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محمد عباسزاده ،دانشیار گروه علوماجتماعی دانشگاه تبريز

حامد سعیدی عطایی ،مربی گروه علوماجتماعی دانشگاه تبريز
زهرا افشاری ،دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه تبريز
چکیده
تحوالت اجتماعی در سطح جهانی ،نظام خانواده را با تغییرات عديدهای روبهرو کرده است که در نتیجه آن ،خانوادهها بیشتر در معرض از-
همپاشیدگی قرار گرفتهاند .لذا مقاله حاضر در نظر دارد با استفاده از ديدگاههای نظری و توجّه ويژه به آسیبپذيری خانواده در پی جريان
مدرنیته ،برخی تأثیرات اين جريان را بر گرايش زنان متأهل شهر زنجان به طالق ،که نشاندهنده میزان تمايل زنان برای جداشدن از همسرشان
است ،در ابعاد رفتاری ،عاطفی و شناختی بررسی نمايد .روش تحقیق مورد استفاده از نوع پیمايشی است که بهصورت مقطعی در شهر زنجان
انجام شده است .جامعه آماری اين پژوهش ،جمعیّت زنان مناطق سهگانه شهر زنجان است که تعداد  144نفر از آنان با استفاده از شیوه
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،انتخاب شده است .نهايت امر اينکه دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار  spssمورد تجزيه و
تحلیل واقع شده است .بررسیها نشان داد که؛ بین فردگرايی و ابعاد آن ،بعد اوّل رشد عقالنیّت (انتخاب آزادانه) و مجموع اين سازه و نیز بعد
اوّل و سوّم متغیّر تغییر هنجارهای جامعه (نگرش منفی جامعه نسبتبه خانهداری زنان و تغییر نگرشهای افراد نسبت به روابط عاطفی و
احساسی با جنس مخالف) با گرايش به طالق و ابعاد آن ،رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
واژههای کلیدی :مدرنیته ،فردگرايی ،رشد عقالنیّت ،جهانیشدن ،گرايش به طالق با ابعاد عاطفی ،شناختی و رفتاری
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بیان مسأله

تعارضتتات در ستتاختار اجتمتتاعی و ختتانوادگی گشتتته و بتته

«تحوّالت اجتماعی دهههای گذشتته در ستطح جهتانی ،نظتام

تعارض بین ارزشهای سنّتی و مدرن منجر شده استت و لتذا

خانواده را با تغییرات ،چالشهتا ،مستا ل و نیازهتای جديتد و

گاه ،به عنوان عاملی اساسی در بتروز اختتالم میتان زوجتین،

متنوعی روبهرو کرده است و مفاهیم سنّتی و طرز کهن زندگی

سستشدن بنیان زندگی مشترک و گرايش به طتالق در میتان

خصوصی و خانوادگی متحوّل و در معرض تهديد قرار گرفتته

زوجتتین ايفتتای نقتتش متتینمايتتد .از طتترم ديگتتر ،زنتتان بتتا

است» (فاتحی دهاقانی و همکاران 42 :4994 ،ت  .)41جامعه ايران نیز،

تحصیالت باال ،به دنبال توزيع قتدرت در ستاختار ختانواده و

از اين تغییرات مستثنی نبوده است؛ تغییرات دهههای اخیتر در

داشتن نقش در تصمیمگیریهای خانواده میباشتند و ايتن در

ايران ،با توجه به پیشآمادگیها و تقاضاهای درونتی ،متتأثّر از

حالی است که آموزههای مردساالرانه با تحوّالت ايجتاد شتده

تأثیرات بیرونی بوده است .البتّه ،اين تغییرات پس از جتذب و

امتتروزی ستتنخیت نتتدارد؛ يعنتتی متتردان همچنتتان روحیتته

درونیشدن ،خود به عنوان عاملی درونی در تعامل همستو يتا

مردساالرانه خود را حفظ کردهاند امتا زنتان ديگتر حاضتر بته

ناهمستتو بتتا نیروهتتای همچنتتان فعّتتال و شتتايد بستتیار فعّتتال

پتذيرش آن نیستتند (ايتران محبتوب و همکتاران 444 :4932 ،ت .)94

جهانیشدن تغییرات جديتدی را ايجتاد متیکننتد .از ايتن رو،

بنابراين ،میتوان گفت که؛ افزايش آمار طالق [يتا گترايش بته

برای فهم تغییرات به وقوع پیوسته در کشورهايی نظیتر ايتران،

طالق باالدر جامعهای که در مسیر مدرنیته قرار گرفته استت]،

از مفهوم «جهانی ت محلّیشدن» استتفاده متیشتود کته در آن،

از رشد برخی آگاهیهای اجتماعی و وقوع برخی تغییرات در

اضافه بر تأثیرات بیرونی ،شرايط و عوامل درونی (محلّی) نیتز

جامعه خبر میدهد که میتوان به خروج عقل جمعتی از فهتم

لحاظ شده است .در واقع ،تاريخ معاصر ايران روايتگر تقتالی

سنّّتی و عالقهمندی به دستیابی به حقتوق فتردی و اجتمتاعی،

يک جامعه ريشهدار محلّی از يک سو برای ماندن (تداوم) و از

پذيرش اجتماعی طالق ،آگاهی زنتان بته حقتوق ختود و تتن

(سترايی4932 ،

ندادن به نظام سرکوب مردساالرانه و دگرگتونی ديتدگاههتای

 .)14:همین امر ،نظام خانواده در ايران را با چالشهتای جتدّی

آنان در مورد نقشهای ستنّتی و ثابتت و از پتیش تعیتینشتده

مواجه کرده است؛ به عنوان مثال ،داشتن تحصیالت دانشگاهی

برای زن و مرد ،اعتقاد زنان بر لزوم خالصی از سرنوشت کتار

برای زنان در ايران ،به منزله ورود به دنیای بزرگتتر ،افتزايش

خانگی اجباری و حضور در جامعه و رویآوردن به اشتغال و

آگاهی جنستیتی و کتمکتردن از محتدوديّتهتای اجتمتاعی و

تحصیالت ،تالش زنان در اتّکای به خود و رسیدن به استقالل

احتماالً فرصت اشتغال میباشد که گاه بهشکل مشتروع متورد

در عرصههای مختلف زندگی

پذيرش قرار گرفتته و بتا مقاومتت چنتدانی از جانتب متردان

 ،)91تغییر نقش و جايگاه زنان در خانواده و اجتماع ،مرکزيّت

مواجه نمیشود اما از ديگر سو ،تغییرات در ساخت قتدرت و

تصتتمیمگیتتری در ختتانواده ،کتتاهش اعتمتتاد ،الگتتو قتترار دادن

نظام اجتماعی به نفع اين تحوّالت احساس نمیشود و بتا بتاال

ارزشهای دنیای مردانه بترای زنتان ،رشتد فرديّتت ،اختتال

رفتن سطح آگاهی زنان و تحوّالت اجتماعی به وقوع پیوستته،

نقشهای خانگی و تضعیف نقشهای مادری و همسری (کته

فاصله بین انتظارات نقشی کته جامعته ستنّتی از زنتان دارد بتا

برگرفته از آموزههای فمینیستی و در تعارض با مفتاهیم دينتی

انتظارات اجتماعی جديد و انتظارات زنان از خود ،بتیشتتر و

است) ،روابط آزاد دختتران و پستران قبتل از ازدواج و شتیوع

سوی ديگر برای مدرنشدن (تغییر) بتوده استت

(ابوالحسن تنهايی و همکتاران:4931 ،
4

بیشتر شده که همین امر ،احساس بیعدالتی جنسیتی را دامن
میزنتد (ماشتینی .)494-416 :4931 ،در واقتع ،بتا ورود زنتان بته

4

عرصه اجتماعی ،فرصت بتهدستتآمتده بترای زنتان ،در کنتار

بود .طالق يکسويه و بدون اطالع زن صورت میگرفت و مفاهیمی همچون

عناصر مردساالرانه و پدرساالرانه جامعه ،منبع و منشتأ برختی

سابقاً هرم قدرت در خانواده عمودی بود و همه ارکان «پدرسری» تکوين يافته

ضعیفه خطابکردن زن يا او را همچون ديگر کاالهای خانه« ،منزل» خواندن
همگی حکايت از تراژدی محتوم زن داشت (ساروخانی.)4914 ،

مطالعه برخی عوامل جريان مدرنیته مؤثر بر گرايش زنان به طالق (مورد مطالعه :زنان متأهل شهر زنجان)
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ارتباطات نامشروع بین متتأهالن و در کتل ،تغییتر ارزشهتا و

دارد( 9دفتر آمار و اطالعات جمعیتتی .)4936 ،شايان یکر استت کته؛

هنجارها و سنّتهای جامعه و مواردی از اين دست اشاره کرد

آمار طالق در کشور ما علیرغم ستیر صتعودی آن ،نستبتبته

(شکربیگی )4933 ،که در نتیجه آنها ،ازدواجها بیشتر در معرض

کشورهای ديگر پايینتر است ،اما اين امر ،نمتیتوانتد توجیته

طالق و خانوادهها بتیشتتر در معترض ازهتمپاشتیدگی قترار

منطقی در باب باال بودن سالمت و بهداشتت روان ختانواده و

گرفتهاند (سرايی .)26 :4932 ،با بررسی نستبت4هتای ازدواج بته

سازگاری زناشويی بین زوجین باشد؛ چتراکته گتاه ،بتهختاطر

طالق ثبت شده از سال 4931ت  4919نتتاي یيتل قابتل تأمتل

برخی مسا ل فرهنگی ،سنّتی و حتی قانونی ،طالق به ستادگی

است :نسبت مذکور برای کل کشور از ستال  19رونتد نزولتی

امکانپذير نیست

خود را شروع مینمايد؛ شايان یکر است که نزولی بتودن ايتن

[ )39 :4994در اين شرايط] زن و شتوهر اگرچته ممکتن استت

نسبت حاکی از باالرفتن آمار طالق در اين سالهاست .نستبت

باهم بودن را مانند يک گروه اجتماعی ادامه دهند ،اما جایبه و

ازدواج به طالق در سال  19و برای کل کشتور معتادل 41/41

اعتماد آنها نستبت بته يکتديگر تغییتر يافتته استت

بوده است؛ يعنی بهطتور متوستط در برابتر هتر  41ازدواج4 ،

همکتتاران ،)1 :4939 ،در احساستتات شخصتتی يکتتديگر شتتريک

مورد واقعه طالق بهوقوع پیوسته استت .ايتن نستبت از ستال

نیستند و يا در محیطهای اجتماعی ،خوب و صمیمی بته نظتر

مذکور همچنان روند نزولی خود را طی مینمايد ،تا اينکه در

میرسند ،ولی در خلوت قادر به تحمّل يکديگر نیستند

سال  39با اندکی افزايش که بهمعنای کاهش متوارد طتالق در

و همکارن4932 ،؛ به نقل از باستانی و همکاران .)9 :4939 ،تمامی ايتن

برابر ازدواجهاست ،نهايتاً در سال  31به  9/92میرسد؛ يعنتی

موارد در مجموع ،توصیف کننده شرايطی هستند که در تحقیق

بهطور متوسط و تقريبی از هر  9ازدواج 4 ،واقعه طالق اتفتاق

حاضر ،از آن به عنوان گرايش به طالق ياد شده است.

