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امیر رستگار خالد ∗                  میثم محمدی∗∗                  سحر نقی پور ایوکی∗∗∗

چکیده
مقاله حاضر، حجاب را به عنوان نوعی کنش در نظر گرفته و به بررسی آن در قالب 
4 نوع سبک کنشی مطابق با نظریه وبر می پردازد. امروزه، به ویژه تحت تأثیر اینترنت 
و ماهواره، در نگرش سنتی نسبت به حجاب، تغییراتی رخ داده است. بر این اساس 
سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا در نتیجه این تغییرات، انگیزه اصلی زنان 
و دختران در رد و یا قبول حجاب مطابق با نظریه وبر، بر چه سبک کنش اجتماعی 
استوار است؟ جامعه آماری تحقیق حاضر را دختران و زنان ساکن در سه منطقه تهران 
)2، 10 و 18(تشکیل می دهد که 358 نفر به عنوان نمونه تحقیق با روش نمونه گیری 
نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین سبک  انتخاب شده اند.  خوشه ای چندمرحله ای 
کنش اجتماعی مؤثر در رعایت حجاب، کنش ارزشی دینی بوده و سبک مؤثر در 
رد آن، کنش ارزشی سکوالر است. همچنین نتایج نشان می دهند که مصرف ماهواره 
واینترنت در سبک کنش ارزشی )دینی و سکوالر( مؤثرند؛ بدین ترتیب که با افزایش 
ساعات مصرف با هدف تفریح وسرگرمی، کنش دینی نسبت به حجاب، کاهش و 

کنش ارزشی سکوالر نسبت به آن افزایش می یابد. 

واژگان کلیدي
حجاب جایز، سبک زندگی، کنش هاي اجتماعی، ماهواره، اینترنت

∗- عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه شاهد
∗∗- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران

∗∗∗- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شاهد
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1-  مقدمه و طرح مسئله
با ورود مدرنيته بسياری از حوزه ها از جمله خانواده با چالش مواجه 
شدند. خانواده در زمره نهادهايی است كه پس از مدرنيته، متحول شده و 
بسياری از هنجارها و ارزش های آن، اعتبار خود را از دست داده و از حالت 
سنتی خود خارج شده است. جامعه شناسان امروزه بيش از هر زمان ديگری 
به بررسی آسيب های خانواده می پردازند؛ خانواده از يک سو هنوز گرفتار 
بعضی سنت های غلط گذشته مانند بی عدالتی و ظلم به زنان بوده و از سوی 
نقش ها،  اختالط  جنسيتی،  تفاوت های  انکار  مانند  مدرن  آموزه های  ديگر 
فردگرايی، اصالت لذت های دنيايي و تأكيد بيش از حد بر آزادی انسان ها 
و از جمله زنان، سالمت، ثبات و حتی كيان خانواده را به خطر انداخته و 
آسيب های جدی اجتماعی به وجود آورده است. يکی از مسائلی كه در پرتو 

چنين تأكيدهايي، بازبينی و نقد شده است، مسئله حجاب می باشد. 
برای تبيين تغييرات در مسئله حجاب، می توان آن را در دو سطح كلی 
تغيير  می تواند هم شامل  كه  در سطح ساختاری،  نظر گرفت؛ نخست  در 
از جمله  باشد.  در ساختارهای كالن ذهنی و هم ساختارهای كالن عينی 
ساختارهای كالن ذهنی، كه با تغيير و تحول مواجه شده است می توان به 
تحول در زمينه الگوها و ترجيحات و سبک زندگی افراد و در رابطه با تغيير 
ساختارهای كالن عينی نيز می توان به تغيير در محتوای رسانه های جهانی و 
فراگير مانند اينترنت و ماهواره اشاره كرد. دوم، در سطح فردی و كنش گر، 
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اينکه زنان به عنوان كنش گران، صرف نظر از تغييرات كالن، چه موضعی 
درباره حجاب اتخاذ می كنند، بحث انگيزه و نيت آن ها از رعايت حجاب 
در جامعه امروزی را بيشتر از هر زمان ديگری مطرح می كند. اين دو حوزه، 
مسلما تغييراتی در جلوه های به نمايش گذاردن حجاب توسط افراد به وجود 
خواهد آورد كه می بايست به آن توجه شود. از سوی ديگر انگيزه و نيت 
كنش  گران در موضوع حجاب تابع مصرف فرهنگی است. رسانه های جهانی 
از جمله ماهواره و اينترنت، مهم ترين منابع تغذيه مصرف فرهنگی كنش گران 
به شمار می روند. اين تحقيق درصدد است تا به چهار سؤال اساسی زير 
پاسخ دهد : 1- زنان و دختران تا چه اندازه الگوی حجاب جايز را رعايت 
می كنند؟ 2- سبک های كنش اجتماعی زنان و دختران در رد يا قبول حجاب 
چيست؟ 3- اين دو امر تا چه حد متأثر از مصرف رسانه ای آن ها به ويژه 
اينترنت و ماهواره است؟ 4- آيا سبک های كنشی زنان و دختران نسبت به 

حجاب با ميزان رعايت حجاب جايز رابطه دارد؟

2- اهمیت و ضرورت تحقیق 
داشتن پوشش مناسب ـ به خصوص در محافل عمومی ـ از دغدغه های 
جوامع دينی و به خصوص جامعه اسالمی ايران است؛ لذا بررسی آن در رابطه 
با انواع سبک كنش می تواند در شناخت چندجانبه اين مسئله ما را ياری كند. 
قرار  دو شی  ميان  كه  است  پرده و حايلی  معنای  به  لغت  در  حجاب 
می گيرد و مانع از ديده شدن شی مقابل می شود )ضرغامی 1387: 118؛ دورانت 
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1368: 155(. بنابراين حجاب در مورد زنان و در اصطالح فقهی، حائلی است 

كه تمام بدن زن به جز گردی صورت و دست ها تا مچ )وجه و كفين( را 
بپوشاند و نيز به گونه ای باشد كه توجه نامحرم را به خود جلب نکرده و 
جلوه گری و خودنمايی نيز در آن نباشد. بنابراين حجاب به معنای پوشش 
اسالمی بانوان دو  بُعد ايجابی )پوشش بدن( و سلبی )حرام بودن خودنمايی( 
دارد. حجاب در اين اندازه، يکی از احکام الهی و امری مشترك و ضروری 
برای همه اديان ابراهيمی، به ويژه اسالم است و همه معتقدان به دين مقدس 

اسالم بر ضرورت آن اتفاق نظر دارند )ايازی 1380: 192-194(.
براساس پژوهش های دينی،تحقيقات مردم شناسانه و مطالعات روان شناسی 
جنسی، تلبّس و پوشش، دست كم چهار نياز متفاوت انسان را در عرض هم 
تأمين كرده است:1- حفاظت در مقابل سرما و گرما )نياز طبيعی(؛ 2- حفظ 
عفت و پوشاندن عورات و زشتی ها )نيازهای درونی(؛ 3- نياز بدن برای 
حفاظت از بال و سختی ها )نيازهای اجتماعی(؛ 4- آراستگی و زيبايی )نياز 
روانی( و تاريخچه  حجاب به اندازه قدمت آفرينش انسان است)كاوندی و 

فومنی 1389: 2 و 3(.

قرآن كريم تمايل پوشيده بودن را از امور  فطري و دروني انسان مي داند 
انسان به وديعه گذاشته شده است  از آغاز خلقت آدم و حوا در نهاد  كه 
)رجالی 1391: 2(. در آيين زرتشت برای سلب كردن آزادی از ديگران و تهييج 

نکردن شهوت ديگران پوشش و حجاب را رعايت می كردند. آشو زرتشت 



11

                                           کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب 
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س

با تقرير و تنفيذ خود، بر حدود و كيفيت عفاف و حجاب رايج آن دوران و 
نيز درونی شدن آن صحه می گذارد )يسنا: 53، پندهای 8-5؛ پورداوود 1310: فصل 
آفرينگان دهمان(. در دين يهود در كتاب مقدس تورات و كتاب فقهی تلمود 

وجوب پوشش سر در بيرون از خانه، نهی از تشبيه زن به مرد و بالعکس، 
منع لمس و تماس و اختالط با زن بيگانه، پرهيز از ناز و غمزه و به صدا در 
آوردن خلخال های پا صريح و روشن بيان شده است )دورانت 1370: ج 12، 
صص 66-62(. در آيين مسيحيت نيز، احکام سخت يهود ]در زمينه  حجاب[ 

استمرار داشت )كاوندی و فومنی 1389: 3(. در ايران باستان، عهد هخامنش و 
پا بر روی نقش  بلند تا مچ  اشکانی، مادها، سامانی ها و صفويان، پوشش 
برجسته ها، ديوارنگارها، مجسمه ها و حجاری ها مشاهده می شود ... عناصر 
اصلی لباس زنان در دوران مختلف )طاهريان تا ايلخانان( تقريبا يکسان بوده 

است ... )حلبی 1320: ج2، ص49(.
از سوی ديگر، شواهد نشان می دهند كه در دنيای پيشامدرن، مشکل و 
مسئله خاصی نسبت به رعايت حجاب وجود نداشته است. به عبارت ديگر، 
در آن دوران، حجاب به عنوان مسئله ا  ی اجتماعی مطرح نبوده است )هاپوود 
1380: 3(. بنابراين شايد بتوان تا حدی رعايت حجاب را به سنت های موجود 

در آن زمان نسبت داد. 
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با ورود كشورهای غربی به جوامع مسلمان، تغييرات مادی و فرهنگی 
آغاز شد. يکی  آن ها  ميان  فرهنگی  دادهو چالش های  آن ها رخ  زيادی در 
بيشتر  برای  حجاب  بود.  زن  حجاب  مسئله  چالش ها،  اين  اصلی ترين  از 
مستشرقان، مسئله ای عمده به شمار می رفت و به همين سبب اكثر آن ها در 
برابرش موضعی سخت اتخاذ نمودند. آن ها حجاب را نوعی ظلم و ستم بر 
زنان قلمداد می كردند و خود را در مرحله و موقعيتی فراتر و برتر از فرهنگ 
جوامع مسلمان می ديدند (Hoodfar, 2001: 430). از آن پس بود كه محققان و 
انديشمندان زيادی در كشورهاي مسلمان به اين مسئله پرداختند؛ »... در طول 
يک و نيم قرن از 1800 تا 1950 ميالدی، تخمين زده می شود كه 60000 
كتاب در همين موضوع در كشورهای غربی چاپ شده است« )خواجه نوری 
اختيار  در  قدرت مندی  ابزار  اينترنت،  و  ماهواره  با ورود  امروزه   .)2 :1391

محافل مختلف برای تأثيرگذاری در مسئله حجاب قرار گرفته است. 
است  مهم  بعد  اين  از  حجاب  پيرامون  تحقيق  نيز  كاربردی  لحاظ  به 
كه حجاب از جمله مؤلفه های مهم دينداری در جوامع اسالمی محسوب 
می شود. اين تحقيق قصد دارد تا ميزان رعايت حجاب و همچنين ميزان تأثير 
عوامل مهم در آن را بين زناِن جامعه فعلی اسالمی ايران، بررسی كند تا از 
اين طريق بتواند به صورتی دقيق به تبيين آن پرداخته و با ارائه ديدی جامع تر 

از گذشته،در سياست گذاری های فرهنگی و اجتماعی كشور استفاده شود.
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به همين دليل در تحقيق حاضر حجاب به عنوان كنشی اجتماعی در 
نظر گرفته شده و تالش می شود تا نيات مختلف كنش گران نسبت به آن 
تأثيرگذار  عاملی  عنوان  به  فرهنگی  مصرف  با  آن  رابطه  و  شده  مشخص 

رعايت حجاب،تعيين شود. 

3- پیشینه تحقیق 
در ميان پژوهش هاي داخلي احمدی و همکاران در مطالعه خود نشان 
دادند كه گرايش به غرب به تنهايی 66 درصد واريانس عدم رعايت حجاب 
را پيش بينی می كند. در اين تحقيق ميزان پای بندی به حجاب با ويژگی های 
جمعيت شناختی )سن، تحصيالت، روابط خانوادگی و ميزان كنترل والدين( 
براساس آزمون تحليل واريانس يک طرفه رابطه معناداری (p<0/01) داشت 

)احمدي و همکاران 1389(. 

