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 پذیری جنسیتی و طالقتبیین ارتباط جامعه

 غیر مطلقه دارای طالق عاطفی شهر بندر عباس()مقایسه زنان مطلقه و 

 3مهناز رونقی نوتاش، 2نوروز هاشم زهی ،1محبوبه مهرابی
 25/07/1401تاریخ پذیرش:  28/02/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

جامعه پذیری جنسیتی به عنوان یکی از پایه ای ترین انواع جامعه پذیری، حیات فردی و اجتماعی 

ندگی زناشویی وی را متأثر می سازد. هدف تحقیق حاضر، تبیین رابطه شخص، از جمله، ثبات ز

دارای طالق عاطفی است که به روش زن  222زن مطلقه و  178جامعه پذیری جنسیتی با طالق، بین 

های  تئوری جامعه پذیری جنسیتی، از تبیین برای مطالعه پیمایشی و در بندرعباس، انجام شد. این

ی تبیین طالق، از نظریه های کارکردگرایی ساختاری و مثلث عشق بهره برد. زیستی و اجتماعی و برا

جهت زنان دارای طالق متناسب با حجم، در پژوهش حاضر، نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای 

عاطفی و نمونه گیری زنجیره ای جهت زنان مطلقه استفاده شد. داده های پرسشنامه با مصاحبه جمع 

از طریق مرور ادبیات و قضاوت خبرگان، روایی سازه ای با تحلیل عاملی و  آوری و روایی صوری

 4/29جامعه پذیری جنسیتی  پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید گردید. نتایج بدست آمده نشان داد،

 2/60درصد از زنان دارای طالق عاطفی، سنتی است و از سوی دیگر  6/70درصد از زنان مطلقه و 

درصد از زنان دارای طالق عاطفی، جامعه پذیری جنسیتی مدرن داشتند.  8/39مطلقه و درصد از زنان 

بین نوع جامعه پذیری جنسیتی زنان، ارزش های جنسیتی، نتایج آزمون کای اسکوئر نیز، مطابق 

بر این اساس، زنان دارای نابرابری جنسیتی و روابط قدرت با نوع طالق، رابطه معناداری وجود دارد. 

 عاطفی، نسبت به زنان مطلقه، دیدگاه سنتی تری دارند.  طالق

جامعه پذیری جنسیتی، ارزش های جنسیتی، نابرابری جنسیتی، روابط قدرت، طالق  واژگان کلیدی:

 )قانونی، عاطفی(. 
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 mah_mehrabi@pnu.ac.ir ؛می گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانعضو هیأت عل .1

 ؛ )نویسنده مسئول( گروه علوم اجتماعی واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران، .2
no_hashemzehi@yahoo.com 

 ronagh_m@yahoo.com ؛، ایرانگروه علوم ارتباطات واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران .3
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 مقدمه و بیان مسأله

 خانواده، اولین پایه گذار شخصیت، ارزشها و معیارهای فرد است و نقش مهمی در تعیین سبك

به اعتقاد گود، نهاد خانواده، متأثر از  (.98: 1391و خط مشی زندگی وی دارد )اسحاقی، 

کند.  اسملسر، تغییر پایگاه و نقش زنان را یکی از  می مدرنیزاسیون، تغییراتی اساسی را تجربه

های جنسیتی مناسب و  (. نقش102: 1392)زاهدی،  شمارد مهمترین نتایج این تغییرات برمی

ترین آموخته هر فرد در زندگی اوست، که در فرایند  یفای آن، از نظر بوردیو، اساسیشیوه ا

ها، انتظارات و عالئق جنسیتی  (. کلیشه10: 1392آموزد )احمدی،  جامعه پذیری جنسیتی می

گیرد و در عرصه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی  می اعضای جامعه در این فرایند، شکل

دهد. بنابراین،  می و به افراد، روابط اجتماعی و نهادها شکل و معنا کند می او اجتماعی بروز پید

ها، انتظارات و عالئق جنسیتی فرد بر مناسبات خانوادگی و زناشویی او نیز تأثیر قابل  نوع کلیشه

 (. 23: 1388)سفیری و ایمانیان،  تأملی دارد

(. 98: 1391کند )اسحاقی،  می ایجاد پذیری، های بنیادینی را در فرایند جامعهمدرنیته، چالش

های  رسد که در مسیر مدرنیته قرار گرفته و انتخاب می فرد در فرآیند مدرنیته به این آگاهی

(؛ 13: 1380دهد )نیك پی،  می پرشماری پیش روی خود دارد و این موضوع نگرش وی را تغییر

شود و  می ین دست خوش تغییرمتعارف تعامل اعضاء خانواده، بویژه زوجهای  در نتیجه، شیوه

سازد که غلبه بر  می رو خانواده را با مسائل جدیدی از جمله تضاد منافع فردی و جمعی، روبه

طلبد )اعظم آزاده،  می رفتاری اعضاء راهای  این موارد، تغییر الگوهای ذهنی و بازنگری در شیوه

ویت انسانی و اجتماعی زنان و گذر از جامعه سنتی به مدرن، منجر به باز تعریف ه(. 9: 139۵

شود؛ از مهمترین پیامدهای این فرایند، پرسش برانگیز شدن ساختارها و ارزشهایی  می مردان

: 1380شمارد )کاستلز،  می است که تبعیض و نابرابری جنسیتی بین زنان و مردان را بدیهی

مهمترین تغییر در  بوردیو، بدیهی و طبیعی تلقی نشدن سلطه و کنترل مردانه را(. 177-176

نابرابریهایی که (.  بنابراین، 170: 1397داند )یعقوبی و رئوفی،  می جامعه مدرن نسبت به سنتی

شد، پایگاه خود را در ذهن و فکر زنان از دست داده و  روزگاری ذاتی و طبیعی تلقی می

(. بسیاری 176-177: 1380ریزد )کاستلز،  می مشروعیت آن حتی در دورافتاده ترین نقاط، فرو

ارزشی، ریشه بسیاری از تحوالتی است که امروزه های  و دوگانگیها  معتقدند، همین تعارض
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در نهاد خانواده شده و تنش ها، تضادها و آسیب هایی را در میان افراد ای  باعث تغییرات عدیده

ایندی که (؛ فر23: 1389تشکیل دهنده این نهاد به وجود آورده است )محمودیان و خدامرادی ، 

کارکردی خانواده را تحت تأثیر قرار داده است -به مرور زمان، تمامی ابعاد و زوایای ساختی

 (.98: 1391)اسحاقی، 

ایران معاصر نیز، با ورود به فرآیند نوسازی، شاهد بهم ریختگی کرداری و اندیشه ای در 

یف و احراز نقشهای (. در این راستا، تعر16۵: 1386باشد )خلیلی، می ساختارهای اجتماعی

کند و خانواده ایرانی را دستخوش  می جنسیتی در خانواده نیز، بهم ریختگی خاصی را تجربه

معتقدند این تغییرات در نهایت به نفع ثبات ای  (. عده6۵: 1382تغییراتی کرده است )قندهاری ،

وکراتیك در روابط خانواده است، زیرا بسیاری از عناصر فرهنگی مدرنیته مانند وجود ساختار دم

تقسیم کار اجتماعی، رواج فرهنگ های  قدرت در خانواده، ترویج برابری جنسیتی در عرصه

مساوات طلبانه جنسیتی و آزادی در انتخاب همسر، عدم نگرش منفی به طالق و تلقی آن به 

مدرن در رابطه با ازدواج و های  عنوان یك مکانیسم در حل مشکالت خانوادگی و دیدگاه

دهد و روابطی پایدار همراه با  می زندآوری، جامعه را به سمت عدالت جنسیتی سوقفر

 خشنودی را بین زوجین رقم خواهد زد؛ چراکه همزمان، منافع جمعی و فردی اعضاء تأمین

شود. این دسته معتقدند، کمتر بودن آمار طالق در ساختار سنتی، نشانه خوشبختی زوجین  می

خود را با دلسری ایفا های  ضایتی از زندگی زناشویی، زوجین، نقشنیست و درصورت وجود نار

شوند، که گاهی بیشتر از طالق قانونی، به اعضای خانواده  می کرده و به مرور دچار طالق عاطفی

آسیب زده و اینگونه روابط هر لحظه آماده فروپاشیدن است؛ اما برخی دیگر تغییرات ناگهانی 

یع عناصر فرهنگی وارداتی را به ضرر ثبات خانواده و ناسازگار با ناشی از مدرنیته و ورود سر

دانند و معتقدند آمارهای باالی طالق نیز نشان دهنده میزان افزایشی این آسیب  می فرهنگ بومی

هاست. به اعتقاد این دسته، بازتولید عناصر سنتی در فرهنگ جامعه و تشویق زنان و مردان به 

یرش کلیشه ها، انتظارات و عالئق متناسب با جنسیت، موجب سنتی و پذهای  ایفای نقش

شود. بنابراین برای حفظ این نهاد مهم، بهتر است هر کسی در جایگاهی قرار  می پایداری خانواده

گیرد که از پیش تعیین شده است؛ چراکه عدول از آن، ایستادگی در برابر چیزی است که به دلیل 

 وجود داشته و با بیولوژیك هر دو جنس نیز سازگار است. کارکردی بودن، در  طول تاریخ، 
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طوری که براساس های اخیر شاهد افزایش آمار طالق بوده است؛ بهجامعة ایران در سال

% در 12آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال، نسبت طالق به ازدواج در کل کشور از میزان 

(. 1397سازمان ثبت احوال کشور، افزایش داشته است ) 1396% در سال 29به  1386سال 

ملیون نفر  ۵6دهد که همراه با افزایش جمعیت )از نگاهی به وضعیت طالق در ایران نشان می

 673به  1370هزار در سال  40( تعداد طالق )از 1397ملیون نفر در سال  82تا  1370در سال 

؛ 1396ثبت احوال کشور ( نیز رو به افزایش بوده است )سالنامه سازمان 1397هزار در سال 

این وضعیت برای  (. 197: 1399پور و همکاران، ؛ کاظمی1397گزارش سازمان ثبت اجوال 

، 137۵، 136۵های همسر در سالای بوده است که میزان رشد جمعیت بیگونهاستان هرمزگان به

ت )مرکز % گزارش شده اس 11.1% و 10.87% ، 8.92%، 0.12بع ترتیب برابر با  139۵و  138۵

(. این نوسانات با ساختار سنی کشور مانند تعداد طالق ثبت شده 139۵ -136۵ملی آمار ایران، 

به بعد با  138۵های ای قوی دارد. رشد حمعیت افراد دارای همسر نیز در سالدر کشور رابطه

 (. ۵07: 1397هاشمی، مندگاری و بنیشیب مالیمی رو به کاهش بوده است )علی

دو رویکرد فوق، در صورت بروز ناسازگاری بین های  ه افزایش طالق و استداللبا توجه ب

آید که آیا نوع جامعه پذیری جنسیتی آنها و نهادینه شدن نوع خاصی  می زوجین، این سوال پیش

از کلیشه ها، انتظارات و عالئق جنسیتی در آنها، با طالق ارتباط دارد و آیا نوع خاصی از طالق 

زد؟ نوع جامعه پذیری جنسیتی و ابعاد آن در بین زنان مطلقه و غیرمطلقه دارای  را رقم خواهد

