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و نظر مردم  هیمهر رامونیپ يافکارسنج

 درباره مداخله قانون در آن

 
 

 

 

 

 چکیده 

انجام داده      1401سال    خردادماه  4تا    ماهاردیبهشت  31بازه زمانی    حاضر را در  ینظرسنج  ،ملت  یمؤسسه افکارسنج 

پرسشنامه   1020تعداد  شی مایپ  نیاند. در اکشور بوده کلسال و باالتر در  18همه افراد  ش، یمای پ  یاست. جامعه آمار

 شده است.   ی گردآور یجامعه آمار نیاز ا یتلفن  وشبه ر

 است: ریبه شرح ز انینظرات کل پاسخگو اهم

 .دانندمهم نمیدر زندگی زناشویی را درصد مهریه   9/57 •

 گیرند.درصد معتقدند مردان در زمان تعیین مهریه، مقدار آن را چندان جدی نمی 4/63 •

 سکه است.  94  طور میانگینبه برای مهریه از دیدگاه مردم  تعداد مناسبِ سکه •

 استحکام زندگی زناشویی ندارد. اند مهریه سنگین هیچ تأثیری در درصد گفته 2/56 •

 نیستند. مشکل مواجه  چندان با  ، ها در تعیین مقدار مهریهدرصد، خانواده 8/65از نظر  •

از مردم، تقسیم دارایی و ثروت در آغاز زندگی زناشویی بیشتر به نفع زنان است. همچنین  درصد    3/50از نظر   •

 دانند.بیشتر به نفع زنان میدرصد مهریه سنگین را  12درصد شروط ضمن عقد و  9/23

 شود. درصد از مردم، مهریه برای زنان به عنوان پشتوانه مالی محسوب می 61از نظر  •

تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری از فرزندان  درصد از مردم، بخشیدن مهریه در زمان طالق می  9/67از نظر   •

 تر طالق بگیرند.تواند به زنان کمک کند تا راحتدرصد از مردم معتقدند بخشیدن مهریه می  8/75  کمک کند. همچنین 

 های همسران خود قرار دارند. درصد معتقدند مردان به خاطر مهریه، تحت فشار خواسته 2/48 •

 . مشکل مواجه هستند   با معتقدند زنان در طول زندگی یا در زمان طالق برای گرفتن مهریه خود  پاسخگویان  درصد    71/ 9 •

 هستند. مخالف    ، شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند با زندانی   نحوی به   درصد از مردم   83/ 7 •

 درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند.  9/81 •

دانند.  می  آنثرترین اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه را تعیین سقف قانونی برای  ؤدرصد از مردم، م  8/39 •

درصد دریافت مالیات با    5/5درصد نیز دریافت مالیات پلکانی و    8/16اند دولت هیچ اقدامی نکند،  درصد گفته  2/26

 دانند. ثر میؤنرخ ثابت را برای کاهش میزان مهریه م
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 مقدمه 

سیاست برای  حکومت  پرمناقشه    دربارهگذاری  تالش  و  اقدامی حساس  خانواده،  حوزه  است.  نهاد  خانواده،  سویی  از 

کارکردهای آن برای جامعه، بسیار مهم است. در واقع خانواده در مرز  شود و از سویی دیگر، خصوصی افراد محسوب می

از سویی  پرتگاه قرار دارد.    گذاری در این حوزه، در لبهسیاست  ترتیب،بین حوزه خصوصی و عمومی قرار دارد. بدین

خانوادگی مبتنی بر محبت و عاطفه را    حوزه خصوصی افراد، روابط   کردن دار مداخله حکومت ممکن است ضمن خدشه

مداخله حکومت نیز ممکن است منجر به رهاشدگی  به سطح روابط حقوقی یا مادی، تقلیل دهد. از سویی دیگر، عدم

کند،  مدرن به انحای مختلف، موجودیت خانواده را تهدید می  نهاد خانواده شود. این رهاشدگی، در شرایطی که جهان

