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ممذمٍ

ّوچٌههيي ،زض ؾههال  1389تٗههساز ٍ 891637الٗههِ اظزٍاج زض

ذاًَازُ يه ًْاز اجتواٖي اٍّليِ ٍ حياتي اؾت وِ ّن ؾالهت

وكَض تِ ثثت ضؾيسُ وِ ًؿثت تِ هست هكاتِ ؾهال لثهل 0/2

فطز ٍ ّن تماي جاهِٗ ضا تأهيي ٍ تًويي هيوٌس .فطز ًهِ تٌْها

زضنس افعايف زاقتِ اؾت ،ايي زض حالي اؾت وِ زض ايي ؾال

اظ ًٓط جؿوي ٍ ظيؿتي ،تلىِ هْوتط اظ آى ،تهِ لحهاِ ضٍاًهي،

ٍ 137200الِٗ َالق زض وكَض تِ ثثت ضؾيسُ وهِ ًؿهثت تهِ

ٖاَفي ٍ قرهيتي ًيع تحت تأثيط ذاًَازُ لطاض زاضز؛ چطا وهِ

هست هكاتِ ؾال لثل  9/1زضنس افعايف زاقتِ اؾهت .اظ ايهي

ذاًَازُ جايگاّي اؾت وِ فطز هيتَاًس تها تىويهل قرههيت

تٗساز  85زضنس َالقّا زض ًماٌ قْطي ٍ  15زضنس آًْها زض

ذَز ،تطاي تط ْٖسُ گطفتي ًمفّاي اجتوهاٖياـ زض جاهٗهِ

هٌاَك ضٍؾتايي تَزُ اؾت .اؾتاى وْگيلَيهِ ٍ تَيطاحوهس ًيهع

آهازُ گطزز.

ّواًٌس زيگط اؾتاىّاي ايطاى ،اظ جولِ هٌاَمي اؾت وِ هؿألِ

زض تطضؾيّاي اجتواٖي -جوٗيّتي ،اًحالل لاًًَي ،قهطٖي

َالق زض آى اظ ؾيط نَٗزي تطذَضزاض اؾت .زض قْط ياؾَج

ٍ ٖطفههي اظزٍاج ضا تحههت قههطايٍ ٍ همهطّضات ذههال َههالق

زض ؾال 1388تٗساز ٍ 1537الِٗ اظزٍاج ثثت قهسُ ٍ تهِ اظاي

هيًاهٌس .زض هفَْم اذهم ،اًحهالل ضاتُهِ ظى ٍ قهَّطي زض

آى  136فمطُ َالق ضخ زازُ اؾهت .تهِ ٖثهاضت زيگهط ،اظ ّهط
ياظزُ هَضز اظزٍاج ،يه ٍالِٗ َالق ثثت قسُ اؾهت .ايهي زض

اظزٍاج زاين وِ تِ زًثال آى اظ ًٓط ضٖايهت حمهَق ٍ تىهالي
ظًاقَيي هؿؤٍليتي تطاي ظى ٍ قهَّط ٍجهَز ًهساضزَ ،هالق
ًاهيسُ هيقَز

1

حالي اؾت وهِ زض ؾهال  1389تهِ اظاي  1553ههَضز اظزٍاج،
ٍ 195الِٗ َالق ثثت قسُ اؾت وهِ ًكهاى ههيزّهس زض اظاي

(حؿيٌي تْكتي.)322 :1358 ،

َالق يه هًٗل اجتواٖي اؾت وِ ظًسگي افطاز زضگيهط ضا

تمطيثأ ّط ّفت هَضز اظزٍاج ،يه هَضز َهالق ضخ زازُ اؾهت

قسيسأ تحت تأثيط لطاض هيزّسَ .الق ًِ تٌْا ؾهثة گؿهيرتي

وِ ًؿثت تِ هست هكاتِ ؾال لثل حسٍز  36زضنهس افهعايف

پيًَسّاي ظًاقَيي هيقَز ،تلىِ غالثأ ؾثة اظ ّهن پاقهيسگي

يافتِ اؾت

(ؾاظهاى ثثت احَال.)1390 ،

ٍ آؾية زيسگي ضٍاتٍ تهيي ٍالهسيي ٍ وهَزن ًيهع ههيگهطزز

گطايفّا ٍ ًگطـّا ًؿثت تِ َالق تط حؿهة فطٌّهو ٍ

(ّتطيٌگتههَى1989،2؛ تههِ ًمههل اظ ضيههاييَ .)1386،ههالق زض تطزاضًههسُ

هصّة هتفاٍت اؾت .اؾالم َالق ضا فيًفؿِ اههطي هٌفهَض ٍ

ّعيٌِّاي اًؿاًي اجتواٖي ٍ التهازي ٖٓيوهي اؾهت وهِ تها

ًاپؿٌس هيزاًس .تَنيِّاي هىطّض اؾهالم زض ههَضز تطزتهاضي ٍ

ٖسم ؾالهت ،اذتالل ٖاَفي ،اٖتيهاز ٍ فمهط ذهاًَازگي ضاتُهِ

گصقت ّوؿطاى ًؿثت تهِ يىهسيگط ٍ تحوهل ًاضؾهاييّهاي

زاضز (تطًاضزظ.)324 :1384،3

التهازي ٍ زيگط هكىالت ظًاقهَيي اظ آى حىايهت زاضز وهِ

َالق ٍ تِ تثهٕ آى فطٍپاقهي ظًهسگي ذهاًَازگي يىهي اظ

اؾالم زض نَضت ٍجَز هكىالت لاتهل تحوّهل ًيهع َهالق ضا

هؿائل اجتواٖي اؾت وِ اههطٍظُ اّويّهت فعايٌهسُاي يافتهِ ٍ

ًانحيح هيقواضز ٍ تا حس اهىاى هيوَقس اظ فطٍپاقهي ًْهاز

اتٗاز پيچيسُاي پيسا وطزُ اؾتً .گاّي تِ ٍيهٗيّت َهالق زض

همسّؼ ذاًَازُ جلَگيطي وٌس ٍ تطاي تحمك ايي ّسفٖ ،وستأ

ايطاى ًكاى هيزّس وِ هيعاى َالق َي ؾهالّهاي اذيهط ؾهيط

تههط ضاّثطزّههاي اذاللههي ٍ تطتيتههي تأويههس وههطزُ ٍ ووتههط تههِ

نَٗزي زاقتِ اؾت ٍ ايي آهاضّا هؿألِ تَزى هَيهَٔ َهالق

هوٌَٖيتّاي لهاًًَي تَؾّهل جؿهتِ اؾهت

ضا ًكاى هيزّس؛ چٌاًىِ تط اؾاؼ آهاضّهاي هٌتكهطُ اظ ؾهَي

.)233-232 :1385

ؾاظهاى ثثت احَال ،زض ؾال 1380اظ جوٗيّهت هتأّهل وكهَض
َ 60559الق گطفتِاًس .ايهي ضلهن زض ؾهال  1385تهِ 98756
فمطُ ٍ زض ؾال  1388تِ 125747ههَضز افهعايف يافتهِ اؾهت.
1

Divorce
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(تؿهتاى ٍ ّوىهاضاى،

تغييطات ًَيي اجتوهاٖي تيكهتط اظ آًىهِ زض ذهسهت حفهّ
ذاًَازُ لطاض گيطز؛ زض جْت هتالقي ايي ًْاز لطاض گطفتِاًهس ٍ
ايي اهط هيتَاًس تأثيطي ٖويك زض ٍيٕ ؾالهت افهطاز هُلمهِ،
فطظًساى ٍ زض ًتيجِ تط ؾيؿتنّاي تْساقتي ٍ اجتواٖي زاقهتِ
تاقس .لصا هُالِٗ ٍ تحميك زض ههَضز پسيهسُ َهالق اظ ظٍايهاي
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تطضؾي َٖاهل اجتواٖي هؤثط تط هيعاى گطايف تِ َالق زض قْط ياؾَج

گًَاگَى ،تيف اظ پيف يطٍضي ٍ الظم تِ ًٓط هيضؾس .تط ايي

تا گطايف تِ َالق ظًاى ضاتُِ هٌٗازاض ٍ هؿتمين ٍجهَز زاقهتِ

اؾاؼّ ،سف اظ تحميك حايط تطضؾي َٖاهل اجتواٖي هؤثط تط

اؾت.

هيعاى گطايف تِ َالق زض قْط ياؾَج اؾت.

اؾحالي ٍ ّوىاضاى ( )1391زض پػٍّكي تا ٌَٖاى "ؾٌجف
َٖاهل اجتوهاٖي ههؤثط تهط زضذَاؾهت َهالق ظًهاى زض قهْط

پیطیىٍ تحمیك

تْطاى" تِ ايهي ًتيجهِ ضؾهيسًس وهِ ّهن ًٓهن زضٍى ذهاًَازُ،

هْسيراًي ؾهطٍجْاًي ( )1383پػٍّكهي تها ٌٖهَاى "ظًهاى ٍ

ؾطهايِ ظٍجهيي ٍ ًگهطـ هٌفهي ًؿهثت تهِ َهالق ،زض ٖهسم

َالق زض اؾالهكْط ،همايؿِ ظًاى هتمايي َالق ٍ ظًهاًي وهِ

احتوال ٍلَٔ َالق اثط زاضز.
1

ّوؿطاًكاى هتمايي َالق ّؿهتٌس" اًجهام زازُ اؾهتً .تهايج

اظ ًٓههط وههالجيوي ٍ ّوىههاضاى ( )2005افههطاز هههصّثي وههِ

تحميك ًكاى زازُ وِ تيكتطيي ٖلل زضذَاؾت َهالق زض ظًهاى

ضفتاضقاى ضا اٖتمازات آًْا تٌٓين هيوٌس ،ووتط َالق هيگيطًهس

هتمايي َالق ،اٖتياز ٍ ذالفواضي قهَّط تهَزُ اؾهت ٍ زض

ٍ تحت قطايٍ ذال حايط تِ اًجام ايي واض ّؿتٌس ،اها افطاز

هَضز ظًاًي وهِ ّوؿطاًكهاى هتمايهي َهالق تهَزُاًهس؛ ٖهسم

غيط هصّثي ،ضاحتتط َالق هيگيطًس.

هؿؤٍليتپصيطي ّوؿط ٍ ٖسم تأهيي هٗاـ ٍ زذالت ذاًَازُ
قَّط ،شوط قسُ اؾت.
ظضگط ٍ ًكاٌ زٍؾت ( )1386هُالِٗاي تا ٌَٖاى "تطضؾهي
َٖاهل هؤثط تط تطٍظ َالق زض قْط فالٍضجهاى" اًجهام زازًهس.

جي تهيچوي )2003( 2زض هُالٗهِاي تهط ضٍيً 6577فهط اظ
ظًاى اياالت هتحهسُ تهِ تطضؾهي "ضاتُهِ ّورهاًگي ٍ ضٍاتهٍ
نويوي لثهل اظ اظزٍاج تها افهعايف ضيؿهه َهالق ٍ اظ ّهن
پاقيسگي ذاًَازُ تٗس اظ اظزٍاج" پطزاذتهِ اؾهت؛ تهط اؾهاؼ

ًوًَههِ هههَضز هُالٗههِ قههاهل  212ظٍج تَزًههس .تهها اؾههتفازُ اظ

ًتايج ايي هُالِٗ ،آى زؾتِ اظ ضٍاتٍ نويوي لثل اظ اظزٍاج وِ

اَّالٖههات هٌههسضج زض فههطمّههاي هههسزواضي ٍ ههههاحثِّههاي

تٌْا تا يه ًفط(قَّط فٗلي) هحسٍز قسُ تَزُ اؾت ،تا ضيؿه

ضٍاىقٌاذتي هتمايياى َالق ،اَالٖات اؾترطاج گطزيسً .تايج

فعايٌسُ َالق ّوطاُ ًثَزٍُ ،لي زاقتي ضاتُِ نويوي ،جٌؿهي

تحميك ًكاى زازُ وِ هْوتطيي ٖلل تماياي َهالق تهِ تطتيهة

ٍ ّوراًگي تا افطاز زيگط (ٍ ًِ قَّط فٗلي) تا ذُهط فعايٌهسُ

هكىالت اضتثاَي ،اٖتياز ،زذالت ذاًَازُّا ٍ تيوهاضي ضٍاًهي

َالق ّوطاُ تَزُ اؾت.

يىي اظ ظٍجيي تَزُ اؾت.