(صتادقی ()4934؛ بته نقتل از رحمتانی و همکتاران،

(باستتانی و

(تبريزی

افتاده است .آمارهای موجود در مورد استان زنجان هم حتاکی
از اين است که در سال  19نسبت مذکور معتادل  43/32بتوده

مبانی نظری

است؛ يعنی بهطور متوستط از هتر  49واقعته ازدواج 4 ،متورد

طالق ،از جمله پديدههای اجتماعی است که از ديدگاه نظتری

طالق بهوقوع پیوسته است و اين روند ،سیر نزولی خود را تتا

واحدی قابل بررسی و تبیتین نیستت

سال 34ادامه داده است و در سال  31اندکی اوج گرفتته و بته

 .)441بنابراين ،به منظور مطالعه برخی عوامل مؤثر بتر گترايش

رقم  41/19رسیده است و با ادامه ستیر نزولتی بته  44/91در

به طالق ،در اين تحقیق از تلفیقی از ديدگاههای نظری استفاده

سال  31رسیده؛ بدينمعنی کته در ايتن ستال بتهازای هتر 41

شده است .در بخش نخست مبانی نظری ،ضمن بهرهگیتری از

(علیتزاده:4932 ،

نظرات چند انديشمند ،برخی از وجوه جريان مدرنیته را که بر

ازدواج ،يک واقعه طالق بهوقوع پیوسته استت؛

 91ت 1.)92اين نسبت با درپیشگرفتن سیر نزولی ختود بته44/9
در  9ماهتته ستتال  4932و  44/3در  9ماهتته اول ستتال 4936
میرسد که حکايت از ادامه روند افزايش طالق در اين استتان

(ريتاحی و همکتاران:4936 :

نهاد خانواده و چگونگی روابط زوجتین در ايتن نهتاد ت و بته
طور اخص همبستگی يا گسستت پیونتدهای زناشتويی میتان
زوجین ت تأثیرگذار است ،پررنگتر شتده استت و بختش دوم
مبانی نظری نیز بهطور ويژه به متغیر وابسته تحقیتق ت گترايش

4

تعداد ازدواجهای انجام شده و ثبت شده در برابر هر يک طالق واقع شده و ثبت

به طالق ت اختصاص دارد.

شده.
1

تحلیل فوق توسط نگارنده و بر اساس جداول ارا ه شده در منبع زير انجام

پذيرفته است( :علیزاده ،مرجان« :بررسی روند آمار ازدواج و طالقهای ثبت شده

9

کشور از سال  4919تا  ،»4931فصلنامه جمعیت ،سازمان ثبت احوال کشور ،سال

پذيرفته است( :خبرنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور ،نه ماهه  ،4936دفتر آمار

چهاردهم ،ش  22و  ،26بهار و تابستان  ،4932ص 91ت .)92

و اطالعات جمعیتی ،ش .)49

تحلیل فوق توسط نگارنده و بر اساس جدول ارا ه شده در منبع زير انجام
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بخش اول

مشخّصی ندارد؛ ديگر زنان بتراستاس آنچته کته فرهنتگ يتا

فردينان تونیز 4ت جامعتهشتناس آلمتانی ت مدرنیتته را بتهمثابته

سرنوشت محتوم به آنهتا ديکتته متیکنتد و يتا در چتارچوب

حرکت از پیوندهای بینشخصتی موجتود در «جماعتت» 1بته

سرنوشتی که به واسطه آن نقشهايشتان از پتیش تعیتین شتده

سمت تفرّد يا فرديّت ناپیدا و گمنام «جامعه» 9تلقی متینمايتد

است ،زندگی نمیکنند .از سوی ديگر ،نگترش منفتی جامعته

(تونیز به نقل از آزبتورن .)4991 ،دورکیم1با مطرح کردن تضاد بتین

نسبت به خانهداری زنان رو به افتزايش استت»

«ديگرختتواهی» و «خودختتواهی» معتقتتد استتت کتته در حالتتت

گیدنز و انديشمندانی چون تافلر و ترنر به فرآيند جهانیشتدن

«خودخواهی» ،فعالیتها و باورهای فردی بر پیوندهای جمعی

ت وضتعیّتی کته در آن حتوادو و وقتايع در زمتان کوتتاه ،بتر

تقدّم میيابند و میزان پیوند بتین فترد و جامعته بستیار انتدک

مکانهای دوردست تأثیر میگذارند ت به عنوان يکی از عناصر

است؛ در چنین شترايطی ،تعتادل میتان فترد و جامعته بترهتم

تأثیرگذار در نهاد خانواده [در عصر جديد] توجه مینمايند .به

میريزد اما «ديگرخواهی» بته وضتعیّتی اشتاره دارد کته در آن

اعتقاد گیدنز ( 4919و  )4931والوين تافلر (« ،)4914يکتی از

پیوند به نفع جامعه شديد است .به نظتر وی ،اگتر در جوامتع

عمدهترين تأثیرات جهانیشتدن در نهتاد ختانواده ،دگرگتونی

«پیشامدرن» ،انکار مصالح فردی و يتا تتابع جمتع نمتودن آن،

نقشهای سنتی و ثابت و از پیش تعیینشده اعضتای ختانواده

(بتاقری.)4933 ،

9

مبنای همبستگی اجتماعی استت ،در جوامتع «متدرن» ،تحقّتق

است  .مرزهای تقسیم کار سنتی مبنی بر جنسیّت ،بتا افتزايش

فرديّت و استقالل افراد ،پايته وابستتگی متقابتل و همبستتگی

سطح آموزش زنان و حضور آنان در جايگاههای شغلیای کته

میباشد .آنتونی گیدنز ،2مدرنیته را دارای سه ويژگی فرامحلتی

در گذشتتته در انحصتتار متتردان بتتوده و در مقابتتل بتتا افتتزايش

شدن روابط انسانها ،6غلبه نظتامهتای انتزاعتی و نشتانههتای

مشارکت مردان در امور خانگی ،بهتدري متزلزل شتده استت.

نمتتادين 1و در نهايتتت ،کیفیّتت بازتتتاب دهنتتده مدرنیتتته ،کتته

بدينسان حضور گسترده زنتان شتاغل در زنتدگی اجتمتاعی،

خودشناسی انتقادی يا شکلگیری هويّتت شخصتی ،3متحقّتق

جايگزينی نقتشهتای اکتستابی بته جتای نقتشهتای محتوّل

ساختن خويشتن و فرديّت خودانديش ،از جمله پیامتدهای آن

[انتستتابی] بتترای زنتتان و کتتاهش تتتأثیر ازدواج در فرآينتتد

استتت کتته آن را از نظتتام و روابتتط پیشتتامدرن و س تنّتی جتتدا

هويّتيتابی فترد از جملته پیامتدهای تغییتر نقتش در عرصته

میسازد (شتکربیگی .)4933 ،به اعتقتاد گیتدنز « ...در نستلهتای

جهانیشتدن استت»

پیش تین [دوران پیشتتامدرن] ،پیون تد زن و متترد مخصوص تاً در

همکاران .)14 :4931 ،به اعتقاد ترنر (« ،)4934خانواده به عنتوان

ازدواج سنّتی ،عمدتاً بر اساس نقشهای ثابت بود؛ يک زندگی

يک نهاد اجتماعی در فرآيند جهانیشدن دچار تناقضتات روز

خانگی و خانوادگی که اساساً با بتزرگکتردن فرزنتدان پیونتد

افزون میشود؛ در يکسو ضرورت مشتارکت اقتصتادی زنتان

خورده بود ،اما در اين نسل [دوران مدرن] ،ديگر زن بتودن از

در خانواده و در سوی ديگر تمتايالت متادر بتودن قترار دارد.

نظر وظايف و هويّتهايی که ايجاد میکند ،معنتای روشتن و

صمیمیّت و رابطه عاطفی تنگاتنگ بتا فرزنتدان [و همستر] در

(گیتدنز و تتافلر بته نقتل از ابوالحستنتنهتايی و
44

شرايط اشتغال والدين بهراحتی ايجاد نمیشود .ايتن کمبودهتا،
1

Ferdinand,Tonnies
Community/gemeinschaft
3
Society/gesellschaft
4
Durkheim,Emile
5
Anthony Giddens
اين امر ،محصول غلبه بر جدايی زمان و مکان در روند جهانیشدن است
2

تنشهايی را در فضای خانواده ايجاد میکند که افتزايش بتیش
از پیش طالق و خشونتهای ختانگی از جملته پیامتدهای آن
است» (ترنر4934 ،؛ به نقل از ابوالحسنتنهتايی و همکتاران.)11 :4931 ،
9

(شکربیگی.)4933 ،
پیامد اين امر ،غیرشخصی شدن هر چه بیشتر روابط اجتماعی است (شکربیگی،

نقشهای محوّل برمبنای ازدواج سنّتی ،که برای مرد نانآوری و حضور در

فضای خارج از خانه و برای زن نقشهای خانگی بود ،دستخوش تغییر شده است
(گیدنز و تافلر به نقل از ابوالحسنتنهايی و همکاران.)14 :4931 ،

.)4933
Self Identity

8

Turner

10
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در حالت کلی ،اشتغال زنان با ايجاد دگرگونیهتای بنیتادی در

بخشیدن به تلقیای از نقش سنّتی زن و باالخره ،با بهرستمیت

ساخت شغلی جامعه ،نظام ارزشهای سنتی ،توزيع نقشهتا و

شناختن سروری زنان بر بدن خود و چگونگی پاسخگويی بته

پايگاههای زن و مرد ،بر روابط زن و شوهر هتم آثتاری دارد و

نیازها و خواهشهای جنسی زنانه همراه گشته است ...پروسته

متتیتوانتتد درجهتتت ثبتتات يتتا تضتعیف ختتانواده متؤثّر باشتتد

فرديّتت يتافتن متردان بتته جتدايی هتر چتته بتیشتتر زنتتدگی

(ساروخانی .)4914 ،اولتريخ بتک 4ت جامعتهشتناس آلمتانی ت بتا

خصوصی از عمومی و تأکید بر ايجاد حدفاصل بین «ختود» و

مطرح کردن بحث فرديّت که از مبتانی و شتاخصهتای مهتم

«ديگری» ت فرد از اجتمتاع ت منجتر شتده استت ،حتال آنکته

مدرنیته و جهان مدرن است ،براين بتاور استت کته ايتن واژه،

فرديّت يافتن زنان با ايجاد حدفاصل با «ديگتری» استتقالل از

يک تبیین متقاعدکننده بهدست میدهد از آنچه که در جامعته

مردان را نیز دربر داشته است .ايجاد چنین حدفاصلی بتهويتژه

درحال وقوع است؛ منجمله دگرگونی کتار ،افتزايش انتزوای

در روابط نزديک زناشويی و ختانوادگی بته مراتتب دشتوارتر

شخصی (فردگرايی) ،تأکید بر اتکای به خود ،تتوازن در حتال

است (ريتا ()4936؛ بته نقتل از شتکربیگتی .)4933 ،ژولتین فرونتد

9

تغییر قتدرت بتین زن و مترد ،بتازتعريتف رابطته مترد و زن،

( ،)4961ضمن تأکید بر روند توستعه شهرنشتینی و صتنعتی-

بازشناسی رابطه بین زندگی شخصی و حوزه عمتومی ،ظهتور

شدن ،افزايش تخصص و تقسیم کار اجتماعی ،بته تتأثیر قابتل

يک فرهنگ احتیا مآبانه و مصتلحتانديشتی و عقالنتی ،کته

توجه آن در گسترش تفاوت بتین افتراد ،تضتعیف هتمنتوايی

همگتتی از پیامتتدهای مدرنیتتته در ستتاير جوامتتع متتیباشتتند

گروهی و «وجدان جمعی» و توسعه فردگرايی در بین افتراد و

(شکربیگی .)4933 ،ريتا لیلیستروم )4936(1نیز معتقتد استت؛ بتا

گروههای اجتماعی گوناگون توجه دارد

حضور هرچه گستردهتر انسانها بهمثابه فرد و نه چون عضوی

شکربیگی.)4933 ،

از فامیل در حوزه اشتغال ،در سازمانهای اجتماعی و در ديگر
نهادها ،فرديّت رشد يافت و بعد از آن رابطه فرد بتا پیرامتون،
ديگر نه بر محور مناسبات خانوادگی ،بلکه همچتون رابطتهای
میان آحاد مستقل جامعه شکل گرفت .به نظر وی ،زمتانی کته
تقسیم کار ختانگی براثتر گستترش کتار فتردی و اشتتغال در
اجتماع دستخوش تغییر شد ،اين نخست مردان بودنتد کته بته
فرديّت دست يافتند .اما فرديّت يتافتن متردان بتا تغییتر نقتش
جنستتی آنتتان تتتو م نشتتد؛ ايتتن در حتتالی استتت کتته رشتتد و
شکلگیری فرديّت زنانه ،بته استتقالل نستبی زنتان از متردان،
تغییر نقش جنسیشان و از حاشیه به متن کشتیده شتدن آنتان
منجر گشت .فرديّت يافتن و شتکلگیتری شخصتیّت مستتقل
زنان ،آشکارا به معنای کاهش وابستگی آنان به مردان و به زير
سؤال رفتن نقش جنس دوّم و «نیمه ديگری» بود کته پتیش از
اين خود را بتا «نیمته اوّل» و در ستايه آن تعريتف متینمتود؛
بهعبارت ديگر ،فرديّت يافتن زنان با استقالل مادی آنان ،پايان
Ulrich, Beck
پروفسور جامعهشناس و فمینیست سوئدیLiliestrom, Rita
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(فروند ()4961؛ به نقتل از