همراه داشته باشد. موضوع »مهریه« از جمله موضوعاتی است که حکومت، در  برای جامعه به  ممکن است تبعات جدی 

کند. این در حالی است که باورهای عرفی و شرعی، مهریه را امری  گذاری یا اجرا، ناگزیر در آن مداخله میمقام قانون

حال از حکومت نیز انتظار دارند ضمن وضع  ها مربوط است، در عیندانند که به توافق بین زوجین و خانوادهشخصی می

 باره، در اجرای آنها نیز کوشا باشد. قوانین کارآمد در این

ها یا زوجین بدون توجه به توانایی مالی مرد و افزایش قیمت  های سنگین از سویی برخی خانواده باتوجه به وضع مهریه 

 یک چالش حقوقی و فرهنگی در ایران تبدیل شده است.  های اخیر، موضوع مهریه به  سکه و افزایش نرخ تورم در سال 

تواند راهگشا باشد؛  باره، میاز حکومت در اینو انتظار جامعه    نگرشآگاهی از  های موافقان یا مخالفان،  ز بحثفارغ ا

راستا  همنظرات آنها،  هایشان،  بودن دیدگاهباورند که عالوه بر منطقی و علمیبر این    موافق و مخالف،  چرا که هر دو گروه 

گذاران قرار  روی قانونجدیدی را پیشهای  رو، اطالع از نگرش افکارعمومی، افق. از ایننیز استافکار عمومی  آرای  با  

رو به  پروژه پیشدهد تا با استفاده از آنها، ضمن وضع قوانین بهتر، از آثار و پیامدهای احتمالی آن نیز مطلع شوند.  می

موسسه افکارسنجی ملت انجام شده    توسط های مجلس شورای اسالمی،  پیشنهاد دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش

به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای    ئوالن کشور مس نظران و  برداری صاحبن مورد بهرهنتایج آ  امید است   است.

 گیرد.بقرار  اسالمی

 

 ش ی ما ی پ   ي معرف 

  1401سال  خردادماه 4تا  ماهاردیبهشت 31 :هازمان گردآوري داده

 کشور   کل سال و باالتر    18همه افراد  :  جامعه آماري پیمایش 

کشور پوشش داده شده است.    کلکه جمعیت  نحویگیری تصادفی ساده متناسب با جمعیت بهنمونه:  گیري شیوه نمونه 

)با استفاده    طور تصادفی از بین افراد واجد شرایط خانواربرای این منظور، پس از انتخاب تصادفی خانوار، فرد نمونه به



 

 ___________________________________________________________________  

 

3 

شود و در صورت در دسترس نبودن فرد، برای انجام مصاحبه با او، سه مرحله پیگیری  انتخاب می  (1از جدول کیش 

    گیرد.صورت می

 شده است.  محاسبه    1020  درصد برابر با    95  درصد و اطمینان   3خطای  حداکثر  : براساس فرمول کوکران با  اندازه نمونه 

منظور طراحی پرسشنامه، عالوه بر برگزاری چندین نشست علمی و  ساخته )به: پرسشنامه محققابزار گردآوري داده

 (.و رعایت تناسب نمونه، اجرا شده است 246مرحله پایلوت با مجموع حجم نمونه  دوخبرگانی، 

 : مصاحبه تلفنی توسط پرسشگر آوريشیوه گرد

 SPSS 26و    Excelافزارهای  : نرم ابزار تحلیل داده 

 متغیره، اطالعات جداول متقاطع معنادار نیز ارائه شده است. : عالوه بر جداول و نمودارهای توصیفی تک روش تحلیل آماري 

 

 مالحظات درباره گزارش 

برای آن جدول  2دو پیرسون-به معنای این است که آزمون آماری خی  value-P  >0.05در گزارش، پانویس  ▪

 اجرا و معنادار شده است.