فَووا ٍ تطٍئط ( )2004تحميمي تا ٌَٖاى "اقتغال ٍ َهالق
3

تْطاهي ( )1386تحميمي تا ٌَٖاى "تطضؾهي جاهٗهِقهٌاذتي

زض هياى ظًاى ّلٌسي" تا ّسف تطضؾي ضاتُِ اؾهتمالل ضٍـ

َٖاهل هؤثط تط هيعاى گطايف تِ َالق زض قْط وطهاًكاُ" اًجام

ههاحثِ تا  2196هطز ٍ  2298ظى تيي ؾٌيي  55الهي 89ؾهالِ

زازً .تايج تِ زؾت آهسُ اظ تحميهك ًكهاى زازُ وهِ هتغيّطّهاي

جوٕآٍضي اًجام زازًسً .تايج ايي تحميك ًكاى زاز وِ اؾتمالل

تطآٍضزُ ًكسى اًتٓهاضات ّوؿهط ،تههَض ه ثهت اظ پياههسّاي

التهازي ظًاى اظ زِّ قهت تِ تٗس تِ يه ووه وٌٌسُ انلي

َالق ،زذالهت زيگهطاى ،تفهاٍت ؾهٌي ،تفهاٍت تحههيلي ٍ

افعايف ًؿثت َالق هٌجط قسُ اؾتً .تايج تحليل چٌس هتغيّطُ

تفاٍت ٖمايس ّوؿطاى تا هيعاى گطايف تِ َالق ضاتُِ هؿهتمين

زض ايي تحميك ًكاى زاز وِ ؾُح تاالي آهَظـ تحهيلي ظًاى

ٍ هٌٗازاضي زاقتِ اًس.

ٍ هكاضوت ًيطٍي واض آًْا تِ ََض هٌٗهيزاضي احتوهال َهالق

غياثي ٍ ّوىاضاى ( )1389تحميمي تا ٌَٖاى "تطضؾهي ٖلّهل
اجتواٖي گطايف تِ َالق زض تيي ظًاى هطاجِٗ وٌٌسُ تِ زازگاُ

ظًاى ضا افعايف هيزّس.
تطيؿي ٍ ّوىاضاى ( )2009زض تحميمي تها ٌٖهَاى "ضاتُهِ
4

ذاًَازّههاي قههيطاظ" اًجههام زازًههسً .تههايج تههِ زؾههت آهههسُ اظ
پههػٍّف ًكههاى زازُ وههِ تههيي هتغيّطّههاي اذههتالف تحهههيلي
ظٍجيي ،اذتالف ؾي ظٍجهيي ،تحههيالت ظى ٍ ؾهي اظزٍاج
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تيي تسضفتاضي تچِّّهاَ ،هالق ٍالهسيي ،تهيًٓوهيّهاي زٍضاى

ّعيٌِّاي ًاقي اظ تثازل ضا هحاؾثِ هيوٌٌس ٍ تا هحاؾثِ ؾهَز

ظًسگي ٍ توايل تِ ذَزوكي" ًكاى زازًهس وهِ تجطتهِ َهالق

ٍ ظياى آى ،اگط ضاتُِ جصّاب تاقسٍ ،اضز آى هيقًَس .تط اؾاؼ

ٍالسيي ٍ تسضفتاضي تچِّّا وِ هطتثٍ تا پياهسّاي ٖسم ؾالهت

ًٓطيِ هثازلِ ،اًؿاىّا تِ زاليلي جهصب يىهسيگط ههيقهًَس ٍ

ضٍاًي اؾت؛ تََِض هٌٗيزاضي زض َالق ٍالسيي تأثيط زاضز.

گطٍُّاي زٍ يا چٌس ًفطي تكىيل هيزٌّس .ظههاًي وهِ ضاتُهِ

اؾتيٌط ٍ ّوىاضاى ( )2011زض تحميك ذَز زضتاضُ ظًاًي وهِ

هثازلِاي تطلطاض گطزيس ،افطاز ؾهَز ٍ پهازاـّهاي زضٍى شاتهي

َالق گطفتِ تَزًس ،زضيافتٌس وِ ؾي ،پايگاُ اجتوهاٖي اٍليهِ ٍ

هاًٌس ٖكك ،هحثهت ،احتهطام ٍ تهطٍى شاتهي هاًٌهس پهَل ،وهاض

ذياًت ّوؿط تط ؾاظگاضي افطاز تا َالق اثطگصاض اؾت.

جؿواًي ضا هثازلِ هيوٌٌس ،اها اظ آًجايي وِ اًؿاىّا ًويتَاًٌس

هطٍضي تط پػٍّفّهاي اًجهام گطفتهِ ًكهاى ههيزّهس وهِ

پههازاـّههاي تطاتههط تههِ يىههسيگط زٌّههس ،زض ًتيجههِ وؿههي وههِ

تحميمات اًجام قسُ زض زاذل وؿاًي ضا هُالِٗ وهطزُاًهس وهِ

پازاـّاي هَضز اًتٓهاض ضا زضيافهت ًىٌهس ،احؿهاؼ ظيهاى زض

زضذَاؾت َالق زازُ يا اظ ّوؿطقاى َهالق گطفتهِ تَزًهس ٍ

هثازلِ هيًوايس ٍ تِ گؿؿت ضاتُِ ضٍي هيآٍضز

ّوچٌيي ،هتغيّطّايي ضا تطضؾي وطزُاًس وهِ زض او هط تحميمهات

 .)435انههل ج هصّاتيت زض اهههط اظزٍاج؛ يٌٗههي ّوههاى هُاتمههت

اًجام گطفتِ ،تىهطاض قهسُاًهس .تحميمهات ذهاضجي ًيهع تيكهتط

ٍيػگيّاي َطف هماتل تا هٗياضّاي فطز اؾت؛ تِ َهَضي وهِ

َٖالة َالق ضا زض ؾالّاي تٗس اظ جهسايي ٍ تهأثيط آى ضا تهط

اگط افطاز پازاـّاي هَضز اًتٓاض زض هثازلِ ضا زضيافت ًٌوايٌهس،

تچِّّا ٍ ظًاى ٍ يا َٖاهل هؤثط تط َالق ضا زض فًاي فطٌّگهي

ضاتُِ ضا تط ّن هيظًٌس.

(ضيتهعض:1386 ،

هتفاٍت اظ وكَض ها هُالِٗ وطزُاًس .پػٍّف حايط تالقي زض

اظ ًٓط تالٍ تٗس اظ اًجام گطفتي هثازلهِ ،انهَلي تهط هثازلهِ

ظهيٌِ قٌاؾايي َٖاهل اجتواٖي هؤثط تط گطايف تِ َالق ،تطاي

حاون اؾتَ .ثك انل ٖمالًيت ٍ انل هثازلِ تِ ه ل؛ افطاز زض

پيكگيطي اظ ٍلَٔ َهالق زض تهيي ظٍجهيي اؾهت .زض تحميهك

نَضتي وِ زض ايي ضاتُِ هثازلِاي پازاـّاي هَضز اًتٓاضقهاى

حايط تط حؿة ًٓطيهِّهاي جاهٗهِقهٌاذتي ههَضز اؾهتفازُ،

ضا زضيافت ًوايٌس ،ضاتُِ ازاهِ هيياتس ٍ زض غيط ايهي نهَضت،

هتغيطّاي هؿتمل اجتواٖي زض ًٓط گطفتِ هي قَز وِ او ط آًْا

ضاتُِ هثازلِاي هٌتفي هيگطزز (تطًهط .)358-355 :1372،5ضيهايت

زض تحميمات پيكيي لحاِ ًكسُ اؾت.

ٖاَفي ٍ جٌؿي ٖوهسُتهطيي اًتٓهاض قهٌاذتِ قهسُ زض ضاتُهِ
ظٍجيي اؾت وِ هيتَاى اظ ايي انل اؾترطاج ًوَز.
اظ زيگط انَل هَضز ًٓط تالٍ زض هثازلِ ،انل ًمى لَاٖهس

چارچًب وظري تحمیك

زاز ٍ ؾتس يه هثازلهِ

َالق اظ جولِ پسيسُّاي اجتواٖي اؾت وهِ َٖاههل هرتلفهي

هثازلِ اؾت .اظ ًٓط تالٍ ّط چِ ٍْاي

زض آى زذيل اؾت .لصا تِ هٌَٓض تطضؾي َٖاهل اجتواٖي ههؤثط

تيكتط ًمى گطززَ ،طفيي هحطٍم تهطاي فتهَازّي هٌفهي ٖليهِ

تط هيعاى گطايف تِ َهالق ،زض ايهي تحميهك تطويثهي اظ ًٓطيهِ

آًْايي وِ ٌّجاض زاز ٍ ؾتس ضا ًمى وطزُاًس ،هؿتٗستط ّؿتٌس

هثازلِ تالًٍٓ ،1طيِ وكوىف ضًهسال وهاليٌعًٓ ،2طيهِ ّوؿهاى

(تطًط .)356 :1372 ،پؽ َثك انهل ًمهى لَاٖهس ٍ ٌّجاضّهاي

ّوؿطيًٓ ٍ 3طيِ قثىِ اجتواٖي ذاًَازُ 4تِ واض هيضٍز.

ضٍاتههٍ هثازلههِاي ٌّگههاهي وههِ فههطز زض ظًههسگي ظًاقههَيي تههِ

اًؿاىّا ّوَاضُ زض ظًسگي ذَز تا زيگطاى زض اضتثاٌ هتماتل

ٍفازاضي ّوؿط قه وٌسً ،كاىزٌّسُ ًمى لَاًيي هثازلِ تهيي

ّؿتٌس ٍ ؾٗي هيوٌٌس زض ايي اضتثهاٌ ،تهطاي ذهَز ًفٗهي تهِ

ظٍجيي اؾت؛ چطا وِ تؿتِ قسى ٖمس ،يه پيواى تا ّن تهَزى

زؾت تياٍضًسَ .ثك ًٓطيِ هثازلِ ،افطاز زض هثازلِ ،پهازاـّها ٍ

اؾت.
َثك ًٓط اليعاتت تات ،ضٍاتٍ اجتواٖي ذاًَازُ تا جاهٗهِ

1

Exchange Theory of Balu
Conflict Theory of Randall Colinse
3
Homogamy Theory
4
social network of family
2

حالت قثىِ زاضز؛ يٌٗي ّط ذاًَازُ تا تٗسازي اظ افطاز جاهٗهِ
Turner
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تطضؾي َٖاهل اجتواٖي هؤثط تط هيعاى گطايف تِ َالق زض قْط ياؾَج

زض تواؼ اؾت .قثىِ ضٍاتٍ تًٗي اظ ذاًَازُّا قثىِ هتّهل

ؾطٍواض زاضًس (ضيتعض .)172 :1386 ،تِ ظٖن واليٌع ،اًطغي ٖهاَفي

اؾهت؛ يٌٗههي افهطازي وههِ ذهاًَازُ تهها آًْها هٗاقههطت زاضًههس،

هيتَاًس زض زؾتياتي تِ ايي هٌعلت ٍ زض ًتيجِ ازاههِزاض قهسى

هٗاقطتي ذاًَازگي اؾت ،اها قهثىِ ضٍاتهٍ تًٗهي زيگهط اظ

تٗاهل هٌاؾىي اثطگصاض تاقس (تطًط .)151 :2003 ،لهصا ؾهُحي اظ

ذاًَازُّا قثىِ پطاوٌسُ يا هٌفهل اؾت .لصا چگًَگي تمؿهين

اًطغي ٖهاَفي ههيتَاًهس زض ازاههِزاض قهسى تٗاههل هٌاؾهىي

ًمفّاي ذاًَازگي تِ ًَٔ قهثىِ اجتوهاٖي ذهاًَازُ ههطتثٍ

ظٍجيي هؤثط افتس .زض ًْايت ،تا تَجِّ تِ ًٓطيِّاي هُطح قسُ

هيقَز (اٖعاظي .)123 :1387 ،ذاًَازُّايي وِ تمؿين ًمف آًْها

ٍ هتغيّطّاي اؾترطاج قسُ اظ تطوية ايي ًٓطيِّا ،فطييِّهاي

ؾٌّتي اؾت ،قثىِ ضٍاتٍ آًْها هتّههل اؾهت .يٌٗهي زٍؾهتاى،

تحميك َطح هيگطزز.

آقٌاياى ٍ ّوؿايگاى ايي ذاًَازُّا يىسيگط ضا هيقٌاؾٌس ٍ تِ
آًْا زض اهَض ذاًگي ووه هيًوايٌس ،اها ظى ٍ قَّطي وهِ تهِ

فرضیٍَاي تحمیك

نَضت هكاضوتي تا يىهسيگط ظًهسگي ههيوٌٌهس ،زاضاي قهثىِ

 -1تيي تفاٍت تحهيالت ظٍجيي ٍ هيعاى گهطايف تهِ َهالق

اجتواٖي پطاوٌسُ ّؿتٌس؛ تِ ايي هٌٗي وِ زٍؾتاى ٍ آقٌاياى تِ

ضاتُِ ٍجَز زاضز.