آقايان چاوشی و همکاران در مطالعه ای دريافتند كه تفاوت معناداری بين 
ديدگاه كاركنان زن دانشگاه علوم پزشکی و مراجعه كنندگان زن به درمانگاه ها 
در رابطه با ضرورت رعايت حجاب توسط بانوان، ارزيابی تبليغ ارزش های 
دينی مرتبط با چادر، ميزان آشنايی با شرايط پوشش صحيح اسالمی، بهترين 
نوع پوشش برای بانوان و بهترين راه حل برای كسانی كه از چادر استفاده 
نمی كنند، وجود داشته است )آقايان چاوشي و همکاران1386( در مطالعه ای به 
بررسی ديدگاه جوانان و ميانساالن درباره حجاب برتر پرداخته است. يافته ها 
بيانگر وجود تفاوت معنادار بين ديدگاه جوانان و ميانساالن در خصوص 
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با شرايط پوشش  بانوان، ميزان آشنايی  از سوی  ضرورت رعايت حجاب 
صحيح اسالمی و بهترين نوع پوشش برای بانوان بوده است )حبيبي 1389(. 

تحقيق ديگري كه با هدف گرايش به حجاب و برداشت از آن در بين 
دانشجويان دانشگاه هاي تهران انجام شد، نشان داد كه با افزايش و تقويت 
ارزش هاي ديني در افراد، تمايل به رعايت حجاب نيز در بين آن ها افزايش 
مي يابد.  همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد دانشجوياني كه اعتقادات مذهبي 
والدينشان زياد بوده است، نسبت به رعايت پوشش اسالمي تمايل بيشتري 
داشتند. دراين بررسي رابطه  عواملي نظير تجربه گذشته فرد از رعايت حجاب 
و نحوه فرزندپروري خانواده و نگرش افراد نسبت به حجاب بررسي شده 

است. 
ــی عوامل مؤثر در بدحجابی  ــوی و حجتی در مطالعه ای در پی بررس عل
ــان می دهند كه  ــگاه باهنر كرمان بوده اند. نتايج نش ــجويان دختر دانش دانش
ــجويان، عالقه مندی به رشته، اهميت دادن به مدگرايی و  وضعيت دينی دانش
ميزان در تضاد ديدن پوشش زن با تالش های اجتماعی، نگرش های سياسی، 
اختالف بين والدين، مدرك تحصيلی پدر و مادر و وضعيت اعتقادی والدين 
ــجويان مؤثر بوده اند. در حالی كه متغيرهای وضعيت های  در بدحجابی دانش
ــته تحصيلی، تعداد واحد گذرانده، سن،  ــمانی دانشجويان، رش روانی و جس
ــادی خانواده در  ــواده و وضعيت اقتص ــراد خان ــم، تعداد كل اف ــدل ديپل مع

بدحجابی دانشجويان تأثير نگذاشته اند )علوي و حجتي 1386: 63-88(.



15

                                           کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب 
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س

يا گسترش  به ظهور  انجام شده،  مطالعات  بيشتر  در كشورهای غربی 
حجاب و انواع آن همچون نقاب، روسری و چادر معطوف بوده است و به 
نوع برخورد دولت ها و يا نهادهای مدنی و يا نگرش مردم آن كشورها به 
اين پديده نپرداخته اند(Kilic& et al. 2008: 397-410;Tarlo, 2007). تارلو در 
مطالعه خود در پی بررسی اهميت لباس و پوشش به عنوان شاخصی آشکار 
از تمايز در چند شهر فرهنگی لندن بوده است. وی معتقد است كه انتخاب 
حجاب از سوی زنان طبقه متوسط مسلمان اغلب به عنوان يک كاال نگريسته 
می شود، نه به عنوان پس زمينه فرهنگی آن ها. به طور كلی تارلو در تحقيق 
خود پتانسيل انتقالی حجاب را بررسی كرده و معتقد است كه حجاب تأثير 

 .(Tarlo 2007) معناداری روی ديگران دارد
الگوهای محلی  و  مناسبات جنسيتی  تغيير  مطالعه  خود  تانگاراجاه در 
مصرف مذهبی در بين زنان مسلمان مهاجر از خاورميانه به شرق سريالنکارا 
را بررسی كرده است. مهاجرت باعث تغيير اعمال هر روزه آن ها در درون 
يک فرهنگ متحد اسالمی می شود. زنان مهاجر همچنين كاالهای وارد شده 
از كشورهای عربی را مصرف می كنند. در نتيجه اعمال مذهبی اســالمی 
ايفا می كننـد  مهاجر  زنان  زندگی  در  ترقی گرايانه و قدرت بخشی  نقش 

.(Thangarajah2003)

خيابانی و ويليامسون در مطالعه ای نشان دادند كه رسانه های بريتانيايی 
معموال انواع حجاب رايج در بين زنان مسلمان را به صورت يکسان بازنمايی 
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و حجاب را به عنوان مانعی برای ارتباطات معنادار ارائه می كنند. از نظر آن ها 
زنان باحجاب به عنوان افرادی بی مقدار به شمار می آيند كه در همانند شدن با 
جامعه ميزبان شکست خورده اند و خطری مضاعف برای سبک های زندگی 

 .(Khiabany & William son 2008) انگليسی به شمار می روند
شيرازی و مشيرا در مطالعه ای نشان دادند كه برای فهم نگاه زنان مسلمان 
نسبت به حجاب در غرب، بايد عوامل سياسی، اجتماعی و تاريخی يک 
و  آن ها  گروه  شناختی  جمعيت  تركيب  آن ها،  مهاجرت  ماهيت  كشور، 
چگونگی تفسير آن ها از دنيوی شدن و شهروندی را بررسی كرد. در حالی 
كه بازنمايی رسانه ای و ادبيات دانشگاهی معنای نقاب در اروپا را به عنوان 
عملی شور برانگيز يا شکلی از هويت شخصی، سياسی و مذهبی معرفی 
می كند، اما يافته های تحقيق آن ها از مصاحبه های عميق با زنان مسلمان در 
غرب، معنای ديگری را متبادر می كند. نيمی از شركت كنندگان در مطالعه، در 
عين استفاده از روسری هيچ تمايلی برای استفاده از نقاب نداشتند، بلکه بر 
عکس در محيط آمريکا آن را غيرضروری و نامناسب می دانستند. البته اكثر 
مشاركت كنندگان اين حق را برای كساني كه مايل به استفاده از نقاب بودند، 

 . (Shirazi & Mishra 2010)محترم می شمردند
مهتا در مطالعه ای تأثير عميق رسانه های مدرن در زنان مسلمان دهلی 
را در طول 30 سال موثر بررسي كرده است. هر چند مصرف رسانه های 
تصويری اوايل به صورت تابو و ممنوع بوده است، اما به نظر مي رسد امروزه 
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مصرف كنندگان محصوالت رسانه ای به صورت معناداری تحت تأثير كااليی 
شدن فرهنگ رسانه ای قرار گرفته اند. يافته های تحقيق نيز نشان دهنده اين 
واقعيت است كه زنان مسلمان مفروضات سنتی مصرف رسانه ای را كامال 
بازبينی  را  خود  از  شده  انديشيده  الگوهای  و  زندگی  سبک  و  داده  تغيير 

(Mehta 2010) كرده اند
واتسون در مطالعه ای نظری، موضوع حجاب و ارتباط آن با جهانی شدن 
را بررسي كرده است. وی گرايش به حجاب را واكنش های فردی زنان به 
فرايندهای جهانی می داند. واتسون با توجه به نظرهای ارائه شده از سوی 
زنان، حجاب را مسئله ای سياسی و فردی می داند و گرايش به آن را نوعی 
فمينيسم معکوس و اعتراض عليه مصرف گرايی و غرب گرايی تلقی می كند 

)واتسون 1382: 309-330(.

4- مبانی نظری 

4-1- حجاب به مثابه کنش 

عنوان  به  را می توان  نوع رعايت حجاب  يا  نداشتن حجاب  يا  داشتن 
نوعی كنش به حساب آورد و از آنجا كه رعايت آن در ارتباط با ديگران 
قرار می گيرد، نوعی كنش اجتماعی است. كنش اجتماعی يکی از محورهای 
اصلی نظريه و تحقيق در علوم اجتماعی است. روشه تاكيد می كند: »موضوع 
مطالعه شده جامعه شناسی كنش اجتماعی است؛ يعنی كنش انسانی در محيط 
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اجتماعی« )روشه 1367: 13(. به نظر وبر، جامعه شناسی علم مطالعه و تحقيق 
كنش هاست. كنش گران برای رفتارهای خود معنايی قائل اند و آن معنا در 
به  را  اجتماعی  كنش  وبر  )عضدانلو 1386: 434(.  می گذارد  تأثير  آن ها  رفتار 
چهار گروه تقسيم می كند. مبناي اين تقسيم بندي، انگيزه ها و اهداِف خاص 
كنش گران است. مشخصه جوامع گوناگون در دوران هاي مختلف اشکال 
مختلف كنش است. بنابراين با توجه به نظريه وبر، می توان حجاب را كنشی 
دانست كه دارای چهار  انگيزه و نيت ابزاری، ارزشی، سنتی و عاطفی از 
سوی كنش گران )بانوان( دارد و به همين ترتيب می توان، چهار نوع سبک 
كنشی نسبت به حجاب را نام برد؛ سبک كنشی ابزاری، ارزشی، سنتی و 

عاطفی. 

4-2- سبک کنش ابزاری نسبت به حجاب 

كنش ابزاری )معطوف به هدف( كنشی است كه بر حسب جهت گيري 
عقالنی نسبت به يک سيستم از غايات و اهداف جداگانه فردي، تعيين و 
براي  به عنوان شرايط و وسايل  انتظاراتی  از چنين  طبقه بندي می شود كه 
دستيابی موفقيت آميز و عقالنی كنش گر به اهداف انتخابی خويش استفاده 
می شود )وبر 1368(. برخی نام اين نوع كنش را سوءگيری هدفی يا عقلی 
ناميده اند؛ به اين معنا كه در اين نوع كنش هم هدفی كه فرد آن را دنبال 
می كند و هم راهنمايی كه بر می گزيند، بر اساس اصولی بخردانه و عقالنی 
كه مقبول و مشروع حقوقی جمع قرار گرفته، شکل می گيرد )تنهايی 1374: 
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293(، يا گونه ای عقالنيت عملی است كه عبارت است از هر شيوه ای از 

ارزيابی  را در خود  آن ها  تأثيرهاي  دنيوی و  اعمال  آن  فرد در  زندگی كه 
كرده و مناسب ترين راه را برآورد می كند )ديلينی، 1390: 208(. نکته مهم اينکه 
اين نوع كنش عقاليی و بخردانه است، اما راه های انتخابی برای رسيدن به 
اهداف عقاليی نيستند؛براي مثال كاپيتان كشتی ای كه در حال غرق شدن 
است ابتدا مسافررا وادار به ترك كشتی می كند و سپس خود كشتی را ترك 
می كند)تنهايی: همان(. بنابراين می توان اين نوع كنش را نوعی گزينش عقالنی 
به حساب آورد. به نظر ترنر فرض رويکرد گزينش عقالنی اين است كه 
انسان ها موجوداتی با قصد و نيت هستند. وی معتقد است كه گزينش عقالنی، 
بهترين روشی است كه منجر به حداكثر سود مي شود )ترنر 1372: 175-211(. 
رالف دارندورف نيز در الگوی »انسان اقتصادی« سازوكار عملکرد گزينش 
عقالنی را مبتنی بر اصول می داند كه »هر فرد سعی دارد تا به مقتضای منابعی 
كه در اختيار اوست، بهترين و مقبول ترين انتخاب را از ديدگاه ترجيحات 
به سهولت  انتخاب ممکن،  بهترين  »اين  آنکه  آورد« و دوم  به عمل  خود 
تشخيص داده مي شود و جز در موارد استثنايی، امکان تحقق آن در همه حال 

وجود دارد« )عباسپور 1390: 6(. 
تفکر اراده گرايی كه در نظريه كنش پارسونز مطرح می شود، نقش فعال 
و هدف دار كنش گران را در موقعيت های اجتماعی نشان می دهد. به نظر او، 
كنش گران ذهن و آگاهی دارند و به همين دليل در زندگی اجتماعی با سنجش 
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و ارزيابی موقعيت ها به تصميم گيری و گزينش های فردی مبادرت می ورزند. 
اين تصميم گيری ها هر چند به خاطر دخالت ساختارهای الزام آور فرهنگی 
ـ مانند هنجارها و ارزش های اجتماعی ـ تا اندازه ای محدود مي شوند، اما 
تأثير اراده ـ به نسبِت ـ آزادی فردی را در امور اجتماعی شان نشان می دهد 

)ريتزر1379: 587(. 