طالق عاطفی چه تفاوتی با هم دارد؟ پژوهش حاضر قصد دارد با پی بردن به کلیشه ها، 

جنسیتی های  انتظارات و عالئق جنسیتی زنان در رابطه با روابط قدرت در خانواده، نابرابری

جنسیتی خانوادگی نهادینه شده در آنها، نوع جامعه های  ین ارزشموجود در جامعه و همچن

پذیری جنسیتی زنان را دریابد و آن را در بین دو گروه از زنان مطلقه و غیر مطلقه دارای طالق 

دو نوع جامعه عاطفی مقایسه نماید تا بتواند به سؤال پژوهش پاسخ دهد؛ در همین راستا،  

کند و تأثیر نوع جامعه پذیری جنسیتی فرد بر  می از هم تفکیك پذیری جنسیتی سنتی و مدرن را

 دهد. می طالق قانونی و عاطفی در خانواده را مورد بررسی قرار
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 ادبیات پژوهش

موجود در خانواده و رابطه آن با مدرنیته یا های  در تحقیقات فراوانی به مسئله طالق و تنش

باز اندیشی »(، در پژوهشی با عنوان 1398ش )سهراب زاده و همکارانسنت پرداخته شده است؛ 

، به این نتیجه رسید «فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آنهای  کننده جنسیتی زنانه و تعیینهای  نقش

جنسیتی سنتی و باز تعریف آنها، در پی یافتن هویتی های  که زنان با به چالش کشاندن نقش

درصد از  ۵/21د. بر طبق این پژوهش، مرتبط با خانه و خانواده هستنهای  فراتر از نقش

سنتی زنانه را مهمترین های  اجتماعی، شغلی و خانوادگی، نقشهای  پاسخگویان در زمینه

درصد با بازاندیشی زیادی در این زمینه قائل به کمترین تفاوت در  13زنانه دانسته اند؛ های  نقش

داشته اند. نتایج این پژوهش حاکی از درصد، نگرشی میانه  ۵/6۵زنانه و مردانه بوده و های  نقش

و انتظارات ها  آن است که جامعه پذیری جنسیتی مدرن، منجر به شکل گیری درخواست

جدیدی در بین زنان شده و روابط اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار داده است. طاهری بنچاری 

در شهر ها  و پیامدها  واکاوی پدیده طالق، ریشه»(، پژوهشی را با عنوان 1397و همکارانش )

انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که نوع و شیوه ازدواج، دالیل ازدواج، عدم آمادگی « تهران

زوجین برای ازدواج، عدم تعهد اخالقی به زندگی زناشویی، دغدغه ذهنی نسبت به جدایی، 

اده و دوستان، قبل از ازدواج، ، سابقه طالق در خانوهای  ناهمسان همسری، پایداری دوستی

 تفاوت در میزان فردگرایی و مدرنیسم و سبك زندگی، از مهمترین دالیل طالق قانونی و عاطفی

جنسیتی مدرن در رابطه با خانواده، ازدواج و طالق، دالیل های  باشد و بطور کلی ارزش می

سی برر»(، در تحقیقی با عنوان 1396باشد. قنبری و فتحی ) می اصلی طالق در بین زوجین

، به این نتیجه رسیدند که، جامعه پذیری سنتی بیشتر از «عوامل موثر بر تولید نابرابری جنسیتی

(، در 1396زارعی توپخانه )شود.  می خانوادگیهای  جامعه پذیری مدرن باعث افزایش خشونت

رابطه ساختار قدرت خانواده اصلی با ساختار قدرت خانواده فعلی و »پژوهش خود با عنوان 

، به این نتیجه رسید که ساختار قدرت خانواده پدری با ساختار قدرت و تعارضات «کرد آنعمل

را با عنوان (، پژوهشی 1396زناشویی در خانواده فعلی رابطه دارد. عابدینی و همکارانش )

« سنجی باورهای جنسیتی و نگرش به طالق دانشجویان کرد و فارس با توجه به جنسیت هم»
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این نتیجه رسیدند که بین باورهای جنسیتی مدرن و نگرش مثبت به طالق  انجام دادند و به

 رابطه وجود دارد. 

( به این نتیجه رسیدند که دالیل خاص افراد برای طالق با متغیرهای 2003) 1آماتو و پریویتی

ای که شوهران و همسران سابق گونهجنسیت، طبقه اجتماعی و دوره زندگی متفاوت است. به

کنند سران قبلی خود را به خاطر مشکالتی که منجر به طالق شده است را سرزنش میبیشتر هم

آغاز  حال، شوهران و همسران سابق ادعا کردند که زنان بیشتر طالق راتا خودشان. با این

دهند، نه به عوامل درونی )خودی( یا افرادی که علت طالق را به خود رابطه نسبت می اند. کرده

طالق در »( در کتاب خود به 200۵) 2جو.لین سازگاری پس از طالق را داشتند. بیرونی، بهتری

های روند تأثیر مدرنیزاسیون که با افزایش درآمدها و  اندیشه« ژاپن: خانواده، جنسیت و دولت

های جنگ دوم جهانی به بعد را شود را بر افزایش طالق در ژاپن از سالغربی مشخص می

ها با این دیدگاه دانسته است.  پس از جنگ جهانی دوم تجربه ژاپنیدارای  بیشترین تأثیر 

مطابقت دارد؛ ابتدا طالق به طور مالیم افزایش یافته است، سپس با سرعت بیشتری در دهه 

 رشد داشته است. 1990، و به طور چشمگیری از دهه 1970

اندکه در آن  ا بررسی کردههایی ر شناسی دانش، راه ( با تکیه بر جامعه2003) 3کولترین و آدامز

عنوان قربانی طالق، از نظر اجتماعی برای  اصطالح مشکل طالق و استفاده نمادین از کودک به به

شود. آنان اعتقاد دارند که  گرایان خانواده ساخته می های خاصی از اخالق تقویت منافع گروه

رذیلت اخالقی جهانی بلکه ن یك عنوادهد تا طالق را نه بهدرک این موضوع به ما امکان می

های متفاوتی را در میان اعضای مختلف عنوان یك فرآیند کامالً فردی که تجربیات و واکنش به

کند، که هرکدام منافع شخصی خود را دارند در نظر بگیریم. تحلیلگران خانواده ایجاد می

ك صدای بسیار ها( یبه طالق )به خاطر بچه« فقط نه گفتن»سیاست با درک این موضوع که 

سازی مفهوم سنتی از خودگذشتگی زنانه برای خانواده استوار آلساده شده است که بر پایه ایده

گیرند که عالیق مادر، فرزندان و پدران نه یکسان است و نه نگرند. آنان چنین نتیجه میاست می

ود. بنابراین، همچنین گوید، صدای کودکان باید شنیده شکامالً متضاد. همانطور که والرشتاین می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. amato and previti 

2. Yean-Ju Lee 
3. Coltrane and Adams 
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باید صدای مادران و پدرانی شنیده شود که با تصمیمات بسیار پیچیده و دشواری در مورد آینده 

شوند. آنان چنین نتیجه  می خود )و فرزندانشان( در حالی که در فکر طالق هستند، روبرو

ای رشد و ای )در اینجا امریکا( که بر عنوان اعضای جامعهگیرند که در نهایت، به می

نیازی  تواند پیش خودشکوفایی فردی ارزش قائل است، باید به خاطر داشته باشیم که طالق می

برای یافتن رضایت در روابط بعدی باشد. راهی ارزشمند به سوی خوشبختی برای پذیرفتن 

 کمتر از خوشبختی در ازدواج خودمان. بنابراین، تا زمانی که ازدواج را عزیز بدانیم، احتماالً

 طالق با ما همراه خواهد بود. 

غالباً در تحقیقات پیشین، یك رویکرد در برابر رویکرد دیگر )مدرن یا سنتی( نقد و یکی از 

شود. در این پژوهش سعی بر آن است که بدون  می آنها به عنوان رویکرد نجات دهنده انتخاب

به جنسیت و در مقایسه با هم بر  وزن دهی به سنت یا مدرنیته، تأثیر آنها را بر دیدگاه فرد نسبت

 طالق بسنجد. 

 -زیست شناختی، زیستیهای  طبیعی شامل نظریه  -زیستیهای  از نظریه مطالعه این 

جامعه های  اجتماعی و تکاملی، برای تعیین چارچوب تئوریکی جامعه پذیری سنتی و  از نظریه

منزلتی، های  ی، ویژگیانسان شناختی، شامل جنسیت سازی، یادگیری اجتماع  –شناختی 

و برساخت گرایی، برای تعیین چارچوب تئوریکی جامعه پذیری جنسیتی مدرن بهره  طرحواره

 -زیستیهای  مربوط به جنسیت در دو دسته عمده تئوریهای  برده است.  بطور کلی تئوری

ت گیرند؛ بر اساس نظریه زیس می انسان شناختی قرار –جامعه شناختی های  طبیعی و تئوری

و مناسبات و روابط اجتماعی زن و مرد ها  بیولوژیکی، تعیین کننده نقشهای  شناختی، تفاوت

به عنوان واقعیتی جهانی باید از علتی جهانی، ها  فرهنگی؛ زیرا این تفاوتهای  است نه ارزش

(. در این راستا، زایمان و شیردهی و قدرت جسمانی کمتر 19: 1393ناشی شده باشد )یعقوبی، 

مراقبتی زنان برای همه اعضاء و نقش های  زنان، تعیین کننده نقش آنها در خانه و نقشدر 

شان جهت مشارکت در حوزه عمومی است)فریدمن، پرورشی آنها برای فرزندان و عدم توانایی

(؛ این تئوری، با تأیید مبنای بیولوژیکی، سلسله مراتب اجتماعی، سلطه گری مرد و 23: 1381

 جنسیتی را در نیروهای طبیعیهای  را توجیه کرده و ریشه تمام وجوه نابرابری سلطه جویی زن،

( و به علت کارکردی بودن، این شکل از روابط را به نفع ثبات 20: 1393دانند )یعقوبی،  می
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اجتماعی، نشان دادن تأثیر  –(. مسئله اصلی در نظریه زیستی 19کند )همان:  می خانواده تلقی

(؛ بر اساس این 2: 139۵باشد )میرزایی،  می زان آن در فرایند رشد جنسیتعوامل زیستی و می

-تئوری، از یك سو، نیروهای زیستی به رشد پسرها و دخترها جهت داده و آن را محدود می

-جنسی ظاهری نوزاد بروز میهای  سازند؛ از سوی دیگر، رشد زیستی اولیه که در تفاوت اندام

دیگران به کودک را در پی دارد و همین امر که سرآغاز تاثیر  یابد، واکنش متفاوت والدین و

دهد و به این  می های جنسیتی سوقنیروهای اجتماعی است، کودک را به سمت پذیرش نقش

: 138۵دلیل، جوامع مختلف، انتظارات و وظایف اجتماعی مختلفی از دو جنس دارند )بستان، 

انه و مردانه، در کل، فراگیر و طبیعی هستند، عدم زنهای  (. به اعتقاد این نظریه چون ویژگی11

مطابق پذیرش آن توسط زن و مرد در زندگی زنانشویی، به نفع ثبات خانواده نیست. همچنین 

 کنند می از طریق تالش در نشان دادن واکنش مؤثر به اطراف خود، رشدها  انسان، نظریه تکاملی

بکارگیری راهبردهای متفاوت توسط اجداد زنان  (؛ بر این اساس،44: 1388)سفیری و ایمانیان، 

و مردان امروزی در سازگاری با محیط طبیعی، در طول زمان در اثر فرایندهای انتخاب طبیعی 

شده که برای مردان رقابت و برای زنان، تعامل با ها  سبب تمایز صفات جسمی و روانی آن

توان گفت، فرایندهای تکاملی  می نابراینب(. 13: 139۵)اعظم آزاده، دیگران را در پی داشته است

به ؛ زنان و مردان استهای  زنان و مردان در برخورد با محیط طبیعی عامل تفاوت رفتار و نقش

یابند که باید  می عبارتی دیگر، هر کدام از زنان و مردان در طی فرایند تکامل، در مواردی مهارت

ایفا کنند و پایبندی به آن به نفع ثبات زندگی در زندگی زناشویی، باتوجه به آن، نقش خود را 

 مشترک است.