ظًسگي قرهي آًاى ضاُ ًساضًس ٍ ّويي اهط ؾثة هيقَز ،آًْا

 -2تيي اذتالف ؾي ظٍجيي ٍ هيعاى گطايف تِ َهالق ضاتُهِ

نطفأ تِ يىسيگط اتىا زاقتِ تاقهٌس .لهصا ايهي اتىها تهِ نهطف

ٍجَز زاضز.

ّوؿط ،ؾهثة ههيقهَز ،زض نهَضت ًاضيهايتي ظهيٌهِ تهطاي

 -3تيي هيعاى هطاٍزُ تا گطٍُ ذَيكاًٍسي ٍ هيعاى گطايف تهِ

گطايف تِ َالق فطاّن قَز ،اها آًگاُ وِ ضٍاتٍ ذَيكهاًٍسي،

َالق ضاتُِ ٍجَز زاضز.

قثىِ ضٍاتٍ هتّهل ضا ايجاز هيوٌس ،چَى ظٍجهيي ٖهالٍُ تهط

 -4تيي ضيايت جٌؿي ٍ ٖاَفي اظ ّوؿط ٍ هيعاى گطايف تهِ

ّوؿط هيتَاًٌس تِ ذَيكاًٍساى ًيع اتىا زاقهتِ تاقهٌس ،ووتهط

َالق ضاتُِ ٍجَز زاضز.

ظهيٌِ تطاي گطايف تهِ َهالق فهطاّن ههيقهَز .اظ ايهي جٌثهِ

 -5تيي قٌاذت اظ ّوؿط لثل اظ اظزٍاج ٍ هيعاى گهطايف تهِ

هيتَاى گفت هطزاٍزُّاي ذَيكاًٍسي هيتَاًس تِ ٌَٖاى يه

َالق ضاتُِ ٍجَز زاضز.

هتغيط زض ضتٍ تا گطايف تِ َالق ،هُطح تاقس.

 -6تيي احؿاؼ ٍفازاضي ّوؿهط ٍ هيهعاى گهطايف تهِ َهالق

تِ گفتِ تطذي اظ جاهِٗقٌاؾاى ،يىي اظ انهَلي وهِ ًمهف

ضاتُِ ٍجَز زاضز.

تؿهياض تٗيهييوٌٌهسُ زض اًؿهجام حهاًَازُ زاضز ،انهل ّوؿههاى

 -7تيي ؾُح اًطغي ٖاَفي فطز زض ذاًَازُ ٍ هيعاى گطايف تِ

ّوؿطي اؾت .تِ ٖميسُ ّيل 1افطاز هايلٌس ّوؿهطي تطگعيٌٌهس

َالق ضاتُِ ٍجَز زاضز.

وِ تيكتط ّوؿاى آًْا تاقس تها ًاّوؿهاىقهاى ٍ چٌاًچهِ ايهي

 -8تيي هٗياض انلي اًتراب ّوؿهط زض ظههاى اظزٍاج ٍ هيهعاى

لاٖههسُ تههِ زاليلههي ضٖايههت ًگههطزز ،احتوهها ظٍجههيي زچههاض

گطايف تِ َالق ضاتُِ ٍجَز زاضز.

ًاؾاظگاضي ٍ زض ًْايت جسايي هيقًَس (ؾهاضٍذاًي.)40 :1376 ،

 -9تيي اذتالف َثماتي ذاًَازُ ظٍجيي ٍ هيهعاى گهطايف تهِ

تط ايهي اؾهاؼ ،هتغيهط اذهتالف ؾهٌي ،اذهتالف تحههيالتي،

َالق ضاتُِ ٍجَز زاضز.

اذتالف هَلٗيت التههازي ،اجتوهاٖي ذهاًَازگي َهطفيي تهِ
ٌَٖاى اثطگصاض گطايف تِ َالق اؾترطاج هيگطزز.

ريش تحمیك

اظ ًٓط واليٌع آزمّا زضنسز زؾتياتي تِ تيكتطيي حس هٌعلهت

زض ايي تحميك اظ ضٍـ پيوايف وِ اهىهاى زؾهتياتي تهِ ًتهايج

شٌّياًس ٍ تَاًاييقاى زض ايي ظهيٌِ تؿتگي تِ هٌاتٗي زاضز وهِ

تٗوينپصيط تِ ول جاهِٗ آهاضي ضا اظ َطيك هُالِٗاي ًوًَهِاي

ذَز زض اذتياض زاضًس ٍ ًيع هٌاتٕ آزمّاي زيگهطي وهِ تها آًْها

هٗطف فطاّن هيآٍضز ،اؾتفازُ قسُ اؾت.

Hill
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جاهِٗ آهاضي تحميك قاهل ذاًَاضّاي قْط ياؾَج زض ؾال

ٍ ٖوليههاتي ًوههَزى ايههي هتغيطّ ها هَفههك تههَزُ اؾههت .تههطاي

 1390اؾت .تٌا تِ آهاض ضؾوي ؾال  1385تٗهساز آًْها 20494

اًساظُگيطي پايايي ،اظ يطية آلفاي وطًٍثاخ اؾهتفازُ گطزيهس.

ذاًَاض اؾت وِ هثٌاي ًوًَِگيطي لطاض گطفهت .تها اؾهتفازُ اظ

يطية آلفاي وطًٍثاخ تطاي هتغيّطّاي ؾٌجيسُ قهسُ اظ َطيهك

فطهَل وَوطاى تٗساز 384ذهاًَاض تهِ ٌٖهَاى جوٗيّهت ًوًَهِ

َي

ليىهطت تهِ ايهي نهَضت اؾهت وهِ ههطاٍزُ تها گهطٍُ

اًتراب قس .زض ايي تحميك قهيَُ ًوًَهِگيهطيً ،وًَهِگيهطي

ذَيكاًٍسي  ،0/75ضيايت جٌؿي ٍ ٖاَفي ٍ ،0/89فهازاضي

ذَقِاي چٌس هطحلِاي تَز؛ تِ ايي نَضت وِ اتتسا قهْط تهِ

ّوؿط  ،0/92اًهطغي ٖهاَفي  ،0/87گهطايف تهِ َهالق 0/86

ؾِ لؿوت هٌاَك هطوعي ،هٌهاَك قهوال ٍ جٌهَب قهْط تهط

تطآٍضز قسُ اؾت .يطية آلفاي ول پطؾكٌاهِ 0/82 ،اؾت؛ تِ

حؿة هٌُمِتٌسي قْطزاضي تمؿينتٌهسي قهس .ؾهسؽ اظ ّهط

ايي تطتية هيتَاى گفت يطية آلفاي ّط زؾتِ اظ گَيِّهاي

هٌُمِ چٌس تلَن تِ تهازف اًتراب قسُ ٍ زض هطحلِ تٗهس اظ

هطتٌَ تِ هتغيطّاي هؿتمل ٍ هتغيط ٍاتؿتِ تاالتط اظ  0/70تَزُ

ّط تلَن  20زضنس ذياتاىّا تِ ََض تهازفي اًتراب قهسًس.

ٍ لصا گَيِّاي تِ واض گطفتِ قسُ اظ ّوؿاظي زضًٍي هُلهَتي

اظ ايي هياى هجسزاً 20زضنس وَچِّا اًتراب قس ٍ تا هطاجٗهِ

تطذَضزاضًس.

تِ ذاًِّا تِ نَضت يه زضهياى ،اَالٖات هَضز ًياظ اظ افهطاز
هتأّل زض ايي ذاًَازُّا تِ زؾت آهس.

تعریف وظري ي عملیاتی مفاَیم

تطاي اًساظُگيطي زازُّا ،اظ پطؾكٌاهِ هحمك ؾاذتِ اؾتفازُ

متغیر ياتستٍ :میسان گرایص تٍ طالق

قس؛ تِ ايي نَضت وِ هحمك تا هُالِٗ ٍ تفحم زضتاضُ ًحَُ

همهَز اظ ايي هفَْم ،هيعاى توايل ٍ ٖاللهِ ظٍجهيي تهِ جهسا

ؾٌجف هتغيطّاي هؿتمل ٍ ٍاتؿتِ ،هُالِٗ تحميمهات پيكهيي،

قسى اظ يىسيگط ٍ گؿؿتي پيًَس ظًاقَيي َي هطاحل لهاًًَي

گَيِّاي هطتٌَ تِ هتغيطّها ؾهاذتِ ٍ ؾهسؽ تهطاي ؾهٌجف

اؾت (ضياحي ٍ ّوىاضاى .)122 :1386 ،تطاي ؾٌجف ايي هتغيّهط اظ

اٖتثاض پطؾكٌاهِ ٍ هميهاؼّهاي تهِ وهاض ضفتهِ زض آى اظ ضٍـ

يههه هميههاؼ  11گَيههِاي اؾههتفازُ قههسُ اؾههت وههِ زض آى اظ

اٖتثاض نَضي اؾتفازُ گطزيسٖ .الٍُ تط اٖتثاض نَضي ،اظ اٖتثاض

پاؾرگَياى ذَاؾتِ قسُ اؾت هيعاى هَافمت يا هرالفت ذَز

ؾاظُ ًيع اؾتفازُ قس؛ تِ ايهي نهَضت وهِ هحمهك تها تطضؾهي

ضا تا ايي گَيِّا تِ نَضت َي

ليىهطت اظ وهاهم هَافهك تها

اضتثاٌ تيي ًٓطيِّاي هَضز اؾتفازُ زض چاضچَب ًٓطي ٍ اتعاض

هكرم ًوايٌس.

واهم هرال

ؾٌجف زض هيياتس وِ تا چِ حس زض اؾترطاج نحيح هتغيطّها
گًیٍَاي سىجص گرایص تٍ طالق
هيتَاى َالق گطفت ٍ زض تجطتِ زٍّم ،ظًسگي هكتطن ضا تْتط ؾاذت.
گاُ گاّي تِ َالق گطفتي اظ ّوؿطم فىط هيوٌن.
ّط چٌس زض اؾالم َالق تِ ٌَٖاى يه ضاُ حل پصيطفتِ قسُ ،اها تِ ًٓطم واض ًانحيحي اؾت.
َالق گطفتي هكىلي ضا حل ًويوٌس ،تلىِ هكىلي تط هكىالت هيافعايس.
حتي فىط َالق گطفتي ضا زض ظًسگي ًويوٌن ،چِ ضؾس تِ تهوينگيطي زض اييتاضُ.
تِ َالق تِ ٌَٖاى يه ضاُ حل غيط هٌُمي وِ حانل ًاتَاًي ظٍجيي زض تطلطاضي ضٍاتٍ هَفك اؾتً ،گاُ هيوٌن.
َالق يه اًو اجتواٖي اؾت ٍ هي حايط ًيؿتن ايي اًو ضا تحول وٌن.
ّطگع اظ ّوؿطم َالق ًويگيطم.
ظى تايس تا لثاؼ ٖطٍؼ تِ ذاًِ قَّط تطٍز ٍ تا وفي اظ آى ذاضج قَز.
واـ ؾيط َالق گطفتي زض جاهِٗ فٗلي آؾاًتط هيقس.
تِ َالق تِ ٌَٖاى يه ضاُ حل فطاض اظ هكىالت هيًگطم.
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تفايت تحصیالت زيجیه

ًاضاحتي ،تَجِ تهِ ذَاؾهتِّهاي جٌؿهي ،ضيهايت اظ ضاتُهِ

هٌَٓض اظ تفاٍت تحهيلي ،تفاٍتي اؾت وهِ ّوؿهطاى اظ ًٓهط

جٌؿي تا ّوؿطَ....طاحي قسُ اؾت .ؾسؽ ايي هتغيّط اظ َطيك

تٗساز ؾالّايي تحهيلي تها يىهسيگط زاضًهس .تهطاي ٖوليهاتي

َي

ليىطت ،زض ؾُح ؾٌجف فانهلِاي اًهساظُگيهطي قهسُ

وطزى تفاٍت تحهيالت اتتسا ؾالّاي تحهيل گصضاًسُ قهسُ

اؾت.

تَؾٍ فطز ٍ ّوؿط ٍي پطؾيسُ قس ٍ زض هطحلِ تٗس تطاي تهِ
زؾت آٍضزى تفاٍت تحهيلي ،هيعاى تحهيالت فطز اظ هيهعاى

ضىاخت لثل از ازدياج از َمسر

تحهيالت ّوؿطـ وؿط قسُ اؾت.