ــه موضوع انتخاب عقالنی  ــتری ب نظريات تلفيقی معاصر با وضوح بيش
ــت. در اين نوع  ــی از آن هاس ــاختاربندی گيدنز يک ــه  س ــد. نظري پرداخته ان
جامعه شناسی، گزينش خود را در ديالکتيک عامليت- ساختار جلوه گر ساخته 
است. به اعتقاد گيدنز، ساختارها و عوامل انسانی دو پديده جدا از هم نيستند، 
ــاختارها زمينه اجتماعی عملکرد كنش گران را به وجود  بلکه از يک سو، س
می آورند و از سوی ديگر، عوامل انسانی با كنش های به نسبت آگاهانه شان، 
ــرايط بازتوليد ساختارها را فراهم می كنند. به عبارت ديگر، گيدنز عامل و  ش
ساختار را دو روی يک سکه می داند. وی هم به نقش محدودكننده ساختارها 
اشاره دارد و هم نقش فعال و خالق كنش گران در شکل گيری و تعديل اين 

ساختارها را می پذيرد )همان: 701-707(.
بورديو نيز بحث مشابهی را مطرح می كند كه به گفته اسکات لش، شايد 
بيش از هر كس ديگر در گشودن گره از مسئله رابطه ساختار و عامليت 
سهم دارد. او برای دوری جستن از تعارض عينيت گرايانه و ذهنيت گرايانه 
بر عملکرد تأكيد می كند؛ مسئله ای كه به نظر او پيامد رابطه ديالکتيکی ميان 
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اين گونه مباحث را در نظريه   ساختار و عامليت است )ريتزر 1379: 716(. 
جامعه شناسی وجودی نيز، با تأكيد بيشتری بر عوامل انسانی می توان مشاهده 
كرد )عباسپور1390: 7(. در نظريه انتخاب عقالنی به دليل تأكيد بسياری كه بر 
فرديت و عقالنيت می شود، می توان با اطمينان گفت كه بين ماهيت مدرنيته 
و اين نظريه پيوند و رابطه وجود دارد )همان: 87(. نگاه گزينش عقالنی را 
می توان در مسائل مختلف از جمله در حوزه دين صادق دانست. به عبارت 
ديگر، انعکاس ديدگاه انتخاب عقالنی در حوزه تئوری های مربوط به دنيای 
مادی، تا حدی خود را در نظريه  انتخاب عقالنی در دين منعکس كرده است.
بر پيش فرض هايی  نمادگرايانی همچون گيرتز و برگر آراء خويش را 
درباره معناداری و نظم جاری در جهان استوار ساخته اند )شجاعی زند 1380: 
برای  مبنايی  دين  باشد.  مؤثر  انسانی  كنش های  در  می تواند  كه   )67-69

يا  در دوره جديد  معنا می دهد.  آن ها  رفتار  به  كه  است  انسانی  كنش های 
مدرن وضعيت دين تا حدی نسبت به گذشته تغيير كرده است؛ برگر ويژگي 
به  »بازاردين«  براي دين مي داند.  را مسئله اي جدي  متکثر وضعيت مدرن 
ظهور آنچه وي تأثيرات برآمده از وضعيت متکثر می نامد، منجر می شود. 
دين در وضعيت متکثر تحميل پذير نيست و بايد بازاريابي شود و از آنجا 
كه عرضه كاال به مصرف كنندگاني كه مجبور به مصرف نيستند، بدون در 
نظرگرفتن نظر آن ها درباره آن كاال تقريبا غيرممکن است، محتويات دين 
البته منظور اين نيست كه  نيز با سليقه مصرف كنندگان وفق داده مي شود. 
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نظر  به  تعيين مي كند.  را  ترجيحات مصرف كنندگان محتويات اصلي دين 
برگر اين ترجيحات، نيروي تغييرند بدون آنکه جهت تغيير را تعيين كنند 
)برگروديگران 1386: 88(. بنابراين دين برای جذب متقاضی می بايست فوايدی 

را عرضه سازد كه افراد به خاطر آن ها به دين روی آورند. 
با توجه به اين توضيحات می توان كنش ابزاری نسبت به حجاب را نوعی 
منفعت طلبی يا نگاه ابزارگونه برخوردار دانست؛  در اين معنا حجاب ـ به 
خودی خودـ  برای كنش گر هدف نيست، بلکه ابزاری است كه پذيرش و يا 
رد آن فرد را به خواسته هايش می رساند. بنابراين حجاب گونه عملی از انواع 

عقالنيت كالبرگ است )ديلينی، 1390: 208(. 
براساس ديدگاه چلبی، كنش ابزاری را می توان شامل 6 مؤلفه دانست؛ 
محاسبه، هماهنگی، يادگيری، كسب پايگاه، مشاركت اجتماعی و پذيرش 
و تأييد اجتماعی. هر يک از اين مؤلفه ها با توجه به گزينش عقالنی افراد 
به عنوان ابزارهايی براي رسيدن به اهداف منظور در نظر گرفته می شوند. 
در كنش ابزاری، كنش گر ضمن محاسبه و هماهنگی قبلی عمل و تجربه 
می كند. محاسبه، هسته كنش ابزاری است كه به صورت فرايند نمادی، خود 
را در ذهن پنهان می سازد. محاسبه حاوی برآورد، انتخاب و طراحی كنش 
است.  در حال  آينده  نمادی  برون  يابی  محاسبه  است.  آينده  در  اجرا  برای 
هماهنگی، حاوی تقسيم كار، تشريک مساعی و همگامی با ديگران برای 
افزايش بهره وری كار است. يادگيری، تغيير در رفتار است كه در اثر عمل و 
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يا تجربه حاصل می شود. با افزايش يادگيری، هوشمندی و نقشه شناختی نيز 
گسترش می يابد و به اين ترتيب كنش گر با الگوريتم ها و راه حل های انتزاعی 
از پيش تعيين شده مجهز می شود )چلبی 1384: 257 و 258(. منظور از 
كسب پايگاه، جايی است كه هركس در ساخت اجتماعی اشغال می كند )بيرو: 
1380(. كرونباخ در طبقه بندی نيازها، نياز به تأييد و تحسين همگنان را مطرح 

می كند )رحيمی نيک 1374: 21(. نيازهای اجتماعی شامل نياز به معاشرت، كسب 
تأييد ديگران، مبادله و تعاون اند )رفعت جاه 1386: 114(. در موضوع حجاب نيز 
به عنوان نوعی كنش، می توان 6 مؤلفه  مذكور را در نظر گرفت كه افراد بر 

اساس آن نسبت به پذيرش يا رد حجاب اقدام می كنند.

4-3- سبک کنش ارزشی نسبت به حجاب 

كنش ارزشی، رفتاري است كه بدون اعتنا به پيامدهاي پيش بينی كننده 
با اخالص  فرد  دراين حالت،  الهام می گيرد.  كارگزار  اعتقاد  از  تنها  عمل، 
كامل، خود را در خدمت يک ارزش يا يک آرمان از سنخ دينی، سياسی 
و ... قرارمی دهد )فروند 1362: 115(. به عبارت ديگر، كنش ارزشي عبارت 
است از كنش هايی كه برحسب جهت گيري نسبت به يک ارزش انتزاعی 
طبقه بندي شده اند، شامل اعتقاد آگاهانه به ارزش انتزاعی رفتارهاي مذهبی، 
اخالقی، زيبايی شناسی و اشکال ديگر رفتار كه به طوركلی به خاطر خويش 
و مستقل از هرگونه پيش بينی موقعيت هاي خارجی شکل می گيرد )وبر 1368: 
3(. بنابراين اين نوع كنش، شامل عقالنيت جوهری است. عقالنيت جوهری 
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روشی را تعيين می كند كه مبتنی بر نظامی ارزشی است كه در آن، رفتارهای 
فردی محدود شده اند. اين گونه عقالنيت منحصر به جوامع غربی نبوده و 
فرافرهنگی و فراتاريخی است و در هر جامعه ای كه اصول ارزشی مستحکمی 

حاكم باشد، وجود دارد )ديلينی، 1390: 209(.
از نظر گيدنز، تقسيم بندی اساسی در جامعه شناسی و نظريه های اجتماعی 
دارد؛ رويکرد  اجتماعی وجود  تحليل  به  ميان دو رويکرد  كه  همان است 
نيت ها،  و  مقاصد  افراد،  به  اول  رويکرد  محور.  ساختار  و  محور  عامل 
انگيزه ها و باورها به منزله عوامل شکل دهنده به حيات اجتماعی توجه دارد. 
رويکرد دوم برای تبيين زندگی فردی و اجتماعی بر فرايندهايی همچون 
پويش های سازمانی يا طبقاتی تأكيد دارد. نظارت بازانديشه بر كنش، دال 
پور 1387: 384(.  )جالئی  انسانی است  رفتار  يا هدفمند  نيت مند  بر خصلت 
پست مدرنيست ها افراد و گروه ها را به نوسازی الگوهای ارزشی شان تشويق 
و از وقوع چنين نوسازی هايی استقبال می كنند. اين نوسازی ها منجر به تنوع، 
اصول  وانهادن  از  افراد  ترس  و  الگوگذاری شخصی  شده  و  التقاط گرايی 
سنتی به حداقل می رسد )گيبينز و ريمر 1384: 133(. در چند سده اخير و به 
ويژه چند دهه اخير تغييری از ارزش های دينی به سمت ارزش های سکوالر 
راستا  اين  در  كه  نظرياتی  مي شود.  احساس  مختلف جهان  در كشورهای 
وجود دارند، عواملي هم چون تنوع وتکثرفرهنگي، رشدوتوسعه اقتصادي 
واجتماعي،گسترش روحيه علمي و عقالنيت رابه عنوان تغييراتي ساختاري 
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كه  عاملي  مي شوند.  وقوع جريان سکوالريزاسيون  باعث  كه  مي كنند  ذكر 
در بيشتر اين نظريات به  عنوان عّلت  موجده جريان سکوالريزاسيون بيان 
 .)2  :1390 بهابادی  رفيعی  و  )طالبان  است  جوامع  نوسازي  و  توسعه  مي شود، 
بنابراين كنش ارزشی نسبت به حجاب را می توان برانگيخته از نوعی اعتقاد 

دانست كه فرد بر مبنای آن به پذيرش و يا رد حجاب می پردازد.
به نظر رونالد اينگلهارت كنش ارزشی دو مولفه ی دينی و سکوالر دارد 
)ملکی 1375: 12(. ارزش های دينی شامل ارزش های متافيزيکی و اخالقی است 

كه مبنايی برای انديشيدن و عمل كردن در همه موقعيت هايی هستند كه فرد 
بايد قضاوت اخالقی كند و يا راهنمای تصميم گيری افراد در موقعيت هايی 
هستند كه فرد با مسائل وجودی درگير می شود )فاضلی 1382: 92(. ارزش های 
سکوالر طرفدار و مروج حذف يا بی اعتنايی و به حاشيه راندن نقش دين 
)ربانی گلپايگانی 1379: 11-40(.  انسان هستند  اجتماعی  در حيات سياسی و 
ارزش های سکوالر بيشتر مبتنی بر فردگرايی اند و به نقش عامليت در كنار 
ساختار توجه بيشتری مي كنند. بنابرين ارزش های سکوالر را می توان تا حدی 
پشتوانه  رد حجاب و نگرش دينی را پشتوانه پذيرش يا تأييد آن دانست 
)اينگلهارت 1373: 73(. اينگلهارت خيزشی از ارزش های دينی به سکوالر را 