شده در گزارش، کران پایینِ طبقه، متعلق به همان  های ارائهبندیپوشانی، در همه طبقهمنظور اجتناب از همبه ▪

 طبقه و کران باال، متعلق به طبقه بعدی است.  

   اند.هدانم« از تحلیل آماری حذف شدپاسخ« و »نمیدر تمام جداول متقاطع، موارد »بی ▪

این    پاسخ« برای پاسخگو خوانده نشده است. دانم« و »بیهای »سایر«، »نمیها، گزینهدر حین گردآوری داده ▪

و سایر گزینهگزینه نمیها  پاسخگو خوانده  برای  موردی در سواالت  به طور  که  میلههایی  با  در  های کمرنگ شود  تر 

 شوند. ای نمایش داده مینمودارهای میله

 

 شناختي نمونه هاي جمعیت ویژگي 

 درصد زن هستند.   1/50درصد پاسخگویان مرد و   9/49 ▪

  4/16و  )میانسال(  سال    60تا    36  بازه سنیدرصد در    5/57،  )جوان(  سال  35تا    18  یدرصد در بازه سن   26 ▪

 قرار دارند.  ( سالمندسال )  60بیش از  بازه سنی درصد در 

 .)مجرد( اند هرگز ازدواج نکردهدرصد  13/ 2 ( هستند ومتأهلدارای همسر )درصد از پاسخگویان   3/78 ▪

 سواد هستند. درصد نیز بی   5/ 1درصد دارای تحصیالت غیردانشگاهی و    55/ 9درصد دارای تحصیالت دانشگاهی،    37/ 5 ▪

استان  2/44 ▪ مراکز  ساکن  پاسخگویان  و    8/34،  درصد  استان  تابعه  ساکن شهرهای  ساکن    21درصد  درصد 

 روستاها هستند.  

 
1. Kish grid 

2. Pearson's Chi-Squared Test 
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 )درصد(        1نمونه   يشناختتیجمع  ي هايژگیو.  1نمودار  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نتایج 

 اهمیت مهریه در زندگي زناشویي 

اند اهمیت  درصد گفته  57/ 9  «، ؟زناشویی تا چه حد اهمیت دارددر پاسخ به این سؤال که »به نظر شما مهریه در زندگی  

 اند زیاد یا خیلی زیاد است.درصد گفته 6/36کم است و در مقابل آن کم یا خیلی

  

 
 پاسخ نمایش داده نشده است.  ای، موارد بی . در نمودارهای دایره 1
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 )درصد(      نظر مردم درباره اهمیت مهریه در زندگي زناشویي.  2نمودار  

 

 

معتقدند اهمیت مهریه در زندگی زناشویی کم یا خیلی کم است، نتایج حاصل از آزمون  که بیشتر افراد  باوجود این

  درصد( باور دارند که مهریه در زندگی زناشویی   6/32درصد( بیشتر از زنان )  9/44حاکی از آن است که مردان )  1آماری 

 مهم است. در حد زیاد یا خیلی زیاد،

 

 مردان گرفتن میزان مهریه از سوي  جدي 

درصد    4/63گیرند؟«.  از پاسخگویان سؤال شده است »در زمان تعیین مهریه، مردان مقدار مهریه را چقدر جدی می

 گیرند. درصد معتقدند زیاد یا خیلی زیاد این موضوع را جدی می 1/31معتقدند کم یا خیلی کم و 

  

 
1. P-value < 0.05 
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 )درصد(                مقدار مهریه از سوي مردان گرفتن  جدينظر مردم درباره  .  3مودار  ن       

 
 

گیرند، اما  جدی میدر حد کم یا خیلی کم    اگرچه درصد زیادی از مردم معتقد هستند که مردان مقدار مهریه را

افرادی که از  و  درصد(    5/69اند )یعنی متأهلین )زندگی مشترک داشته  افرادی که تجربه  1طبق نتایج به دست آمده

درصد( باور دارند که    50و بیشتر از افراد مجرد )   ( درصد(   5/72همسر خود جدا شده یا همسرشان فوت شده است )