زض ايي تحميك هيعاى قٌاذت پيف اظ اظزٍاج ،آگاّي ًؿثي فطز
ًؿثت تِ ٖمايس ،اًتٓاضات ٍ ًماٌ يهٗ

فهطز هماتهل ،لثهل اظ

تفايت سىی زيجیه

قطٍٔ ظًسگي ظًاقَيي اؾت .تهطاي ؾهٌجف هيهعاى قهٌاذت

تفاٍت ؾهٌي ٖثهاضت اؾهت اظ تفهاٍتي وهِ ّوؿهطاى اظ ًٓهط

پيف اظ اظزٍاج 9 ،گَيِ َطاحي گطزيهس .ايهي هتغيّهط اظ َطيهك

ؾالّاي ٖوط تا ّن زاضًس .تِ هٌَٓض ٖولياتي وطزى ايي هتغيّهط،

َي

ليىطت ،زض ؾُح ؾٌجف فانهلِاي اًهساظُگيهطي قهسُ

تفاٍت هيهعاى ؾهالّهايي وهِ اظ ٖوهط ّهط فهطز ٍ ّوؿهطـ

اؾت.

هيگصضز ،پطؾيسُ قس.
يفاداري تٍ َمسر
مرايدٌ تا خًیطايوذان

هٌَٓض اظ ٍفازاضي تِ جا آٍضزى ْٖس ٍ پيواىً ،گْساضي ْٖس ٍ

هطاٍزُ ٖثاضت اؾت اظ  :تا ّن زٍؾتي ٍ آهس ٍ قس زاقهتي ،تها

پيواى ،پايهساضي زض زٍؾهتي اؾهت

وؿي ضفت ٍ آهس زاقتي (فطٌّهو فاضؾهي ٖويهس .)1073 :1386،زض

 .)1193تطاي ؾٌجف هيعاى ٍفهازاضي ّوؿهط  6گَيهِ َطاحهي

ايي تحميك هٌَٓض اظ هطاٍزُ ٖثاضت اظ ضفت ٍ آهس ذاًَازُ فطز

گطزيس وِ پاؾرگَ تا تَجِّ تِ ضفتاضّاي ّوؿط ،هيعاى ٍفازاضي

تا ذَيكاًٍساى ،آقٌاياى زٍض ٍ ًعزيه ٍ زٍؾتاى اؾهت .تهطاي

ٍي ضا تا اًتراب وطزى يىي اظ گعيٌِّاي (ّطگع ،ذيلهي وهن،

ؾٌجف هيعاى هطاٍزُ  8گَيِ َطاحي گطزيس وهِ تهط گطفتهِ اظ

ون ،تا حسٍزي ،ظياز ،ذيلي ظياز) هكرم هيًوايس .ايي هتغيّط

قاذمّايي ًٓيط ضفت ٍ آهس تا ذَيكاًٍساى ،ووه ذَاؾتي

اظ َطيك َي

ليىطت ،زض ؾُح ؾٌجف فانلِاي اًساظُگيطي

اظ آًاى ،يىي زاًؿتي هكىل ذَز ٍ ذَيكاًٍساى تَزُ اؾت.

قسُ اؾت.

رضایت جىسی ي عاطفی

اورشي عاطفی

(فطٌّهو فاضؾهي ٖويهس:1386،

(فطٌّهو

اًطغي ٖاَفي تهِ هٌٗهي هْهاضتّهاي ٖهاَفي ،احؿاؾهات ٍ

فاضؾي هٗيي .)1167 :1382 ،ضيايت جٌؿي ٍ ٖهاَفي تهِ هٌٗهاي

ٍاوٌفّاي ٖاَفي زض ذاًَازُ اؾت؛ تهِ گًَهِاي وهِ فهطز اظ

اضياي ًياظّهاي جٌؿهي ٍ ٖهاَفي زض ذهاًَازُ ٍ ضيهايت اظ

َطيك هسيطيت ضٍاتٍ ،تِ قيَُاي ضفتاض وٌس وِ ضٍحيِ ذهَز ٍ

تيي ذَز ٍ ّوؿطـ اؾت .هتغيهط

زيگطاى ضا تاال تثطز .زض ايي تحميهك هٌٓهَض اظ اًهطغي ٖهاَفي،

ضيايت جٌؿي ٍ ٖاَفي زض ايي تحميك تا اؾهتفازُ اظ  8گَيهِ

ؾُح هْاضتّاي ٖاَفي ٍ ًَٔ تطذَضز فطز زض ذاًَازُ اؾت.

زض زٍ تٗس ضيايت جٌؿي ٍ ضيهايت ٖهاَفي ؾهٌجيسُ قهسُ

ؾٌجف ايي هتغيط زض  6گَيِ اظ َطيك َي

ليىطت زض ؾهُح

اؾت .ايي گَيِّا تهط اؾهاؼ قهاذمّهايي ًٓيهط :گفتگهَي

ؾههٌجف فانههلِاي تههَزُ اؾههت .ايههي گَيههِّهها تههط اؾههاؼ

والهههي ،اتههطاظ هحثههت ،آضاهههف زّههي تههِ يىههسيگط زض هَالههٕ

قاذمّاييّ ،وچَى تَجِ تِ احؿاؾات يىسيگط ،فهساواضي

ضيايت ٖثاضت اؾت اظ لثَل ،ضيهاهٌسي ،ذكهٌَزي

تثازل احؿاؾات ٍ َٖاَ

جاهِٗقٌاؾي واضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ پٌجن ،قواضُ پياپي ( ،)53قواضُ اٍل ،تْاض1392
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ٍ اظ ذَزگصقههتگي زض ذههاًَازُ ،ذَقههطٍيي ،ذكههًَت زض

هيوٌس .زض هطحلِ تٗس تطاي تِ زؾت آٍضزى اذهتالف َثمهاتي

ذاًَازُ َطاحي قسُ اؾت.

تا زازى ًوطُ  1تِ زاضاييّا ،جوٕ ًوهطُّهاي زٍ َهطف اظ ّهن
وؿط قس ٍ اذتالف َثماتي تِ زؾت آهس.

معیار اوتخاب َمسر
زض ايي تحميك هٗياض اًتراب ّوؿط ،هٗياضّاي ّؿتٌس وهِ فهطز

یافتٍَاي تحمیك

ٌّگام اظزٍاج تط اؾهاؼ آى الهسام تهِ اًترهاب ّوؿهط ًوهَزُ

تط اؾاؼ اَالٖات حانل اظ تحميك ،تٗهساز پاؾهرگَياى 384

اؾت .تطاي ؾٌجف هٗياض اًتراب ّوؿهط زض ايهي تحميهك 10

ًفط ّؿهتٌس وهِ اظ ايهي تٗهساز ً 181فهط ههطز ٍ ً 203فهط ظى

هٗياض قاهل :ظيثايي ،پاوساهٌي ،نسالت ٍ هْطتاًي ،قاغل تَزى

تَزُاًس .اظ ًٓط ؾُح تحهيالت ،اظ تٗساز وهل پاؾهرگَياى 1

ّوؿههط ،ذههاًَازُ ّوؿههطً ،ؿههثت ذههاًَازگيٍ ،يههٗيت هههالي

زضنس تيؾَاز 6/2 ،زضنس اتتهسايي 10/4 ،زضنهس ضاٌّوهايي،

هٌاؾة ّوؿط ،هيعاى تحهيالت ّوؿط ،اتطاظ احؿاؾات هىطض

 34/9زضنس زيهسلن 15/6 ،زضنهس فهَق زيهسلن 24/7 ،زضنهس

اظ َطف ّوؿط ،انطاض ذاًَازُ زض پطؾكٌاهِ گٌجاًسُ قهس وهِ

ليؿاًؽ ٍ  7زضنس فَق ليؿهاًؽ ٍ تهاالتط تهَزُاًهس .اظ ًٓهط

پاؾرگَ تِ تطتية اٍلَيت هٗياضّا ضا هكرم هيوٌس .ؾهسؽ

اذتالف ؾٌي ،اظ تٗساز ول پاؾرگَياى 3/9 ،زضنس اظ آًْها اظ

اٍلَيت اٍّل تِ ٌَٖاى هالن زض ًٓط گطفتِ قس وِ ًهَٔ ههالن،

ًٓط اذتالف ؾٌي تفاٍتي تها ّوؿطاًكهاى ًساقهتٌس ،اذهتالف

هٗياض انلي فطز ضا زض اظزٍاج ًكاى هيزّس.

ؾٌي  29/2زضنس اظ پاؾرگَياى ووتط اظ  4ؾال 45/3 ،زضنس
تيي  5الي  8ؾال 17/7 ،زضنهس تهيي  9الهي  12ؾهال3/9 ٍ ،

اختالف طثماتی خاوًادگی

زضنس اظ پاؾرگَياى تاالي  13ؾهال تها ّوؿطاًكهاى تفهاٍت

اذههتالف َثمههاتي ٖثههاضت اؾههت اظ تفههاٍتّههاي اجتوههاٖي-

ؾٌي زاقتٌس .اظ ًٓط تفاٍت تحهيلي ظٍجيي 28/4 ،زضنهس اظ

التهازي زض هياى گطٍُّا وِ تاٖث ايجاز اذتالف زض پيكهطفت

پاؾرگَياى اظ ًٓهط ؾهُح تحههيلي تها ّوؿطاًكهاى تفهاٍتي

هازّي ٍ لسضت آًْاؾت (گيهسًع .)784 :1384 ،زض ايهي پهػٍّف،

ًساقتٌس 32 .زضنس اظ پاؾهرگَياى تفهاٍت تحههيليقهاى تها

اذتالف َثماتي ذاًَازُ فطز ٍ ّوؿط ٍي زض لالهة زٍ هتغيّهط

ّوؿط ووتط اظ  3ؾال 28/8 ،زضنس تفاٍتكاى تيي  4تا  6ؾال،

زاضايي ذاًَازُ ذَز ٍ زاضايي ذهاًَازُ ّوؿهطٖ ،وليهاتي قهس.

 8/9زضنس تيي  7تا  9ؾال ٍ  3/9زضنس اظ پاؾرگَياى تاالي

تطاي ؾٌجف اذتالف  6هَضز اظ زاضاييّا قهاهل :تحههيالت

 10ؾال تا ّوؿطاًكاى اظ ًٓط ؾُح تحهيلي تفاٍت زاقتٌس.

زاًكگاّي ٍالسيي ،اتَهثيل ،ذاًِ قرهي ،ظههيي ،اقهتغال تهِ

تِ هٌَٓض قٌاذت زليمتط اظ هيعاى گطايف تِ َهالق زض تهيي

واض تيطٍى هازض ٍ هكاغل هسيطيتي اًتراب گطزيس وِ پاؾهرگَ

پاؾرگَياى ،تَظيٕ فطاٍاًي آى تط حؿة جٌؿيت زض جسٍل 1

هَاضزي ضا وِ زض ذاًَازُ ذَز يا ّوؿطـ زاضاؾت ،هكهرم

آٍضزُ قسُ اؾت.

جذيل  -1تًزیع فراياوی پاسخگًیان تر حسة میسان گرایص تٍ طالق تٍ تفکیک جىسیت
هيعاى گطايف تِ َالق

تٗساز ول

جٌؿيت
ظى

هطز
فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

زضنس

ون

84

46/4

126

62/1

210

54/7

هتَؾٍ

51

28/2

40

19/7

91

23/7

46

25/5

37

18/3

83

21/6

181

100

203

100

384

100

ظياز
تٗساز ول پاؾرگَياى
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فطييِ اٍل) تيي تفاٍت تحهيالت ظٍجهيي ٍ گهطايف تهِ

َثك جسٍل فَق ،زض تيي هطزاى ،هيعاى گطايف تِ َهالق زض

َالق ضاتُِ هٌٗازاض ٍجَز زاضز.

حس ون  28/2 ، 46/4زضنس زض حس هتَؾٍ 25/5 ،زض حس ظياز
تَزُ اؾتّ .وچٌيي زض تيي ظًاى ،هيعاى گهطايف تهِ َهالق زض

ًتايج تِ زؾت آهسُ اظ اًجام آظهَى يطية ّوثؿهتگي تهيي

حس ون  62/1زضنهس 19/7 ،زضنهس زض حهس هتَؾهٍ ٍ 18/3

زٍ هتغيّط تفاٍت تحهيالت ظٍجيي ٍ هيعاى گطايف تهِ َهالق

زضنس زض حس ظياز تَزُ اؾت .زض ول ،هيعاى گطايف تِ َهالق

ضاتُِ هٌٗازاضي ضا ًكاى هيزّسَ .ثك يافتِّاي تِ زؾت آهسُ،

زض حس ون  54/7زضنس 23/7 ،زضنس زض حس هتَؾهٍ ٍ 21/6

يطية ّوثؿتگي تطاتط  0/13اؾت وهِ ّوثؿهتگي هؿهتمين ضا

زضنس زض حس ظياز تَزُ اؾت.