نشان می دهد. وی به طور مشخص به رابطه  بين توسعه يافتگي و دينداري 
باور دارد كه نوسازي، شرايط  او  نيز آن را آزموده است.  پرداخته و خود 
زندگي بيشتر مردم را عوض مي كند و از آسيب پذيري  شان در مقابل خطرات 
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ناگهاني و پيش بيني نشده مي كاهد )اينگلهارت و نوريس 1387: 35(. اينگلهارت 
معتقد است كه فروكاهي اهميت ارزش هاي ديني در كشورهاي پساصنعتي 
به نوبه خود از مشاركت منظم در اعمال ديني كه نمونه آن شركت در مراسم 
عبادي و انجام منظم نماز يامراقبه می باشد،كاسته است )همان: 43(. ويلسون 
تصريح می كند كه باصنعتي تر شدن جوامع در حال توسعه، فشارهاي مشابهي 
در جهت سکوالريزاسيون يا كاستن از معنا و اهميت دين در عملکرد نظام 

.(Wilson 1987: 170) اجتماعی به اين جوامع وارد خواهد آمد
ــور و  ــعه و رفاه مادي، ش ــتيوبروس ضمن تأكيد بر اين نکته كه توس اس
ــت، بر اين باورند كه اين  حرارت مذهبي در دنياي مدرن را كاهش داده اس
ــادي صدق مي كند )طالبان  ــنت هاي ديني تا حد زي مطلب در مورد اغلب س
ــد مي كند كه علم و  ــروس بر اين نکته نيز تأكي ــادی 1390: 5(. ب ــی بهاب و رفيع

ــت، بلکه فرضيات  ــان مدرن را ملحد نکرده اس فناوري به خودي خود، انس
ــر را كمتر از  ــان معاص ــود، انس ــي   اش كه در عقالنيت خالصه مي ش زيربناي
  .(Bruce 2002: 25)ــت ــتعد پذيرش انگاره هاي الهي ساخته اس پيشينيان مس
در مجموع، نظريه هاي سکوالريزاسيون كه درباره دين و نقش آن در جامعه 
ــده اند، شرايطي ر ابيان كرده اندكه با دستيابي به آن ها، دين و   نوين تئوريزه  ش

نقش آن در دنياي جديد هر روز كم رنگ تر خواهدشد )همان(.
طبق نظرات گفته شده می توان دو نوع مولفه كنش ارزشی را در ارتباط با 
سبک كنش ارزشی نسبت به حجاب در نظر گرفت، به اين معنا كه در سبک 
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كنش ارزشی به حجاب، ارزش های دينی و سکوالر هر يک چه تأثيراتی در 
نگرش نسبت به حجاب و ميزان رعايت آن دارند؟

4-4- سبک کنش سنتی نسبت به حجاب 

در كنش سنتی، كنش های افراد جهت گيري سنتی داشته و بر عادت های 
ديرپا مبتنی است )وبر1368: 39(. رفتار سنتی اغلب مبتنی بر يک رفتار ماشينی 
و اطاعت ناآگاهانه از سنن اجتماعی و بدين ترتيب شامل عناصر نامفهوم 
است )فروند 1362: 113(. در اين نوع كنش هم هدفی كه فرد دنبال می كند 
و هم راه هايی كه برای رسيدن به هدف برمی گزيند، تنها بر اساس سنت 
شکل گرفته است نه عقل )تنهايی 1374: 293(. كنشی كه عادت ها، عرف ها 
يا باورهايي كه طبيعت ثانوِي فاعل را تشکيل می دهند، برمی خيزد وفاعل 
او  در  اثر ممارست هاي طوالنی  در   انگيزه  بازتاب هايی كه  به  فقط  كنش 
ريشه دوانيده اند، عمل می كند. در همين راستا، بورديو عادت واره ها را منشأ 
كنش می داند. منظور از عادت واره، مجموعه طرح واره هايی است كه يک 
با  برخورد  اساس  بر  بعد  به  تولد  ابتدای  از  خود  زندگی  طول  در  انسان 
محيط های مختلف مانند خانواده، رسانه ها، نهادهای آموزش و پرورش و 
گروه همساالن كسب می كند. اين طرح واره ها مانند: چگونه غذا خوردن، 
چگونه لباس پوشيدن، چگونگی ارتباطات اجتماعی، ذوقيات و مشغوليات 
عادت واره هايی  انسان ها  از  يک  هر  در   .)93  :1380 )بورديو  می باشند  انسان 
وجود دارد كه در طول زندگی آن ها ساخته می شوند )همان: 56(. عادت واره ها 
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الگويی هستند برای طبقه بندی و تقسيم بندی براساس نگرش ها و سليقه ها. 
عادت واره ها همچنين ميان آنچه خوب است و آنچه بد است، آنچه ممتاز 
است و آنچه معمولی است و ... تفاوت می گذارد. البته اين موارد نزد افراد و 
طبقات متفاوت يکسان نيست )همان(. در مجموع، تئوری كنشی ای كه بورديو 
در قالب مفهوم عادت واره مطرح می كند، به اين معناست كه كنش ها مبتنی بر 
آمادگی و استعدادهای كسب شده هستند و مبتني بر قصد نيستند؛براي مثال 
»بازيگر، نظربه اينکه قاعده مندی يک بازی را عميقاً درونی كرده است، نيازی 
به دانستن آگاهانه آنچه كه انجام می دهد، برای انجام كار، ندارد.« )همان:246(. 
اهميت اين بحث در آن است كه طبق نظريه بورديو، نيروی محركه اعمال و 
رفتار روزمره هر فرد، عادت واره های اوست (Monadi 2009: 96) و تفاوت 
در عادت واره هاست كه تفاوت در رفتارها و عقايد ميان افراد يا گروه ها را 
باعث می شود، چرا كه در صورت وجود عادت واره های مشترك بين افراد، 
گروه و طبقه شکل می گيرد )بورديو 1380: 37(. در اينجا الزم است به اين 
موضوع اشاره شود كه عادت واره ها، عمل را نه به صورت تحميل بلکه به 
صورت يک ضرورت منطقی پيش می برد )همان: 300(. تأثير عادت واره ها در 
اعمال شخص به صورتي است كه گويا شخص از نوعی محاسبه عقالنی و 
يا قاعده ای تبعيت كرده است )همان(. بدين معنا، كنش سنتی حجاب ناشی از 

نوعی عادت كنش است كه در اثر تکرار در فرد درونی شده است. 
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كنش سنتی براساس ديدگاه چلبی چهار مؤلفه درونی كردن گذشته، تقليد، 
وفاداری و مراجعه به گذشته و عرف تاريخی را شامل مي شود. بدين ترتيب 
می توان گفت كنش سنتی نسبت به حجاب نيز همين مؤلفه ها را دارد و فرد با 
توجه به اين ابعاد، اقدام به پذيرش و يا رد حجاب می كند. درونی كردن، خود 
جلوه ای از كنش سنتی است؛ نوعی حفظ كردن و به خاطر سپردن كه در 
بطن احساسات به نسبت عميق و اجتماعی برانگيخته شده صورت می گيرد. 
تقليد، شکل آشکار كنش سنتی است و َصرف انرژی برای تکرار گذشته در 
حال است. وفاداری فی نفسه مسبوق به گذشته است كه پس از آشنايی با 
ديگران و آثار آن ها ظاهر می شود. وفاداری موجب آشنايی نمی شود بلکه 
به  ناظر  وفاداری  اساساً  بنابراين  وفاداری می  شود.  آشنايی سبب  برعکس، 
گذشته است هر چند ادامه و بسط آن به آينده نيز سرايت كند. مراجعه به 
گذشته، نمودی از كنش سنتی و بازگشتی نمادی به گذشته و رجوع عاطفی 

به ميراث تاريخی جامعه است )چلبی 1384: 257(. 

4-5- سبک کنش عاطفی نسبت به حجاب 

كنش های عاطفی، كنش هايی هستند كه برحسب جهت گيري هاي انفعالی 
و به خصوص عاطفی ـ كه ازطريق تأثيرپذيري ويژه وحالت هاي احساسی 
عاطفی  رفتار  )وبر 1368: 3(  می گردند  طبقه بندي  ـ  می شود  تعيين  كنش گر 
شامل عناصر نامفهوم از سنخ غريزي، حسی، تأثيري و يا هيجانی است كه 
بايد از راه روان شناسی يا روان كاوي تبيين شود )فروند1362: 114(. بنابراين در 
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نزد وبر، كنش انفعالی يا عاطفی عبارت است از كنشی كه بدون  و اسطه ناشی 
از حال وجدانی يا خلق فاعل است )ريمون 1377: 567(. كوزر آن را رفتاري 
)كوزر  به چشم می خورد، می داند  در حالت عاطفی كنش گر  كه  احساسی 
1386: 300(. پس به نوعی می توان فرد را در انجام دادن اين كنش، منفعل تر از 

ساير حالت ها ديد. در اين نوع كنش، استدالل مدنظر نيست ]بلکه[ تنها عمل 
و فعاليت كنش گر مورد عالقه و توجه است )تنهايی 1374: 293(.

پارتو مي گويد: »آنچه ما انسان ها، از حاالت ظاهرِي رفتار و كردار هم 
مي بينيم و از حرف هاي همديگر مي شنويم )مشتقات( با واقعيات پشت پرده  
آن ها )ته نشست ها( متفاوت است«. در واقع او به وجود يک رياي سيستمي 
سراسر  در  پارتو  كلي  پيام  است.  معتقد  اجتماع  افراد  گويش  و  رفتار  در 
رساله اش اين است كه »افکار را زياد جدي نگيريد، بلکه كنکاش ژرف تري 
كنيد تا به سرچشمه هاي واقعي كنش هاي آن ها دست يابيد« )كوزر 517:1386(. 
بر اين مبنا وی به بررسی كنش منطقی و غيرمنطقی پرداخته و ميان آن ها تميز 
قائل می شود. پارتو كنش هايي را منطقي مي داند كه وسايلي متناسب با اهداف 
را به كار برده و وسايل كار آن ها با هدف هاي مورد انتظارشان پيوندي منطقي 
داشته باشد )كوزر 1386(. وی ساير انواع كنش را غيرمنطقی می داند كه البته 
مقصود از آن بي منطقي نيست )ريمون، 1377: 463(. پارتو با بررسي نمونه هاي 
متعدد در تاريخ گذشته و معاصر چنين نتيجه مي گيرد كه نظام هاي اعتقادي 
غيرعلمي به ندرت تعيين كننده كنش بشري بوده اند، بلکه بيشتر احساسات 
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ريشه دار انساني كه در اين اعتقادات متبلورند، انسان را به كنش واداشته اند. 
او چنين استدالل مي كند كه اگر چه انسان ها معموال منطقي عمل نمي كنند، 
اما گرايش شديدي به منطقي جلوه دادن رفتارشان دارند )ريمون 1377(. پارتو 
كنش هاي غيرمنطقي را به شيوه اي منطقي بررسي مي كند. از نظر او هدف 
جامعه شناس در بررسي رفتارهاي غيرمنطقي، جست وجوي حقيقت است نه 

جست وجوي فايده )ريمون 1377(.
مؤلفه های كنش عاطفی عبارت اند از عالقه و دلبستگی، ترس و اجبار، 
دارد؛  مشخصه  دو  دلبستگی  و  عالقه  جنسی.  جاذبه  و  خودنمايی  به  نياز 
نخست، ارزيابی مثبت و توجه و احترام زياد به مرجع آن و دوم، فرض بر 
اينکه مرجع شبيه به خودمان است )فرگاس 1373: 26(. ترس و اجبار، واكنش 
هيجانی درونی است كه در مخاطب به دنبال تجربه يا حس محتوی، موقعيت 
و حالت وحشتناك و هراس انگيز رخ می دهد. منظور از نياز به خودنمايی 
ظاهری يعنی طرف توجه قرار گرفتن، روی ديگران تأثير گذاردن، ديگران 
 .)21  :1374 )رحيمی نيک  برانگيختن  را  آن ها  كنجکاوی  و  كردن  تحريک  را 
گرايش جنسی بسيار پيچيده تر از آن است كه بتوان آن را كاماًل به خصايل 
زيست شناختی نسبت داد. گرايش جنسی را بايد براساس معانی اجتماعی ای 
كه آدميان بدان نسبت می دهند، درك كرد. هنجارهای جذابيت جنسی بيشتر 
روی ظاهر فيزيکی زنان متمركز است تا مردان )گيدنز 1385: 186-184(. اين 