بخش دوم
1

مارک نپ  ،جدايی افراد را طی پن مرحلته ت مرحلته افتتراق،
مرحله محدود کردن ،مرحله بیروح شدن رابطه ،مرحله پرهیز
از يکديگر و مرحله جدايی ،از يکتديگر مشتخص و تفکیتک
کرده است

(فرهنگی4919 ،؛ به نقل از باستتانی و همکتاران 6 :4939 ،ت
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2
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3

Julien,Freund
Mark, Knapp
5
Exchange Theory
4

2

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991

94

میيابد .از طرم ديگر ،عدمبرابری هزينهها و پاداشهتا بترای

مربو به ارزشهای سنّتی را ،گتروه درحتالطتالق بته ختود

زوجین ،به احساس بتیعتدالتی و نتابرابتری در مبادلته منجتر

اختصاص دادهاند .ارزشهای سنّتی در بین زنتان و متردان در

میگردد و درنهايت ،به گسست روابط متقابتل زوجتین منجتر

حالطالق ،در بعد از ازدواج تنزّل پیدا کرده و درعوض میتزان

میشود .درواقع ،پنداشت فرد از سود يا زيانی کته در زنتدگی

گرايش به ارزشهای مدرن در بین آنان بیشتر شده است امتا

(جلیلیتان،

شدّت تغییر و تحوالت از سوی ارزشهتای ستنّتی بتهستمت

4912؛ به نقل از رياحی و همکاران .)449 :4936 ،بدينترتیب ،هرچته

ارزشهای مدرن در مردان بسیار کمتر از زنان اين گروه بتوده

پاداشهايی که يکی از زوجین از زوج ديگر دريافت میکنتد،

است (نعیمتی 141 :4994 ،ت  .)141بر اساس نتاي پژوهشی ديگتر

از پاداشهايی که پرداخت میکند کمتر باشد (بهطتور واقعتی

که در سال  4939انجام شده و با عنايت بته متغیرهتای متورد

يا خیالی)؛ و يا هزينههای پرداختتی يکتی از زوجتین بته زوج

بررسی در پژوهش حاضر؛ میزان گرايش به طالق زوجینی که

ديگر ،يا حتی کل خانواده بیشتر از حد واقعی يا متوردانتظتار

تصوّر مثبتتری از پیامدهای طالق در یهن داشتتهانتد ،قتوی

باشد ،حالت زيتانديتدگی بته فترد دستت متیدهتد .در ايتن

بوده است (فاتحی دهاقانی و همکتاران .)99 :4994 ،در ستال 4932

وضتعیت ،پايتتاندادن بته رابطتته زناشتويی ،بتتهعنتوان يکتتی از

تحقیقی در شهرستان کرمانشتاه بتا حجتم نمونته  961نفتر از

راهحلهای اساسی برای دستيابی به پاداش يا حداقل فترار از

زوجین انجام شده است .بر اساس نتتاي بته دستت آمتده؛ از

پرداخت هزينههای بیشتر ،برايش ارزشمند میگردد .بنابراين،

میان متغیرهای مختلف مؤثّر بر گرايش به طالق ،میزان تصتوّر

زوجینی که نتوانند تعادل دلخواه را در زمینه مبادله هزينههتا و

مثبت از پیامدهای طالق از متغیرهای تأثیرگتذار مهتم در ايتن

پاداشها برقرار نمايند ،بته احتمتال زيتاد بته گسستتن رابطته،

پژوهش بوده است (ريتاحی و همکتاران .)449 :4936 :در تحقیقتی

گتترايش متتیيابنتتد( .ريتتاحی و همکتتاران 449 :4936 ،ت  .)443در

ديگر که در سال  4939انجام شده است ،محقق معتقتد استت

مجموع« ،میتوان از نظريه مبادله ،در تحلیل بیشینهسازی ستود

که افزايش طالق در جوامتع شتهری ،معمتوالً بتا تحصتیالت

در تصمیمهای مربو به طالق استفاده کرد .افرادی که تصمیم

بیشتر زنان و آشنايی آنان با مراکز قانونی همراه استت .زنتان

به طالق دارند ،بايد به ارزيابی منافع ازدواج ختود نستبت بته

کمسواد و يا بیسواد معموالً به علت ترس از شوهر يا واکنش

ساير ازدواجها و همچنین نسبت به زنتدگی مجتردی پتس از

اطرافیان ،نداشتن استقالل مالی و پشتوانه اقتصتادی و عتاطفی

زناشويی خود بهدست میآورد ،اهمیت پیدا متیکنتد

طالق بپردازند»

(غیاثی و همکاران.)34 :4939 ،

پتتس از طتتالق ،گتتاه بتتاوجود داشتتتن مشتتکالت ختتانوادگی
غیرقابلحل به سوختنوساختن تن میدهند و اصالً نمیداننتد

ادبیات پژوهشی در ارتباط با موضوع مورد بررسی

چگونه بايد اقدام به طالق نمايند .بهاعتقاد محقّق[ ،در زنتدگی

تحقیقی با حجم نمونه  414نفر در ستال  4994در شهرستتان

شهری و مدرن امروزی] با افزايش فشارهای اقتصتادی و نیتز

گرگان به اجرا درآمده است .نتاي بتهدستت آمتده ،حتاکی از

تغییر سطح زندگی مردم ،زوجین بته فعّالیّتت ختارج از خانته

تسلّط ارزشهای سنّتی بر مدرن در ختانواده پتدری و تستلّط

مشغول هستند و لذا ،در ايفای صحیح نقش خود ناتوان شتده

ارزشهای مدرن بر سنّتی بعتد از ازدواج (در گتروه در حتال

و درنتیجه کتانون ختانواده بتا نتوعی بحتران عتاطفی مواجته

طالق) و نیز کمی کمرنگتر شدن ارزشهای سنّتی نزد گتروه

میشود .همچنین ،پذيرش اجتماعی طتالق ،در نتیجته کتاهش

عادی است .باالترين مقدار میانگین شاخص فردگرايی در قبل

نگرشهای منفی نسبتبه اين پديده ،در کشتورهای مختلتف،

از ازدواج در اختیار مردان درحالطتالق و در بعتد از ازدواج،

متفاوت بودهاست؛ اگرچه طالق همچنان بهصتورت يتک امتر

در اختیار زنان درحالطالق بودهاست و باالترين میانگینهتای

نامطلوب و غیرخوشايند بهنظر میرسد اما در بین بیشتر مردم

مربو به ارزشهای متدرن و نیتز پتايینتترين میتانگینهتای

جامعه ديگتر گنتاهی غیرقابتلبخشتش جلتوه داده نمتیشتود
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(رضتايی .)411-441 :4939 ،بر اساس پژوهشی که در ستال4934

زنان ،کمرنگشدن قدرت پدران و مردان،استقالل متالی زنتان،

انجام شده است؛ اين واقعیّت جامعه امروز ماستت کته ديگتر

هر يک مبانی اقتصادی واجتماعی خانواده را دگرگون ستاخته

برچسب بدنامی به طالق زده نمیشود و شايد بتوان گفت اگر

است (آقاجانی.)4931 ،

قوانین مدنی سختگیری نمیکردنتد ،حتتی میتزان طتالق در
جامعه بسیار باالتر میشد .در عینحال تغییتر ستبک زنتدگی،

با توجه به پیشتینه تجربتی مطترح شتده ،مبتانی تجربتی
متغیرهای تحقیق طی جدول  4به دست میآيد:

وسايل ارتبا جمعی ،باال رفتتن ستطح تحصتیالت و آگتاهی
جدول 1ـ مبانی تجربی متغیرهای تحقیق
ردیف
4
1
9
1
2
6

مبانی تجربی
نعیمی ()4994
فاتحی دهاقانی و همکاران ()4939
رياحی و همکاران ()4932
رضايی()4939
آقاجانی ()4934
بزرگیان ()4913

متغیرهای استخراج شده
تغییر هنجارهای جامعه و فردگرايی زنان
تغییر هنجارهای جامعه
تغییر هنجارهای جامعه
تغییر هنجارهای جامعه
رشد عقالنیت زنان ،فردگرايی زنان ،تغییر هنجارهای جامعه
رشد عقالنیت زنان ،فردگرايی زنان ،تغییر هنجارهای جامعه

بر اساس پیشینه نظری و تجربی مطرحشده ،مدل تحلیلی پژوهش بهصورت زير ترسیم شده است:
رشد عقالنیّت زنان

تغییر هنجارهای جامعه

گرايش به طالق
هايجامعه

فردگرايی زنان

شکل 1ـ مدل نظری و مفهومی عوامل مؤثّر بر گرایش به طالق زنان

با توجه به مدل تحلیلتی ارا تهشتده؛ نته تنهتا سته متغیّتر

زنان هم باالتر خواهد بود و در نتیجه گرايش به طالق آنان نیز

مطرحشده ،بهصورت مستقیم بر گرايش به طالق تأثیر دارنتد،

بیشتر میشود .همچنین ،رشد عقالنیّت زنان نیز در فردگرايی

بلکه تغییر هنجارهای جامعه ،بر دو متغیّتر فردگرايتی و رشتد

آنان تأثیر دارد و بتا افتزايش میتزان آن ،فردگرايتی زنتان و در

عقالنیّت زنان تأثیر دارد؛ بدين نحتو کته هرچته میتزان تغییتر

نتیجه گرايش به طالق آنان نیز افزايش میيابد .باتوجهبه متدل

هنجارها در جامعه بیشتر باشد ،فردگرايتی و رشتد عقالنیّتت

نظری پژوهش ،فرضیات زير به بررسی گذاشته شدهاند:
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جدول 2ـ فرضیههای تحقیق
 4ت بین فردگرايی زنان و گرايش به طالق آنان رابطه وجود دارد.
 1ت بین رشد عقالنیّت زنان و گرايش به طالق آنان رابطه وجود دارد.
 9ت بین تغییر هنجارهای جامعه و گرايش به طالق زنان رابطه وجود دارد
 - 1متغیّر تغییر هنجارهای جامعه از طريق متغیّرهای رشد عقالنیّت زنان و فردگرايی بر گرايش به طالق در بین زنان تأثیرگذار است.
 2ت متغیّر رشد عقالنیّت زنان از طريق متغیّر فردگرايی بر گرايش به طالق در بین زنان تأثیرگذار است.