ًكاى هيزّس ٍ ؾُح هٌٗازاضي آى  0/01اؾت .لصا ايهي هتغيهط

تِ ايي تطتية ،زازُّا ًكاى هيزّس وِ اٍ هيعاى گطايف تِ

زض ؾُح آلفاي وهَچىتط اظ  0/05هٌٗهازاض اؾهت .تهط حؿهة

َالق زض تيي هطزاى تيكتط اظ ظًهاى اؾهت ٍ ثاًيهاً اظ آًجها وهِ

هيعاى يطية ّوثؿتگي ،هيتَاى گفت تها تهاال ضفهتي تفهاٍت

تمطيثأ ًيوي اظ افطاز هَضز هُالِٗ زاضاي گهطايف تهِ َهالق زض

تحهيلي تيي ظٍجيي ،گطايف تِ َالق ًيع افعايف هيياتس .ايي

حس هتَؾٍ ٍ ظياز تَزُاًس ،تطضؾي َٖاهل اجتواٖي هؤثّط تط آى

هيعاى ّوثؿتگي تيي زٍ هتغيّهطّ ،وثؿهتگي قهسيسي ضا ًكهاى

اظ َطيك آظهَى فطييِّا اهطي يطٍضي اؾت وهِ زض ازاههِ زض

ًويزّس ،اها تا حهسٍزي ههيتهَاى گفهت زض نهَضت تكهاتِ

ايي تاضُ فطييِّا آظهَى هيگطزًس.

تحهيلي ظٍجيي ،گطايف تِ َالق آًاى واّف هيياتس.

جذيل  -2ضریة َمثستگی تیه تفايت تحصیالت زيجیه ي میسان گرایص تٍ طالق
متغیّر مستمل

ضریة َمثستگی پیرسًن

سطح معىاداري

تفاٍت تحهيالت ظى ٍ قَّط

0/13

0/01

وِ زض ؾُح آلفهاي وهَچىتط اظ  0/5هٌٗهازاض ًيؿهت .تهط ايهي

فطييِ زٍم) تيي اذتالف ؾٌي ظٍجيي ٍ هيعاى گهطايف تهِ

اؾاؼ ،اذتالف ؾٌي ظٍجيي تط هيعاى گطايف تِ َهالق تهأثيط

َالق ضاتُِ هٌٗازاض ٍجَز زاضز.

هٌٗازاضي ًساضز .لصا ايي فطييِ تأييس ًويقَز.

يطية ّوثؿتگي پيطؾهَى تهيي زٍ هتغيّهط اذهتالف ؾهٌي
ظٍجيي ٍ هيعاى گطايف تِ َالق تؿياض پاييي اؾت؛ تِ َهَضي

جذيل  -2ضریة َمثستگی تیه اختالف سىی زيجیه ي میسان گرایص تٍ طالق
متغیّر مستمل

ضریة َمثستگی پیرسًن

سطح معىاداري

اذتالف ؾٌي ظى ٍ قَّط

0/04

0/48

فطييِ ؾَم) تيي هيعاى هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى ٍ گطايف تهِ
َالق ضاتُِ هٌٗازاض ٍجَز زاضز.

يطية ّوثؿتگي تطاتط  -0/32اؾهت وهِ ّوثؿهتگي هٌفهي ٍ
هٗىَؼ ضا ًكاى هيزّس ٍ ؾُح هٌٗهازاضي آى  0/000اؾهت.

ًتايج تِ زؾت آهسُ اظ آظههَى ّوثؿهتگي پيطؾهَى تهيي زٍ

ايي هتغيط زض ؾُح آلفاي وَچىتط اظ  0/05هٌٗازاض اؾت ٍ تهط

هتغيّط هيعاى هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى ٍ گطايف تِ َهالق ،ضاتُهِ

حؿة هيعاى يطية ّوثؿتگي هيتهَاى گفهت تها تهاال ضفهتي

هٌٗازاضي ضا ًكاى هيزّسَ .ثهك يافتهِّهاي تهِ زؾهت آههسُ،

هيعاى هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى ،گطايف تِ َالق ووتط هيقَز.

جاهِٗقٌاؾي واضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ پٌجن ،قواضُ پياپي ( ،)53قواضُ اٍل ،تْاض1392

150

جذيل  -4ضریة َمثستگی تیه میسان مرايدٌ تا خًیطايوذان ي میسان گرایص تٍ طالق
متغیّر مستمل

ضریة َمثستگی پیرسًن

سطح معىاداري

هيعاى هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى

-0/32

0/000

فطييِ چْاضم) تيي هيعاى ضيايت جٌؿي ٍ ٖاَفي پاؾرگَ
ٍ هيعاى گطايف تِ َالق ضاتُِ هٌٗازاض ٍجَز زاضز.

اؾت وِ ّوثؿتگي هٌفي ٍ هٗىَؼ ضا ًكاى هيزّس ٍ ؾهُح
هٌٗازاضي آى  0/000اؾت وِ ًكاى هيزّس ايي هتغيّط زض ؾُح

ًتايج تِ زؾت آهسُ اظ آظههَى ّوثؿهتگي پيطؾهَى تهيي زٍ

آلفاي وَچىتط اظ  0/05هٌٗازاض اؾت .تط حؿة هيعاى يهطية

هتغيّط هيعاى ضيايت جٌؿي ٍ ٖاَفي اظ ّوؿط ٍ هيعاى گطايف

ّوثؿتگي هيتَاى گفت وِ ّط چِ هيهعاى ضيهايت جٌؿهي ٍ

تِ َالق ،تِ لحاِ آهاضي ضاتُِ هٌٗهازاضي ضا ًكهاى ههيزّهس.

ٖاَفي اظ ّوؿط تيكتط تاقس ،اظ هيعاى گطايف تِ َالق واؾهتِ

َثك يافتِّاي تِ زؾت آهسُ ،يطية ّوثؿهتگي تطاتهط -0/49

هيقَز.

جذيل  -5ضریة َمثستگی تیه رضایت جىسی ي عاطفی از َمسر ي میسان گرایص تٍ طالق
متغیّر مستمل

ضریة َمثستگی پیرسًن

سطح معىاداري

ضيايت جٌؿي ٍ ٖاَفي

-0/49

0/000

فطييِ پٌجن) تيي هيعاى قٌاذت اظ ّوؿط لثهل اظ اظزٍاج ٍ
هيعاى گطايف تِ َالق ضاتُِ هٌٗازاض ٍجَز زاضز.

ؾُح هٌٗازاضي آى  0/000اؾت وِ ًكاى هيزّس ايي هتغيط زض
ؾُح آلفاي وَچىتط اظ 0/05هٌٗيزاض اؾت .تط حؿهة هيهعاى

ًتايج تِ زؾت آهسُ اظ اًجام آظهَى ّوثؿتگي پيطؾَى تهيي

يطية ّوثؿتگي هيتَاى گفت وِ ّط چِ هيهعاى قهٌاذت اظ

زٍ هتغيّههط هيههعاى قههٌاذت اظ ّوؿههط لثههل اظ اظزٍاج ٍ هيههعاى

ّوؿط لثل اظ اظزٍاج ووتط تاقس ،هيعاى گطايف تِ َالق تيكتط

گطايف تِ َالق تهِ لحهاِ آههاضي ضاتُهِ هٌٗهازاضي ضا ًكهاى

هيقَز .ايي هيعاى ّوثؿتگي تيي زٍ هتغيّطّ ،وثؿتگي قسيسي

هيزّسَ .ثك يافتِّاي تِ زؾت آهسُ ،يطية ّوثؿتگي تطاتهط

ضا ًكاى هيزّس ٍ هيتَاى گفهت وهِ تها افهعايف قهٌاذت اظ

 -0/39اؾت وِ ّوثؿتگي هٌفي ٍ هٗىَؼ ضا ًكاى هيزّس ٍ

ّوؿط لثل اظ اظزٍاج ،هيعاى گطايف تِ َالق واّف هيياتس.

جذيل  -6ضریة َمثستگی تیه ضىاخت از َمسر لثل از دياج ي میسان گرایص تٍ طالق
متغیّر مستمل

ضریة َمثستگی پیرسًن

سطح معىاداري

قٌاذت اظ ّوؿط لثل اظزٍاج

-0/39

0/000

فطييِ قكن) تيي هيعاى ٍفازاضي ّوؿط ٍ هيعاى گطايف تهِ
َالق ضاتُِ هٌٗازاض ٍجَز زاضز.

هٌٗازاضي تيي زٍ هتغيّط ،هيعاى ٍفازاضي ّوؿط ٍ هيعاى گهطايف
تِ َالق ٍجَز زاضز.

آهاضُّاي هٌسضج زض جهسٍل ً 7كهاى ههيزّهس وهِ ضاتُهِ
جذيل  -7ضریة َمثستگی تیه میسان يفاداري َمسر ي میسان گرایص تٍ طالق
هتغيّط هؿتمل

يطية ّوثؿتگي پيطؾَى

ؾُح هٌٗازاضي

هيعاى ٍفازاضي ّوؿط

-0/50

0/000
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تطضؾي َٖاهل اجتواٖي هؤثط تط هيعاى گطايف تِ َالق زض قْط ياؾَج

َثك يافتِّاي تِ زؾت آههسُ يهطية ّوثؿهتگي پيطؾهَى

آهاضُّاي هٌسضج زض جسٍل ً 8كاى هيزّهس وهِ تهِ لحهاِ

تطاتط  ٍ -0/50ؾُح هٌٗازاضي تطاتط تا  0/000اؾت وهِ ًكهاى

آهاضي ،ضاتُِ هٌٗازاضي تيي زٍ هتغيّط ؾُح اًهطغي ٖهاَفي زض

هيزّس ضاتُِ هٌفي ٍ هٗىَؼ هٌٗازاضي تيي زٍ هتغيّهط ٍجهَز

ذاًَازُ ٍ هيعاى گطايف تِ َالق ٍجَز زاضزَ .ثك يافتِّاي تِ

زاضز .ايي هتغيط زض ؾُح آلفاي وَچىتط اظ  0/05هٌٗازاض اؾت.

زؾت آهسُ يطية ّوثؿتگي پيطؾهَى تطاتهط  ٍ -0/54ؾهُح

تط حؿة هيعاى يطية ّوثؿتگي هيتَاى گفت وهِ ّهط چهِ

هٌٗازاضي تطاتط  0/000اؾت وِ ًكاى ههيزّهس ضاتُهِ هٌٗهازاض

هيعاى ٍفازاضي ّوؿط ووتط تاقس ،هيعاى گطايف تِ َالق تيكتط

هٌفي ٍ هٗىَؾي تيي زٍ هتغيّط ٍجَز زاضز .تهط حؿهة هيهعاى

هيقَز.

يطية ّوثؿتگي هيتَاى گفهت وهِ ّهط چهِ ؾهُح اًهطغي

فطييِ ّفتن) تيي ؾُح اًطغي ٖاَفي زض ذهاًَازُ ٍ هيهعاى
گطايف تِ َالق ضاتُِ هٌٗازاض ٍجَز زاضز.

ٖاَفي زض ذاًَازُ ووتط تاقس ،هيعاى گطايف تهِ َهالق تيكهتط
هيقَز.

جذيل  -8ضریة َمثستگی تیه سطح اورشي عاطفی در خاوًادٌ ي میسان گرایص تٍ طالق
متغیّر مستمل

ضریة َمثستگی پیرسًن

سطح معىاداري

ؾُح اًطغي ٖاَفي زض ذاًَازُ

-0/54

0/000

فطييِ ّكتن) تيي اذتالف َثماتي ذاًَازُ ظٍجيي ٍ هيعاى
گطايف تِ َالق ضاتُِ هٌٗازاض ٍجَز زاضز.

هٌٗازاضي آى  0/000اؾت وِ ًكاى هيزّس ايي هتغيّط زض ؾُح
آلفاي وَچىتط اظ  0/05هٌٗازاض اؾت .تط حؿة هيعاى يهطية

ًتايج تِ زؾهت آههسُ اظ اًجهام آظههَى يهطية ّوثؿهتگي

ّوثؿتگي هيتَاى گفت تا تاال ضفتي اذتالف َثمهاتي ذهاًَازُ

پيطؾَى ،تيي زٍ هتغيّهط اذهتالف َثمهاتي ذهاًَازُ ظٍجهيي ٍ

ظٍجيي ،هيعاى گطايف تِ َالق ًيع تيكهتط ههيقهَز .تهط ايهي

هيعاى گطايف تِ َالق تِ لحاِ آهاضي ضاتُِ هٌٗازاضي ضا ًكاى

اؾاؼ ،فطييِ هصوَض تأييس هيقَز.