 گیرند. مردان مقدار مهریه را جدی نمی

 

 تعداد سکه مناسب به عنوان مهریه 

. 2« ؟»اگر قرار باشد همه مهریه با سکه تعیین شود، به نظر شما چه تعداد مناسب استاز پاسخگویان سؤال شده است  

که  طوریاند؛ بهسکه اشاره کرده  114و    110،  100،  50،  14درصد( به یکی از اعداد    4/49نزدیک به نیمی از پاسخگویان ) 

 114درصد(،    9/11سکه )  100درصد(،    8/18سکه )  14رت است از  بیشترین درصد فراوانی تعداد سکه به ترتیب عبا

درصد نیز    2/18اند.  درصد نیز به تعداد سکه دیگری اشاره کرده  7/32درصد(.    7/4سکه )  110درصد( و    5/7سکه )

 سکه است. 94 میانگین تعداد مناسب سکه از نظر مردم اند. در نهایت هیچ تعدادی را اعالم نکرده

  

 
1. P-value < 0.05 

 است.  از پاسخگویان پرسیده شده بازبه صورت . این سوال  2
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 )درصد(          1نظر مردم درباره تعداد سکه مناسب به عنوان مهریه.  4نمودار    

 
 

 : 2دهد که تعداد مناسبِ سکه به عنوان مهریه نشان می های آماری درباره تایج حاصل از آزمونن

 اند.سکه را اعالم کرده 130و زنان  58به طور متوسط مردان  •

سکه    63برای مهریه روندی صعودی داشته است )از میانگین    افزایش تحصیالت، متوسط تعداد مناسِب سکه با   •

 لیسانس و دکتری رسیده است(. سکه برای افراد فوق   130سواد و ابتدایی به  برای افراد بی 

 یابد.  با افزایش طول زندگی مشترک، تعداد مناسب سکه برای مهریه کاهش می •

برای    ن بیشتر معتقدند اهمیت مهریه برای زندگی زناشویی زیاد است، تعداد مناسب سکههرچه پاسخگویا •

سکه برای افرادی که اهمیت مهریه در زندگی زناشویی را کم یا    89اند )از متوسط تعداد  مهریه را نیز بیشتر اعالم کرده

 دانند(.یا خیلی زیاد می است که اهمیت آن را زیاد  رسیده سکه برای افرادی  108دانند به میانگین  کم میخیلی 

  

 
هم شامل بازه و هم تک مقدار   ، نموداراند سکه اشاره کرده  114و  110، 100، 50، 14از اعداد  یک ی که نیمی از پاسخگویان به جا . از آن1

 درصد در نمودار نمایش داده نشده است.   1است. همچنان مقادیر زیر 

2. P-value < 0.05 
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 تأثیر مهریه در استحکام زندگي زناشویي 

  2/56«.  ؟ شما، مهریه سنگین چه تأثیری در استحکام زندگی زناشویی دارد»به نظر  از پاسخگویان سؤال شده است  

درصد معتقدند    6/8شود و  شدن بنیان خانواده میدرصد معتقدند موجب سست  4/30اند هیچ تأثیری ندارد،  درصد گفته

 شود.موجب استحکام خانواده می

 

 )درصد( نظر مردم درباره تأثیر مهریه سنگین در استحکام زندگي زناشویي  .  5نمودار     

 
 

شود به طور متوسط  افرادی که معتقدند مهریه سنگین موجب استحکام خانواده می  1دهد نتایج آماری نشان می

برای مهریه مناسب می  199 را  افرادی که مهریه سنگین را موجب سستسکه  بنیان دانند، در مقابل  خانواده    شدن 

   دانند.سکه را مناسب می 58دانند، به طور متوسط تعداد  می

درصد( معتقدند    8/50درصد( به صورت قابل توجهی بیشتر از مردان )  1/67زنان )  2دهد نشان مینتایج آماری  