روششناسی

شاخصهای مربو به متغیّر وابسته تحقیق (گرايش به طالق)

تحقیق حاضر ،از نتوع مطالعتات پهنتانگر و کتاربردی استت.

است ،عملیاتیکردن اين مفهوم را نمايش میدهد.

روش تحقیق مورد استفاده از نوع «پیمايشی همبستگی» استت
که به صورت مقطعی در شهر زنجان انجام شده است .جامعته
آماری اين پژوهش ،کل جمعیت زنان منتاطق سته گانته شتهر
زنجان است که برابر با  419111نفر استت کته بتا استتفاده از
شتتیوه نمونتتهگیتتری خوشتتهای چندمرحلتتهای و بتتر استتاس
پیشآزمون انجام شده بر روی  444نفر از زنان متأهل ،نستبت
به انجام نمونهگیری با حجم  144نفر در مناطق مختلف شتهر
زنجان ،اقدام شده است .ابزار متورد استتفاده در ايتن تحقیتق،
پرسشنامه محقّقساخته است و برای سنجش متغیتر وابستته از
مقیاسهای مورد استفاده در تحقیقات قبلی 4نیز بهره برده شده
است .تجزيه و تحلیل دادهها نیز با استفاده از نرم

افزار SPSS

انجام شده است.
تعاریف نظری و عملیّاتی متغیّرها
گرايش به طالق زنان ،متغیر وابسته تحقیتق حاضتر استت کته
عبارتاست از «میزان تمايل و عالقه زوجین [زنتان] بته جتدا
شدن از يکديگر [همسرشان] و گسستن پیوند زناشتويی طتی
مراحل قانونی» (رياحی و همکتاران )411 :4936 ،کته نشتاندهنتده
شتدّت تمايتتل زوجتتین [زنتتان] بتترای جتتداشتتدن از يکتتديگر
[همسرشان] است

(بهرامی کاکاوند4936 ،؛ بهنقتلاز فتاتحیدهاقتانی و

همکاران .)94 :4939 ،که در سه بعد رفتاری ،عتاطفی و شتناختی
مورد سنجش واقع شده است .جدول  9که شامل مؤلّفتههتا و
4

عملیّاتی کردن اين مفهوم بر اساس منابع زير و با اعمال تغییراتی در آنها ،انجام

شدهاست( :رياحی و همکاران )411 :4936 ،و (موآتس.)19 :1441 ،
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جدول 3ـ تعریف عملیاتی متغیر گرایش به طالق
متغیّروابسته
گرايش به طالق

شاخصها

ابعاد
رفتاری

مؤلّفهها
تمايلبه انجام اقدام عملی در زمینه طالق

عاطفی

 )4ارزشیابی مثبت باورهای مربو به طالق

شناختی

 )1احساس ندامت از بابت فداکاری در حق همسر
 )9پشیمانی از انتخاب همسر
 )4آگاهی از رشد میزان طالق

ت
ت
 )4افزايش آمار طالق
 )1قطع پیوند
 )9فروپاشی خانواده
 )4حذم مزايا
 )1آسیبهای روحی و روانی

 )9حمايتهای بعد از طالق

 )4جايگاه نامناسب زنان در جامعه بعد از طالق
 )1عدمحمايت نهادهای جامعه از زنان مطلقه

 )1اعتقاد به عدموجود اجبار و تعهد برای مانتدن در
زندگی مشترک

ت

 )4اهمیّت هدم
 )1مهیّانمودن ابزار
 )9جديّت در هدم
 )1عزم باال
 )2تصمیم خللناپذير
 )6تلقّی ترجیح مشکالت بعد از طالق بتر تحمّتل
زندگی مشترک با همسر
 )4اتمام اختالفات
 )1فرصتی دوباره
 )9ارجحیّت طالق بر منافع مادی زندگی
 )1يافتن مسیر درست
 )2رهايی از فشار

 )1شناخت آثار و پیامدهای طالق

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر فردگرایی زنان

در پژوهش حاضر ،مفهوم فردگرايی با سه مؤلّفته؛ تأکیتد

فردگرايتتی زنتتان ،اوّلتتین متغیتتر مستتتقل ايتتن پتتژوهش استتت؛

زنان بر اتکای به خود (استتقالل) ،تأکیتد زنتان بتر تعتامالت

«فردگرايی عبارت استت از گترايش یهنتی و رفتتاری کته بته

ابزاری (تقدّم منافع فردی خود بر ديگران) و در نهايت ،تقتدّم

خودمختاری فرد منجر میشود بهگونتهای کته فترد اهتدام و

فعالیّتهای فردی افراد (خودخواهی) بر پیونتدهای جمعتی و

خواستتتههتتای فتتردی بتترايش مهتتمتتتر هستتتند تتتا اهتتدام و

خانوادگی (ديگرخواهی) ،مشخص شده است.

خواستههای ديگتران و بتیشتتر ختود را مستؤول موفقیّتت و
شکست خود میدانتد» (بهتروان و همکتاران .)42 :4936 ،گترايش

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر رشد عقالنیّت زنان
4

فردگرايانه داشتن ،يعنی قضاوت شخصی را اولويّت بخشیدن،

عقل در لغت يعنی نیتروی ادراک و تشتخیص فکتری اعمتال

ديدگاه خاص خود را با انتقاد دا م از نهادها مطرح ستاختن و

مناسب و نامناسب .عقل عبتارت از نیتروی معیّنتی استت کته

عدم همنوايی با هنجارهتای اجتمتاعی استت؛ در ايتن معنتی،

بهوسیله آن انستان قتادر بته شناستايی ،داوری و تمیتز استت

فردگرايی به معنای عتدمشناستايی و يتا طترد هتر همبستتگی

1

(آراستهخو .)4969 ،مفهتوم عقالنیّتت در قلمترو جامعتهشناستی

اجتماعی است (بیرو.)4966 ،
Raision
Rationality

1
2
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«ماکس وبر» نیز بهکار گرفته شدهاست؛ عقالنیّت صتوری و يتا

خود و اعتقاد آنان به داشتن موقعیّت برابر با مردان در خانواده

عقالنیّت ابزاری به فراگردی اطتالق متیشتود کته طتی آن از

و جامعه ،مشخص شده است .برای سنجش متغیر متذکور41 ،

مناسبترين و مؤثّرترين وسايل برای دستيابی به هدمهتای

گويه طراحی شدهاست که هر يک از آنها يتک مقیتاس شتش

معیّن استفاده میشود

درجهای (کامالً مخالف ،مخالف ،نسبتاً مخالف ،نستبتاً موافتق،

(شايانمهر.)4919 ،

در پژوهش حاضر ،اين مفهوم با دو مؤلّفه؛ اعتقاد زنان بته
داشتن حق انتخاب آزادانه در تصمیمگیریهتای مهتم زنتدگی

موافق و کامالً موافق) را شتامل متیشتوند .جتدول  1ابعتاد و
گويههای مرتبط با رشد عقالنیّت را نمايش می دهد.

جدول 4ـ ابعاد و گویههای مرتبط با متغیر رشد عقالنیّت زنان
ابعاد رشد عقالنیّت
انتخاب آزادانه

موقعیت برابر با مردان

گویهها
4

زنان حق دارند در مورد طالقشان خود ،آزادانه تصمیم بگیرند.

1

زنان حق دارند در مورد ادامه تحصیالت خود ،بدون هیچ اجباری ،خود تصمیم بگیرند.

9

زنان حق دارند در مورد تعداد بچههايی که به دنیا میآورند ،خود تصمیمگیرنده باشند.

1

زنان حق دارند در مورد زمان بچهدارشدنشان ،خود تصمیمگیرنده باشند.

2

زنان حق دارند در مورد اشتغال خود ،بدون هیچ اجباری ،خود تصمیمگیرنده باشند.

4

کلیه امور زندگی بايد با همکاری و مشارکت زن و مرد صورت پذيرد.

1

زن و مرد در تصمیمگیریهای زندگی مشترک ،به يک اندازه سهیماند.

9

با توجه به موضوع تصمیمگیری و شرايط ،گاه زن و گاه مرد بايد تصمیم نهايی را بگیرند.

1

هیچ الزامی در پرداختن زن به کارهای سنتی خود در خانه وجود ندارد و زنتان بايتد بته ايتن وضتعیت ختود
معترض باشند.

2

زن امروز نبايد محبوس در خانه و تابع همسرش باشد.

6

اشتغال برای زن امروزی يک ضرورت مهم است.

1

زنان قادرند بسیاری از موقعیتهای شغلی را که هماکنون در اختیار مردان است را بتهعهتده بگیرنتد و در آن
بسیار موفقتر از مردان عمل کنند.

3

زنان احتیاج چندانی به تحصیالت در مقاطع باال ندارند.

9

وظیفه زن انجام امور مربو به خانه است و مرد وظیفه رستیدگی بته امتور ختارج از خانته و تتأمین معتاش
خانواده را عهدهدار است.

44

يک مرد نبايد به کارهای زنانهای مثل خانهداری و آشپزی و نگهداری از فرزند بپردازد.

44

يک زن نبايد به کارهای مردانهای مثل تأمین معاش خانواده بپردازد.

41

زنان توانايی حضور در جامعه و پرداختن به کارهای بهاصطالح مردانه را ندارند.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر تغییر هنجارهای جامعه

آداب و رسوم ،عرمها و سرانجام ،قوانین .همچنین ،هنجارهتا

هنجار عبارت است از نمونه يا معیتار ثابتت چیزهتايی کته در

ممکن است ممنوع يا تجويزشده باشند (کو ن.)4931 ،

درون يک فرهنگ معیّن بايتد وجتود داشتته باشتد .هنجارهتا
ممکن است يکی از چهار صورت زير را پیدا کنند :ارزشهتا،

در تحقیق حاضر ،اين مفهوم با سه مؤلّفه؛ افزايش نگرش
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4

برای سنجش متغیر فردگرايی زنان 11،گويه طراحی شدهاستت

و دگرگونی ديدگاههای زنان درباره روابط احساسی و عتاطفی

که همگی در سطح سنجش رتبتهای و بتر روی يتک طیتف 6

با جنس مخالف (قبل و بعد از ازدواج) ،مشخص شده است.