هيزّس .زض ايي تاضُ يهطية ّوثؿهتگي تطاتهط  ٍ 0/27ؾهُح
جذيل  -9ضریة َمثستگی تیه اختالف طثماتی خاوًادٌ زيجیه ي میسان گرایص تٍ طالق
متغیّر مستمل

ضریة َمثستگی پیرسًن

سطح معىاداري

اذتالف َثماتي ذاًَازُ ظٍجيي

0/27

0/000

فطييِ ًْن) تيي هٗياض انلي گعيٌف ّوؿهط ٌّگهام اظزٍاج
ٍ هيعاى گطايف تِ َالق ضاتُِ هٌٗازاض ٍجَز زاضز.

ذاًَازُ ّوؿهط ً ،21ؿهثت ذهاًَازگي  ،25اتهطاظ احؿاؾهات
ّوؿط  ،23انطاض ذاًَازُ  ٍ )35پاؾرگَياى ظى (ظيثايي تطاتط

جسٍل ً 10كاى ههيزّهس هيهاًگيي گهطايف تهِ َهالق زض

 ،28پاوساهٌي  ،24نسالت ٍ هْطتاًي ّوؿط  ،22قهاغل تهَزى

پاؾرگَياى هطز تط حؿة اٍلَيت (ظيثايي تطاتط  ،35پاوهساهٌي

ّوؿط  ،31ذاًَازُ ّوؿط ٍ ،25يٗيت هالي ّوؿط  ،35اتهطاظ

 ،29نسالت ٍ هْطتاًي ّوؿهط  ،29قهاغل تهَزى ّوؿهط ،21

احؿاؾات ّوؿط  ،39انطاض ذاًَازُ  )32تفاٍت ٍجَز زاضز.
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جذيل  -11وتیجٍ آزمًن آوالیس ياریاوس تیه ايلًیّت ايّل ازدياج ي میسان گرایص تٍ طالق
تعذاد

ايلًیت ايل معیار اوتخاب َمسر

Sig

Fممذار

میاوگیه ومرٌ
گرایص تٍ طالق
از 55

هطز

ظى

هطز

ظى

ذاًَازُ ّوؿط

23

10

21

25

ًؿثت ذاًَازگي

5

0

25

-

ٍيٗيت هالي هٌاؾة ّوؿط

0

4

-

35

هيعاى تحهيالت ّوؿط

0

0

-

-

اتطاظ احؿاؾات ّوؿط

4

19

23

39

انطاض ذاًَازُ

3

20

35

32

181

203

29

27

تٗساز ول پاؾرگَياى

هطز

قاغل تَزى ّوؿط

4

9

21

31
5/831

-

ظى

نسالت ٍ هْطتاًي ّوؿط

29

40

29

22
13/175

-

هطز

پاوساهٌي

74

93

29

24

0/000

-

ظى

ظيثايي

39

8

35

28

0/000

-

َثك يافتِّاي تِ زؾت آهسُ ،همساض  Fتطاي پاؾرگَياى هطز

هيوٌس تا زضجِ اّويّت ّط وسام اظ هتغيّطّا ضا قٌاؾايي ًوايس.

تطاتط  ٍ 5/831تطاي پاؾرگَياى ظى تطاتط  ٍ 13/175ؾُح

تطاي هُالِٗ تأثيط ّوعهاى هتغيّطّاي هؿتمل تط ضٍي هتغيّط ٍاتؿتِ،

هٌٗازاضي تطاي ّط زٍ گطٍُ اظ پاؾرگَياى  0/000اؾت وِ ضاتُِ

اظ تحليل ضگطؾيَى چٌس گاًِ تِ ضٍـ گام تِ گام اؾتفازُ قسُ

هٌٗازاضي ضا ًكاى هيزّس .زض حميمت هيعاى گطايف تِ َالق تط

اؾت.

حؿة هالن انلي اًتراب ّوؿط هتفاٍت اؾت .تِ ََضي وِ

زض تحليل ضگطؾيَى چٌسگاًِ 9 ،هتغيّط تفاٍت تحهيالت

زض تيي هطزاى تيكتطيي هيعاى گطايف تِ َالق هطتٌَ تِ وؿاًي

ظٍجيي ،اذتالف ؾٌي ظٍجيي ،هيعاى هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى،

اؾت وِ تِ ظيثايي تَجِّ وطزُ ٍ يا تِ انطاض ذاًَازُ زؾت تِ

هيعاى ضيايت جٌؿي ٍ ٖاَفي ،اذتالف َثماتي ذاًَازُ ظٍجيي،

اظزٍاج ظزُاًس ٍ زض تيي ظًاى تيكتطيي هيعاى گطايف تِ َالق

هيعاى قٌاذت اظ ّوؿط لثل اظ اظزٍاج ،ؾُح اًطغي ٖاَفي زض

هطتٌَ تِ افطازي اؾت وِ هٗياض اًتراب ّوؿط آًْا ٌّگام اظزٍاج

ذاًَازُ ،هيعاى ٍفازاضي ّوؿط ٍ هٗياض اًتراب ّوؿط ٌّگام

اتطاظ احؿاؾات ّوؿط ٍ ٍيٗيت هالي هٌاؾة ّوؿط تَزُ

اظزٍاجٍ ،اضز هٗازلِ ضگطؾيًَي قسًس وِ َثك يافتِّاي تِ زؾت

اؾت.

آهسُ ،پٌج هتغيّط ؾُح اًطغي ٖاَفي زض ذاًَازُ ،قٌاذت لثل اظ
اظزٍاج ،هيعاى ٍفازاضي ّوؿط ،اذتالف َثماتي ذاًَازُّاي

تحلیل رگرسیًن چىذ گاوٍ

ظٍجيي ٍ هيعاى هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى ،زض تثييي هتغيّط ٍاتؿتِ

ضگطؾيَى ،ضٍقي آهاضي تطاي پيفتيٌي آظهَزًيّا يا هجوَِٖاي

تأثيط زاقتِاًس ٍ ؾايط هتغيطّا اظ هٗازلِ ذاضج قسًس.

اظ هتغيّطّاي هؿتمل تط هتغيّط ٍاتؿتِ اؾت ٍ تِ هحمك ووه
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جذيل  -11تًزیع ياریاوس گرایص تٍ طالق از طریك متغیرَاي مستمل در مرحلٍ پىجم
هتغيّط

هطحلِ

همساض

همساض

تتا

همساض t

ؾُح هٌٗي زاضي t

2

1

ؾُح اًطغي ٖاَفي زض ذاًَازُ

R
0/54

R
0/29

-0/54

-12/630

0/000

2

هيعاى قٌاذت اظ ّوؿط لثل اظ اظزٍاج

0/59

0/35

-0/25

-5/734

0/000

3

هيعاى ٍفازاضي ّوؿط

0/63

0/40

-0/28

-5/649

0/000

4

اذتالف زاضايي ذاًَازُ ظٍجيي

0/66

0/43

0/18

4/628

0/000

5

هيعاى هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى

0/67

0/44

-0/12

-2/646

0/008

َثك ًتايج حانل قسُ اظ تحليل ضگطؾيَى چٌسگاًِ ،اٍّلهيي

هيقَز .زض هطحلِ چْاضم ،هتغيّط اذتالف زاضايي ذهاًَازُّهاي

هتغيّط هؿتمل پيفتيٌيوٌٌسُ ،هيعاى اًطغي ٖهاَفي زض ذهاًَازُ

ظٍجيي ٍاضز هٗازلِ ضگطؾيًَي هيقهَز ٍ تها ٍاضز قهسى ايهي

اؾت وِ تِ تٌْايي حسٍز  29زضنس اظ ٍاضياًؽ هيعاى گهطايف

هتغيط زض هٗازلِ حسٍز  43زضنهس اظ ٍاضيهاًؽ هتغيّهط ٍاتؿهتِ

تِ َالق ضا تثييي هيوٌهس .يهطية تتهاي ايهي هتغيّهط ()-0/54

تثييي هيقَز .يطية تتاي ايي هتغيّط )0/18( ،اؾت وِ تيهاًگط

اؾت وِ تياًگط ضاتُِ هٗىَؼ تهيي ؾهُح اًهطغي ٖهاَفي زض

ضاتُِ هؿتمين تيي اذتالف زاضايي ذاًَازُّاي ظٍجيي ٍ هيعاى

ذاًَازُ ٍ هيعاى گطايف تِ َالق اؾت؛ تِ ايهي هٌٗهي وهِ تهِ

گطايف تِ َالق اؾت؛ .تِ ايي هٌٗي وهِ تهِ اظاي يهه ٍاحهس

اظاي يه ٍاحس افعايف زض ؾُح اًهطغي ٖهاَفي زض ذهاًَازُ،

افعايف زض اذتالف زاضايي ذاًَازُ ظٍجيي تِ هيهعاى  0/18تهِ

تِ هيعاى  0/54اظ هيعاى گطايف تِ َالق واؾهتِ ههيقهَز .تهِ

گطايف تِ َالق افعٍزُ هيقَز .تِ ٖثاضت زيگط ،تها افهعايف

ٖثاضت زيگطّ ،ط چِ ؾُح اًطغي ٖهاَفي زض ذهاًَازُ تيكهتط

اذتالف َثماتي ذاًَازُ ظٍجيي ،هيعاى گطايف تِ َالق تيكتط

تاقس ،هيعاى گطايف تِ َالق ووتط ههيقهَز .زض هطحلهِ زٍّم،

هيقَز .زض هطحلِ پٌجن ،هتغيّط هيعاى هطاٍزُ تها ذَيكهاًٍساى،

هتغيّط قٌاذت اظ ّوؿط لثل اظ اظزٍاج ٍاضز هٗازلِ ضگطؾهيًَي

ٍاضز هٗازلِ ضگطؾيًَي هيقَز ٍ ٍاضياًؽ تثيهيي قهسُ تهِ 44

هيقَز .تا افعٍزُ قسى ايي هتغيّط زض هٗازلِ ضگطؾيًَي ،هيهعاى

زضنس هيضؾس .يطية تتهاي ايهي هتغيّهط ( )-0/12اؾهت وهِ

ٍاضياًؽ تثييي قسُ تِ  35زضنس هيضؾس .تِ ٖثاضتي حهسٍز 6

تياًگط ضاتُِ هٗىَؼ تيي هتغيّط هيعاى هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى ٍ

زضنس تِ لسضت تثييي افعٍزُ ههيقهَز .يهطية تتهاي هتغيّهط

هيعاى گطايف تِ َالق اؾت؛ تِ ايهي هٌٗهي وهِ تهِ اظاي يهه

قٌاذت لثل اظ اظزٍاج ( )-0/25اؾت وِ ضاتُِ هٗىَؾي ضا تا

ٍاحس افعايف زض هيعاى هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى ،تِ هيعاى -0/12

هتغيّط هيعاى گطايف تِ َالق زاضز؛ تِ ايي هٌٗي وِ تِ اظاي يه

اظ هيعاى گطايف تِ َالق واؾتِ ههيقهَز .تهِ ٖثهاضت زيگهط،

ٍاحهس افهعايف زض هتغيّهط قههٌاذت لثهل اظ اظزٍاج ،تهِ هيههعاى

ّطچِ هيعاى هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى تيكتط تاقس ،هيعاى گهطايف

 -0/25اظ هيعاى گطايف تِ َالق واؾهتِ ههيقهَز .زض هطحلهِ

تهِ َههالق ووتههط هههيقهَز .ايههي هتغيّطّهها زض هجوههَٔ  %44اظ

ؾَّم ،هتغيّط هيعاى ٍفازاضي ّوؿطٍ ،اضز هٗازلِ ضگطؾيًَي قس.

ٍاضياًؽ هتغيّهط ٍاتؿهتِ (هيهعاى گهطايف تهِ َهالق) ضا تثيهيي

تا ٍاضز قسى ايي هتغيط  40زضنهس اظ ٍاضيهاًؽ هتغيّهط ٍاتؿهتِ

هيوٌٌس.