چون مقوله بندی جمعیت به زن و مرد، از قبل و در بدو ، جنسیت سازیاز دیدگاه تئوری 

دهد، مردم در سراسر زندگی به مقوله بندی یکدیگر، ادامه داده و تمایز جنسیتی را  می تولد رخ

کنش متقابل اجتماعی، شکل دهنده جهان تمایز یافته جنسیتی  کنند. بنابراین، می تولید و باز تولید

(؛ با توجه به اینکه خانواده یکی از 30-66 :1389نجار نهاوندی، )باشد  می و مناسبات آن

ثبات زندگی زناشویی و کنشگری انسان است، نحوه جنسیت سازی در آن، های  مهمترین میدان

سازد. همچنین، مطابق نظریه یادگیری اجتماعی،  می روابط و مناسبات درونی خانواده را متأثر

 هویت جنسیتی از کودکی، در محیط اجتماعی و از طریق کارگزاران جامعه پذیری، شکل
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(. بدین ترتیب، مشاهده و تجربه بدرفتاری از ناحیه والدین در دوران ۵6: 1393گیرد)یعقوبی،  می

شود و آموختن تحمل توسط زن میکودکی منجر به یادگیری رفتار سلطه آمیز توسط مرد 

(. بنابراین تعامل پویا بین شخص، محیط و رفتار و همچنین کسب دانش از 117:1386)ریاحی،

باشد )جاویدی و  می طریق پردازش اطالعات، خالق نگرش و عمل فرد در رابطه با جنسیت

 پذیری یاد گرفته ( و انتظارات و وظایف مربوط به آن در طی فرایند  جامعه238 :1390همکاران،

، منزلتیهای  نظریه ویژگیبر طبق دهد.  می شود و ثبات زندگی زنانشویی را تحت تأثیر قرار می

تأکید بر استفاده از جنسیت به عنوان ویژگی منزلتی و استفاده از آن در کنش متقابل برای 

طلوب شمردن آنهایی و انتظارات جنسیتی و در نتیجه، نامها  ارزشیابی دیگران، عامل ایجاد کلیشه

است که ارزش منزلتی پایین تری دارند؛ زیرا مردم به طور افتراقی، قدرت و منزلت را به 

گیرد  می در ذهن افراد جاها  ین کلیشه(. ا68: 1388)سفیری و ایمانیان، دهند  می جنسیت نسبت

آن، زندگی  شود و نابرابری جنسیتی منتج از می و طی فرایند جامعه پذیری برای فرد درونی

دهد. بر اساس نظریه طرح واره، ساختارهای اجتماعی در فرآیند  می زناشویی را تحت تأثیر قرار

 که در نتیجه آن،شوند  می جنسیتی انعطاف ناپذیرهای  جامعه پذیری، باعث تشکیل طرح واره

ح واره طرگیرند، از قدرت کمتری برخوردارند و  می )زنان( قرارها  گروه هایی که هدف کلیشه

زنان، که ناشی از جامعه پذیری جنسیتی سنتی شان در خانه، مدرسه و دولت است، سبب 

)حجازی، شود  می شود و به عنوان سیستمی طبیعی و ضروری درک می بازتولید سلطه مرد بر زن

باتوجه به اینکه هریك از زوجین، طرحواره جنسیتی خود را، مبنی عمل (؛ 61-6۵: 1391

گیرد. در  می دهند، ثبات زندگی زناشویی تحت تأثیر آن قرار می زناشویی قرارخویش در زندگی 

گرایی، نقطه عزیمت تحلیل جنسیت به عنوان یك برساخت اجتماعی، روابط  نظریه برساخت

بر طبق این نظریه، واقعیتهای اجتماعی  نابرابر قدرت و تحلیل تبادل جنسیت با سایر نهادهاست.

و قدرت، محصول مناسبات اجتماعی و فرایندهای تاریخی و کثرت مانند خانواده، جنسیت 

 راها  در فرایند تاریخ، افراد و گروه ها، واقعیتباشد؛ بر این اساس،  می کاربردهای اجتماعی آنها

کنند و این درونی کردن که در  می سازند و آنها را به واسطه جامعه پذیری و یادگیری، درونی می

شود )محمدی  ها می افراد و گروههای  آید، منجر به کنش می به وجود شناخت، احساس و اراده

 جنسیتی یك موضوع ساختگی است کههای  نابراین تعاریف و کلیشه(. 14-21: 1396اصل، 
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تواند در مقاطع مختلف تاریخی و در جوامع مختلف، از هم متفاوت باشد و زوجین بسته به  می

خویش عمل کرده و ثبات زندگی های  و نقش نوع برساخت مورد قبول خود، به وظایف

 سازد. می زناشویی آنها را متأثر

های  بطور کلی، جامعه پذیری جنسیتی سنتی یا مدرن، دو الگوی متفاوت از روابط و ارزش

در این گذارد.  می کنند و بر روابط زوجین تأثیر می خانوادگی و اجتماعی را تولید و بازتولید

راجع به منشأ ها  نوع نگرش سنتی و مدرن، دیدگاه هر یك از نظریهپژوهش، برای تفکیك دو 

کلیشه ها، عالئق و انتظارات جنسیتی، و حیطه حضور آنها و نتیجه آن برای ثبات خانواده 

جامعه پذیری جنسیتی، حیطه تمایزات جنسیتی را در های  تئوریبررسی گردید؛ در مجموع، 

های  در منزل )روابط قدرت در خانواده(، نابرابریسهم تصمیم گیری فرد و نحوه تقسیم کار 

و هنجارهای ها  مختلف اجتماعی)نابرابری جنسیتی( و قواعد و ارزشهای  جنسیتی در عرصه

در نظر ها  که در این پژوهش به عنوان مؤلفهبینند؛  می متناسب با جنسیت )ارزشهای جنسیتی(

کلیشه ها، عالئق و انتظارات جنسیتی را  دیدگاه هایی که منشأ بروزهمچنین، گرفته شده است؛ 

طبیعی، بیولوژیکی، کارکردی، جهانی و تغییرناپذیر و نتیجه وجود آن را برای پایداری خانواده 

سنتی و دیدگاه هایی که منشأ بروز این های  کردند، در دسته دیدگاه می مثبت و کاربردی تلقی

محلی، تاریخی و قابل تغییر و نتیجه وجود  کلیشه ها، عالئق و انتظارات را فرهنگی، برساختی،

مدرن قرار های  کردند، در دسته دیدگاه می آن را برای پایداری خانواده منفی و آسیب زا تلقی

رسد جهت پی بردن به نوع جامعه پذیری جنسیتی در یك فرد، الزم است از  می به نظرگرفت. 

مختلف آگاهی پیدا کرد و تأثیرش بر های  کلیشه ها، انتظارات و عالئق جنسیتی وی در عرصه

دیگر عناصر نظام اجتماعی به ویژه خانواده که موضوع تمایز جنسیتی در آن، تعیین کننده 

 بسیاری از مسائل دیگر است را در نظر گرفت. 

در این پژوهش، برای چارچوب تئوریکی طالق، شاخص سازی و تعیین ابعاد آن، از تلفیق 

بهره برده است؛ پارسونز  3استرنبرگ  2پارسونز و مثلث عشق 1اختاریکارکردگرایی سهای  نظریه

فرآیند توسعه صنعتی، موجب بروز انشقاق  کارکردگرایی ساختاری، معتقد است،های  در نظریه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Structural Functionalism 
2. Triangular Theory of love 

3. Sternberg, Robert 
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ساز طالق را در فقدان هر یك  شود. بر این اساس وی، عوامل زمینه می در خانواده و انزوای آن

وقتی که کارکرد تطبیق خانواده با محیط  -1کند:  می ه تبییناز چهار کارکرد اصلی خانواد

اجتماعی با چالش مواجه شود و خانواده نتواند از لحاظ معیشتی خود را حفظ کند، در رابطه با 

شود و در طی آن، نظام خانواده سست شده و آمادگی برای  می دیگر نهادهای جامعه دچار تنش

روانی  -خانواده به دالیلی مانند نبود سالمت جسمی  زمانی که -2یابد؛  می طالق افزایش

و نیروهایش را در رسیدن به اهداف تعیین شده، بسیج کند، در ها  زوجین، قادر نیست توانایی

شود،  می کارکرد دستیابی به هدف با مشکل مواجهه شده و از رسیدن به اهداف مورد نظر دور

جنسیتی و نظام هنجاری های  ل شود و نقشوقتی کارکرد یکپارچگی خانواده دچار اختال -3

بیند  می که نظام الگوهای فرهنگی خانواده آسیب هنگامی -4شود،  می تقسیم نقشها در آن مختل

برای بقا و استحکام نظام خانواده ندارند و لذا با به وجود آمدن کمترین ای  و زن و مرد انگیزه

(. 127-130: 1391)پروین و همکاران،  گردند می اختالفی، برای گسستن این پیوند آماده

پارسونز به نقش عاطفه در خانواده توجه دارد و معتقد است، دلبستگی عاطفی بین اعضاء 

خانواده و تمرکز آنها در جهت اهداف همسان، با نظم و ثبات در خانواده رابطه مستقیمی دارد 

عشق جوانب مختلف عشق را (. در همین راستا، استرنبرگ، در تئوری مثلث 97: 1380)چلبی، 

دهد. وی با ترکیب این سه  می با مثلثی که سه مؤلفه تعهد، صمیمیت و اشتیاق جنسی دارد، نشان

شمارد و عشق تهی )تنها شامل تعهد و فاقد  می مؤلفه به طرق گوناگون، انواع عشق را بر

فاقد صمیمیت(  صمیمیت و اشتیاق جنسی( و عشق ابلهانه )تنها شامل تعهد و اشتیاق جنسی و

: 139۵نامد )حاجی زاده میمندی و همکاران،  می را به دلیل فقدان صمیمیت در آن، طالق عاطفی

(. بر این اساس، پژوهش حاضر، با ترکیب این دو تئوری، فقدان کارکردهای اصلی، عدم 92-91

اده، از صمیمیت و فقدان رابطه جنسی را به عنوان سه نشانه اصلی وجود طالق عاطفی در خانو

 هم تفکیك نمود. 