درجهای لیکرت قرار دارنتد .آمتارههتای توصتیفی مترتبط بتا

منفی جامعه نسبتبه خانهداری زنان ،دو ساختیشدن جامعته

گويههای فردگرايی نشان میدهد کته؛ میتانگین بعتد نخستت
متغیر فردگرايی زنان (تأکید زنان بر اتکای به خود) ،نسبت بته

کیفیّت ابزار اندازهگیری (اعتبار و پایایی)
در پژوهش حاضر برای تعیین اعتبار از اعتبار محتوايی 1و بته
صورت خاصتر از اعتبار صوری  9استفاده شدهاست؛ اين نوع
اعتبار بررسی اعتبار ابزار اندازهگیری با استفاده از شتم عتام و
تجربه بوده و وابسته به قضاوت محقق است و بتهعلتت قترار
گرفتن نظر متخصصان ییربط بهعنوان مبنای صتحت و ستقم
ابزار اندازهگیری ،آن را اعتبار از نظر کارشناسان 1نیز میگويند
(حبیبپور و همکاران .)4933 ،در پژوهش حاضر ،پرسشتنامه بعتد
از طراحی ،در اختیتار استاتید مجترب قترار گرفتت و بعتد از
گردآوری نظرات آنان ،بهعنوان داور ،پرسشنامه نهايی طراحتی
شتتد .همچنتتین ،بتترای محاستتبه پايتتايی نیتتز از مهتتمتتترين و
پرکاربردترين روش ت روش آلفای کرونبتا  2ت استتفاده شتده
است؛ بدين منظور ،از نتاي پیشآزمونی که با حجم  444نفتر
انجامشد ،استفاده شده است.
یافتههای تحقیق
الف) نتایج توصیفی تک متغیّره
4

منظور از دو ساختی شدن جامعه تعارض ارزشهای سنتی و مدرن در جامعه

است؛ در بحث از اين متغیر ،به تروي ارزشهای سنتی در يک جامعه مدرن (مثل
تروي ارزشهای متعلق به نسلهای گذشته در میان زنان امروز) و به تناقضات
بهوجودآمده در نقشهای مختلفی که زنان عهدهدار آنها هستند توجه شده است .از
جمله اين موارد پرداختن به اموری چون اعتقاد زنان به يکسان نبودن جايگاه زن و
مرد در خانواده ،اعتقاد به واگذاری تمامی اختیارات زندگی مشترک به عهده مرد
خانواده و اولويت نظر مردان در کلیه تصمیمگیریها ،اعتقاد زنان به اين امر که
وظیفه مرد نفقه دادن به همسر خود و تأمین زندگی اوست هر چند زن خود شاغل
باشد و بتواند مخارج زندگیاش را تأمین نمايد ،اعتقاد به اين که زن خوب ،زنی
است خانهدار و تابع شوهر و زنان تحصیلکرده و شاغل ،توقعات باال و میل به
تسلط بر همسرشان دارند و مواردی از اين دست می باشد.
2

Content Validity
3
Face Validity
4
Expert Validity
5
Cronbach Alpha Method

ابعاد ديگر بیشتر است؛ بهعبارتديگر ،تتالش زنتان در عتدم
وابستگی بته ديگتران و رستیدن بته استتقالل در عرصتههتای
مختلف زندگی پررنگتر از فعالیّتهای آنان در زمینه تترجیح
منافع يا تقتدّم فعالیّتتهتای فتردی ختود بتر ديگتران استت.
همچنین ،با مقايسته میتانگین ابعتاد بتا میتانگین طیفتی آنتان،
مالحظه میشتود کته میتزان استتقالل زنتان متورد مطالعته در
عرصههای مختلف زندگی ،باالتر از حد متوسّتط قترار دارد و
میتتزان تمايتتل زنتتان متأهتتل شتتهر زنجتتان بتته تق تدّم منتتافع و
فعالیّتهای فردی خود بر ديگران ،کمتر از حد متوسّط استت
و در مجمتتوع ،میتتزان فردگرايتتی در زنتتان متتوردبررستتی بتتا
میانگین ،39/19پا ینتر از حد متوسّط میباشد.
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جدول 5ـ ضرایب پایایی پرسشنامه
متغیّر

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

وضعیّت پایایی*

آلفا بهصورت
استاندارد

فردگرايی زنان

11

.946

.944

بسیار عالی

رشد عقالنیّت زنان

41

.136

.191

قابلقبول و خوب

تغییر هنجارهای جامعه

19

.391

.319

خوب و عالی

گرايش به طالق زنان

24

.919

.922

بسیار عالی

*در اينجا معیار قضاوت ما تقسیم بندی مقادير آلفا در پن دسته ،بر اساس يک قاعده سرانگشتی توسط جورج و مالری ( )1449است (حبیبپور گتابی و همکاران،
.)4933

جدول ـ آمارههای توصیفی مرتبط با گویههای فردگرایی
ابعاد فردگرایی

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

دامنه تغییرات

حداکثر

حداقل

استقالل

14/19

3/14

12/31

4/49

11

43

64

تقدّم منافع فردی

49/24

1/13

11/33

4/623

12

2

94

تقدّم فعالیّتهای فردی

13/19

44/94

449/43

4/124

21

41

66

مجموع فردگرايی

39/19

43/14

993/91

4/139

441

11

421

برای سنجش متغیر رشد عقالنیّت زنان 41 ،گويه طراحی

مهم زندگی خود میباشد .با مقايسه میتانگینهتای بته دستت

شدهاست که همگی در سطح سنجش رتبهای و بتر روی يتک

آمده با میانگین طیفی آنها مشخص می شود که میزان عقالنیّت

طیف  6درجهای لیکرت قرار دارند .آمارههای توصیفی مرتبط

در زنان موردمطالعه بیش از حد متوستط رشتد داشتته استت.

با گويههای اين متغیّر ،نشان میدهد که؛ میانگین بعد دوّم ايتن

شکل ( )1و ( )9و ( )1بته ختوبی ايتن مقايستههتا را نمتايش

متغیّر ،بیشتر از بعد اوّل است؛ به عبارت ديگتر ،اعتقتاد زنتان

میدهند .در مجموع ،میانگین رشد عقالنیّت ( )11/12و ابعتاد

بهداشتن موقعیّت برابر با مردان در جامعه و خانواده پررنگتتر

آن ( )14/66و ( ،)24/29حاکی از رشد متوسّط بهباالی میتزان

از اعتقاد آنان بهداشتن حق انتخاب آزادانه در تصمیمگیریهای

عقالنیّت در زنان موردمطالعه است.

94

41/2

19/12

44/12

2

4
 14/66میانگین بهدستآمده
شکل 2ـ میانگین بعد اول رشد عقالنیت (انتخاب آزادانه)

11

23/2

12

94/2

 24/29میانگین بهدستآمده
شکل 3ـ میانگین بعد دوم رشد عقالنیت (موقعیت برابر با مردان)

11

مطالعه برخی عوامل جريان مدرنیته مؤثر بر گرايش زنان به طالق (مورد مطالعه :زنان متأهل شهر زنجان)
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91

61/2

31/12

19

11/12

عقالنیت
رشد
 4/12ـ
شکل
دستآمده
 11میانگین به
شکل  -4میانگین رشد عقالنیت
جدول ـ آمارههای توصیفی مرتبط با گویههای رشد عقالنیّت
ابعاد رشد عقالنیّت

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

دامنه تغییرات

حداقل

حداکثر

انتخاب آزادانه

14/66

6/49

91/42

-4/114

12

2

94

موقعیّت برابر با مردان

24/29

3/26

19/13

-4/211

21

43

11

مجموع رشد عقالنیّت

11/12

41/66

464/94

-4/242

19

19

441

برای سنجش متغیّر تغییتر هنجارهتای جامعته 19 ،گويته

جامعه (دوساختی شدن جامعته و پتذيرش روابتط عتاطفی بتا

طراحی شدهاست که همگی در ستطح ستنجش رتبتهای و بتر

جنس مخالف) نیز از میانگین طیفی خود کمتر هستند که ايتن

روی يک طیف  6درجتهای لیکترت قترار دارنتد .آمتارههتای

امر گويای اين مطلب است که اوّالً ،میزان تتروي ارزشهتای

توصیفی مرتبط با گويههتای تغییتر هنجارهتای جامعته نشتان

سنّتی در جامعه از يک سو و نیز میزان تناقضات بهوجود آمده

میدهد که؛ میانگین بعد دوّم اين متغیّر از ساير ابعتاد بتیشتتر

در نقشهای مختلفی که زنان عهتدهدار آنهتا هستتند از ستوی

استتت؛ بتتهعبتتارتديگتتر از میتتان جنبتتههتتای مختلتتف تغییتتر

ديگر ،پايینتر از حد متوسّط است و ثانیاً میزان پذيرش روابط

هنجارهای جامعه ،دوساختیشدن آن بیشتر احساس میشود.

عاطفی با جنس مختالف (قبتل و بعتد از ازدواج) ،در جامعته

اما ،با مقايسه میانگین ابعاد بتا میتانگین طیفتی آنتان ،مالحظته

مورد بررسی پايینتر از حتد متوسّتط قترار دارد .در مجمتوع،

میشود که میزان نگرش منفی جامعه نسبتبه خانهداری زنتان

میانگین تغییر هنجارهای جامعه ( ،)441/41بیانگر آن است که

از ديدگاه زنان متأهل شهر زنجان ،پا ینتر از حد متوسّط قترار

میزان تغییر هنجارها در جامعه متوردمطالعته پتايینتتر از حتد

دارد .همچنین ،میانگین دو بعد ديگر متغیّتر تغییتر هنجارهتای

متوسّط است.

جدول 1ـ آمارههای توصیفی مرتبط با گویههای تغییر هنجارهای جامعه
ابعاد تغییر هنجارهای جامعه

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

دامنه تغییرات

حداقل

نگرش منفی به خانهداری

44/92

1/11

11/29

4/416

14

1

11

دوساختیشدن جامعه

61/91

41/99

941/21

4/439

91

11

441

پتتذيرش روابتتط عتتاطفی بتتا جتتنس

6/92

9/44

9/44

4/991

42

9

43

مخالف
مجموع تغییر هنجارهای جامعه

441/41

43/44

911/14

4/143

414

29

434

برای سنجش متغیّر وابسته تحقیق ت گرايش به طالق زنان

در سطح سنجش رتبتهای و بتر روی يتک طیتف  6درجتهای

متأهل شهر زنجان ت از 24گويه استفاده شدهاست کته همگتی

لیکرت قرار دارند .آمارههتای توصتیفی مترتبطبتا گويتههتای
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گرايش به طالق نشان میدهد که؛ میانگین بعد شناختی متغیّتر

در زمینه طالق يا ارزشیابی مثبت درباره باورهتای مربتو بته

وابسته ،نسبتبه ابعاد ديگر باالتر است؛ به عبارت ديگر ،میزان

طتتالق غلبتته دارد .در مجمتتوع ،میتتانگین گتترايش بتته طتتالق

آگاهی و شناخت زنتان متورد مطالعته از وضتعیت طتالق در

( ،)462/19و ابعاد آن ( )92/49( ،)12/13و ( ،)22/99نشتانگر

جامعه و آثار و پیامدهای اين پديده و حمايتهتای جامعته از

گرايش به طالق در حد متوسّط به پايین در میان زنتان متأهتل

افراد مطلقه و نیز اعتقاد آنان به عدم وجود اجبار و تعهد برای

شهر زنجان میباشد.

ماندن در زندگی مشترک بر تمايل آنان به انجام اقتدام عملتی
جدول 9ـ آمارههای توصیفی مرتبطبا گویههای گرایش به طالق
ابعاد گرایش به طالق