مؤلفه ها نسبت به كنش حجاب نيز به همين ترتيب مطرح می شوند.
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4-6- رابطه مصرف رسانه ای با سبک کنشی نسبت به حجاب 

همان طور كه پيش تر گفته شد، امروزه نيت و انگيزه كنش گران در قبول 
از  يافته است.  اهميت بسزايی  ميزان رعايت آن، نقش و  يا رد حجاب و 
سوی ديگر، اين نيات و انگيزه ها خود را در قالب عاليق، ترجيحات و يا 
امروزه  كه  بنابراين می توان گفت  متجلی می سازند.  همان »سبک زندگی« 
زنان با مقوله حجاب، بيشتر به عنوان نوعی از سبک زندگی مورد عالقه خود 
برخورد می كنند. چنين امری نقش مصرف گرايی و مد را به خوبی آشکار 

می سازد. 
سبک زندگی، امروزه به امری عادی و رايج تبديل شده است: »... دردهه 
چارچوب هاي  بدون  يعنی  اجتماعی،  وهويت  زندگی  سبک  بدون  اخير 
مشخصی كه شباهت ها و تفاوت ها را آشکارمی سازد، افراد يک جامعه امکان 
بر قراري ارتباطی معنادار و پايدار را ميان خود نخواهند داشت« )آقابخشی1391: 
2(. بنابراين می توان انتظار داشت، هركس نوع خاصي از سبک زندگی داشته 
باشد. سبک زندگی برای توصيف شرايط زندگی انسان استفاده می شود و 
مجموعه ای از طرز تلقی ها، ارزش ها، شيوه های رفتار، حالت ها و سليقه ها در 
هر چيزی را در برمی گيرد. اين امر با مصرف كردن كاالهای مادی و معنوی، 
نمود عينی تری به خود گرفت و ادبيات جديدی با عنوان سبک زندگی وارد 

عرصه جامعه شناسی شد )اباذری و چاوشيان 1381: 6و7(.
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به باور گيدنز، سبک زندگی در دنيای معاصر اهميت زيادی پيدا كرده و 
سنت نيز بيش از گذشته معنای خود را از دست داده است و زندگی روزانه 
افراد بيشتر تحت تأثير ديالکتيک امر محلی و امر جهانی شکل می گيرد و 
بيشتر افراد مجبورند از ميان مجموعه انتخاب ها، چيزهايی را گزينش كنند 

)گيدنز 1385: 129-119(.

بورديو به تحليل انتخاب هاي سبک زندگی پرداخته و آنرا از اين جهت با 
اهميت دانسته كه تمايزات اجتماعی و ساختاري در دهه اخيِر مدرنيته به طور 
روزافزونی از رهگذر صور فرهنگی بيان می شوند )آقابخشی، 1391: 6(. بورديو 
با مفهوم »فضاي اجتماعي« سبک هاي زندگي مختلف را نشان مي دهد. فضاي 
اجتماعي بر مبناي سرمايه ساخته مي شود. هرقدر سرمايه فرد بيشتر باشد، در 
فضاي اجتماعي در موقعيت باالتري قرار مي گيرد. بورديو استدالل مي كند 
افرادی كه در يک فضاي اجتماعي قرار دارند، مشابهت هاي بسياری دارند؛ 
حتي اگر هرگز يکديگر را نديده باشند. به عبارت ديگر، مردمي كه در فضاي 
دارند  مشابهی  زندگي  سبک هاي  و  ذائقه ها  دارند،  قرار  مشابهي  اجتماعي 
)همان: 35(. بنابراين طبق نظر بورديو، سبک زندگی برايندی از عادت واره ها از 

يک سو و انواع سرمايه های در دسترس از سوی ديگر است. 
سبک زندگی را می توان متأثر از منابع مختلفی دانست كه هر يک شيوه های 
منابع  اين  مهم ترين  از جمله  ترويج می دهند؛  را  رفتار و سبک  از  متفاوتی 
رسانه های جهانی است كه بيشتر در قالب ماهواره و اينترنت قرار می گيرند. 
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اينکه فرايند  با  ارتباطی و ماهواره ها  با فرايند جهانی شدن، شبکه های 
يکسان سازی فرهنگ جهانی را دنبال می كردند در عين حال موجب خلق 
تمايزات گوناگون ميان »نشان دادن خود از ديگری« شدند )خواجه نوری 1384: 
6و 7(. اين سبک های زندگی جديد  ـ كه مولود دوران مدرنيته اند و به وسيله 

رسانه های ارتباطی و اطالعاتی در سرتاسر جهان تبليغ می شوند ـ اغلب با 
سبک های سنتی زندگی دچار چالش می شوند. در جوامع مسلمان نيز اين 
]اين جوامع[  از يک سو  زيرا  می شوند،  دنبال  بيشتری  با شدت  چالش ها 
فرهنگی اسالمی دارند كه آداب ويژه ای را خواستار است و از سوی ديگر، 
فرهنگ ملی و سنتی آن ها نيز اغلب با سبک های جديد زندگیـ  كه از طريق 
ماهواره ها و رسانه های جمعی و ... تبليغ می شود ـ  مغاير است. به همين 
دليل است كه برخی از زنان كشورهای مسلمان به علت پيروی از سبک های 
جديد زندگی، اغلب به سبک های سنتی و دينی كشورشان گرايشی ندارند. 
در واقع اين زنان، سبک متفاوت زندگی خويش را برای ديگران به نمايش 

می گذارند )همان(.
سبک زندگی با هويت فردی در ارتباط است. برخی از نظريه پردازان بر 
نقش سبک زندگی در خلق هويت های فردی و جمعی افراد تأكيد كرده اند 
به  معاصر  جامعه شناسی  جهت گيري   .(Lamont & Molnar 2001: 31-45)

فعاليت هاي سبک  و  افزايش حوزه مصرف  به  رو  اهميت  پذيرش  سمت 
زندگی در شکل  دادن به هويت شخصی وجمعی است )گيدنز 1385: 119(. 
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با توجه به خود در كار كولي، خود در يک ارتباط ديالکتيکي بين فرد 
و جمع شکل مي گيرد. در نظر وي مفهوم خودآينه سان ازسه عنصر اصلي 
ساخته مي شود؛ نخست، ظاهر ما در نزد ديگران چگونه است. دوم،ديگران 
در مورد ظاهر ما چه قضاوتي دارند و سوم اين كه چه احساسي ازخود براي 
ما پديد مي آيد (Coser2008). بنابراين مي توان به تأثير نقش سطوح كالن و 
خرد روی بدن توجه كرد. زيمل در مقاله  »مد« داليل تعدد تغيير مد )همچون 
پوشاك، آشپزي، هنر و معماري( در فرهنگ مدرن را بررسي كرده و نتيجه 
مي گيرد كه مردم سريع تر به مدهاي جديد و متفاوت جذب مي شوند، زيرا 
به نظر زيمل، در  به هويّت شخصي متمايز خود شکل دهند.  مي خواهند 
جوامع اوليه، افراد هويّت خود را از گروه مي گرفتند. از اين رو بسيار همگن 
بودند، اما در جوامع مدرن، فرآيند هويّت يابي فردي شده است. به نظر زيمل 
در شهرهاي بزرگ، شخص مصرف مي كند تا هويتي را كه دوست دارد، براي 
خود بسازد )باكاك 1381: 26(. كاستلز نيز معتقد است كه فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی جديد همچون اينترنت در عصر جديد  در هويت افراد اثر قاطع 
دارد )كاستلز 1384: ج1، 51-49(. از نظر گيدنز،خود آرايی وتزيين خويشتن با 
پويايی شخصيت مرتبط است. در اين معنا پوشاك عالوه بر آن كه وسيله 
مهمی براي پنهان يا آشکارسازي وجوه مختلف زندگی شخصی است، نوعی 
وسيله  خودنمايی نيز محسوب می شود؛ چرا كه لباس آداب و اصول رايج 
را به هويت شخصی پيوند می زند )گيدنز 1385: 95(. فريدمن معتقد است كه 
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فناوری های فراملی برای هويت و فرهنگ بومی و محلی تهديدهايی را به 
مطالعات  فريدمن، 1999: 29(.  از  نقل  به  )Ritzer 2010: 119؛  می آورند  وجود 
داخلی و خارجی نيز حاكی از اثر اين فناوری ها در تغيير هويت افراد است 
)Armfild & Holbert 2003: 129-144؛ مقدس و خواجه نوری 1384: 32-5؛ خواجه 

نوری 1385(.

بخشی از سبک زندگی مربوط به نحوه  مصرف است. وبر در بحث از 
طبقه، ايده ماركس را مبني بر تمايز طبقات اجتماعي بر مبناي توليد مي پذيرد، 
اما مفهوم »مصرف« را نيز به آن مي افزايد. در اين صورت مي توان گفت، 
همان طور كه ماركس در قرن نوزدهم جامعه را بر مبناي توليد طبقه بندي كرد، 
وبر در قرن بيستم طبقه را براساس مصرف بخش بندي كرد )فاضلي 1382: 
21(. تأكيد بر مصرف گرايي موجب توجه بيشتر به لذت و خوشي و درنتيجه 

دگرگوني در ادراك از بدن شده است (Aronson1984) . نوع پوشش به عنوان 
سبکی از مصرف از مؤلفه های مهم مصرف است. مسئله ی پوشش به شکل 
اجتناب ناپذيری با مسئله ی بدن مرتبط است. همچنين پوشش عناصر متفاوتی 
از هويت های مردم را به نمايش می گذارد (Jenkins 1996: 4) به گفته گيدنز 
»... پوشاك عالوه بر آنکه وسيله  مهمي براي پنهان سازي يا آشکار سازي 
وجوه مختلف زندگي شخصي است، نوعي وسيله خود نمايي نيز محسوب 
مي شود؛ چراكه لباس، آداب واصول رايج را به هويت شخصي پيوندمي زند« 

)گيدنز 1385: 95(.
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فرايند  در  مهم  مباحث  از  يکی  آن  از  ناشی  هويت  و  بدن  مسئله  ی 
مّد  جهانی شدن  فرايند  به  معطوف  ديــدگاه های  در  كه  است  بازانديشانه 
نظر قرار می گيرد (Longman 2003: 225&226). توجــه به بدن در جوامعی 
كه تحت تأثير فرايند جهــانی شدن قرار گرفته اند، گستــرش زيادی يافته 
(Mirza 2009: 66&67) و فراتر از مباحث سالمت، بهداشت و ابعاد پزشکی 