 فرضیات پژوهش

 بین نوع جامعه پذیری جنسیتی زنان با نوع طالق ارتباط معنادار وجود دارد. -1

 جنسیتی با نوع طالق آنها رابطه وجود دارد.های  بین نوع دیدگاه زنان در ارزش -2

 ابطه وجود دارد.بین نوع دیدگاه زنان از نابرابری جنسیتی در جامعه  با نوع طالق آنها ر -3
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 بین نوع دیدگاه زنان از روابط قدرت در خانواده با نوع طالق آنها رابطه وجود دارد. -4

زنان مطلقه و و روابط قدرت جنسیتی ها  بین جامعه پذیری جنسیتی و ارزش ها، نابرابری -۵

 غیر مطلقه، تفاوت وجود دارد. 

 روش پژوهش

باشد که با  می ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامهرویکرد پژوهش کمّی، روش اصلی پیمایش و 

 ، انجام شده است. 1398استفاده از دو روش خود تکمیلی و مصاحبه، در اسفندماه سال 

سال اخیر از  30جامعه آماری شامل کلیه زنان ازدواج کرده و طالق گرفته در طی 

استخراج گردید. بر این است، که از سالنامه آماری استان هرمزگان  1397تا  1368های  سال

طالق در شهر بندرعباس اتفاق  1892۵ازدواج و تعداد  96237سال تعداد  30اساس طی این 

 9463زن ازدواج کرده و  48119است؛ بنابراین جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از  افتاده

 باشد. می زن مطلقه

نابراین، از دو حجم نمونه کند، ب می چون پژوهش حاضر، دو جامعه آماری را با هم مقایسه

و  384برخوردار است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از جدول مورگان، برای زنان مطلقه، 

نفر به دست آمد. اما در مرحله مشاهده و جمع آوری اطالعات، تعداد  388برای زنان متأهل، 

ها و عدم معرفی از آنای  جمعیت زنان مطلقه حاضر در پژوهش به دلیل عدم همکاری عده

نفر نرسید.  178دیگر از سوی پاسخگویان و قطع زنجیره نمونه گیری، به بیشتر از های  نمونه

همچنین با توجه به اینکه آمار معتبر و رسمی در رابطه با تعداد افراد دارای طالق عاطفی، وجود 

نفر از زنان  4۵0به  ندارد، جهت دستیابی به زنان دارای طالق عاطفی، پرسشنامه در اختیار قریب

نفر  222متأهل، قرار گرفت و با توجه به تعریف عملیاتی طالق عاطفی در این پژوهش، تعداد 

نفر، متشکل  400از زنان جمعیت نمونه، دارای طالق عاطفی تشخیص داده شدند، که در نهایت، 

بی به زنان این پژوهش، جهت دستیاباشد. همچنین، در  می از دو گروه، نمونه اصلی تحقیق،

زن مطلقه، مصاحبه  18ابتدا از استفاده شد. بر این اساس، ای  مطلقه از نمونه گیری زنجیره

زن مطلقه  178صورت گرفت و آنها افراد دیگری را جهت مصاحبه معرفی کردند که در نهایت، 

همچنین جهت دستیابی به ساکن در مناطق سه گانه بندرعباس، در این پژوهش شرکت کردند. 
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متناسب با حجم و ای  از دو روش نمونه گیری طبقهنان غیر مطلقه دارای طالق عاطفی، ز

بدین صورت که، ابتدا با توجه به جمعیت خانوار ساکن در هر منطقه  تصادفی ساده استفاده شد.

، تعداد نمونه مورد نیاز در هر منطقه، محاسبه گردید. بدین (139۵برطبق سرشماری سال )

 28)منطقه شرقی(،   1از تعداد کل خانوارهای شهر بندر عباس در منطقه درصد  29ترتیب 

)منطقه غربی( ساکن هستند.  3درصد در منطقه  43)منطقه مرکزی( و  2درصد از آنها در منطقه 

پرسشنامه را در منطقه  130متناسب با حجم، ای  این پژوهش با اتخاذ روش نمونه گیری طبقه

پرسشنامه را در منطقه سه، در بین زنان نمونه توزیع  194طقه دو و پرسشنامه را در من 126یك، 

: محله 1کرد. الزم به ذکر است، از هر منطقه، سه محله به روش تصادفی انتخاب شد )منطقه 

: محله درخت سبز، محله شاه حسینی، 2الهیه جنوبی، محله نخل ناخدا، محله قریشی ها؛ منطقه 

شمیلی ها، محله دو هزار و محله پشت شهر( و در هر منطقه : محله 3محله آزادگان؛ منطقه 

بیشتر از حجم نمونه مربوط به آن منطقه، پرسشنامه طالق عاطفی پر شد و در نهایت بر اساس 

نفر از پاسخگویان دارای طالق عاطفی بودند که به عنوان نمونه زنان غیر مطلقه  222پرسشنامه، 

 تعریف عملیاتی طالق عاطفی به آن پرداخته شده است(. دارای طالق عاطفی انتخاب شدند )در 

پذیری  متغیر وابسته تحقیق، طالق )قانونی و عاطفی( و متغیرهای مستقل، شامل جامعه

جنسیتی های  جنسیتی نهادینه شده در فرد، دیدگاه فرد راجع به نابرابریهای  جنسیتی، ارزش

که به شرح ذیل تعریف مفهومی و  باشد می موجود در جامعه و روابط قدرت در خانواده

 اند:  عملیاتی شده

( طالق قانونی: به طالقی 1را می توان به دو دسته تقسیم کرد: ها  طالق: بطور کلی، طالق

گفته میشود که زوجین با مراجعه به دادگاه به طور رسمی از یکدیگر جدا شده و سند ازدواج 

 شود: شما با همسرتان زندگی می ن سؤال، سنجیدهخود را باطل کرده باشند و در این تحقیق با ای

 ( طالق عاطفی: طالق هایی هستند که بدون ابطال ازدواج اتفاق2 کنید یا طالق گرفته اید؟؛ می

های  که سایر ارتباط کنند، در حالی می افتند که طی آن، زوجین فقط زیر یك سقف زندگی می

(. منظور از 2۵6: 139۵ضایت است )افراسیابی، بین آنها یا کامالً قطع شده و یا بدون میل و ر

طالق عاطفی در پرسشنامه های  است که آزمودنی از گویهای  طالق عاطفی در این تحقیق نمره

جسمانی و های  احساسی، نشانههای  کند. در این پرسشنامه نشانه می محقق ساخته دریافت
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گویه،  24ین منظور با طرح، کارکردی طالق عاطفی، از هم تفکیك شده است. بدهای  نشانه

نانی که طالق عاطفی ندارند، پاسخگویان را در دو گروه زنانی که طالق عاطفی دارند و ز

خیلی »تا « ۵خیلی زیاد:»ای  بندی کرده است. نمره گذاری پرسشنامه به صورت پنج گزینه دسته

شتر باشد، احتمال بی« خیلی زیاد»های  باشد که بر اساس آن هر تعداد میزان جواب می «1کم:

(، برای قضاوت درباره 131-132: 138۵طالق عاطفی بیشتر است. قابل ذکر است، گاتمن )

خود، در کتاب موفقیت و شکست در ازدواج، نمره کل ای  گویه  24طالق عاطفی در پرسشنامه 

 حاصل از یك پرسشنامه را تقسیم بر سه کرده است و بر اساس آن پاسخگویان را به سه دسته،

پایین است، افرادی که احتمال متوسطی برای جدایی آنها ها  افرادی که احتمال جدایی در آن

کند و به افراد گروه  می وجود دارد و در آخر افرادی که احتمال جدایی در آنها باالست، تقسیم

را جدی گرفته و در جهت جلوگیری از فروپاشی ها  کند، این نشانه می متوسط و زیاد توصیه

داند که دارای میزان طالق  می ی زناشویی اقدام کنند و این دو گروه را در زمره افرادیزندگ

عاطفی قابل تأملی هستند. پژوهش حاضر با الگو برداری از نحوه قضاوت گاتمن، نمره کل 

کرده است و افرادی که در یك سوم میانی و انتهایی  3حاصل از یك پرسشنامه را تقسیم بر 

را در دسته کسانی قرار داده است که در معرض طالق عاطفی هستند. بنابراین طیف قرار دارند 

، احتمال جدایی متوسط و نمره بین 88تا  ۵6، احتمال جدایی کم، نمره بین ۵6تا  24نمره، بین 

دهد؛ که در این پژوهش، افرادی انتخاب شدند که  می ، احتمال جدایی زیاد را نشان120تا  88

بیشتر بود و زنانی که در یك سوم اول قرار داشتند از تحلیل خارج  ۵6نها از نمره طالق عاطفی آ

شدند. در نهایت نمونه پژوهش را کسانی تشکیل داده اند که طالق قانونی یا طالق عاطفی 

پرسشنامه، پس از بررسی مقدماتی و تعیین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، های  دارند. گویه

ی انتخاب شدند. بر اساس نتایج تحلیل داده ها، مقدار آلفای کرونباخ به دست برای بررسی نهای

، 88۵/0جسمانی : های  ، نشانه94۵/0احساسی: های  ) نشانه 9۵1/0آمده برای طالق عاطفی، 

 باشد.  می (726/0کارکردی: های  نشانه

اد از طریق شود که افر می پذیری جنسیتی: جامعه پذیری جنستی به فرآیندی اطالق جامعه

گیرند که  می کنند و یاد می جنسیتی شده را گرفته و خود را درکهای  آن، صفات و ویژگی

(. منظور از 46: 1388جامعه آنها از مردان یا زنان چه انتظاراتی دارد )سفیری و ایمانیان، 
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پذیری  جامعههای  است که آزمودنی از گویهای  پذیری جنسیتی در این تحقیق نمره جامعه

نسیتی پرسشنامه محقق ساخته در رابطه با کلیشه ها، انتظارات و عالئق جنسیتی فرد در سه ج

کند  می فردی، نابرابری جنسیتی در جامعه و روابط قدرت در خانواده، دریافتهای  بعد ارزش

را، به دو گروه زنانی ها  که در نهایت با سنجش دیدگاه پاسخگویان در رابطه با این ابعاد، نمونه

 برساختی( تقسیم -طبیعی( و مدرن )نگاه فرهنگی -ا جامعه پذیری جنسیتی سنتی )نگاه زیستیب

جنسیتی، انتظارات جنسیتی و عالئق جنسیتی موجود های  کند. در صورتی که پاسخگو، کلیشه می

جنسیتی موجود در جامعه و روابط قدرت های  جنسیتی فردی، نابرابریهای  در رابطه با ارزش

کم بر خانواده را محلی، قابل تغییر، برساختی، فرهنگی و تهدید کننده ثبات زناشویی جنسیتی حا

بداند در دسته نگرش مدرن و در صورتی که آن را جهانی، تقریبا غیر قابل تغییر، زیستی، 

گیرد؛ پژوهش حاضر به  می کارکردی و به نفع ثبات خانواده بداند در دسته نگرش سنتی قرار

گویه را طرح کرد، که در همه آنها،  41ه نوع جامعه پذیری جنسیتی زنان، منظور پی بردن ب