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

دامنه تغییرات

حداقل

حداکثر

رفتاری

12/13

49/44

469/14

4/144

62

41

19

عاطفی

92/49

41/62

141/12

4/191

12

42

94

شناختی

22/99

41/96

146/11

4/699

444

14

411

مجموع گرايش به طالق

462/19

19/11

4363/11

4/113

111

99

962

ب) نتایج استنباطی دومتغیّره

به عبارت ديگر ،تضاد هرچه بیشتر بین ساختار کهن و مدرن

بر اساس نتاي آزمتون پیرستون؛ بتا افتزايش فردگرايتی زنتان

جامعه ،مانعی در رشد عقالنیّت زنان خواهد بود (4/944ت=، r

( ) sigo=4/444 ، r=4/961و افتزايش میتتزان اعتقتاد آنتتان بتته

 .) sigo=4/444لیکن ،هرچه نگرش جامعه نسبت به خانهداری

داشتن حق انتخاب آزادانه در تصمیمگیریهتای مهتم زنتدگی

زنان منفیتر شود ،عقالنیّت در زنان رشتد بتیشتتری خواهتد

خود ( ،) sigo=4/444 ، r=4/124و نیز با افزايش نگرش منفتی

داشت ( .) sigo=4/419 ، r=4/444در ايتن صتورت ،زنتان بتر

جامعه نسبتبه خانتهداری زنتان ( ) sigo=4/444 ، r=4/169و

استقالل در عرصههای مختلتف زنتدگی معتقتد خواهنتد بتود

تغییر نگرشهای افراد نسبت به روابط عاطفی و احساستی بتا

( ) sigo=4/444 ، r=4/161و فعالیّتهتای فتردی ختود را بتر

جنس مختالف ( ،) sigo=4/444 ، r=4/111گترايش زنتان بته

پیوندهای جمعی و ختانوادگی تترجیح متیدهنتد (، r=4/119

طالق نیز افزايش میيابد .لیکن ،اعتقاد زنان به داشتن موقعیّت

 ) sigo=4/444که با تشديد تضاد میان ستاختار کهتن و متدرن

برابر با متردان در جامعته و ختانواده ،تتأثیری در افتزايش يتا

جامعه ،زنان اولويّت بیشتری برای فعالیّتهای فردی خود در

کاهش گرايش آنان به طالق ندارد (.) sigo=4/439 ، r=4/466

مقابل پیوندهای جمعی قا ل خواهند بود (=4/494 ، r=4/443

همچنین ،با تغییر هنجارهای جامعه ،گترايش زنتان بتهستمت

 .)sigهمین طور ،زنانی کته بته انتختاب آزادانته معتقدنتد بتر

طالق (بهصورت عام) ،) sigo=4/419 ، r=4/493( ،و بهستمت

تعامالت ابزاری تأکید بیشتتری داشتته و در مستا ل مختلتف

طالق عاطفی (بهصورت ختاص)،) sigo=4/491 ، r=4/441( ،

زندگی ،منافع خود را در اولويّت قترار متیدهنتد (، r=4/141

افزايش میيابد .در خصوص روابتط میتان متغیّرهتای مستتقل

 .) sigo=4/444مطابق نتاي پژوهش ،هرچه روابط عتاطفی بتا

تحقیق با يکديگر؛ هرچه بین ستاختار کهتن و متدرن جامعته،

جنس مخالف پذيرش بااليی در میان افراد جامعه داشته باشد،

تضاد بیشتری وجود داشته باشد ،زنان دچار تعتارض شتده و

زنان نیز اعتقاد بیشتری به حق خود در جهت انتخاب آزادانته

در دوراهی شک و يقتین ،در اعتقتادات ختود مبنتی بتر حتق

در تصمیمات زندگی پیدا میکننتد (.) sigo=4/449 ، r=4/411

انتخاب آزادانه در تصمیمگیریهای مهم زندگی و نیتز اعتقتاد

همچنین ،در کنار پتذيرش ايتن قبیتل روابتط ،هرچته نگترش

به داشتن موقعیّت برابر با مردان ،دچار شک و ترديد میشوند.

جامعه نسبت به خانهداری زنان منفیتتر باشتد ،فردگرايتی در

مطالعه برخی عوامل جريان مدرنیته مؤثر بر گرايش زنان به طالق (مورد مطالعه :زنان متأهل شهر زنجان)
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زنان ت تأکید زنان بر تعامالت ابزاری و توجّه ويتژه بتر منتافع

آنان به میتزان  4/991انحترام استتاندارد افتزايش متیيابتد و

خود در روابط ،تقدّم فعالیّتهای فردی بر پیوندهای جمعی و

برعکس ،کتاهش يتک انحترام استتاندارد در متغیّتر متذکور،

ختانوادگی و تأکیتد بتر رستیدن بته استتقالل در عرصتههتای

موجتب کتاهش  4/991انحترام استتاندارد در متغیّتر وابستتته

مختلف زندگی ت افزايش میيابد (.) sigo=4/444 ، r=4/119

میشود .لیکن دو متغیّر ديگر ،تنها بر بعد رفتتاری گترايش بته
طالق ،بهصورت مستقیم تأثیر دارند؛ تغییر هنجارهای جامعه با

ج) تحلیلهای چند متغیّره

بتای (4/444ت) و رشد عقالنیّت زنان بتا بتتای (4/491تت) .در

بهمنظور تعیین میزان تأثیرپتذيری مستتقیم ،غیرمستتقیم و کتلّ

حقیقت دو متغیّر مذکور ،با سطح خطای بزرگتر از  ، 4/42به

متغیّر گرايش به طالق از متغیّرهای مستقل مورد استفاده ،مدل

صورت مستقیم تأثیر آماری معنیداری بتر متغیّتر گترايش بته

 ،1با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر ،به شرح زير مورد آزمتون

طالق ندارند و به صورت غیرمستقیم و از طريق تأثیر بر متغیّر

واقع شده است؛از میان سه متغیّتر متورد بررستی ،تنهتا متغیّتر

فردگرايی زنان ،بر گرايش به طتالق زنتان متوردمطالعته تتأثیر

فردگرايی زنان با بتای  4/991بته صتورت مستتقیم بتر متغیّتر

دارند؛ تأثیر غیرمستقیم متغیّر تغییر هنجارهای جامعه برابتر بتا

گرايش به طالق تأثیر دارد .بتر ايتن استاس ،بتا افتزايش يتک

( )-4/466و تأثیر غیرمستقیم متغیّر رشد عقالنیت زنان برابر با

انحرام استاندارد در متغیّر فردگرايی زنان ،گرايش بته طتالق

( )-4/492میباشد.

شکل  5ـ مدل تجربی عوامل مؤثر بر گرایش به طالق زنان

با توجه به مدل تجربی بهدستت آمتده؛ متغیّتر فردگرايتی

يکديگر ،تک تک آنها به صورت متغیّر وابسته در نظتر گرفتته

زنان ،به عنوان متغیّر میتانی( 4درونتداد) در نظتر گرفتته شتده

شد که بر اساس آن ،متغیّر تغییتر هنجارهتای جامعته بتا بتتای

است اما برای پی بردن به روابتط میتان متغیّرهتای مستتقل بتا

( ،)-4/164بر متغیّر رشد عقالنیّتت زنتان تتأثیر دارد و متغیّتر
اخیر نیز با بتای ( ،)-4/134بر متغیّرتغییتر هنجارهتای جامعته

4

منظور از متغیّر میانی ،متغیّرهايی هستند که به عنوان متغیّر وابسته در نظر گرفته

تأثیرگذار است .همچنین ،با توجه به وجتود همبستتگی میتان

شده و تأثیر ساير متغیّرها بر روی آنها محاسبه شده است (حبیبپور گتابی و

متغیّرهای مستقل تحقیق ،از طريق محاسبه ضريب همبستتگی

همکاران.)294 :4933 ،
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همراه میباشد.

پیرسون ،میتوان گفت که میان متغیّرها تعامل برقترار استت و
همگی دارای پشتوانه تئوريک هستند و افزايش يتا کتاهش در

با توجه به مطالب فوق ،مسیرهای زير برای تحلیل آماری

هريک از آنها ،با افزايش يا کاهش در متغیّر مقايسه شده بتا آن

به دست میآيد که جدول  44بر اساس آن ،تنظیم شده است:

4/119

 )4گرايش به طالق

4/991

فردگرايی

 )1گرايش به طالق

4/991

فردگرايی

 )9گرايش به طالق

4/991

فردگرايی

4/961

 )1گرايش به طالق

4/991

فردگرايی

4/119

4/961

-4/491

 )2گرايش به طالق (بعد رفتاری)

-4/444

 )6گرايش به طالق (بعد رفتاری)

تغییر هنجارهای جامعه
رشد عقالنیّت
-4/164

رشد عقالنیّت

تغییر هنجارهای جامعه

تغییر هنجارهای جامعه
-4/134

رشد عقالنیّت

رشد عقالنیّت
تغییر هنجارهای جامعه

جدول 11ـ میزان تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابسته
انواع تأثیر

متغیّرها

غیرمستقیم

مستقیم

کل

فردگرايی زنان

4/991

ت

4/991

رشد عقالنیّت زنان

-4/491

4/499

-4/492

تغییر هنجارهای جامعه

-4/444

4/412

-4/466

پیامدهای مدرنیته میباشند .تونیز (نقلاز آزبورن ،)4991 ،مدرنیتته

نتیجهگیری و پیشنهادات
نتاي فرضیه اول ،4همسو با نظريههای

(گیدنز ( 4919و  )4931و

را انتقال از پیوندهای بینفردی موجود در جماعتت بتهستمت

تافلر ()4914؛ نقتلاز ابوالحستنتنهتايی و همکتاران( ،)4931 ،لیلیستتروم،

فرديت گمنام جامعه تلقی مینمايد .دورکتیم

4936؛ نقلاز شکربیگی ،)4933 ،نظريه بک (نقتلاز شتکربیگی،)4933 ،

 ،)4933همبستتتگی جوامتتع ستتنتی و متتدرن را دارای تضتتاد و

تتتونیز (نقتتلاز آزبتتورن ،)4991 ،دورکتتیم (نقتتلاز شتتکربیگی،)4933 ،

فردگرايی را محصول جامعه میداند که در آن در نتیجه تقتدم

همچنین ،همسو با نتاي پتژوهش بزرگیتان ( )4913و نعیمتی

فعالیتها و باورهای فردی بر پیوندهای جمعتی ،تعتادل میتان

( )4994میباشد؛ گیدنز ( 4919و  )4931و تتافلر ( )4914بتر

فرد و جامعه بر هم میريزد .لیلیستروم ( )4936معتقتد استت؛

اين باورند که جهانیشدن يکی از عواملی استت کته در نهتاد

با راهيابی انسان در سازمانهتای اجتمتاعی موجتود در جامعته

خانواده تأثیر گذاشته و دگرگونیهتای اساستی در نقتشهتای

مدرن بهعنوان فردی مستقل و آزاد ،نه عضتوی از يتک گتروه

سنتی و ثابت و از پیش تعیین شده اعضای ختانواده بتهوجتود

خويشاوندی ،فرديت رشد يافتت .در ايتن میتان شتکلگیتری

آوردهاستتت کتته نهايتتاً بتته رشتتد فردگرايتتی عتتاطفی و ظهتتور

فرديت زنان ،به استقالل نسبی آنان از مردان ،تغییر نقتشهتای

(نقلاز شکربیگی)4933 ،

مختلف آنان در چارچوب خانه و پايان بخشیدن بته تلقتی ای

معتقد است افزايش فردگرايی ،تأکید بر اتکای به ختود و ...از

از نقش سنتی زن منجر شد .بزرگیتان ( )4913بته ايتن نتیجته

عشقهای رمانتیک منجر شده است .بک

(نقتلاز شتکربیگی،

رسیدهاست که ،همبستگی مکانیکی خانواده ستنتی بتا قتدرت
بین فردگرايی زنان و گرايش آنان به طالق رابطه وجود دارد.

مدرنیتتته و نوستتازی سستتت گشتتتهاستتت .وی تغییتتر شتتکل

مطالعه برخی عوامل جريان مدرنیته مؤثر بر گرايش زنان به طالق (مورد مطالعه :زنان متأهل شهر زنجان)
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خانوادهها از گستترده بته هستتهای ،کتاهش نفتوی گتروههتای

جهانیشدن در نهاد خانواده دگرگونی ارزشهتا و نقتشهتای

خويشاوندی ،رشد آگاهی زنان به حقوق خويش و تن نتدادن

سنتی در جامعه است .عباسی مولید ( )4994در تحقیتق ختود

به نظام سرکوب مردساالرانه ،استقالل نستبی اقتصتادی زنتان،

به اين نتیجه رسیدهاست که بین تعهد زناشتويی و ارزشهتای

رشد فردگرايی و قدرت تصمیمگیری آزادانه زنان در انتختاب

فرهنگی در زنان و مردان مورد بررستی همبستتگی مستتقیم و

همسر و در مورد خاتمه زندگی زناشويی را از عوامل مؤثر در

قوی وجود دارد .يعنی بتاالرفتتن میتزان پايبنتدی زوجتین بته

افزايش طالق برشمردهاستت .نتتاي تحقیتق نعیمتی (،)4994

ارزشهای فرهنگی موجود در ايران ،باعث افزايش میزان تعهد

باالترين میزان فردگرايی را قبلاز ازدواج در اختیتار متردان در

آنان در زندگی مشترک ،ثبات ازدواج و حفظ کتانون ختانواده

حال طالق اما در بعد از ازدواج در اختیار زنان در حال طالق

میشود .نتاي تحقیتق نعیمتی ( )4994نشتان متیدهتد؛ نتوع

نشان میدهد و اين حاکی از تأثیر رشد فردگرايتی در گترايش

ارزشهای مسلط بر افراد ،حاکی از تسلط ارزشهای سنتی بر

زنان به طالق است.