(،  6/22بیشتر از زنان )توجهی  طور قابلبه   (3/41مهریه سنگین هیچ تأثیری بر استحکام زندگی زناشویی ندارد. مردان )

 شود. شدن بنیان خانواده میمعتقدند مهریه سنگین موجب سست

  

 
1. P-value < 0.05 

2. P-value < 0.05 
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 )درصد( به تفکیک جنسیت    یيزناشو  يبر استحکام زندگ  نیسنگ  ه یمهر  راتیتأث.  1جدول  

 
 جنسیت 

 زن  مرد

تأثیر مهریه  

سنگین بر  

استحکام زندگي  

 زناشویي 

موجب استحکام  

 شود خانواده می
9/7 3/10 

 1/67 8/50 هیچ تأثیری ندارد

شدن موجب سست 

 شود بنیان خانواده می
3/41 6/22 

 100 100 جمع

 

 تعیین مقدار مهریه    مواجهه با مشکل در 

؟«.  ها چقدر در تعیین مقدار مهریه، با مشکل مواجه هستنددر اطرافیان شما، خانوادهاز پاسخگویان سؤال شده است »

 .  با این مشکل مواجه هستند زیاد خیلیدرصد معتقدند زیاد یا  6/31 در مقابل  و کمخیلیدرصد معتقدند کم یا  8/65

 )درصد(   ه یمقدار مهر  نییتع در  با مشکل    هاخانوادهمواجهه  نظر مردم درباره  .  6نمودار     
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 آغاز زندگي زناشویي بیشترین نفع زنان در  

خوانم، به نظر شما، در آغاز زندگی زناشویی کدام یک بیشتر به  هایی که میدر پاسخ به این سوال که »از بین گزینه

درصد    12درصد شروط ضمن عقد و    9/23تقسیم دارایی و ثروت،  توافق برای  درصد گزینه    3/50نفع زنان است؟«،  

 . 1مهریه سنگین را انتخاب کردند 

 

 )درصد(       زنان در آغاز زندگي زناشویينظر مردم درباره بیشترین نفع  .  7نمودار    

 
 

آماری  اگرچه  نشان می  2نتایج  برای  دهد،  توافق  پاسخگویان،  را  اکثر  ثروت  و  دارایی  زنان  تقسیم  نفع  به  بیشتر 

دانند.  ها میرا به نفع زن  این گزینه درصد(    6/50درصد( بیشتر از مردها )  5/57ها )اما با اختالف کمی زن  دانند، می

بیشتر می افراد  تحصیالت  معناداری  موافقان  شود،  همچنین، هرچه سطح  به صورت  عقد  پیدا    افزایششروط ضمن 

 کند.می

  

 
حق سفر است که در ابتدای زندگی، بنا به    یا. برای پاسخگو توضیح داده شده است که منظور از شروط ضمن عقد شروطی مثل حق طالق  1

شود. همچنین درباره گزینه تقسیم دارایی و ثروت نیز این توضیح ارائه شده است که یعنی  می   ءتوافق زوجین، از سوی مرد به همسر اعطا
گفته خود پاسخگو انتخاب شده  کدام« برای پاسخگو خوانده نشده است و به  هیچ »یی نصف شود. الزم به ذکر است، گزینه  تمام اموال و دارا

 است. 

2. P-value < 0.05 
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 مهریه به عنوان پشتوانه مالي زن 

اند زیاد  درصد گفته  61«،  ؟شودنظر شما، مهریه تا چه حد برای زنان پشتوانه مالی محسوب میدر پاسخ به سؤال »از  

 شود. اند کم یا خیلی کم به عنوان پشتوانه مالی محسوب میدرصد گفته  9/32یا خیلی زیاد و در مقابل 

 

 )درصد(       پشتوانه مالي زننظر مردم درباره مهریه به عنوان  .  8نمودار  

 
 

در حد زیاد یا خیلی    درصد( معتقدند مهریه  59/ 7درصد( بیشتر از مردان )  70/ 1زنان )  1مطابق با نتایج آماری 