، سنتی ترین 20۵ترین پاسخگو و نمره   ، مدرن41باشد و نمره  می سنتیها  جهت گویه

، خواهد بود؛ بنابراین در 123دهند. لذا حد وسط نمره  می پاسخگوی این پژوهش را نشان

کسب کند، دارای جامعه پذیری مدرن و در صورتی  123 تا 41بین ای  صورتی که آزمودنی نمره

 کسب کند، آزمودنی دارای جامعه پذیری سنتی است. 20۵تا  123بین ای  که نمره

ذهنی وی های  جنسیتی درونی شده در یك فرد، گرایشات و جهت گیریهای  ارزش

ف شکل داده مختلهای  ای است که به نسل سازندههای  هستند که بازتاب دگرگونی در تجربه

جنسیتی مدرن و سنتی فرد در این ها  گیرد. منظور از ارزش می پذیری شکل و در فرآیند جامعه

 جنسیتی وی در رابطه با نهاد خانواده، ازدواج، طالق و فرزندآوریهای  تحقیق، ارزش

گویه را طرح  18جنسیتی زنان، های  باشد. پژوهش حاضر به منظور پی بردن به نوع ارزش می

، 90ترین پاسخگو و نمره  ، مدرن18باشد و نمره  می سنتیها  گویه ، که در همه آنها، جهتکرد

، خواهد بود؛ ۵4دهند. لذا حد وسط نمره  می ترین پاسخگوی این پژوهش را نشان سنتی

جنسیتی های  کسب کند، دارای ارزش ۵4تا  18بین ای  بنابراین در صورتی که آزمودنی نمره

جنسیتی های  کسب کند، آزمودنی دارای ارزش 90تا  ۵4بین ای  ه نمرهمدرن و در صورتی ک

شود که بر  می جنسیتی است و به برخورد یا عملی اطالق سنتی است. بعد دیگر نابرابری
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دهنده  پردازد و نشان می اساس جنسیت افراد به تحقیر، طرد، خوارشمردن و کلیشه بندی آنان

های  و امکانات است. منظور از نابرابریها  ه فرصتیکسان نبودن دسترسی زنان و مردان ب

جنسیتی در تقسیم های  جنسیتی مدرن و سنتی در این تحقیق، دیدگاه زنان در مورد نابرابری

باشد. پژوهش حاضر به  می فردی،های  فرهنگی، نابرابریهای  کار اجتماعی در جامعه، نابرابری

گویه را طرح کرد، که در  14نه شده در زنان، منظور پی بردن به نوع نابرابری جنسیتی نهادی

، سنتی 70، مدرن ترین پاسخگو و نمره  14باشد و نمره  می سنتیها  همه آنها، جهت گویه

، خواهد بود؛ بنابراین در 42دهند. لذا حد وسط نمره  می ترین پاسخگوی این پژوهش را نشان

ای  روه مدرن و در صورتی که نمرهکسب کند، در گ 42تا  14بین ای  صورتی که آزمودنی نمره

گیرد. همچنین منظور از روابط قدرت در  می کسب کند، در گروه سنتی قرار 70تا  42بین 

یا فرصت هایی است که در ها  مدنظر بر اساس قابلیتهای  خانواده، توان دستیابی به خواسته

دهد تا اراده خود را با  می آید و به فرد یا گروه، امکان می چارچوب رابطه اجتماعی به وجود

گیری زوجین در خانواده  رضایت دیگران و یا بدون آن، تحمیل کند. سهم و الگوهای تصمیم

 .باشد می خانگی، مهمترین توضیح دهنده، روابط قدرت در خانوادههای  و نحوه تقسیم کار

ن در مورد منظور از روابط قدرت جنسیتی مدرن و سنتی در خانواده در این تحقیق دیدگاه زنا

باشد. پژوهش حاضر به منظور  می گیری، نحوه تقسیم کار در منزل و سهم زوجین در تصمیم

گویه را طرح کرد، که در همه آنها،  9پی بردن به نوع روابط قدرت جنسیتی زنان در خانواده، 

، سنتی ترین 4۵، مدرن ترین پاسخگو و نمره  9باشد و نمره  می سنتیها  جهت گویه

، خواهد بود؛ بنابراین در 27دهند. لذا حد وسط نمره  می این پژوهش را نشانپاسخگوی 

ای  که نمرهسب کند، در گروه مدرن و در صورتی ک 27تا  9بین ای  صورتی که آزمودنی نمره

 گیرد. می کسب کند، در گروه سنتی قرار 4۵تا  27بین 

دماتی و تعیین پایایی با پرسشنامه که در طیف لیکرت طرح شد، پس از بررسی مقهای  گویه

ها، مقدار  استفاده از آلفای کرونباخ، برای بررسی نهایی انتخاب شدند. بر اساس نتایج تحلیل داده

، روابط قدرت در خانواده: 936/0جنسیتی: پذیری  آلفای کرونباخ به دست آمده برای جامعه

شد. همچنین جهت تعیین با می 849/0جنسیتی: های  و ارزش 873/0، نابرابری جنسیتی: 798/0

اعتبار صوری، پرسشنامه در اختیار چندین متخصص و صاحب نظر قرار گرفت و نظرات آنها 
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، در این بخش، قبل از پرداختن به تحلیل عامل اکتشافی، جدول اعمال شد. الزم به ذکر است

ا و جنسیتی، آمده است که متغیرهپذیری  جامعههای  استنباط نظری حاصل از بررسی تئوری

 دهد.  می را نشانها  مستخرج از آنهای  شاخص

جنسیتی در پژوهش حاضر، پذیری  جامعههای  بندی استنباط نظری: بررسی نظریه الف: جمع

( متغیر روابط قدرت، که از 1شاخص، منجر شده است، که عبارتند از:  9متغیر از    3به استنباط 

( متغیر 2تصمیم گیری، استنباط شد؛  شاخص نحوه تقسیم کار در منزل و سهم زوجین در 2

شاخص تقسیم کار اجتماعی، نابرابری فرهنگی و نابرابری فردی،  3نابرابری جنسیتی، که از 

جنسیتی مربوط به های  شاخص، ارزش 4جنسیتی، که از های  ( متغیر ارزش3استنباط شد؛ 

خش مبانی نظری گفته شد، خانواده، ازدواج، طالق و فرزند آوری استنباط شد. همانگونه که در ب

، (T3)، تکاملی (T2)زیستی اجتماعی  (،T1)شناختی  زیستهای  این پژوهش از تئوری

جنسیتی های  طرحواره (،T6)منزلتی های  ویژگی (،T5)، یادگیری اجتماعی (T4)سازی  جنسیت

(T7،) گرایی  و برساخت(T8،)  ا ، جمعبندی استنباط نظری ر1بهره برده است؛ جدول شماره

 دهد. می نشان

 بندی استنباط نظری جمع(: 1جدول شماره )

 جنسیتیپذیری  جامعههای  نظریه متغیرها ها شاخص

 تقسیم کار -1
 روابط قدرت

T1,T2,T4,T5,T6,T7,T8 

 T1,T2,T4,T5,T6,T7,T8 تصمیم گیری  -2

نابرابری  تقسیم کار اجتماعی  -3

 جنسیتی

 

T1,T2,T4,T5,T6,T7,T8 

 T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8 بری فرهنگی نابرا -4

 T1,T4,T5,T6,T7,T8 نابرابری در مسائل فردی  -۵

 جنسیتی مربوط به ازدواجهای  ارزش -6

 ارزش ها

T1,T4,T5,T6,T7,T8 

 T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8 جنسیتی مربوط به خانوادههای  ارزش -7

 T1,T4,T5,T6,T7,T8 جنسیتی مربوط به طالقهای  ارزش -8

 T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8 جنسیتی مربوط به فرزندآوریهای  ارزش -9
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اصلی(: با توجه به اینکه، فرض نرمال بودن های  ب( تحلیل عامل اکتشافی )شناسایی مؤلفه

توزیع داده ها، به عنوان یکی از مفروضات اجرای تحلیل عاملی است، این پژوهش با استفاده از 

مقادیر به دست آمده بر حسب مقدار این مهم پرداخته است؛  آزمون چولگی و کشیدگی، به

و « -2/1»و « -1»و به ترتیب بین «  -2»و +« 2»ها در بازه  چولگی و کشیدگی در تمام مؤلفه

دهد توزیع داده ها، نرمال است. همچنین نتایج آزمون  ، قرار دارد و این نشان می«-2/1»و +« 1»

بارتلت که مشخص کننده قابلیت اجرای تحلیل عاملی بر و آزمون  (KMO)کفایت حجم نمونه 

برای اجرای تحلیل عاملی در ها  دهد، داده می باشد، نشان می جمع آوری شدههای  روی داده

و سطح معناداری آزمون « 887/0»برابر با  KMOباشند که بر طبق آن مقدار  می سطح مناسبی

 باشد؛  می (0۵/0)کوچکتر از « 001/0»بارتلت نیز برابر با 

بررسی اشتراکات اولیه و بعد از استخراج عامل ها، نشانگر آن بود که اشتراکات اولیه کلیه 

برای همه متغیرها، ها  آنها برابر با یك است. همچنین میزان اشتراکات بعد از استخراج عامل

آنها در تبیین  باشد که بیانگر توانایی می (718/0تا حداکثر  ۵2۵/0درصد )از حداقل  ۵0باالتر از 

 واریانس متغیرهای مورد مطالعه است.

عامل دارای مقادیر ویژه  9دهد، در مجموع  می نشان  مقادیر به دست آمده از ارزش ویژه،

 جنسیتی را تبیینپذیری  درصد از کل واریانس متغیر جامعه ۵71/60باشند که  می باالتر از یك

اشد، این مقادیر برای مؤلفه دوم تا نهم به ترتیب ب می 437/3نماید. مقدار ویژه مؤلفه اول  می

باشد. در  می (922/1( و )0۵1/2(، )191/2(، )723/2(، )974/2(، )0۵۵/3(، )1۵7/3(، )324/3)

دهد،  می تحقیق حاضر، برای چرخش عاملی از روش واریماکس استفاده شده است؛ نتایج نشان

 3/0درصد )حداقل بار عاملی الزم:  4/0التر از ضرایب بار عاملی تمام گویه ها، از بار عاملی با

و عوامل متناظر با آنها ها  باشد(، برخوردار است؛ به عبارتی دیگر، همبستگی مناسبی بین گویه می

های استخراج  . با توجه به ادبیات نظری مورد مطالعه، نامگذاری هر یك از مؤلفهوجود دارد. 

 انس( آنها به شرح جدول ذیل است:   و میزان اثر )درصد واریها  شده از گویه
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 ها های شناسایی شده بر اساس گویه گذاری مولفه نام (2جدول شماره)

 ردیف
 مولفه و میزان اثر

 )درصد واریانس(
 ها گویه

1 
 خانواده

(382/8) 

شخصی/ برای های  باید اولویت زن، همسر و فرزند باشد، نه خواسته

باشد/ زن خوب باید با هر  تداوم زندگی، زن باید تابع شوهر خود

شوهر، برای زن ثواب دارد/ های  شرایطی بسوزد و بسازد/ تحمل بدخلقی

زن بیشتر از مرد به امنیت موجود در خانواده نیازمند است/ زنی که آزادی 

کامل دارد، به درد زندگی نمی خورد/ ارتباطات خارج از زناشویی برای 

اجتماعی و شغلی، باید در  زن بسیار زشت تر است/ زن با هر جایگاه

 خانه کدبانو و مطیع باشد.