مدرن در خانواده پدری و تسلط ارزشهتای متدرن بتر ستنتی

نتاي فرضیه دوم 1همسو با نظريههتای (گیتدنز ( 4919و

بعد از ازدواج در گروه در حال طالق و نیز کمرنگتتر شتدن

(نقتلاز ابوالحستنتنهتايی و

ارزشهای سنتی نزد گروه عتادی استت .در نهايتت ايتن کته؛

(لیلیستتروم4936 ،؛

برای فهم تغییرات به وقوع پیوسته در کشورهايی نظیتر ايتران،

نقلاز شکربیگی )4933 ،میباشد؛ گیدنز ( 4919و  )4931و تتافلر

از مفهوم «جهانی ت محلی شدن» استفاده متیشتود کته در آن،

( ،)4914معتقد هستند؛ ازجمله پیامدهای جهتانیشتدن تغییتر

اضافه بر تأثیرات بیرونی ،شرايط و عوامل درونی (محلّی) نیتز

نقشهای سنتی از انتسابی به اکتسابی است و تخصصتیشتدن

لحاظ شده است (سترايی .)14 :4932 ،بر همین اساس ،متیتتوان

تقسیم کار ،نقش زنان را دستخوش تغییترات شتگرفی نمتوده

گفت که؛ مدرنیته يک نسخه واحتد جهتانی نیستت بلکته هتر

 ،)4931تافلر ( )4914و ترنر ()4934؛

همکاران ،)4931 ،بک (نقتلاز شتکربیگی )4933 ،و

است .ترنر ( )4934بر اين باور است که اشتغال زنان بر روابط

کشوری از راه و روش خود و بر اساس سنّت –ها ،ارزشها و

زناشويی آنها تأثیر میگذارد و زنان را در ايفتای نقتش دچتار

ايدههای جامعه ،ملّتت و دولتت ختود ،در ايتن مستیرگام بتر

تعارض میکند .بک (نقلاز شکربیگی ،)4933 ،بتازتعريتف رابطته

میدارد و از سوی ديگر  ،خانوادههتا هتم بتهطتور يکستان در

مرد و زن و توازن در حال تغییر قتدرت بتین زن و مترد را از

معرض انديشههای مدرن و مدرنیزاستیون قترار ندارنتد

پیامدهای مدرنیته میداند .لیلیستروم ( ،)4936اعتقتاد دارد کته

بیگتی .)4994 ،بنابراين ،میتوان از شتکلگیتری نتوعی مدرنیتته

شکلگیری هويت مستقل زنان بته استتقالل نستبی زنتان و از

بومی در خانوادههای ايرانی صحبت بهمیان آورد؛ بدينمعنا که

حاشیه به متن کشیدهشدن آنها منجر گرديدهاست .نتاي فرضیه

خانوادههای ايرانتی علتیرغتم تجتدّدگرايی در نتوع و ستبک

سوم 1نیز همسو با نظريههتای (گیتدنز ( 4919و  ،)4931تتافلر

زندگی ،همچنان دارای انديشته ستنّتی هستتند و در واقتع ،در

( )4914و ترنر ()4934؛ نقلاز ابوالحسن تنهتايی و همکتاران،

(شتکر

انديشتته (یهنیّ تت) س تنّتی و در عینیّ تت ،متتدرن هستتتند؛ بتته-

 )4931و همچنین ،همسو بتا نتتاي تحقیقتات عباستی مولیتد

عبارتديگر ،ما همچنان سنّتی متیانديشتیم و متدرن زنتدگی

( )4994و نعیمی ( )4994میباشتد؛ (گیتدنز ( 4919و ،)4931

میکنیم که نمونهای از اين موارد را متیتتوان در انديشتههتای

تتتافلر ( )4914و ترنتتر ()4934؛ نقتتلاز ابوالحستتنتنهتتايی و

سنتی در نگرش نسبت به جايگاه و نقش و وظتايف زنتان در

همکتتاران )4931 ،معتقدنتتد ،يکتتی از مهتتمتتترين تتتأثیرات

خانواده و اجتماع اشاره کرد که تعارض میان سنّت و مدرنیتته
در اين موارد ،گاه عاملی برای بروز اختتالم میتان زوجتین و

4

بین رشد عقالنیت زنان و گرايش آنان به طالق رابطه وجود دارد.

1

بین تغییر هنجارهای جامعه و گرايش زنان به طالق رابطه وجود دارد.

فروپاشی کانون خانواده خواهد بود (شتکر بیگتی .)4994 ،برختی
نتاي پژوهش حاضر نیتز متواردی را در تأيیتد نتتاي تحقیتق
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شکربیگی ( )4994نشان میدهد؛ در حقیقت ،به طور همزمتان

پژوهش؛ افراد متورد بررستی دخالتت ديگتران را در زنتدگی

میتوان عناصری از جامعه سنّتی و مدرن را ت در کنار يکديگر

شخصی خود دوست ندارند اين در حالی است کته بتا وجتود

ت در خانوادههای مورد بررسی ،مشاهده کرد .به عنتوان مثتال؛

شبکههای اجتماعی قوی در جامعه مورد بررستی ،رستیدگی و

در کنار تالش زنان مورد مطالعه در عدموابستگی به ديگران و

پی گیتری امتور زنتدگی ديگتران ،جز تی الينفتک از زنتدگی

استقالل در عرصههای مختلتف زنتدگی (استتقالل عتاطفی و

اجتماعی را تشکیل میدهد .در چنین شرايطی ،در صورتی که

اقتصادی ،استقالل در تصمیمگیتری و حتلمستأله و  ،)...آنتان

اين امتر ،خوشتايند زوجتین يتا يکتی از آنهتا نباشتد و يتا در

همچنان معتقد به نوعی التزام در قبتال انجتام کارهتای منتزل

صورتی که آنان برخی دلسوزیهای ديگران به ويژه نسل قبتل

هستند و جويتای جلتب رضتايت همستر و فرزنتد و کستب

را دخالت در زندگی شخصی خود قلمتداد نماينتد ،در ايجتاد

پذيرش اجتمتاعی بتاالتر از ستوی اقتوام و نزديکتان ختود و

درگیتتری و تتتنش در ختتانواده متتؤثّر خواهتتد بتتود .همچنتتین،

همسرشان میباشند و حاضر نیستند که به هر قیمتی کته شتده

اعتقادات زنان در خصوص متواردی چتون؛ «زن امتروز نبايتد

به موفقیّت دستت يابنتد و خواستتههتای ختانواده ت همستر و

محبوس در خانه و تابع همسرش باشد»« ،زنان قادرند بسیاری

فرزند ،برقراری آرامش در خانواده و حفتظ رابطته بتا اقتوام و

از موقعیّتهای شغلی را که هم اکنون در اختیار متردان استت

نزديکان ،اهمیّت فوق العادهای برای زنان مورد بررستی دارد و

را به عهده بگیرند و درآن بسیار موفّقتر از مردان عمل کنند» ،

نوعی نگرانی از طرد شدن و قضاوتهتای منفتی ديگتران ،در

«زن و مرد در تصمیمگیریهای زندگی مشترک ،به يک انتدازه

آنان مشاهده میشود به طوری که اگر اولويّتت دادن زنتان بته

سهیم هستند» « ،هیچ الزامی در پرداختن زن به کارهای ستنّتی

کارها و امور شخصی و خصوصی خود باعتث دلختور شتدن

خود در خانه وجود ندارد و زنان بايد به ايتن وضتعیت ختود

ديگران از آنان شود يا از آنان تصوير فتردی بتیمستؤولیّت در

معترض باشند» و مواردی از اين دست ،در کنتار تتالش آنتان

قبال زندگی مشترک يا بیتوجه نسبت به وظايف همستری در

برای دستيابی به استقالل بیشتر و اتّکای به خود ،در جامعه

یهن ديگران بسازد (قضتاوت شخصتی ديگتران) ،افتراد ايتن

سنّتی که با ويژگی عمده مردساالری مشخص میشود ،ايجتاد

اولويّت را زير پا گذاشته و در پی آن خواهند بود کته ديگتران

تنش مینمايد .در حالت کلی در جامعه مردساالر ،وظايف زن

رفتار ،عملکرد و شخصیّت آنتان را متورد تأيیتد قترار دهنتد.

و مرد به صورت تقريباً واضح تعريف شده است کته انحترام

تمامی اين موارد از سويی متتأثّر از فرهنتگ ايرانتی ت استالمی

از آنها با فشارهای اجتمتاعی مثتل طترد شتدن فترد از ستوی

است که اعتقاد به گذشت و فتداکاری در زنتدگی ،توجّته بته

ديگران يا قضاوت منفی آنان همراه است .از ستوی ديگتر ،بتا

ديگران ،نوعدوستتی و صتله ارحتام ،جز تی از آن را تشتکیل

توجه به پیوندهای قومی و خويشی موجود در اين جامعته ،از

میدهد و از سوی ديگر ،نشاندهنده پیوندهای قوی اجتمتاعی

طرفی اطرافیان در صورت وجود دلخوری يا چشموهمچشمی

در جامعهای سنّتی است که در آن قطع رابطه با اقتوام متذموم

و يا حسادت ،در تحريک مرد به سمت طالق دادن همستر يتا

شمرده میشتود ،نتوعی اجبتار در برپتايی روابتط ختانوادگی

سوق دادن او به سمت ازدواج مجدد دخیل هستند و از ستوی

دوستانه با اقوام و نزديکان وجود دارد و افراد میبايست امتور

ديگر ،عکسالعمل افراد ت به ويژه زنان ت در راستای پیشگیری

زندگی خود را با امورات و برنامه ديگران تنظیم نمايند در غیر

از قضاوت منفی ديگران يا کسب تأيید و پذيرش اجتمتاعی از

اين صورت از جانب آنان طرد شده يا فترد بتی مستؤولیّت و

سوی آنان ،به عنوان پشتوانه اجرايی برخی رفتارها به حستاب

خودخواهی قلمداد میشوند و در حالت کلتی ،تمتامی متوارد

میآيند و زنان خواستته يتا ناخواستته دشتواریهتای زنتدگی

فتتوق مصتتداقی از پیونتتد عناصتتر جامعتته س تنّتی و متتدرن در

مشترک را پذيرفته و بته طتالق روی نمتی آورنتد .در نهايتت

جامعهای در حال گذار است .همچنین ،بتر استاس يافتتههتای

اينکه؛ تغییرات به وجود آمده فعلی مستتلزم تغییتر انتظتارات،

مطالعه برخی عوامل جريان مدرنیته مؤثر بر گرايش زنان به طالق (مورد مطالعه :زنان متأهل شهر زنجان)
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وظايف و سنّتهاست و لذا افتزايش مهتارت همستران بترای

ترجمتته:حستتینعلی نتتویری ،چتتا

تحقّق رضايتمندی زناشويی را میطلبد؛ چرا که گاه زوجتین

انتشارات نقش جهان.