پشتوانۀ  عنوان    ان زندگی زناشویی، اهمیت مهریه بهبرای زنان پشتوانه مالی است. همچنین با افزایش مدت زم  زیاد، 

بودن مهریه برای زنان، اعتقاد به اهمیت مهریه در  مالی  باید افزود با افزایش اعتقاد به پشتوانۀ  یابد.  لی زن، کاهش میام

 شود. زندگی زناشویی بیشتر می

برای زن نیز    ها است، تعداد مناسب سکههرچه پاسخگویان بیشتر معتقدند مهریه پشتوانه مالی  برای مهریه را 

سکه برای افرادی که به اندازۀ کم یا خیلی کم، مهریه را پشتوانه مالی برای    59اند )از متوسط تعداد  بیشتر اعالم کرده

 اند(. است که اهمیت آن را زیاد یا خیلی زیاد تشخیص داده رسیده سکه برای افرادی  117دانند به میانگین زنان می

  

 
1. P-value < 0.05 
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 واسطه بخشش مهریه اري از فرزندان به تسهیل گرفتن حق نگهد 

تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری از فرزندان کمک  آیا بخشش مهریه در زمان طالق، می » از پاسخگویان سؤال شده است  

 تواند.اند خیر نمیدرصد گفته  9/21تواند و در مقابل درصد معتقدند بله می  9/67  «. کند؟ 

 

 ه یواسطه بخشش مهراز فرزندان به  يگرفتن حق نگهدار  لیتسهنظر مردم درباره  .  9نمودار  
 )درصد( 

 
 

 واسطه بخشش مهریه تسهیل طالق براي زنان به 

  در پاسخ   «. تر طالق بگیرند؟ تواند به زنان کمک کند تا راحت به نظر شما، بخشش مهریه می » از پاسخگویان سؤال شده است  

 درصد معتقدند خیر.   15/ 9درصد معتقدند بله و    75/ 8

 )درصد(   واسطه بخشش مهریه نظر مردم درباره تسهیل طالق براي زنان به.  10نمودار            
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 به عنوان اهرم فشار بر مردان   ه ی استفاده از مهر 

در    ؟«. های همسران خود قرار دارند تا چه حد مردان، به خاطر مهریه، تحت فشار خواسته » از پاسخگویان سؤال شده است  

اند مردان به خاطر  درصد گفته   10/ 4درصد معتقدند کم. همچنین تنها    33/ 8درصد معتقدند زیاد یا خیلی زیاد و    48/ 2پاسخ  

 گیرند. مهریه اصالً تحت فشار قرار نمی 

 )درصد(   به عنوان اهرم فشار بر مردان نظر مردم درباره استفاده از مهریه  .  11نمودار           

 
  

شود مردان  درصد( معتقدند مهریه باعث می  6/44) ها  بیشتر از زن  درصد(  5/59)  مردها  1دهد نشان مینتایج آماری  

زیاد   یا خیلی  زیاد  فشار خواستهدر حد  نشان میتحت  نتایج  بگیرند. همچنین،  قرار  هرچه    ،دهدهای همسران خود 

  یابد، افراد کمتر معتقدند مهریه اهرم فشار زنان بر مردان است.  تحصیالت افزایش می

 
1. P-value < 0.05 
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 زمان پرداخت مهریه بر اساس رسوم 

خیر؟«. در پاسخ  شود یا  پرداخت می»طبق رسوم شما، مهریه در هنگام عقد، به زن  از پاسخگویان سؤال شده است  

 اند. درصد پاسخ »بله« داده  6/11اند »خیر« و در مقابل درصد از مردم گفته 2/86

 )درصد(     بر اساس رسوم   هی زمان پرداخت مهر.  12نمودار           

 
 

 

 براي زنان وصول مهریه    دشواري 

  9/71  .«؟با مشکل مواجه هستند  چقدر به نظر شما زنان برای گرفتن مهریه خود،  از پاسخگویان سؤال شده است »