آن به مباحث فرهنگی تبديل می شود )به نقل از خواجه نوری 1391: 8(. به باور 
گيدنز، برای شراكت برابر با ديگران در توليد روابط اجتماعی، بايد مدام بر 
بدن خود نظارت داشت )گيدنز 1385: 86 و 87( كه در نتيجه آن، بدن به ابزاری 
 .(Nettleton 1998: 7) هويت ساز در جريان تعامالت اجتماعی تبديل می  شود
بودريار معتقد است كه متِن درون رسانه های جمعی در قرن بيست و يکم از 
يک الگوی تکراری نمايش شکل بدن حمايت می كند. تقويت پيام های بدنی 
نيز با انتشار داستان ها درباره ستارگان فيلم، تلويزيون، اخبار در روزنامه های 
صبح و شبکه  جهانی وب، راديو و مطالب چاپ شده درباره مشاهير انجام 
فدرستون معتقد است كه در درون  می شود )ويکز و گانتر 2005: 208-211(. 
از  كثيری  تعداد  تلويزيون  و  فشارهای عمومی  تبليغات،  فرهنگ مصرفی، 
تصاوير بدنی سبک وار را فراهم می كند. به عالوه، رسانه های عمومی مدام به 
مزايای آرايش بدن تأكيد می كنند. در رسانه ها برای ارائه تصاوير از بدن های 
زيبا، از ستارگان و افراد مشهور استفاده می شود )اديبی سده و عليزاده 1390: 4(. 
بنابراين بدن ومديريت بر آن، در هويت اجتماعي فرد اثر مي گذارد. درواقع، 
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در مدرنيته ي متأخر بدن افراد مولّد هويت متمايز بين آن ها شده است تاجايي 
كه فوكو معتقد است انسان مدرن كسي است كه مي كوشد هويت خود را 
باز آفريند )احمدی 1386: 68(. بورديو با در نظر گرفتن بدن به عنوان يک 
سرمايه  فيزيکي، هويت هاي افراد را با ارزش هاي اجتماعي منطبق با اندازه، 
شکل وظاهر بدني مرتبط مي سازد )همان: 14(. بدن تجسم و تبلور شرايط 
 .(Cash & et al 1997: 433) اجتمــاعی ای است كه فرد را احاطه كرده است
گيدنز بدن را در ارتباط با هويت و خود قرار مي دهد و بر اين باور است كه 
افراد از بدن هايشان براي شکل دادن به هويت شخصي شان استفاده مي كنند. 
همچنين بدن درنظر وي ابزاري است كه به وسيله آن افراد با اوضاع، احوال و 
كنش هاي ديگر افراد برخورد مي كنند وعرصه اي براي توليد روابط اجتماعي 
است (Giddens 2006). به نظر گيدنز در تعامالت اجتماعی افراد با يکديگر 
برخی از وجوه بدن موجب تمايز فرد از ديگران می شود. وی اين وجوه 
بر همه  »نمای ظاهری بدن مشتمل  ... می نامد:  نمای ظاهری، كردار و  را 
ويژگی های ظاهری ديدني، از جمله طرز پوشش و آرايش است كه به طور 
معمول به عنوان نشانه هايی برای تفسير كنش ها به كار گرفته می شوند. كردار 
مشخص كننده آن است كه افراد از نمای ظاهری خود چگونه در فعاليت های 
امروزه جنبه ظاهری  در واقع،  استفاده می كنند« )گيدنز 1385: 144(.  روزمره 
بدن برای ابراز هويت فردی بيش از وجهه  اجتماعی آن تقويت شده است 
)همان: 145(. مک كيلنی تجربه نگريستن به بدن به عنوان يک ابژه و باورهای 
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.(Mckinley 1995) حمايت كننده از اين آگاهی از بدن را شی انگاشته ناميد
اين مفهوم متشکل از سه عنصر است كه به باور صاحب نظران فمينيستی 
در تجربيات زنان از بدنشان اهميت دارد كه عبارت است از پايش يا وارسی 
بدن، درونی كردن استانداردهای فرهنگی راجع به بدن ايده آل )شرم از بدن( 
 .(Mckinley & Hyde 1996: 183) و باورهای مربوط به توانايی كنترل ظاهر و اندام
چنين نگرشی از بدن را می توان با برنامه های ارائه شده از سوی ماهواره و 
برنامه هايی كه در  با پخش  اين رسانه ها  اينترنت مرتبط دانست. در واقع، 
آن ها- به گونه مستقيم يا غيرمستقيم- حجاب را به مثابه امری سنتی و متعلق 
به دوران اسارت زن می شمارد، بر آزادی هر چه بيشتر زنان تأكيد كرده و 
داشتن حجاب دلخواه، متنوع و متفاوت را نشان دهنده سبک زندگی متفاوت 
زنان به شمار می آورند. مطالعه درباره ي تأثير برنامه های ماهواره ای و اينترنتی 

و احياناً ميزان آن، امری ضروری است. 
سبک های زندگی موجود در جامعه را می توان بر روی پيوستاری در 
نظر گرفت كه در يک سوی آن افراد متأثر از فرهنگ های غيربومی و عمدتًا 
به  وفادار  و  كاماًل سنتی  افراد  ديگر،  در سوی  و  غربی و سکوالر هستند 
آيين ها، رسوم، ارزش ها و هنجارهای جامعه  خودی هستند. البته، بيشتر مردم 
از  را  فرهنگی  عناصر  از  برخی  كه  می گيرند  قرار  پيوستار  اين  ميانه ی  در 
به  بيانی،  به  و  اخذ می كنند  از فرهنگ های ديگر  را  برخی  جامعه  خود و 
رفتار بازانديشه ای در ارتباط با ارزش ها و رسوم فرهنگی پيرامون خود )و 
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با توجه به شرايط موجود در جامعه( اقدام می كنند )خواجه نوری 1391: 11(. 
اين بازانديشی گويای نگرش و تفکر افراد در امر رعايت حجاب است: از 
آنجايي كه رعايت حجاب از نحوه نگرش افراد ناشي مي شود؛ لذا شناخت 
نگرش دانشجويان نسبت به پوشش اسالمي و عوامل مرتبط، درشکل گيري 
آن ضروري است )رجالی 1391: 2(. بسياری از زنان نيز در زندگی روزمره 
خود بدحجابی يا بی حجابی را ترويج می كنند، بدون اينکه به صورت آگاهانه 
اين  واقع،  كنند. در  مبارزه سياسی  با هنجارهای حاكم  باشند  داشته  سعی 
برای خود هستند )خواجه نوری 1391: 7(  زنان در پی سبک زندگی خاصی 
و اين خاص بودن را به شيوه ای نمادين به نمايش می گذارند، سبک هاي 
زندگی بيشتر در قالب چيزهاي ملموسی هستند كه آن ها را به اموري نمادين 
بدل می كنند؛ نمادهايی كه انعطاف پذيرند و معانی گوناگونی دارند )چاووشيان 
1381: 2(. نوع پوشش در زمره اين نمادهاست كه در ارتباط با زنان اهميت 

بيشتری دارد. اهميت روزافزون سبک زندگی، پوشش زنان را به مثابه امری 
گروه  عنوان  به  زنان  است.  نموده  بدل  متنوعی  نمايش  به صحنه   نمادين، 
اصلی مصرف كننده سبک های جديد به شمار می روند )خواجه نوری1391: 4( 
بنابراين امروزهـ  بر خالف گذشتهـ  داشتن يا نداشتن حجاب و نوع و ميزان 

آن برای بانوان، سبک متفاوت زندگی آن ها را نشان می دهد )همان(.
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از سوی ديگر، به عنوان انديشه ای در سطح خرد می توان تصوير از بدن 
را پديده ای متأثر از جنسيت دانست. بدين معنی كه مردان و زنان به گونه ای 
و  ايده آل ها  و  نموده  متفاوتی  ادراك  بدن هايشان  از  كه  اجتماعی می شوند 
ويژگی های جسمی متفاوتی را ارزشمند بدانند )رياحی 1390: 4(. فرانزويی 
بر اين باور است كه زنان به گونه ای اجتماعی می شوند كه بدن هايشان را به 
عنوان كااليی متمايز ادراك نمايند و ديگران آن را به لحاظ زيبايی شناختی 
قضاوت و ارزيابی كنند )همان(. زيمل بر اين باور است كه زنان سريع تر به 
مدهاي جديد و متفاوت جذب مي شوند، زيرا مي خواهند به هويت شخصي 
متمايز خود شکل دهند. همچنين از آنجا كه زنان در طول تاريخ موقعيت 
فرودستي داشته اند، بيشتر به  مد وابسته مي شوند (Fazeli 2003).حساسيت 
بيش از حد در مورد بدن و ظاهر آن در ميان زنان، به ويژه زنان و دختران 
(KeyvanAra, Rabbani & Zhian-  ووان در مقايسه با مردان بسيار بيشتراست
(Tiggemann & Eha Ruutel 2001؛Poor 2010. گليزر براين باور است كه زنان 

نياز روان شناختي قوي اي براي حفظ و پي گيري زيبايي و ارتقاي جذابيت 
خود دارند (Glazer:1992). مقاله گليمن بر اين مدعاست كه بدن در مدرنيته 

 .(Gimlin: 2006) متعالي نقطه كانوني هويت در نظرگرفته مي شود
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5- چارچوب نظری 
با توجه به آنچه گفته شد، حجاب را می توان به عنوان يک نوع كنش در 
نظر گرفت. براساس نظريه وبر، كنش انسانی يا اجتماعی چهار بعد ابزاری، 
ارزشی، سنتی و عاطفی دارد. طبق تعريف وبر و براساس نظريه گزينش 
ابزار  بهترين  كاربرد  برای  مبنای محاسبه عقالنی  بر  ابزاری  عقالنی، كنش 
نظريه  به  استناد  با  استوار است.  به هدف  ممکن جهت كسب و دستيابی 
چلبی و نظريه گزينش عقالنی، می توان كنش ابزاری نسبت به حجاب را 
شامل 6مؤلفه  اصلی دانست كه عبارت اند از: محاسبه، هماهنگی، يادگيری، 
كسب پايگاه، مشاركت اجتماعی و پذيرش اجتماعی. محاسبه حاوی برآورد، 
انتخاب و طراحی كنش برای اجرا در آينده است. هماهنگی حاوی تقسيم 
كار، تشريک مساعی و همگامی با ديگران برای افزايش بهره وری كار است. 

يادگيری، تغيير در رفتار است كه در اثر عمل و يا تجربه حاصل می شود.
وبر كنش ارزشی را شامل اعتقاد آگاهانه  به ارزش انتزاعی رفتارهاي 
مذهبی، اخالقی، زيبايی شناسی و اشکال ديگر رفتارـ  كه به طوركلی به خاطر 
خويش و مستقل از هرگونه پيش بينی موقعيت هاي خارجی شکل می گيرد 
ـ می داند. به نظر رونالد اينگلهارت كنش ارزشی 2 مولفه دينی و سکوالر 
دارد. ارزش های سکوالر، بيشتر مبتنی بر فردگرايی اند و به نقش عامليت در 
كنار ساختار توجه بيشتری مي كنند. بنابرين ارزش های سکوالر را می توان 
تا حدی پشتوانه رد حجاب و نگرش دينی را پشتوانه پذيرش يا تأييد آن 



43

                                           کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب 
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س

دانست. براين اساس می توان 2 نوع مولفه عمده برای سبک كنش ارزشی 
نسبت به حجاب در نظر گرفت، كه عبارت اند از ارزش های دينی براي قبول 

حجاب و ارزش های سکوالر براي رد آن.
بر  و  داشته  سنتي  افراد جهت   كنش های  سنتی،  دركنش  وبر،  گفته  به 
عادت های ديرپا مبتنی است. در همين راستا، بورديو عادت واره ها را منشأ 
كنش می داند؛ بدين معنا، كنش سنتی حجاب ناشی از نوعی عادت كنش 
است كه در اثر تکرار در فرد درونی شده است. كنش سنتی براساس ديدگاه 
تقليد، وفاداری و مراجعه به گذشته  چلبی 4 مولفه درونی كردن گذشته، 
نسبت  سنتی  كنش  كه  می توان گفت  ترتيب  بدين  دارد.  تاريخی  و عرف 
به حجاب نيز همين مؤلفه ها را دارد و فرد با توجه به اين ابعاد، اقدام به 
پذيرش و يا رد حجاب می كند. درونی كردن، نوعی حفظ كردن و به خاطر 
سپردن است كه در بطن احساسات به نسبت عميق و اجتماعِی برانگيخته 
در  تکرار گذشته  برای  انرژی  را صرف  تقليد  می گيرد. وی  شده صورت 
حال می داند. وفاداری فی نفسه مسبوق به گذشته است كه پس از آشنايی 
با ديگران و آثار آن ها ظاهر می شود. منظور از مراجعه به گذشته، بازگشتی 
نمادين به گذشته و رجوع عاطفی به ميراث تاريخی جامعه است. كنش های 
عاطفی، كنش هايی هستند كه برحسب جهت گيري هاي انفعالی و به خصوص 
عاطفی ـ كه از طريق تأثيرپذيري ويژه وحالت هاي احساسی كنش گر تعيين 
می شود ـ طبقه بندي می شوند. فرد در اين نوع كنش، منفعل تر از ساير انواع 
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كنش وبری، عمل می كند. پارتو منشأ اين نوع كنش را در غريزه هايی می داند 
كه خارج از حوزه تفکرانسانی است. براين اساس می توان مؤلفه های كنش 
عاطفی نسبت به حجاب را عبارت از عالقه و دلبستگی، ترس و اجبار، نياز 
به خودنمايی و جاذبه جنسی دانست. هر يک از اين سبک های كنش، موضع 
ميزان رعايت  به  به حجاب مشخص ساخته و منجر  را نسبت  ذهنی فرد 
حجاب در عمل می گردد،  در حالی كه براساس نظريه  سبک زندگی گيدنز، 
خود اين سبک های كنشی نيز از مصرف ماهواره و اينترنت تأثير مي پذيرند.