2 
تصمیم گیری 

(107/8) 

خانوادگی بر عهده مردان است، پس های  عواقب ناشی از تصمیم گیری

باید آنها تصمیم نهایی را بگیرند/ زنان باید به تصمیمات مردان در خانواده 

ر است برای از پدر حساب ببرند/ زنان بهتها  احترام بگذارند، تا بچه

جلوگیری از سرزنش شدن، در تصمیمات خانواده کمتر دخالت کنند/ اگر 

شود/ زن به دلیل  می رئیس خانواده، مرد نباشد، هرج و مرج ایجاد

وابستگی به شوهرش، باید، حرف شنو باشد/ تصمیم گیری در مورد میزان 

 خانواده بر عهده مرد است.های  و محل هزینه

3 
نابرابری فردی 

(699/7) 

 کنترل و کیفیت روابط جنسی و ارتباطات زن و مرد، بر عهده مردان

باشد/ زن برای پیشرفت، باید رضایت شوهرش را کسب کند/ زن نباید  می

بدون اجازه شوهرش با کسی رفت و آمد کند/ مادری کردن و خانه داری، 

 برد/ در می کار دشواری است، اما ثواب دارد و مقام معنوی زن را باال

زندگی خانوادگی، مرد صاحب زن است و حق دارد در مواردی 

 سختگیری کند.

4 
 طالق

(4۵2/7) 

رود خانه شوهر، باید با لباس سفید هم برگردد/ من  می زن با لباس سفید

اجازه نمی دهم نزدیکانم با زن مطلقه ازدواج کنند/ چون زن مطلقه، 

طالق فکر کند/ زن  جایگاه بدی در جامعه دارد، زن نباید به راحتی به

 مطلقه، بدون صاحب است، پس باید از او دوری کرد.
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 ردیف
 مولفه و میزان اثر

 )درصد واریانس(
 ها گویه

۵ 
تقسیم کار 

 (2۵۵/7اجتماعی )

من به زنان رأی نمی دهم، چون برای سیاست ساخته نشده اند/ زن به 

دلیل احساساتی بودن نمی تواند قاضی یا رئیس جمهور باشد/ جایگاه 

ه به آن مشغولند/ مردان نان باالتر مردان، به دلیل کارهای مهمتری است ک

شغل، بیشتری در اختیار آنها های  آور خانواده هستند، پس باید  فرصت

باشد/ زنان ذاتاً کارهای خانه را بیشتر از مردان بلدند/ زنان، نباید 

 مهم بگیرند.های  پست

6 
تقسیم کار منزل 

(641/6) 

به ضرر ثبات  برد و می اشتغال زنان، استقالل و سطح توقع آنها را باال

خانواده است/ زنان غالباً عاقالنه و مختارانه، کدبانوگری و همسرداری را 

کند/ زنان شاغل به دلیل خستگی، نمی توانند، آنطور که باید به  می انتخاب

 وظایف خانگی خود بپردازند.

 (34۵/۵ازدواج ) 7

پسندیده نیست، زن موقع خواستگاری خواسته جنسی خود را مطرح کند/ 

زن، بعد از ازدواج ناموس مرد است/ احترام و ارزش زن در ازدواج سنتی، 

 شود. می بیشتر حفظ

8 
نابرابری فرهنگی 

(002/۵) 

تر از مرد است، پس نباید بی جهت شجاعت به خرج دهد/  زن ضعیف

مدیر زن نسبت به مدیر مرد، منزلت کمتری دارد/ مغز تحلیلی مردان قوی 

 دلیل موفق ترندتر از زنان است به همین 

9 
فرزند آوری 

(688/4) 

سالم، های  مطلوب است/ به دنیا آوردن بچه برای زنان، مادری کردن، ذاتاً

آورد/ سقط جنین عمدی توسط زن، عملی غیر  می برای زن احترام خاصی

 طبیعی و بی رحمانه  است.

 تحقیق های  یافته

ی پژوهش و تشخیص الگوهای حاکم بر در ابتدا، به منظور آشنایی بیشتر با ماهیت متغیرها

( و 3فردی )های  توصیفی در دو بخش جدول ویژگیهای  داده ها، نتایج به دست آمده از آماره

 ( آمده است. 4جدول مقایسه تقاطعی )
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 فردی جمعیت نمونههای  (  ویژگی3جدول )

 آیتم ها متغیر
 متغیر نوع طالق

 

 آیتم ها
 نوع طالق

 کل عاطفی انونیق کل عاطفی قانونی

سن
 

شغل 18 8 10 20و  20زیر 
 1۵8 37 ۵8 شاغل 

 242 149 93 بیکار 124 67 ۵7 29تا  21

تعداد فرزندان 1۵1 82 69 39تا  30
 

بدون 

 فرزند
61 47 108 

 203 118 8۵ یك یا دو 92 ۵۵ 37 49تا  40

 1۵ 10 ۵ و باالتر ۵0
سه و 

 بیشتر
32 ۵7 89 

ت
صیال

تح
 

 81 ۵4 27 زیر دیپلم
ک

ت زمان زندگی مشتر
مد

 
 ۵تا  1

 سال
71 --- 

9/39 

% 

 --- 42 سال 6-10 142 78 64 دیپلم
6/23 

% 

 42 33 9 فوق دیپلم
1۵-

 سال11
24 --- ۵/13% 

 109 47 62 کارشناسی
20-

 سال16
2۵ --- 14% 

 26 10 16 ارشد  و باالتر
و  21

 بیشتر
16 --- 9% 

نمونه کل:  
400

 
نفر

 

 نفر 178انونی: طالق ق

 222طالق عاطفی: 

 نفر

 درصد( ۵/40نفر ) 90: (120تا  88نمره بین احتمال جدایی زیاد )

 درصد( ۵/۵9نفر ) 132: (88تا  ۵6نمره بین احتمال جدایی متوسط )

 13/91(: 72میانگین نمره طالق عاطفی)نمره میانه پرسشنامه: 

 7۵(: ۵6کمترین نمره )در پرسشنامه 

 113(: 120بیشترین نمره )در پرسشنامه 
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(  مقایسه تقاطعی نوع سنتی و مدرن و متغیرهای مستقل در بین زنان مطلقه و زنان 4جدول )

 دارای طالق عاطفی

 کل
 نوع طالق

 متغیرهامستقل نوع دیدگاه 
 قانونی عاطفی

 فراوانی 60 144 204
 سنتی

جامعه
 

ی 
پذیر

جنسیتی
 

 ددرص 4/29 6/70 100

 فراوانی 118 78 196
 مدرن

 درصد 2/60 8/39 100

 فراوانی 74 139 213
 سنتی

ش
ارز

 
ی 

ها
جنسیتی

 

 درصد 7/34 3/6۵ 100

 فراوانی 104 83 187
 مدرن

 درصد 6/۵۵ 4/44 100

 فراوانی 66 134 200
 سنتی

 

ی جنسیتی
نابرابر

 

 درصد 33 67 100 

 فراوانی 112 88 200
 مدرن

 درصد ۵6 44 100

 فراوانی 73 126 199
 سنتی

 

ت در 
ط قدر

رواب

خانواده
 

 درصد 7/36 3/63 100

 فراوانی 10۵ 96 201
 مدرن

 درصد 2/۵2 8/47 100

  فراوانی 178 222 400

 درصد ۵/4۵ ۵/۵۵ 100 کل

 

شود، تحلیل نتایج توصیفی، تصویری کلی از وضعیت نوع  می همانطور که مشاهده

های  جنسیتی زنان و نوع کلیشه ها، انتظارات و عالئق جنسیتی آنها در حیطهیری پذ جامعه

 جنسیتی فردی، نابرابری جنسیتی در جامعه و روابط قدرت در خانواده، را ترسیمهای  ارزش

های  جنسیتی و دیدگاه زنان در ارتباط با حیطهپذیری  دهد که نوع جامعه می نماید و نشان می

نی که طالق قانونی گرفته اند، مدرن و در اغلب زنانی که دارای طالق مذکور در اغلب زنا



 

 

 

 

 

 247 سه زنان مطلقه و ...  پذیري جنسيتی و طالق )مقای تبيين ارتباط جامعه

 

 

باشد. در ادامه، رابطه و شدت رابطه متغیرهای مستقل با نوع طالق با  می عاطفی هستند، سنتی

دو گروه های  آزمون کای اسکوئر و فی سنجیده شده است؛ همچنین، جهت پی بردن به تفاوت

دو گروه  tرای طالق عاطفی در متغیرهای  مستقل،  از آزمون از زنان مطلقه و غیر مطلقه دا

 مستقل استفاده شده است.

جنسیتی زنان با نوع طالق رابطه معناداری پذیری  (، بین نوع جامعه۵بر طبق نتایج جدول )

(، شدت رابطه به دست آمده برابر با ۵وجود دارد. با توجه به مقدار ضریب فی در جدول )

معنی دار است. بنابراین برطبق نتایج به دست آمده  01/0طای کوچکتر از و در سطح خ 310/0

جنسیتی مدرن و اغلب زنان دارای پذیری  از جدول تقاطعی، بیشتر زنان مطلقه دارای جامعه

 جنسیتی سنتی هستند.پذیری  طالق عاطفی دارای جامعه

سیتی )کلیشه ها، جنهای  همچنین، بر طبق نتایج جدول زیر، بین دیدگاه زنان در ارزش

انتظارات و عالئق جنسیتی آنها در این زمینه( با نوع طالق رابطه معنی داری وجود دارد و با 

درصد و در سطح خطای  99/0(، این رابطه با اطمینان ۵67/17توجه به مقدار کای اسکوئر )

گیرد. با  می مورد قبول قرار  معنی دار است. از این رو، فرض وجود رابطه، 01/0کوچکتر از 

و در سطح  210/0(، شدت رابطه به دست آمده برابر با ۵توجه به مقدار ضریب فی در جدول )

معنی دار است. بیشتر زنان مطلقه دارای دیدگاه مدرن و اغلب زنان  01/0خطای کوچکتر از 

 جنسیتی هستند. از دیگر نتایج جدول زیر،های  دارای طالق عاطفی دارای دیدگاه سنتی به ارزش

تأیید وجود رابطه معنی دار بین دیدگاه زنان از نابرابری جنسیتی در جامعه )کلیشه ها، انتظارات 

باشد. با توجه به مقدار کای اسکوئر  می و عالئق جنسیتی آنها در این زمینه( و نوع طالق

معنی دار  01/0درصد و در سطح خطای کوچکتر از  99/0(، این رابطه با اطمینان 419/21)

گیرد. با توجه به مقدار ضریب فی در  می مورد قبول قرار از این رو، فرض وجود رابطه، است.