دوم ،تهتتران:

صادقانه از درک يکتديگر عاجزنتد .در همتین راستتا ،داشتتن

آقاجتتانی ،حستتین« .)4931( .طتتالق در ايتتران :چتتالشهتتا و

آگتتاهی از نیازهتتای زيستتتی و روانتتی زن و متترد و شتتناخت

چشماندازها» ،سايت انجمن جامعتهشناستی ايتران،

چگونگی ارضای آنها از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار خواهد

تابستان .4933

بود و اين بهنوبه خود ،موفقیّت و رضايت در زندگی زناشويی

ابوالحسن تنهايی ،حسین و عالیه شکربیگی« .)4931( .جهانی

را برای آنها به ارمغان میآورد .بنابراين ،لزوم شرکت زوجتین

شدن ،تجتددگرايی و ختانواده در ايتران (گتذار يتا

در جلسات مشاوره قبتل و بعتد از ازدواج ،جلستات آمتوزش

فروپاشی)» ،مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد

مهارتهای زنتدگی و بته ويتژه مهتارتهتای ارتبتاطی و نیتز

آشتیان ،ش ،44ص. 22-99

گسترش فرهنگ مطالعه از عواملی است که در مسیر شتناخت

ايران محبتوب ،جتالل و متريم مختتاری« .)4932( .رويکترد

زوجتتین از نیازهتتا ،حقتتوق و وظتتايف متقابتتل آنتتان در قبتتال

جريان زنتدگی در مطالعته ازدواج جوانتان ايتران»،

يکديگر ،راهگشا خواهد بود به ويتژه ايتنکته آشتنايی متردان

فصلنامه جمعیت ،ش  23ت  ،21ص.442-34

جامعه سنّتی با نیازها و حقوق ويژه زنتان ،در تعتديل روحیته

باستانی ،سوسن؛ گلزاری ،محمود و شتهره روشتنی.)4939( .

مردساالرانه آنان و در نهايت کاهش اختالفات و درگیریهتای

«طتتالق عتتاطفی :علتتل و شتترايط میتتانجی» ،مجلتته

افراد در زندگی زناشويی مؤثّر خواهد بتود .لتذا بته مستؤوالن

بررسی مسا ل اجتمتاعی ايتران ،ستال اول ،شتماره

سازمانهای آموزشی ،باالخص مدارس و دانشگاههتا و مراکتز

سوم ،ص.14-4

بهداشتی ،پیشنهاد میگردد به برگزاری کتالسهتای آموزشتی

باقری ،زهرا .)4933( .هويتت زن ايرانتی در جامعته امتروز؛

آمادگی قبلاز ازدواج بهصورت مداوم اقدام نمايند تا افتراد در

بگو یتد متن کیستتم  ،ستايت مؤسسته فرهنگتی و

صورت وجود ابهام در چگونگی انتختاب همستر و اقتدام بته

اطالع رسانی تبیان

ازدواج ،دچار تعارض نشوند .همچنین ،پیشنهاد متیشتود کته
مسئوالن و مشاوران در زمینه تعیین و تشخیص عواملی که در
دوره آمادهسازی قبتلاز ازدواج متیتواننتد متؤثّر واقتعشتده و
رضايتمندی بعداز ازدواج را بهوجود آورند ،مطالعه نمايند.

بزرگیتتان ،امتتین« .)4939( .مدرنیتتته جهتتانی ،طتتالق ايرانتتی»،
ماهنامه نامه ،ش ،94ص.94
بهروان ،حسن و اعظم علیزاده« .)4936( .بررسی فردگرايی و
عوامتتل متتؤثر بتتر آن در بتتین دانشتتجويان دانشتتگاه

نکته نهايی اينکته جريتان مدرنیتته بتر کلیته فرهنتگهتا

فردوسی مشهد» ،مجلته علتوم اجتمتاعی دانشتکده

تأثیرگتتذار بتتوده و در برختتتی متتوارد در حتتوزه ختتتانواده

ادبیات و علوم انستانی دانشتگاه فردوستی مشتهد،

گسستهايی را ايجاد کرده است که میتوان با روشتنگری ،از

سال چهارم ،شماره دوم ،ص.16-4

بیتترو ،آلتتن .)4966( .فرهنتتگ علتتوم اجتمتتاعی (انگلیستتی ت

گسستهای خانوادگی جلوگیری کرد.

فرانسه ت فارسی) ،ترجمه :باقر ستاروخانی ،تهتران:
انتشارات کیهان.

منابع

آراستتتهختتو ،محمتتد .)4969( .نقتتد و نگتترش بتتر فرهنتتگ

حبیبپور گتابی ،کرم و رضا صفری شالی .)4933( .راهنمای

اول ،تهتران:

جامع کاربرد SPSSدر تحقیقات پیمايشی (تحلیتل

اصطالحات علمی ت اجتمتاعی ،چتا
نشر گستره.

آزبورن ،پیتر .)4991( .مدرنیته :گذار از گذشتته تتا بته حتال،

دادههای کمی) ،چا
متفکران.

اول ،تهران :انتشتارات لويته:

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991
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دفتر آمتار و اطالعتات جمعیتتی (نته ماهته  .)4936خبرنامته

سازی شدن و کتاهش سترمايه اجتمتاعی ختانواده

آماری سازمان ثبت احوال کشور ،ش.49

ايرانتتی در رويتتارويی ستتنت و مدرنیتتته ،ستتايت

رحمانی ،اعظم ،عفتالسادات مرقاتی خويی ،نرجس صتادقی

جامعهشناسی ايران.

و لیال اهللقلی« .)4994( .ارتبا رضتايت جنستی و

علیتتزاده ،مرجتتان« .)4932( .بررستتی رونتتد آمتتار ازدواج و

رضايت از زندگی زناشويی» ،نشريه مرکز تحقیقات

طالقهای ثبت شده کشور از سال  4919تا ،»4931

مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهتران

فصلنامه جمعیت ،ش  22و  ،26ص 19ت . 19

(نشريه پرستاری ايران) ،دوره  ،11ش ،14ص  31ت
. 94

غیاثی ،پروين؛ الدن معین و لهراسب روستا« .)4939( .بررسی
علتتل اجتمتتاعی گتترايش بتته طتتالق در بتتین زنتتان

رضايی ،مريم« .)4939( .مبغوضیت طالق در اسالم» ،ماهنامته
رواق هنر و انديشه ،ش  ،94ص 441ت. 411

مراجعهکننده به دادگتاه ختانواده شتیراز» ،فصتلنامه
جامعهشناسی زنان ،ش  ،9ص  11ت .441

رياحی ،محمد اسماعیل؛ اکبر علیوردینیا و ستیاوش بهرامتی

فتتاتحیدهاقتتانی ،ابوالقاستتم و علتتی محمتتد نظتتری.)4994( .

کاکاونتتد« .)4936( .تحلیتتل جامعتتهشتتناختی میتتزان

«تحلیل جامعتهشتناختی عوامتل متؤثر بتر گترايش

گتترايش بتته طتتالق :مطالعتته متتوردی شهرستتتان

زوجتتین بتته طتتالق در استتتان اصتتفهان» ،فصتتلنامه

کرمانشاه» ،نشريه زن در توسعه و سیاست (پژوهش

مطالعات امنیت اجتماعی ،ش  ،12ص  49ت .21

زنان) ،ش  ،9دوره ،2 :پیاپی  ،49ص449ت .414
ساروخانی ،باقر .)4914( .مقدمهای بر جامعهشناسی ختانواده،
چا

اول ،تهران :انتشارات سروش.

سرايی ،حسن« .)4932( .تتداوم و تغییتر ختانواده در جريتان
گذار جمعیتی ايران» ،نامه انجمن جمعیتتشناستی
ايران ،ش  ،1ص.64-91

کتتو ن ،بتتروس .)4931( .مبتتانی جامعتتهشناستتی ،غالمعبتتاس
توسلی و رضا فاضل ،تهران :انتشارات سمت.
ماشینی ،فريده« .)4931( .موقعیت زنان ايران سی سال پس از

انقالب» ،نشريه جامعتهشناستی و علتوم اجتمتاعی
«آيین» ،ش  49و  ،14ص  416ت .494
نعیمی ،محمدرضا« .)4994( .تأثیر تعامل ختانواده و متاهواره

شايان مهر ،علیرضا .)4919( .دايترة المعتارم تطبیقتی علتوم

در بروز پديده طتالق (مطالعته متوردی شهرستتان

اجتمتتاعی (جلتتد دوم) ،تهتتران :ستتازمان انتشتتارات

گرگان) ،فصلنامه جامعهشناسی مطالعتات جوانتان،

کیهان.

ش  ،4ص  494ت .144

شکربیگی ،عالیته .)4933( .مطالعته جامعتهشتناختی فرديتت
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Introduction
Social developments globally have brought numerous changes for the family system, so families are increasingly
exposed to the risk of disintegration. Like other societies, in Iran besides the official statistics of divorce, there are
separated lives in which the couple live together only physically; although they get emotionally separated as the time
passes, they do not get a divorce due to cultural, traditional and even legal reasons. These cases describe the condition
which is called tendency towards divorce in this research. Ferdinand Tonnies, a German sociologist, considers
modernity as a movement through interpersonal bonds of «community» toward Individualism or invisible and
unknown individuality of «society». By bringing up the contrast between «altruism» and «egoism», Durkheim
believes that in «egoism», the activity and the beliefs of individual prefers to social bonds and there is little bond
between the individual and the society, disrupting the balance between the individual and the society; on the other
hand, «altruism» refers to a condition in which a severe connection exists to the beneficiary of society. Also, Anthony
Giddens believes modernity has three characteristics (local cross human relationships, dominance of abstract systems
and symbolic signs) and finally, the reflecting quality of modernity, of whose consequences are self-criticism or the
formation of personal identity, realization of self and self-reflection, these characteristics separate modernity from
pre-modern and traditional system and relations. In fact, Giddens and other intellectuals like Toffler and Turner
believe globalization, the situation where events and incidents influence remote locations in a short time, is one of the
most influential elements in the family system at the modern era. According to Turner, "the family” as a social
institution faces increasing contradictions within the process of globalization; there is an essence for women’s
economic participation in family on the one hand and the tendency toward motherhood on the other. Intimacy and
close-knit relationships with children, and spouse, wouldn’t be easily created when both parents are in full
employment. These issues cause tensions at the family level, one of whose consequences is an increase in the number
of divorces.

Materials & Methods
The method of this study is survey which uses a
researcher-made questionnaire as its data-collecting
instrument. Research population includes all women of
Zanjan in three regions of the city from whom 400
cases were chosen using cluster multistage sampling
method. Finally, the gathered data was analyzed
through SPSS software.
Discussion of Results and Conclusion
The results of the study show that there is a significant
and direct relationship between tendency towards
divorce with individualism and its dimensions,
including the growth of rationality (free choice),
changes of society's norms (the negative view toward
women’s housekeeping) and changing people's
attitudes
toward
emotional
and
sentimental

relationships with the opposite sex). There is a
significant and direct relationship between changing
society's norms and women’s tendency in emotional
dimension with tendency toward getting a divorce.
According to Pearson regression test, there is an
internal relationship among independent factors of the
model. Also, multivariate analysis showed that only
individualism has a direct influence on probability of
getting a divorce.
Two other factors, have a direct influence just on
behavioral dimension of the variable tendency toward
getting divorce. The point is that modernism is not a
single global prescription. But each country has its own
version of modernism according to their appropriate
cultural and social values. The problems reveals when
modernism is not compatible with behavior. It means
that traditional regnant thoughts are featured as
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opponents of modernism and we show strong defiance
against basic and legitimate changes. These conflicts
can make so many basic tensions in peoples` social life
and especially in their matrimonial relationships and
inside their family, leaving the only solution for that to
be a divorce. So, it can be said that modernism can
affect all cultures and in some cases it makes ruptures
in the family.
Keywords: Modernism, Individualism, Globalization,
Divorce
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