6-  فرضیات تحقیق 
بر اساس چارچوب نظری فوق، فرضيه های تحقيق عبارت اند از:

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف ماهواره با سبک كنش ابزاری نسبت - 
به حجاب رابطه وجود دارد. 

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف ماهواره با سبک كنش ارزشی دينی - 
نسبت به حجاب رابطه وجود دارد.

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف ماهواره با سبک كنش ارزشی سکوالر - 
نسبت به حجاب رابطه وجود دارد.

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف ماهواره با سبک كنش عاطفی نسبت - 
به حجاب رابطه وجود دارد.

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف ماهواره با سبک كنش سنتی نسبت - 
به حجاب رابطه وجود دارد.



45

                                           کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب 
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف اينترنت با سبک كنش ابزاری نسبت - 
به حجاب رابطه وجود دارد. 

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف اينترنت با سبک كنش ارزشی دينی - 
نسبت به حجاب رابطه وجود دارد.

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف اينترنت با سبک كنش ارزشی سکوالر - 
نسبت به حجاب رابطه وجود دارد.

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف اينترنت با سبک كنش عاطفی نسبت - 
به حجاب رابطه وجود دارد.

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف اينترنت با سبک كنش سنتی نسبت - 
به حجاب رابطه وجود دارد.

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف ماهواره با ميزان رعايت حجاب رابطه - 
وجود دارد. 

بين استفاده، ميزان و نوع مصرف اينترنت با ميزان رعايت حجاب رابطه - 
وجود دارد. 

بين سبک كنش نسبت به حجاب و ميزان رعايت حجاب جايز رابطه - 
وجود دارد. 
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شکل 1 : مدل نظري تحقیق س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي كنش سبك
اجتماعي نسبت به 

 حجاب

 ابزاري
 ارزشي
 سنتي
 رد عاطفي

 پذيرش

ميزان رعايت 
 جايز حجاب

مصرف، 
اينترنت و 

 ماهواره

7- روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پيمايش است. نتايج حاصل از تحقيق در نمونه، 
در پايان به كل جامعه آماری تسری و تعميم داده خواهد شد. در اين تحقيق 

از ابزار پرسش نامه همراه با مصاحبه استفاده شده است. 
جامعه  آماری اين تحقيق را زنان و دختران با دامنه سنی 22 تا 40 سال در 
سه منطقه  شهر تهران )مناطق 2، 10 و 18( تشکيل می دهند كه براساس نتايج 
1 نفر می باشند. انتخاب اين سه منطقه براساس تقسيم 

سرشماری 586070 
بندی ای بوده است كه در مقاله ای با عنوان رابطه سرمايه فرهنگی با هويت 
اجتماعی جوانان از آقايان شارع پور و خوش فر به چاپ رسيده است. واحد 

1. مركز آمار ايران، 1388، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، نشر امور بين المللی 
و روابط عمومی
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تحليل اين مطالعه فرد بوده است. روش نمونه گيری، خوشه ای چندمرحله ای 
از  ابتدا  نفر است.  به فرمول كوكران1 معادل 358  با توجه  نمونه  و حجم 
ميان مناطق شهر تهران مناطقی به عنوان نمونه براساس مقاله شارع پور و 
خوش فر انتخاب گرديد. سپس از ميان آن سه منطقه، نمونه هايی تصادفی از 
بلوك های هر منطقه انتخاب شده و نمونه  تصادفی از خانوارهای هر بلوك 

برگزيده شد. 

8-  تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 
1. میزان رعایت حجاب جایز: در قالب 3  دسته حجاب جايز كامل، 
اين متغير شامل رعايت  پايين عملياتی گرديده است. همچنين  متوسط و 
ميزان حجاب در سه فضای عمومی، مهمانی های خصوصی و اماكن دولتی 

بررسی شده است. 
2. میزان مصرف رسانه ای: اين دو متغير به طور يکسان در قالب 3 دسته 
عدم استفاده، استفاده بين 0/5 تا 2 ساعت در روز و بيشتر از 2 ساعت در 

روز عملياتی شد. 
نيز در قالب 2 دسته  علمی-  3. نوع مصرف رسانه ای: اين دو متغير 

خبری و تفريحی- سرگرمی بررسی شد.

𝑛𝑛𝑛𝑛 = �𝑡𝑡𝑡𝑡2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑2 �
1 +

1𝑁𝑁𝑁𝑁 �𝑡𝑡𝑡𝑡2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑2 − 1� = �1.89420.5 × 0.5
0.052

�
1 +

1

586070
�1.89420.5 × 0.5

0.052
− 1� = 358

  .1
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4. سبک کنش ابزاری نسبت به حجاب: با توجه به تقسيم بندی كنش 
ابزاری توسط چلبی به 6 قسم، كنش ابزاری نسبت به حجاب نيز به اين 6 

مؤلفه تقسيم شد:
- يادگيری كه با گويه های )در دوران جديد بايد ياد بگيريم چگونه مانند 
ديگران آرايش كرده و لباس بپوشيم؛ می دانم كه برای رسيدن به هدفم بايد از 
تجربيات ديگران استفاده كنم و اين تجربيات به من می گويد كه حجابم را 
رعايت نکنم؛ من از دوستان خوبی كه داشتم آموختم كه بايد حجاب داشته 

باشم(، عملياتی گرديد؛
- هماهنگی كه با گويه های )وقتی در يک جا اكثريت حجاب را رعايت 
می كنند، من هم حجاب را رعايت می كنم؛ برای همرنگی با ديگران حجاب 
را رعايت می كنم؛  من لزومی نمی بينم كه در جايی كه همه حجاب دارند، 

من نيز حجاب داشته باشم(، عملياتی گرديد؛ 
- محاسبه كه با گويه های )هر كجا الزم باشد حجابم را بر می دارم؛ من 
اگر حجاب برايم فايده داشته باشد آن را رعايت می كنم؛ اغلب اوقات به اين 

نتيجه می رسم كه بهتر است حجاب را رعايت كنم(، عملياتی گرديد؛
برای  بيشتری  با گويه های )زنان بی حجاب شانس  پايگاه كه  - كسب 
نيست  نمی كنم؛ حجاب مهم  را رعايت  لذا من هم حجاب  دارند  ازدواج 
بلکه اصل پيدا نمودن يک كار خوب است؛ چون برای تحصيل در دانشگاه 

حجاب الزم است آن را رعايت می كنم، عملياتی شد(؛
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- مشاركت اجتماعی كه با گويه های )حجاب جلوی فعاليت روزمره زنان 
را می گيرد؛ حجاب باعث می گردد كه زنان بهتر نقش های خود را ايفا كنند؛ 
می توان در فعاليت های ورزشی شركت داشت و در عين حال با حجاب 

بود(، عملياتی گرديد؛
می توان  بی حجابی  )با  گويه های  با  كه  اجتماعی  تأييد  و  پذيرش   -
ديگران  با  برخورد  در  بی حجاب  زنان  قرار گرفت؛  ديگران  پذيرش  مورد 
اجتماعی تر هستند؛ در جامعه امروز زنان با حجاب را تحويل نمی گيرند(، 
عملياتی گرديد. از سوی ديگر اين متغير در قالب طيف سه وجهی كنش 

ابزاری باال، متوسط و پايين قرار گرفت.
5. سبک کنش ارزشی نسبت به حجاب: با توجه به تقسيم بندی كنش 
ارزشی توسط اينگلهارت به 2 قسم، كنش ارزشی نسبت به حجاب نيز به 

اين 2 مؤلفه تقسيم شد: 
- دينی كه با گويه های )چون به اسالم اعتقاد قلبی دارم حجاب را رعايت 
می كنم؛ اسالم كامل ترين دين هاست و همه دستورات آن از جمله حجاب 
الزم االجراست؛ حجاب دستور خداوند است و بی توجهی به آن غيرممکن 
است؛ حجاب برای حفظ عفت زنان الزم است؛ نجابت كامل يک زن در 
رعايت حجاب است و زنان محجبه همچون مرواريدی در صدف هستند(، 

عملياتی گرديد؛
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- سکوالر كه با گويه های )حجاب امری فردی است و ربطی به دين 
به  ربطی  اصال  پاكدامنی  و  بی حجاب؛ عفت  و  بود  ديندار  مي توان  ندارد؛ 
حجاب ندارد؛ حجاب نمی گذارد كه زنان از زندگی شان لذت ببرند؛ من از 
نوع لباس پوشيدنم لذت می برم و لباس مد روز پوشيدن حس خوبی به من 
می دهد(؛ عملياتی گرديد. از سوی ديگر اين متغير در قالب طيف سه وجهی 

كنش ارزشی باال، متوسط و پايين قرار گرفت.
6. سبک کنش عاطفی نسبت به حجاب: محققان و انديشمندان 4 دسته 
مؤلفه در رابطه با كنش عاطفی را در نظر گرفته اند كه نسبت به حجاب نيز به 

همان مؤلفه ها توجه شده است: 
ــه به ائمه و  ــای )من به خاطر عالق ــتگی كه با گويه ه ــه و دلبس - عالق
ــم؛ من به خاطر  ــرا )س( حجاب را رعايت می كن ــوص حضرت زه به خص
ــبت به خانواده ام دارم حجاب را رعايت می كنم؛ چون  ــتگی ای كه نس دلبس
ــه مورد عالقه ام بی حجاب است من هم بی حجاب شده ام(، عملياتی  هنرپيش

شد؛
ــون حجاب را رعايت  ــامل گويه های از ترس قان ــرس و اجباركه ش - ت
می كنم؛ اگر حجاب را رعايت كنم از سوی دوستان يا خانواده ام طرد می شوم 

و اگر آزاد باشم حجاب را رعايت نمی كنم، می باشد.
- نياز به خودنمايی كه شامل گويه های می خواهم با نوع پوششم بيشتر 
مورد توجه قرار بگيرم اما حجاب نمی گذارد؛ زنان باحجاب در مهمانی ها 
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به لحاظ ظاهری از زنان بی حجاب كم می آورند؛ خانم های بدحجاب بيشتر 
مورد تحسين ديگران قرار می گيرند، برای عملياتی كردن می باشد؛

- جاذبه جنسی كه با گويه های )دخترهای بی حجاب زودتر و راحت تر 
دوست پسر پيدا می كنند؛ زنان و دختران بی حجاب تحسين و توجه مردان را 
برمی انگيزند؛ آقايان به خانم های آرايش كرده بيشتر توجه و نگاه می كنند(، 
عملياتی گرديد. از سوی ديگر كنش عاطفی نسبت به حجاب در قالب طيف 

سه وجهی كنش عاطفی باال، متوسط و پايين قرار گرفت.
7. سبک کنش سنتی نسبت به حجاب: با توجه به تقسيم بندی كنش 
سنتی توسط چلبی به 4 قسم، كنش سنتی نسبت به حجاب نيز به اين 4 

مؤلفه تقسيم شد: 
كرده ام؛  عادت  داشتن حجاب  به  گويه های  شامل  كه  كردن  درونی   -
حجاب جزئی از ذات ما شده است؛ خانواده ام از بچگی من را از نظر حجاب 

آزاد گذاشته اند، می باشد؛
موجب  خانه ها  به  ماهواره  پای  بازشدن  گويه های  شامل  كه  تقليد   -
بدحجابی شده است؛ چون می بينم اكثر زنان درجامعه بی حجاب هستند، من 

هم بی حجاب هستم؛ حجاب يک امر تقليدی است، می باشد؛ 
- وفاداری كه با گويه های )من سعی می كنم رعايت حجاب را مانند 
خانواده ام ادامه دهم؛ من وفاداری دائم و ثابتی نسبت به حجاب دارم؛ خانم ها 

الزم نيست برای وفاداری به گذشته حجاب را رعايت كنند(، عملياتی شد؛



52

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

تاب
 / 5

ه 6
مار

 ش
م /

ده
هار

 چ
ال

س

- مراجعه به گذشته و عرف تاريخی كه شامل گويه های ما بايد مانند 
گذشتگان خود حجاب را رعايت كنيم؛ حجاب نوعی واپس گرايی است و 
ربطی به گذشته ندارد؛ حجاب در جامعه  ما يک سنت تاريخی و فرهنگی 
است، می باشد. از سوی ديگر اين متغير در قالب طيف سه وجهی كنش 

سنتی باال، متوسط و پايين قرار گرفت.

