پىدر " رىجباازدواج ا

گفت که هر دو تحقیق سبک ازدواج سنتی و مدرن را مورد بررسی 
حاضر نیز نشان داد که سبک ازدواج های تحقیق قرار دادند. یافته

 رنمد ازدواج سبک عاملی سنتی پایدارتر از سبک مدرن است و بار
 سبک گفت توانمی %95 اطمینان با بنابراین .است 89/0 برابر

 (.18اثر مثبت دارد ) طالق وقوع بر اثر مدرن ازدواج
گردد جهت ازدواج جوانان و کاهش طالق به نکات زیر پیشنهاد می
 توجه نمود:

 در خانواده مشاوره مراکز به هاخانواده مراجعه فرهنگ ترویج-
 دینی هایارزش و مذهبی هایبنیان تقویت اختالفات،ـ بروز هنگام

 و گزینی همســان فرهنــگ ترویــج جامعه، ـ سطح در اخالقی و
 هایویژگی و خصوصیات شــناخت و آشــنایی لزوم بر تأکید

 جنسیت فرهنگ نفی ازدواج، ـ از قبل زوجین رفتاری اخالقی،
  تربیتی، ـ صحیح هایروش آموزش طریق از هاخانواده در ساالری

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 13

http://islamiclifej.com/article-1-1168-fa.html


 275... یآن بر طالق قطع ریازدواج و تأث یالگو راتییتغ        

 1400مستانز، 4شماره ، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هایارزش به پایبندی و عدالت تقوا، رعایت جهت در سازیفرهنگ
 آموزش زوجات، ـ تعدد از اجتناب و همسران توســط اخالقی

 سنتی هایروش اصالح و همسرگزینی صحیح معیارهای و هاشیوه
 بهبود جهت هادانشگاه در ویژهبه مشاوره مراکز ایجاد ازدواج، ـ

 و آگاهى بدون هایدخالت از هاخانواده پرهیز همسریابی، ـ فرآیند
 تحمیلى هایازدواج هاخانواده پرهیز ـ .فرزندان زندگى در بینش
های صحیح رفتاری از طریق آموزش شیوه .خود فرزندان براى

های آموزشی قبل از ازدواج تحــت عناوین آموزش دوره برگزاری
های زندگــی، راهبردهای ارتقای کارکــرد خانواده، حقوق مهارت

 و تکالیف زوجین، بهداشت باروری و ...؛
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