تثييي هيگطزز .لصا حسٍز  5زضنس تِ لسضت پهيفتيٌهي ههسل
افعٍزُ هيقَز .ايهي هتغيّهط تها يهطية تتهاي ( )-0/28ضاتُهِ

وتیجٍگیري

هٗىَؾي ضا تا هتغيّط هيعاى گطايف تِ َالق ًكاى هيزّهس؛ تهِ

َالق يىي اظ آؾيةّهاي اجتوهاٖي اؾهت ٍ ٌّگهاهي وهِ زض

ايي هٌٗي وهِ تهِ اظاي يهه ٍاحهس افهعايف زض هتغيّهط هيهعاى

جاهِٗ آهاض َهالق افهعايف ياتهسًْ ،هاز ذهاًَازُ واضوطزّهاي

ٍفازاضي ّوؿط تِ هيعاى  -0/28اظ گهطايف تهِ َهالق واؾهتِ

يطٍضي اجتواٖي ذَز ضا اظ زؾت هيزّس ٍ پياهسّاي هٌفهي
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فطاٍاًي تطاي جاهِٗ تِ تاض ذَاّهس آٍضز .زض پهػٍّف حايهط

گؿتطـ ًٓام آهَظقي ،تحهيالت ّط فطز ًيهع زض وٌهاض َثمهِ

ؾٗي قسُ اؾت َٖاهل اجتواٖي ههؤثط تهط هيهعاى گهطايف تهِ

ذاًَازگي ٍي ،اّويت يافتِ اؾت .لصا هيتَاى گفت تها تَجهِ

َالق زض قْط ياؾَج تطضؾي ٍ اضظياتي قًَس .تط اؾاؼ ًٓطيِ

تِ اّويت ايي زٍ همَلهِ اجتوهاٖيًٓ ،طيهِ ّوؿهاى ّوؿهطي

ّوؿاى ّوؿطي ،اؾتحىام ذاًَازُ ًاقي اظ ٍجَز ٍيػگيّاي

زضتاضُ گطايف تِ َالق آًهاى نهسق ههيوٌهسٍ ،گطًهِ ٍجهَز

ّوؿاى هياى ظى ٍ قَّط اؾتّ .وؿاًي هياى زٍ فطزً ،هِ تٌْها

اذتالف ؾٌي تيي ظٍجيي تطاي آًاى اهطي پصيطفتِ قسُ اؾهت.

آًاى ضا تِ ؾَي يىسيگط جصب هيوٌس؛ تلىِ پيًَهس ٍ ٍنهلت

ايي زض حالي اؾت وِ تط اؾاؼ ًتايج تحميهك تْطاههي ()1386

آًاى ضا اؾتَاض هيؾاظز .تِ ؾهري زيگهطً ،اّوؿهاًي هيهاى زٍ

ٍ غياثي ( ،)1389اذتالف ؾٌيٖ ،اهل اذهتالف ظٍجهيي ٍ زض

ّوؿط ،ؾطچكوِ وكوىفّاي ذاًَازگي اؾت .لهصا زض ايهي

ًتيجِ گطايف تِ َالق تَزُ اؾت .اها تا ًتايج ايهي زٍ تحميهك

تحميك هتغيّطّاي تفاٍت تحهيلي ظٍجهيي ،اذهتالف َثمهاتي

هثٌي تط ضاتُِ هؿتمين ٍ هٌٗازاض اذتالف تحهيلي تيي ظٍجيي

ذاًَازُ ظٍجيي ٍ اذهتالف ؾهٌي ظٍجهيي ،ههطتثٍ تها ًٓطيهِ

ٍ گطايف تِ َالقّ ،وؿَؾت.

ّوؿاى ّوؿطي زض ًٓهط گطفتهِ قهس .زض ايهي تحميهك ،هتغيّهط

زض ايي تحميك هتغيّط هيعاى هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى تط هيهعاى

اذتالف تحهيلي ظٍجيي تط هيهعاى گهطايف تهِ َهالق ههَضز

گطايف تِ َالق هَضز آظهَى لطاض گطفت وِ ًكهاى زاز ضاتُهِ

آظهَى لطاض گطفت ٍ ًتايج حانل اظ آى ًكاى زاز وِ تيي ايهي

هٗىَؾي تيي ايي زٍ هتغيّهط ٍجهَز زاضز؛ يٌٗهي ّطچهِ هيهعاى

زٍ هتغيّطّ ،وثؿتگي هؿتمين ٍ هٌٗازاضي ٍجهَز زاضز؛ تهِ ايهي

هطاٍزُ تا ذَيكاًٍساى تيكتط تاقهس ،هيهعاى گهطايف تهِ َهالق

هٌٗي وِ تا تيكهتط قهسى اذهتالف تحههيلي ظٍجهيي ،هيهعاى

ووتط هيقَز .تأييس ايي فطييِ ًكاى هيزّس وِ تها تَجهِ تهِ

گطايف تِ َالق تيكتط هيقَزٖ .الٍُ تط آى ،اذتالف َثمهاتي

ًٓطيِ تات ،ذاًَازُّايي وِ تمؿين ًمف آًْها ؾهٌتي اؾهت ٍ

ذاًَازُ ظٍجيي ٍ هيعاى گهطايف تهِ َهالق ضاتُهِ هؿهتمين ٍ

قثىِ ضٍاتٍ اجتواٖي آًْا هتّهل اؾت ٍ زٍؾهتاى ،آقهٌاياى ٍ

هٌٗازاضي ضا ًكاى زاز؛ تِ ايي هٌٗي وِ ّط چِ اذتالف َثماتي

ّوؿايگاى ايي ذاًَازُّا يىسيگط ضا هيقٌاؾٌس ٍ تهِ آًْها زض

ذاًَازُ ظٍجيي تيكتط تاقس ،تط هيعاى گطايف تِ َالق افهعٍزُ

اهَض ذاًگي ووه هيًوايٌس ،گطايف تِ َالق ووتهطي زاضًهس،

هيقَز .اها آظهَى ّوثؿتگي پيطؾَى تهيي زٍ هتغيهط اذهتالف

چَى ظٍجيي ٖالٍُ تط ّوؿط هيتَاًٌهس تهِ ذَيكهاًٍساى ًيهع

ؾٌي ظٍجيي ٍ هيعاى گطايف تِ َالق ضاتُِ هٌٗازاضي ضا ًكاى

اتىا وٌٌس .تثييي چٌيي ضاتُِاي تيي زٍ هتغيهط ههصوَض زض قهْط

ًساز .زض ايي تاضُ هيتَاى گفت زض قْط ياؾَج ،آًچِ زض هَضز

ياؾَج ،حاوي اظ ضٍحيِ ذَيكاًٍسگطايي زض ايي قهْط اؾهت؛

ًاّوؿاى ّوؿطي هيتَاًس هؿألِ ايجاز وٌس ،اذتالف َثماتي ٍ

تِ ََضي وِ ايي ًَٔ هطاٍزُّا ،تَاًؿتِ اؾت زض تحىين پيًَس

تحهيالتي ظٍجيي اؾت .اظ آًجها وهِ زض ايهي قهْط تغييهطات

ظٍجيي ًمف ه ثتي ايفا وٌس .اظ ايهي هٌٓهط ،ههيتهَاى قهطايٍ

اجتواٖي هاًٌس والى قْطّاي وكَض نَضت ًگطفتِ اؾت ٍ تِ

فطٌّگي ايي قْط ضا تا قْطّايي وِ تيكتط زض هٗطو تغييهطات

ٖلت ٍجَز ضٍاتٍ لَهيتي وِ اؾاؾاً لط ّؿتٌسٌَّ ،ض تأويس تهط

اجتواٖي لطاض گطفتِاًس ،هتوايع زاًؿت .ايي هتغيط زض تحميمات

ذاًَازُ ٍ ايٌىِ َطفيي اظ وسام ذاًَازُ ّؿتٌس ،زاضاي اّويهت

پيكيي ههس ًٓهط لهطاض ًگطفتهِ تهَز وهِ تتهَاى آى ضا تها ًتهايج

اؾت .تِ ٖثاضتي زيگط ،زض ايي قْط افطاز تيكهتط يىهسيگط ضا اظ

تحميمات پيكيي زض ايي تاضُ همايؿِ ًوَز.

َطيك ايٌىِ فطظًس ٍ ًَُ چِ وؿي ّؿتٌس ،هيقٌاؾٌس .اّويهت

َثك ًٓطيِ هثازلِ تالًٍ ،فٕ فطزي "قطٌ يطٍضي هثازلهِ"

َّيت ذاًَازگي تِ گًَِاي اؾت وِ هٌكهأ تؿهياضي اظ زيگهط

اؾت .ضيايت ٖاَفي ٍ جٌؿي ٍ تِ ٖثاضتي قٌاذت ًياظّهاي

ضٍاتٍ اجتواٖي تَزُ ٍ هالن هْن تطتهطي يها وْتهطي فهطز زض

جؿوي ٍ ضٍحهي ظى ٍ قهَّط ٍ اضيهاي ًياظّهاي جٌؿهي ٍ

ضٍاتٍ اجتواٖي هيگطزز ،اها اظ َطف زيگهط ،اههطٍظُ تهِ ههسز

ٖاَفي تِ َطيك زضؾت ٍ هُلَب تاٖث ضقهس ّوهِ جاًثهِ ٍ
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ايجاز اهٌيهت ضٍاًهي ظٍجهيي ههيقهَز ٍ زض ًتيجهِ ؾهالهت

تط اؾاؼ ًٓطيِ هثازلِ هيتَاى گفهت وهِ افهطاز تطحؿهة

ذاًَازُ تأهيي هيگطززٍ ،لهي ٖهسم تهأهيي ًياظّهاي جٌؿهي ٍ

انل جصّاتيت اظزٍاج هيوٌٌهس ٍ آى ضا تهِ ٌٖهَاى يهه ضاتُهِ

ٖاَفي ،تاٖث ًااهٌي ضٍاًي فطز قسُ ،تْساقت ضٍاًي ذهاًَازُ

هثازلِاي پصيطا هيقًَس .انل جصّاتيت زض ٍالٕ زض اهط اظزٍاج؛

ضا هرتل هيًوايس .تط ايي اؾاؼ ،زض ايي تحميهك هتغيّهط هيهعاى

يٌٗي ّواى هُاتمت ٍيػگيّاي َطف هماتل تا هٗياضّاي فهطز

ضيايت جٌؿي ٍ ٖاَفي تهط هيهعاى گهطايف تهِ َهالق ههَضز

اؾت وِ تٗس اظ اًجام گطفتي هثازلِ انَلي تط هثازلِ اظ زيهسگاُ

آظهَى لطاض گطفت وِ ًكاى زاز ضاتُِ هٗىَؾهي تهيي ايهي زٍ

تالٍ حاون اؾت .تط ايي اؾاؼ هتغيط هٗياض اًتراب ّوؿط ،تط

هتغيّط ٍجَز زاضز؛ يٌٗي ّطچِ هيعاى ضيايت جٌؿي ٍ ٖهاَفي

حؿة اٍلَيت اٍّل اظزٍاج تا هيعاى گهطايف تهِ َهالق ههَضز

تيكتط تاقس ،هيعاى گطايف تِ َالق ووتط هيقهَزً .مهف ايهي

آظهَى لطاض گطفت ٍ ًتايج تِ زؾت آهسُ ًكاى زاز تيي ايهي زٍ

هتغيط زض تحميمات پيكيي هَضز تَجِ ًثَزُ اؾت ،اها تأييس ايي

هتغيّط ضاتُِ هٌٗهازاضي ٍجهَز زاضز؛ تهِ َهَضي وهِ ههيتهَاى

فطييِ تياًگط ايي اؾت وِ ايي ترف اظ ًٓطيِ تالٍ زض جاهٗهِ

زضيافههت وههِ هٗيههاض ْاّطگطاياًههِ ٍ تطذَضزّههاي احؿاؾههي

هَضز هُالِٗ نسق هي وٌس.

هيتَاًس تٗس اظ اظزٍاج ايجاز تٌگٌها ًوايهس .زض وهل ،ههيتهَاى

َثههك انههل هثازلههًِ ،مههى لَاٖههس ٍ ٌّجاضّههاي ضٍاتههٍ

ًٓطيِ هثازلِ تالٍ ضا تِ ٌَٖاى يه ًٓطيِ تثييي وٌٌسُ گطايف تِ

هثازلِاي ّن هيتَاًس تِ هحطٍم وطزى زيگطي اظ ضاتُِ تها فهطز

َالق زض جاهِٗ هَضز هُالِٗ زض ًٓهط گطفهت .ايهي ًٓطيهِ زض

هٌجط تاقسٌّ .گاهي وِ فطز زض ظًسگي ظًاقهَيي تهِ ٍفهازاضي

تحميمات پيكيي زض ًٓط گطفتِ ًكسُ اؾت.