معنی  01/0و در سطح خطای کوچکتر از  231/0جدول زیر، شدت رابطه به دست آمده برابر با 

دار است. بنابرای برطبق نتایج به دست آمده از جدول تقاطعی، بیشتر زنان مطلقه دارای دیدگاه 

غلب زنان دارای طالق عاطفی دارای دیدگاه سنتی به نابرابری جنسیتی در جامعه مدرن و ا

هستند. همچنین، بر طبق جدول زیر، بین دیدگاه زنان از روابط قدرت در خانواده )کلیشه ها، 

انتظارات و عالئق جنسیتی آنها در این زمینه( با نوع طالق رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه 
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درصد و در سطح خطای کوچکتر از  99/0(، این رابطه با اطمینان 797/9ای اسکوئر )به مقدار ک

گیرد. با توجه به مقدار  می مورد قبول قرار  معنی دار است. از این رو، فرض وجود رابطه، 01/0

معنی  01/0و در سطح خطای کوچکتر از  1۵7/0ضریب فی، شدت رابطه به دست آمده برابر با 

ر زنان مطلقه دارای دیدگاه مدرن و اغلب زنان دارای طالق عاطفی دارای دیدگاه دار است.  بیشت

 سنتی به روابط قدرت هستند. 

بنابراین نتایج آزمون کای اسکوئر، حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مستقل پژوهش 

ا در جنسیتی زنان و نوع کلیشه ها، انتظارات و عالئق جنسیتی آنهپذیری  اعم از نوع جامعه

جنسیتی فردی، نابرابری جنسیتی در جامعه و روابط قدرت در خانواده، های  ارزشهای  حیطه

 معنادار با متغیر وابسته نوع طالق دارند.ای  رابطه

 (: آزمون رابطه و شدت آن بین متغیرهای مستقل و نوع طالق )قانونی و عاطفی(5جدول )

 اسکوئرآزمون رابطه: کای  (Phiآزمون شدت رابطه: فی )
 متغیرهای مستقل

 مقدار درجه آزادی سطح معناداری مقدار سطح معناداری

 جنسیتیپذیری  جامعه 376/38 1 000/0 310/0 000/0

 جنسیتیهای  ارزش ۵67/17 1 000/0 210/0 000/0

 نابرابری جنسیتی 419/21 1 000/0 231/0 000/0

 روابط قدرت در خانواده 797/9 1 002/0 1۵7/0 002/0

بر حسب نوع ها  جنسیتی و ابعاد آن بین آزمودنیپذیری  جهت بررسی تفاوت میزان جامعه

دو نمونه مستقل استفاده شده است؛ نتایج حاصل از مقدار    tطالق )قانونی و عاطفی(، از آزمون

t  جنسیتی، و نوع پذیری  میزان جامعهنشان داد، و سطح معناداری برای هریك از متغیرها

جنسیتی فردی، نابرابری های  ارزشهای  انتظارات و عالئق جنسیتی آنها در حیطه ها، کلیشه

جنسیتی در جامعه و روابط قدرت در خانواده، در زنان دارای طالق عاطفی بطور معناداری با 

به دست آمده، های  زنان دارای طالق قانونی تفاوت دارد؛ بر این اساس و با توجه به میانگین

جنسیتی، نابرابری جنسیتی و روابط قدرت در خانواده، های  جنسیتی، ارزشری پذی میزان جامعه

باشد. به این معنا که آنها، از دیدگاه سنتی تری نسبت به  می در افراد داری طالق عاطفی باالتر

 زنان دارای طالق قانونی برخوردارند. 
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بر حسب نوع طالق ها  جنسیتی و ابعاد آن بین آزمودنیپذیری  آزمون تفاوت جامعه( 6جدول )

 )قانونی و عاطفی(

متغیرهای 

 مستقل

نوع 

 طالق
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد

درجه 

 آزادی
 tمقدار 

سطح 

 داری معنی

پذیری  جامعه

 جنسیتی

  6243/1 670۵/21 02/118 178 قانونی

398 

 

219/4- 

 

 9227/1 6469/28 96/128 222 عاطفی 000/0

های  ارزش

 جنسیتی

  74066/0 8816۵/9 3708/۵۵ 178 قانونی

398 

 

783/3- 

 

 83378/0 42310/12 ۵901/۵9 222 عاطفی 000/0

نابرابری 

 جنسیتی

  67380/0 989۵7/8 3371/37 178 قانونی

398 

 

۵00/4- 

 

 74712/0 13186/11 8649/41 222 عاطفی 000/0

روابط قدرت 

 در خانواده

  42۵79/0 68078/۵ 68078/۵ 178 قانونی

398 

 

412/3- 

 

 48241/0 18769/7 ۵04۵/27 222 عاطفی 000/0

  بحث و نتیجه گیری

 جنسیتی زنان با طالق آنها در شهر بندرعباسپذیری  جامعه این پژوهش، با هدف تبیین ارتباط

ای هایران، در سال انجام گرفت. زمینه ورود به این موضوع از آنجا شکل گرفت که جامعه

جهانی و همچنین  ساختی و فنی و پیوند گسترده با جامعههای  گذشته، همگام با دگرگونی

مهمی روبه رو بوده است؛ تغییر های  جهانی، با دگرگونی های نوین در گسترهآشنایی با ارزش

ر طالق، تغییر نگاه به نقش همسر، تغیی زنان، کاهش میزان ازدواج، افزایش میزان نقش و جایگاه

ای از مسائل پیچیده باشد که به مجموعه می گیری در خانواده و ...  از جمله آنمرکزیت تصمیم

ایرانی نیز، با این  الشعاع خود قرار داده است. خانوادهها را تحتانجامیده و پایداری خانواده

تمام  هایی است و طی دو دهه اخیر به رغمها بین زوجین درگیر چالشتغییرات و تغییر نقش

های فرهنگی، به سمتی در حال حرکت است که روز ریزیهای اجتماعی و برنامهگذاریسیاست

رسد بسیاری از تغییراتی که در باال ذکر  می شود. به نظرهایش افزوده میبه روز بر تعداد طالق

ر باشد. نقش ها، مهمترین عنصر روابط اجتماعی هستند و د می جنسیتیهای  شد مربوط به نقش

متأثر از ها  شوند. یادگیری، پذیرش و ایفای نقش می جنسیتی آموختهپذیری  فرایند جامعه

 مختلف حضور پیداهای  باشد که در عرصه می ها، انتظارات و عالئق جنسیتی هر فرد کلیشه
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کنند، از جمله مهمترین آنها نظام نابرابر جنسیتی در جامعه، روابط قدرت در خانواده و  می

باشد؛ همچنین در تحقیقات مختلفی که در این زمینه صورت  می مورد قبول فردهای  ارزش

شود؛ برخی از آنها،  می متفاوتی در رابطه با تأثیر این تغییرات مطرحهای  گرفته است، دیدگاه

دانند و  می مدرنیته را باعث ایجاد مساوات بیشتر در خانواده و در نتیجه پایداری نهاد خانواده

بودن میزان طالق در جوامع سنتی، لزوماً نشان دهنده خوشبختی نیست و برخی معتقدند کم 

دیگر نیز با اذعان به تأثیر منفی مدرنیته بر نهاد خانواده، راه حل حفظ این نهاد را، بازتولید سنت 

ناشی از مدرنیته باعث افزایش میزان طالق در جامعه های  کنند و معتقدند، دگرگونی می ها، تلقی

ست؛ با این استنباط، پژوهش حاضر نوع کلیشه ها، انتظارات و عالئق جنسیتی هر فرد که شده ا

آموزد را باتوجه به دیدگاه آنها درباره نابرابری جنسیتی در  می جنسیتیپذیری  در طی جامعه

مورد قبول فرد، در ارتباط با طالق مورد بررسی های  جامعه، روابط قدرت در خانواده و ارزش

جنسیتی افراد و نوع پذیری  ؛ بنابراین، سؤال پژوهش حاضر این بود که آیا نوع جامعهقرار داد

ها، انتظارات و عالئق جنسیتی هر فرد در رابطه با نابرابری جنسیتی در جامعه، روابط  کلیشه

فردی، ارتباطی با نوع طالق دارد؟ زنان دارای طالق عاطفی و های  قدرت در خانواده و ارزش

 ین زمینه، چه تفاوتی با هم دارند؟مطلقه در ا

استنباطی نشان داد که تمامی متغیرهای مستقل، رابطه معناداری های  نتایج حاصل از آزمون

با طالق دارند و در متغیرهای مستقل، بین زنان دارای طالق عاطفی و زنان مطلقه، تفاوت 

ارضایتی از زندگی مشترک توان گفت، در صورت وجود ن می شود. بنابراین می معناداری مشاهده

جنسیتی مدرن هستند پذیری  یا بروز اختالف بین زوجین، احتمال اینکه افرادی که دارای جامعه

جنسیتی، نابرابری جنسیتی و روابط قدرت در خانواده، نیز های  و دیدگاه آنها در ارتباط با ارزش

پذیری  ت که دارای جامعهمدرن است، به سوی طالق قانونی گام بردارند، بیشتر از زنانی اس

سنتی هستند؛ این در حالی است که، در صورت وجود نارضایتی از زندگی مشترک یا بروز 

جنسیتی سنتی هستند و دیدگاه آنها در پذیری  اختالف بین زوجین، افرادی که دارای جامعه

ت، احتماالً جنسیتی، نابرابری جنسیتی و روابط قدرت در خانواده، سنتی اسهای  ارتباط با ارزش

تحقیقات های  با یافتهها  درگیر طالق عاطفی خواهند شد. نتیجه به دست آمده از این فرضیه

جنسیتی های  (، مبنی بر  اینکه، زنان با به چالش کشاندن نقش1398سهراب زاده و همکارانش )
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واده هستند و مرتبط با خانه و خانهای  سنتی و باز تعریف آنها، در پی یافتن هویتی فراتر از نقش

های  (، مبنی بر تأثیر ارزش1397کنند، طاهری بنچاری و همکارانش ) می در این راه مقاومت

(، 1396جنسیتی مدرن در رابطه با خانواده، ازدواج و طالق بر طالق در بین زوجین، قنبری )

ر از جامعه پذیری جنسیتی، ایدئولوژی مردساالری و سلطه پذیری زنان و بیشتمبنی بر تأثیر 

عابدینی و خانوادگی، های  سنتی بر افزایش خشنونتهای  همه، سلطه جویی مردان در خانواده

(، مبنی بر وجود رابطه بین باورهای جنسیتی مدرن و نگرش مثبت به طالق، 1396همکارانش )

( مبنی بر تفاوت در دالیل افراد برای طالق بر حسب متغیر جنسیت و 2003) 1آماتو و پریویتی

( مبنی بر 200۵) 2جو.لیفرایند طالق بیشتر توسط زنان نسبت به مردان در جامعه مدرن،  شروع

های جنگ دوم های غربی بر افزایش طالق در ژاپن از سالتأثیر مدرنیزاسیون و رواج اندیشه

عنوان یك فرآیند کامالً فردی، ( مبنی بر درک طالق به2003) 3جهانی به بعد و کولترین و آدامز

 باشد.  می با منافع شخصی هر یك از اعضاء در جوامع فردگرای مدرن، همسو همراه

رسد، میزان تأثیرات مثبت یا مخرب ورود  می پژوهش، به نظرهای  بنابراین، با توجه به یافته

مدرنیته بر یك جامعه، تا حدود زیادی به نحوه مواجهه آن جامعه با این تغییرات بستگی دارد. 