 شوند.درصد معتقدند کم یا خیلی کم با مشکل مواجه می  4/20خیلی زیاد و در مقابل یا درصد معتقدند زیاد 

 )درصد(      زنان   يبرا   ه یوصول مهر  يدشوار  زانی م نظر مردم درباره  .  13نمودار  
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برای گرفتن مهریه با  زنان  باور دارند که درصد(    4/72)بیشتر از مردان درصد(    2/83)زنان    1مطابق با نتایج آماری 

افراد ساکن در نقاط مختلف کشور معتقدند زنان برای گرفتن    ترکه بیشبا وجود آنهمچنین  مواجه هستند.    مشکل

در    به دشواری وصول مهریه برای زنان،  مهریه خود با مشکالت زیاد یا خیلی زیادی مواجه هستند، به طور کلی باور

د(  درص   2/70درصد( بیشتر از روستاها )  1/78درصد و سایر شهرها    9/82  2شهرهامیان مردم ساکن در شهرها )کالن

  است.

 

   شده به خاطر ناتواني در پرداخت مهریه تجربه مردم از مردان زنداني 

را می مردی  اطرافیان خود،  در  »آیا  به سؤال  پاسخ  زندانی شده  در  مهریه  پرداخت  در  ناتوانی  به خاطر  که  شناسید 

 شناسند.میاند درصد گفته 3/27شناسند و در مقابل  اند کسی را نمیدرصد گفته 5/72. 3«؟است

 

 ( درصد)    شده به خاطر ناتواني در پرداخت مهریه تجربه مردم از تعداد مردان زنداني. 14نمودار    

 
  

 
1. P-value  < 0.05 

سایر مراکز استان و  منظور از سایر شهرها،    و  است؛  اهواز  و  . کالنشهرها شامل شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم2

 است. آنها شهرهای تابعه 
 های گذشته بازگردد.   . الزم به ذکر است که این تجربه لزوماً به زمان حال مربوط نباشد و به سال 3
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      ه ی در پرداخت مهر   ناتواني شدن مردان به سبب  ي زندان 

«.  ؟پرداخت مهریه را ندارند، چیستشدن مردانی که توانایی  از پاسخگویان سؤال شده است »نظر شما درباره زندانی

 درصد موافق یا کامالً موافق هستند.  7/12و در مقابل مخالف یا کامالً مخالف درصد  7/83

 )درصد( شدن مردان به سبب ناتواني در پرداخت مهریه    نظر مردم درباره زنداني.  15نمودار     

 
 

 مهریه   دریافت   براي زنان    به قانون    كمک ضرورت  

در پاسخ  .  «؟به نظر شما، آیا برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند یا خیراز پاسخگویان سؤال شده است »

 درصد معتقدند الزم نیست قانون کمک کند.  7/10اند بله باید کمک کند و در مقابل درصد گفته 9/81

 )درصد(   مهریه  دریافت  برايزنان    بهقانون    كمکضرورت   نظر مردم درباره.  16نمودار       

 
 

به    باید   کسانی که بیشتر معتقدند وصول مهریه برای زنان کار دشواری است، معتقدند قانون  1مطابق با نتایج آماری 

 زنان برای گرفتن مهریه کمک کند.  

 

 
1. P-value < 0.05 
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 مؤثرترین اقدام دولت براي كاهش میزان مهریه 

درصد    8/39«.  ؟از پاسخگویان سؤال شده است »از نظر شما، کدام اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه، مؤثرتر است

درصد دریافت مالیات    16/ 8اند دولت هیچ اقدامی نکند،  درصد گفته  2/26اند سقف قانونی برای مهریه تعیین شود،  گفته

 دانند. درصد دریافت مالیات با نرخ ثابت را مؤثر می 5/5پلکانی و 

 )درصد(  دولت براي كاهش میزان مهریه نظر مردم درباره مؤثرترین اقدام  .  17نمودار        

 
 

 

 