ّوؿط قه وٌسً ،كاىزٌّسُ ًمى لَاًيي هثازلِ تهيي ظٍجهيي

تط اؾاؼ ًٓطيِ واليٌع ،اًطغي ٖاَفي هيتَاًس زض ازاههِزاض

اؾت .تط ايي اؾهاؼ ،زض ايهي تحميهك هتغيّهط هيهعاى ٍفهازاضي

قسى تٗاهل هٌاؾهىي اثطگهصاض تاقهس .زض ذهاًَازُ ؾهُحي اظ

ّوؿط تط هيعاى گطايف تِ َالق هَضز آظهَى لطاض گطفهت وهِ

اًطغي ٖهاَفي ههيتَاًهس زض ازاههِزاض قهسى تٗاههل هٌاؾهىي

ًكاى زاز ضاتُِ هٗىَؾي تيي ايي زٍ هتغيّط ٍجهَز زاضز؛ يٌٗهي

ظٍجههيي هههؤثط افتههس .زض ايههي تحميههك ّوثؿههتگي هٗىههَؼ ٍ

ّطچِ هيعاى ٍفازاضي ّوؿط تيكهتط تاقهس ،هيهعاى گهطايف تهِ

هٌٗازاضي تيي ؾُح اًطغي ٖاَفي زض ذاًَازُ ٍ هيعاى گهطايف

َالق ووتط هيقَز.

تِ َالق هكاّسُ قس؛ تِ ايي هٌٗي وِ ّهط چهِ ؾهُح اًهطغي

ضٖايت ًىطزى لاٖهسُ ٍضٍز تهِ هثازلهِ ،يهه ًهَٔ هثازلهِ

ٖاَفي زض ذاًَازُ تيكهتط تاقهس ،اظ هيهعاى گهطايف تهِ َهالق

ًاآگاّاًِ ايجاز هيوٌس .هثازلِ ًياظهٌهس هحاؾهثِ زليهك ؾهَز ٍ

واؾتِ هيقَز ٍ تط ٖىؽ .زض حميمتَٖ ،اَ

ٍ احؿاؾهاتي

ظياى لثل اظ اًجام آى اؾت؛ تِ ََضي وهِ اگهط تهيهحاتها ٍ اظ

وِ تيي اًٖاي ذاًَازُ ٍ تِ ذهَل تيي ظٍجهيي ضز ٍ تهسل

ضٍي احؿاؼ ٍ يا ٖجَالًِ اتراش قَز ،پهؽ اظ اًجهام هثازلهِ

هيقَز ،ضٍاتٍ تيي آًاى ضا هؿتحىن هيؾاظز ،اهها تهيتهَجْي

فههطز هتَجّههِ هتٌاؾههة ًثههَزى ّعيٌههِ ٍ پههازاـ آى گطزيههسُ،

تِ َٖاَ

ؾاذتِ؛ تِ َهَضي وهِ

ًاضيايتي زض ٍي پسيس هيآيس .لصا هيعاى قٌاذت اظ ّوؿط لثل

تِ ؾازگي ٍ زض ًتيجِ ٍجَز هكىالت جطئي هيتَاًهس ضٍاتهٍ

اظ اظزٍاج ،لاٖسُ هثازلِ ضا تحت تأثيط لطاض هيزّس .تهط اؾهاؼ

اظ ّن گؿؿتِ قَز.

زض ضاتُِ ،ضٍاتٍ ضا تًٗي

ايي ًٓطيِ ،زض ايي تحميك هتغيّط هيعاى قٌاذت اظ ّوؿط لثل اظ

زض ًْايت ،هيتَاى گفت انَل هثازلِاي حاون تهط ضٍاتهٍ،

اظزٍاج ٍ تأثيط آى تط هيعاى گطايف تِ َالق هَضز آظهَى لهطاض

هيعاى ّوؿاى ّوؿطي ،قثىِ ضٍاتٍ اجتواٖي ذاًَازُ ٍ هيعاى

گطفت ٍ ًتايج آى ًكاى زاز وِ ضاتُِ هٗىَؼ ٍ هٌٗازاضي تيي

اًطغي ٖاَفي وِ تيي اًٖها ذهاًَازُ ضز ٍ تهسل ههيقهَز ،زض

ايي زٍ هتغيّط ٍجَز زاضز؛ يٌٗي ّطچِ قٌاذت اظ ّوؿط لثل اظ

جْت زازُ تِ گطايف تِ َالق هيتَاًس هؤثط ٍالٕ قَز.

اظزٍاج تيكتط تاقس ،اظ هيعاى گطايف تِ َالق واؾتِ هيقَز.
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اٖههعاظي ،قههْال .)1387( .جاهٗههِ قٌاؾههي ذههاًَازُ ،تْههطاى:

پیطىُادَاي تحمیك
تا تَجِ تِ ًتهايج تهِ زؾهت آههسُ اظ ايهي تحميهك ،ههيتهَاى
ضاّىاضّا ٍ پيكٌْازّاي ظيط ضا تطاي واّف هيعاى گهطايف تهِ

اًتكاضات ضٍقٌگطاى ٍ هُالٗات ظًاى ،چاج قكن.
تطًاضزظ ،جاى .)1384( .زضآهسي تِ هُالٗات ذاًَازُ ،تطجوهِ:
حؿيي لايياى ،تْطاىً :كط ًي.

َالق اضائِ وطز:
 -اظ آًجا وِ اًطغي ٖاَفي تِ ٌَٖاى هْوتطيي هتغيّط زض ايهي

تؿتاى ،حؿيي؛ ترتيهاضي ،هحوهس ٖعيهع؛ قهطف الهسيي ،ؾهيس

تحميك قٌاذتِ قس ،الظم اؾت اظ َطيك تطگعاضي واضگهاُّها ٍ

حؿيي .)1385( .اؾالم ٍ جاهِٗقٌاؾي ذاًَازًُ ،اقط

يا اظ َطيك ضؾاًِّا ،اّويت ًمهف َٖاَه

ٍ ًحهَُ نهحيح

تثازل اًطغي ٖاَفي تيي ظٍجيي آهَظـ زازُ قَز.
 اجثاضي وهطزى آههَظـّهاي لثهل اظ اظزٍاج ،تهِ هٌٓهَضتحىين تٌياى ذاًَازُ هيتَاًهس تهِ قهٌاذت آگاّاًهِ ٍ وؿهة
ضيايت جٌؿي ٍ ٖاَفي افطاز ووه ًوايس.
 تطٍيج فطٌّو ّوؿاىگعيٌهي ّوؿهط ٍ تأويهس تهط لهعٍمآقههٌايي ٍ قههٌاذت ذهَنههيات ٍ ٍيػگههيّههاي اذاللههي ٍ
ضفتاضي ظٍجيي لثل اظ اظزٍاج.
 آهَظـ قيَُّها ٍ هٗياضّهاي نهحيح ّوؿهط گعيٌهي ٍانالح ضٍـّاي ؾٌتي اًتراب ّوؿط اظ َطيك ضؾاًِّا.

پػٍّكگاُ حَظُ ٍ زاًكگاُ،چاج زٍم.

تْطاهي ،ؾياٍـ .)1386( .تحليل جاهِٗقٌاذتي هيعاى گطايف
تِ َالق زض وطهاًكهاُ ،پايهاىًاههِ واضقٌاؾهي اضقهس،
ضقتِ جاهِٗ قٌاؾي ،زاًكگاُ هاظًسضاى.

حؿههيٌي تْكههتي ،ؾههيس هحوههس ٍ زيگههطاى .)1358( .قههٌاذت
اؾالم .تْطاى :زفتط ًكط فطٌّو اؾالهي.

ضيايي ،حاتن .)1386( .تطضؾي ٍ همايؿِ ؾثهّاي هماتلهِاي
زض هطزاى ٍ ظًاى ٖازي تا هطزاى ٍ ظًاى هتمايي َالق
زض قْطؾتاى هطيهَاى ،پايهاى ًاههِ واضقٌاؾهي اضقهس،
ضقتِ هكاٍضُ ذاًَازُ ،زاًكگاُ ٖالهِ َثاَثايي.

 -اظ آًجا وِ هطاٍزُ ذَيكاًٍسي ٍ ٍجَز الفت ٍ اًهؽ تها

ضيههاحي ،اؾههواٖيل ٍ ٖليههَضزيًيهها ،اوثههط ٍ تْطاهههي واواًٍههس،

ذَيكاًٍساى هيتَاًس تِ واّف تهٌفّهاي ذهاًَازگي ٍ حهل

ؾههياٍـ« .)1386( .تحليههل جاهٗههِقههٌاذتي هيههعاى

هكىالت ذاًَازگي ووه ًوايس ،پيكٌْاز هيقهَز تها زض ًٓهط

گطايف تِ َالق» ،فههلٌاهِ پهػٍّف ظًهاى ،زٍضُ ،5

گطفتي هٌٕ زذالتّاي تيجا ،فطٌّوؾاظي الظم زض ايي ظهيٌهِ

ـ ،3نم.140-109

نَضت گيطز .ايي پيكٌْاز تِ ذهَل زض جاهِٗ هَضز هُالِٗ

ضيتههعض ،جههَضجًٓ .)1386( .طيههِ جاهٗههِ قٌاؾههي زض زٍضاى

وِ اظ يه تافت ؾٌتي ٍ لهَهي لهَي تطذهَضزاض اؾهت ،حهائع

هٗانط ،تطجوِ :هحؿي ثالثي،تْطاى :اًتكاضات ٖلوي،

اّويت اؾت.

چاج زٍاظزّن.
ظضگط ،فاَوِ ٍ ًكاٌزٍؾت ،حويهس َهاّط« .)1386(.تطّضؾهي

مىاتع

َٖاهههل هههؤثّط زض تههطٍظ َههالق زض قههْط فالٍضجههاى»،

اچ ،تطًههط ،جاًاتههاى .)1372( .ؾههاذت ًٓطيههِّههاي جاهٗههِ

فهلٌاهِ ذاًَازُپػٍّي ،ؾال ؾهَم ،ـ ،11ل-737

قههٌاذتي .تطجوههِٖ :ثههسالٗلي لْؿههاييظازُ ،قههيطاظ:
اًتكاضات ًَيس قيطاظ.
اؾحالي ،هحوس؛ هحثي ،ؾيسُ فاَوِ؛ پطٍيي ،ؾهتاض؛ هحوهسي،
فطيثطظ« .)1391( .ؾٌجف َٖاهل اجتوهاٖي ههؤثط تهط

زضذَاؾت َالق ظًاى زض قْط تْهطاى» ،فههلٌاهِ ظى
زض تَؾِٗ ٍ ؾياؾت ،ؾال زّن ،ـ ،3ل.124-97
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ؾاضٍذاًي ،تالطَ .)1376( .الق :پػٍّكي زض قٌاذت ٍالٗيت
ٍ َٖاهل آى،تْطاى :اًتكاضات زاًكهگاُ تْهطاى ،چهاج
زٍم.
ٖويس ،حؿي .)1386( .فطٌّو فاضؾي ٖويس ،تْهطاى :هؤؾؿهِ
اًتكاضات اهيطوثيط.
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تطضؾي َٖاهل اجتواٖي هؤثط تط هيعاى گطايف تِ َالق زض قْط ياؾَج

 «تطضؾهي.)1389( . لْطاؾة، الزى؛ ضٍؾتا، پطٍيي؛ هٗيي،غياثي
ٖلّههل اجتوههاٖي گههطايف تههِ َههالق زض تههيي ظًههاى

ِ فههلٌاه،»هطاجِٗوٌٌسُ تِ زازگاُّاي ذاًَازُ قهيطاظ
.104-77 ل، قواضُ ؾَم، ؾال اٍل،ِٗظى ٍ جاه
 هٌههَچْط:ِ تطجوهه، جاهٗههِ قٌاؾههي.)1384( . آًتههًَي،گيههسًع
. چاج پاًعزّن، ًكط ًي: تْطاى،نثَضي
ِ چاپراًه: تْهطاى، فطٌّو فاضؾي هٗيي.)1382( . هحوس،هٗيي
.حيسضي

 ظًهاى ٍ َهالق زض.)1383( . ام لهيال،هْسيراًي ؾهطٍ جْهاًي
ِاؾالهكْط همايؿِ ظًاى هتمايهي َهالق ٍ ظًهاًي وه
ِ پايههاى ًاههه،ّوؿههطاىقههاى هتمايههي َههالق ّؿههتٌس
 زاًكىسُ ٖلَم، ضقتِ هُالٗات ظًاى،واضقٌاؾي اضقس
. زاًكگاُ العّطا،اجتواٖي ٍ التهازي
Fokkema, T. Broer, A. (2004) "Employment and
Divorce Among Dutch Women Born between

158

جاهِٗقٌاؾي واضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ پٌجن ،قواضُ پياپي ( ،)53قواضُ اٍل ،تْاض1392