جنسیتی مدرن منتج از آن، به خودی خود، پذیری  بود که مدرنیته و جامعهپس نمی توان مدعی 

منجر به گسیختگی نهاد خانواده شده و طالق را افزایش داده است و در این راستا، راهکار 

سنتی دانست. زیرا، های  نجات خانواده را برگشت به عقب و تقویت تمام و کمال ساختار

غییر و در مقابل آن اصرار نیروهای مدرن بر تغییر، به ویژه در مقاومت نیروهای سنتی در برابر ت

آید، منجر به بروز  می کنشگری اعضای جامعه به حسابهای  خانواده که یکی از مهمترین میدان

تواند، عدم سازگاری  می تنش هایی بین نیروهای اجتماعی شده است که یکی از نتایج آن

مع سنتی و در افرادی که به صورت سنتی جامعه پذیر زناشویی باشد. در همین راستا، در جوا

تواند بیشتر به طالق عاطفی و در جوامع مدرن و افرادی که به  می شده اند، این عدم سازگاری

صورت مدرن جامعه پذیر شده اند، بیشتر به اقدام عملی برای طالق بیانجامد.  بنابراین، هر 

مثبت مدرنیته، ارکان اصلی های  ری از ویژگیالزم است تالش کند ضمن بهره برداای  جامعه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. amato and previti 

2. Yean-Ju Lee 
3. Coltrane and Adams 
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هویتی خود را حفظ کند. در غیر این صورت، از تأثیرات منفی ورود مدرنیته در امان نخواهد 

ترین امور با جدی ترین مسائل روبرو خواهد شد. مانند مسائلی که در رابطه با ای  بود و در پایه

جامعه ایرانی رخ داده است. با توجه به نتیجه  خانواده و تغییر نگرش افراد و افزایش طالق در

کند، کلیه نهادها و مراکز متولی پایداری خانواده، اعم از  می به دست آمده این پژوهش پیشنهاد

فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی در جهت تقویت واقع بینانه خانواده و ترسیم های  بخش

ه وجود آمده در جامعه، به اقداماتی هماهنگ جدید بهای  الگویی منطبق با تغییرات و خواسته

همچنین زنان و مردان جامعه سعی داشته باشند، نسلی را تربیت کنند که عالوه  .مبادرت ورزند

خانوادگی و اجتماعی خود، عدالت های  بر آگاهی نسبت به وظایفش و درک صحیح نقش

تارهای عدالت محور در خانواده، جنسیتی را سرلوحه تمام انتظارات و توقعات قرار دهند و با رف

به فرزندان خود، اهمیت خانواده و جایگاه فراجنسیتی آن را بیاموزند. به یکدیگر بر حسب 

اصول انسانی و نه جنسیتی احترام گذاشته و به این ترتیب این فرهنگ را در جامعه نهادینه و 

های  برابر، برابری جنسیتی و ارزش فراگیر کنند؛ از نکات مثبت مدرنیته مانند اعتقاد به تقسیم کار

خانوادگی و های  مانند جایگاه رفیع خانواده، عمل به نقشها  فراجنسیتی و نکات مثبت سنت

منفی آنها مانند های  وظایفی مثل ایجاد محبت، همدلی، فرزندآوری استفاده کرده و از بخش

ی کردن در تفکرات مدرن مانند مادری و پدرها  تساهل در امور جنسی، عدم پذیرش برخی نقش

و تعیین خشك وظایف، عدم همکاری در امور منزل و دیکتاتوری یك جنس در تفکرات سنتی 

پایدار ای  بپرهیزند تا در جهت به فعلیت و ظهور رسیدن تمام استعدادها و تشکیل خانواده

 مثبت و مؤثری برداشته شود.های  گام

 بع منا

جامعه سبت به نابرابری جنسیتی در طی فرایند گذار جمعیتی. (، تغییر نگرش ن1392احمدی، وکیل ) -

 .1۵-34(: ۵1، پیاپی3)24 شناسی کاربردی،

زن در (،  سنجش عوامل اجتماعی موثر درخواست طالق زنان در شهر تهران. 1391اسحاقی، محمد ) -

 .97-124(: 38، پیاپی 3)10 توسعه و سیاست،

 -جنسیتی و رفتار در دو راهی پذیری  (، بررسی جامعه139۵اعظم آزاده، منصوره؛ آرامی، سعیده ) -

 .7-39(: 1)14. روانشناختی زنان - مطالعات اجتماعیاجتماعی. 
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زن در توسعه و و نحوه مواجهه با طالق عاطفی میان زنان شهر یزد. ها  (، زمینه139۵افراسیابی، حسین ) -

 .2۵۵-270(: 2)14 سیاست،

 .۵-31(: 2و1)4 پژوهش زنان،های نقش جنسیتی.  ازنگری نظریه(، ب138۵بستان نجفی، حسین ) -

(، عوامل جامعه شناختی مؤثر در طالق عاطفی در 1391پروین، ستار؛ داودی، مریم و محمدی، فریبرز ) -

 .119-1۵4(: ۵6)14. مطالعات راهبردی زنانتهرانی. های  بین خانواده

(، نظریه یادگیری 1390و رضوی، بی بی زهرا )جاویدی کالته جعفرآبادی، طاهره؛ معدنی، صدیقه  -

علوم شناختی در های  اولین همایش ملی یافتهتربیتی آن. های  اجتماعی بندورا و داللت –شناختی 

 .2۵3-231: 1دانشگاه فردوسی مشهد، شماره تعلیم و تربیت، 

پژوهشنامه علوم (، نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان. 1380چلبی، مسعود ) -

 .9۵-132: 29. شماره انسانی دانشگاه شهید بهشتی

(، 139۵حاجی زاده میمندی، مسعود؛ مداحی، جواد؛ کریمی، یزدان؛ حدث، الهه و غروری، ملینا ) -

. مطالعات راهبردی زنانبررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طالق عاطفی: متأهلین شهر شیراز. 

18(71 :)108-8۵. 

جنسیتی بر الگوی دوستی. های  (، بررسی اثر جنس و طرحواره1391هه؛ رضادوست، زهرا )حجازی، ال -

 .۵7-78(: 3) 3، زن و جامعه

 (:2) ۵، پژوهش زنانآسیب شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران. (، 1386خلیلی، محسن ) -

186-16۵. 

پژوهش  های جنسیتی. پذیرش کلیشه(، عوامل اجتماعی موثر بر میزان 1386ریاحی، محمد اسماعیل ) -

 .109-136(: 1) ۵، زنان

(، رابطه ساختار قدرت خانواده اصلی با ساختار 1396زارعی توپخانه، محمد؛ جان بزرگی، مسعود ) -

 .121-136(: 39، پیاپی 3)10، روانشناسی و دینقدرت خانواده فعلی و عملکرد آن. 

(، تبیین جامعه شناختی 1392روانه و نازک تبار، حسین )زاهدی، محمد جواد؛ نایبی، هوشنگ؛ دانش، پ -

تأثیر فرآیند نوسازی در ساختار خانواده: مقایسه نقاط شهری و روستایی در استان مازندران. 

 .97-148(: 61) 16 مطالعات راهبردی زنان،

 .82-84(، آمار رویدادهای حیاتی: آمارهای ازدواج و طالق: 1397سالنامه آماری کل کشور ) -

  (، سازمان برنامه و بودجه هرمزگان، بخش آمار.1368-1397سالنامه آماری هرمزگان ) -

 تهران: انتشارات جامعه شناسان. جامعه شناسی جنسیت؛(، 1388سفیری، خدیجه؛ ایمانیان، سارا ) -
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ای ه (، باز اندیشی نقش1398)سهراب زاده، مهران؛ شعاع، صدیقه؛ نیازی، محسن و مجید موحد مجد  -

مجله فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن: زنان متأهل شهر شیراز، های  جنسیتی زنانه و تعیین کننده

 .87-111: 49، ش فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

ها  ریشه طالق، پدیده (، واکاوی1397طاهری بنچاری، رویا؛ آقاجانی مرساء، حسین و کندری، علیرضا ) -

 .139-164: (2)،9  ،ایران اجتماعی مسائل بررسی، 139۵تهران  شهر درها  پیامد و

(، هم سنجی باورهای جنسیتی و نگرش به 1396عابدینی، محمود؛ وحید، هیرو و سنگانی، علیرضا ) -

، آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده ،طالق دانشجویان کرد و فارس با توجه به جنسیت

 .4۵-60(: 6)پیاپی 2

 .فیروزه مهاجر، تهران: انتشارات آشیانفمنیسم؛ ترجمه  (،1381فریدمن، جین ) -

-(، بررسی عوامل موثر بر تولید نابرابری جنسیتی در بین خانواده 1396قنبری، فائزه؛ فتحی، سروش ) -

 .69-86(: 1)۵ انتظامی اجتماعی زنان و خانواده.های  پژوهششهر گرمسار. های  

ان: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان میراث تهر زن و قدرت؛(، 1382قندهاری، پردیس ) -

 فرهنگی کشور، مرکز مردم شناسی.

ترجمه احمد علی قلیان و افشین خاکباز،  عصر اطالعات جامعه شبکه ای؛(، 1380کاستلز، امانوئل ) -

 تهران: انتشارات طرح نو.

 پایدار داشته باشیم؟؛ موفقیت یا شکست در ازدواج: چگونه ازدواجی(، 138۵گاتمن، جان مردخای ) -

 ترجمه ارمغان جزایری، تهران: انتشارات خجسته. 

دلبستگی در پیش بینی های  (، نقش تمایزیافتگی خود و سبك1392مامی، شهرام؛ عسگری، میترا ) -

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز.آسیب شناختی پدیده طالقای  همایش منطقهطالق عاطفی. 

 ؛ تهران: انتشارات گل آذین. بر ساخت اجتماعی جنسیت(، 1396محمدی اصل، عباس ) -

(. بررسی رابطه طالق و توسعه اقتصادی اجتماعی در 1389محمودیان، حسین؛ خدامرادی، حسام ) -

 .13-41(: 23جدید) مطالعات امنیت اجتماعی، شهرستانهای کشور.

پرتال رشد هویت جنسی.  مطرح شده در زمینههای  (، مهمترین نظریه139۵میرزایی، علیرضا ) -

 .www.madadkar.org  عیاجتماهای  تخصصی مددکاری اجتماعی ایران: دسته پیشگیری از آسیب

برگ آموزشی. های  (، نقش فرهنگ و مقوله جنسیت در اجرای سیاست1389نجار نهاوندی، مریم ) -

 .112-120(: 21، جدید )فرهنگ
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-49)14، کتاب ماه )علوم اجتماعی(ناسی دین در ایران. (، فراز و فرود جامعه ش1380نیك پی، امیر ) -

۵0 :)22-9. 

 تهران: نشر پژواک.مردانگی: با تاکید بر رویکرد جامعه شناختی؛ های  نظریه(، 1393یعقوبی، علی ) -

نان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان خشونت علیه زنان: ز(، 1397یعقوبی، علی؛ رئوفی، لیال )  -

 .121-140(: 39)10 ،مطالعات علوم اجتماعی ایرانلخال. متاهل شهر خ
 Johnson, Michelle (2017). The relationship between divorce during childhood or 
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