8-1- اعتبار و روايي تحقيق

نخست آنکه پشتوانه های نظری اين تحقيق شاخص هايي دارد كه برگرفته 
اشاره شد.  به آن ها  نظری  مبانی  تئوری هايی است كه در بخش  برخی  از 
بنابراين محتوای ابزار سنجش اعتبار سازه دارد. از سوی ديگر، اين پرسش نامه، 
برگرفته از سؤاالتی است كه در تحقيقات قبلی ساخته و استفاده شده است. 
بنابراين ابزار سنجش در اينجا اعتبار صوری نيز دارد. برای محاسبه روايی 
نيز برای هر يک از انواع كنش، آلفای كرونباخ محاسبه شد كه حد مطلوبيت 

و روايی الزم را دارد. 
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س جدول1: آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي وابسته ومستقل تحقیق

مقدار آلفامتغيرهاي تحقيق
0/86 حجاب جايز
0/728 كنش ابزاري
0/766 كنش عاطفي
0/569كنش سنتي
0/845 كنش ديني

0/864كنش سكوالر

9- یافته های تحقیق

9-1- يافته های توصيفی 

پاسخ گويان تحقيق حاضر به لحاظ متغير سن،در سنين بين 18 تا 40 
و  معيار  انحراف  و  با 29/78  برابر  سنی  متغير  ميانگين  داشتند.  قرار  سال 
واريانس آن نيز به ترتيب برابر با 6/14 و 37/71 به دست آمد. همچنين 33 
درصد از پاسخ گويان مجرد و 67 درصد آن ها متأهل بودند. نتايج حاصل 
پاسخ گويان  از  از آزمون متغير وضعيت تحصيلی نشان داد كه 33 درصد 
ميزان تحصيالت ديپلم و پايين تر داشته و بقيه )67( باالتر از ديپلم بوده اند. 
ميزان تحصيالت والدين پاسخ گويان نيز گويای آن است كه 66/8 درصد 
از پدران پاسخ گويان تحصيالت ديپلم و پايين تر و بقيه )33/2( تحصيالت 
باالتر از ديپلم داشته اند. از سوی ديگر 81/5 درصد از مادران پاسخ گويان اين 
تحقيق ميزان تحصيالت ديپلم و پايين تر و بقيه )18/5( ميزان باالتر از ديپلم 
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داشته اند. درباره منطقه  محل سکونت نيز نتايج گويای آن است كه حدود 32 
درصد پاسخ گويان در منطقه  2، 36 درصد درمنطقه 10 و حدود 32 درصد 

نيز در منطقه 18 سکونت داشتند. 
در رابطه با متغير وابسته تحقيق يعنی ميزان رعايت حجاب جايز، سه 
دسته ميزان رعايت كامل، متوسط و پايين در نظر گرفته شد. نتايج نشان 
داد كه اكثر افراد )50/3 درصد( حجاب پايين، 28/5 درصد حجاب متوسط 
و 21/2 درصد نيز حجاب كامل داشته اند. همچنين بيشتر پاسخ گويان در 
درصد(   31/6( مهمانی های خصوصی  و  درصد(   33/1( عمومی  فضاهای 
حجاب جايز متوسط و در اماكن دولتی بيشتر افراد )30/9( درصد حجاب 

كامل داشته اند. 
در ارتباط با متغير سبک های كنش اجتماعی نسبت به حجاب، 4 نوع 
كنش ابزاری، ارزشی، عاطفی و سنتی هر يک به طور مجزا بررسی شده اند. 
نيز بررسی  ابزاری نسبت به حجاب  از مؤلفه های كنش  همچنين هر يک 

شدند كه به شرح زير است:
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جدول 2: توصیف آماری متغیرها
آماره         

واریانسانحراف معیارمیانگینمتغیر

8/033/4912/23ميزان رعايت حجاب جايز
48/368/9580/21كنش ابزاری نسبت به حجاب
59/196/2138/68كنش ارزشی نسبت به حجاب
31/387/4455/41كنش عاطفی نسبت به حجاب
37/346/5643/09كنش سنتی نسبت به حجاب

 الف � کنش ابزاری نسبت به حجاب 
جدول 3: توزیع پاسخ گویان بر حسب میزان موافقت با کنش ابزاری نسبت به حجاب

تعدادجمعمخالفمتوسطموافقمولفه های اصلی

34/665/917/3100346يادگيری
35/252/712/1100347هماهنگی
24/358/916/9100338محاسبه

7/536/955/6100347كسب پايگاه

27/365/17/6100341مشاركت اجتماعی

 پذيرش و تأييد
9/039/351/7100346اجتماعی
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جدول4- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب کنش ابزاری نسبت به حجابس

درصد فراوانی معتبردرصدفراوانیمقوالت

82/22/2كنش ابزاری باال
26373/573/9كنش ابزاری متوسط
8523/723/9كنش ابزاری پايين

20/6بی جواب

358100100جمع

ب � کنش ارزشی نسبت به حجاب 
جدول 5- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب انواع کنش ارزشی نسبت به حجاب

تعدادجمعمخالفمتوسطموافقمؤلفه های اصلی

72/222/35/5100345دينی

21/569/78/8100340سكوالر

جدول6- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب کنش ارزشی نسبت به حجاب

درصد فراوانی معتبردرصدفراوانیمقوالت

277/57/6كنش ارزشی
32590/891/3كنش ارزشی متوسط

41/11/1كنش غيرارزشی
20/6بی جواب

358100100جمع
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ج � کنش عاطفی نسبت به حجاب 
جدول 7- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب مؤلفه های کنش عاطفی نسبت به حجاب

تعدادجمعمخالفمتوسطموافقمولفه های اصلی

17/368/714/0100342عالقه و دلبستگی

10/322/667/2100341ترس و اجبار

11/931/456/7100344نياز به خودنمايی

54/330/415/3100339جاذبه جنسی

جدول8- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب کنش عاطفی نسبت به حجاب

درصد فراوانی معتبردرصدفراوانیمقوالت
174/74/9كنش عاطفی

20958/459/9كنش عاطفی متوسط
12334/435/2كنش غيرعاطفی

92/5بی جواب
358100100جمع
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د � کنش سنتی نسبت به حجاب 
جدول9- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب مؤلفه های کنش سنتی نسبت به حجاب

پاسخ داده هاجمعمخالفمتوسطموافقمولفه های اصلی

52/344/82/9100344درونی كردن

9/660/230/2100342تقليد

37/558/44/1100339وفاداری

 مراجعه به گذشته و عرف
31/863/74/5100333تاريخی

جدول10- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب کنش سنتی نسبت به حجاب

درصد فراوانی معتبردرصدفراوانیمقوالت
4412/312/5كنش سنتی

28178/580/1كنش سنتی متوسط
267/37/4كنش غيرسنتی

72/0بی جواب
358100100جمع
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ه� مصرف رسانه ای 
جدول 11- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب نوع مصرف اینترنت

 درصد فراوانیدرصدفراوانیمؤلفه های اصلیردیف
معتبر

13727/227/8اينترنت استفاده نمی كنند.1

برای مصارف علمی- خبری اينترنت استفاده 2
30660/762/1می كنند.

509/810/1برای تفريح و سرگرمی اينترنت استفاده می كنند.3

102/3بی جواب4

503100100جمع5

از  درصد   56/5 كه  می دهد  نشان  ماهواره  مصرف  به  مربوط  نتايج 
پاسخ گويان ماهواره تماشا می كنند و بقيه )43/5 درصد( نيز آن را مشاهده 
نمی كنند. همچنين حدود 60/5 درصد از پاسخ گويان مدعی هستند كه از 

اينترنت استفاده كرده و بقيه )39/5درصد( از آن استفاده نمی كنند. 

9-2 – يافته های تحليلی 

نوع  و  ميزان  استفاده،  »بين  اينکه  بر  مبنی  تحقيق،  اول  فرضيه  درباره 
مصرف ماهواره با سبک كنش ابزاری نسبت به حجاب رابطه وجود دارد«، 
نتايج حاصل از آزمون t، نشان از رد سه فرضيه فرعی و بنابراين كل فرضيه 

اول دارد. 
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جدول 12: تأثیر استفاده، میزان و نوع مصرف ماهواره در کنش ابزاریس

انحراف میانگینتعدادکنش ابزاریمقوالت
معیار

خطای 
معیار 

میانگین

آزمون 
آماری 

t مربوط به

آزمون 
آماری 
مربوط 

s به

مصرف

ماهواره تماشا 
19748/98/750/621/300/193می كنند.

ماهواره تماشا 
15147/79/080/741/30/195نمی كنند.

ميزان 
مصرف

افرادی كه بين 
0/5-2 ساعت 
ماهواره می بينند.

12348/59/50/86-0/80/425

افرادی كه بيش 
از 2 ساعت 

ماهواره می بينند.
6149/67/66098-0/860/392

نوع 
مصرف

0/780/434-6148/28/101/04علمی و خبری

تفريحی و 
0/820/413-12849/39/200/81سرگرمی

فرضيه دوم، رابطه ميان استفاده، ميزان و نوع مصرف ماهواره با كنش 
ارزشی دينی را می سنجد. نتايج حاكی از وجود رابطه بين هر سه فرضيه 
فرعی است. به اين معنا كه استفاده، ميزان و نوع مصرف ماهواره بر سبک 
كنش ارزشی دينی نسبت به حجاب اثرگذار است. پيرامون تأثير نوع مصرف 
و  سرگرمی  نوع  از  ماهواره  مصرف  كه  گفت  بايد  دينی،  ارزشی  دركنش 
تفريح، كاهش مؤلفه دينی كنش ارزشی را به همراه دارد. بنابرين فرضيه فوق 

تأييد می شود. 
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انحراف میانگینتعدادکنش ارزشی دینیمقوالت
معیار

آزمون 
آماری 

t مربوط به

آزمون 
آماری 
مربوط 

s به

مصرف

ماهواره تماشا 
4/440/000-18922/595/55می كنند.

ماهواره تماشا 
4/470/000-14925/245/32نمی كنند.

ميزان 
مصرف

افرادی كه بين 
0/5-2 ساعت 
ماهواره می بينند.

11823/525/613/510/001

افرادی كه بيش از 
2 ساعت ماهواره 

می بينند.
5920/485/063/640/000

نوع 
مصرف

5723/65/311/760/080علمی و خبری

12422/025/701/810/073تفريحی و سرگرمی

مصرف  نوع  و  ميزان  استفاده،  ميان  رابطه  وجود  تحقيق،  سوم  فرضيه 
ماهواره را با كنش ارزشی سکوالر نسبت به حجاب مطرح می كند كه نتايج 
حاصل از آزمون تی، بيانگر تأييد چنين رابطه در مورد هر سه فرضيه فرعی 
و بنابراين، فرضيه اصلی سوم می باشند. در اين رابطه بايد گفت كه مصرف 
كنش  سکوالر  مؤلفه  افزايش  موجب  تفريح،  و  سرگرمی  نوع  از  ماهواره 

ارزشی می شود. 
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جدول 14: تأثیر استفاده، میزان و نوع مصرف ماهواره در کنش ارزشی سکوالرس

انحراف میانگینتعدادکنش ارزشی سکوالرمقوالت
معیار

آزمون آماری 
t مربوط به

آزمون 
آماری 
مربوط 

s به

مصرف

ماهواره تماشا 
19219/394/074/640/000می كنند.

ماهواره تماشا 
14417/324/014/650/000نمی كنند.

 ميزان
مصرف

افرادی كه بين 
0/5-2 ساعت 
ماهواره می بينند.

11918/714/09-3/530/001

افرادی كه بيش از 
2 ساعت ماهواره 

می بينند.
6020/973/90-3/590/000

 نوع
مصرف

1/670/096-6018/753/74علمی و خبری

تفريحی و 
1/750/082-12419/834/28سرگرمی

فرضيه چهارم نيز حاوی سه فرضيه  فرعی است. بنابراين فرضيه »بين 
استفاده، ميزان و نوع مصرف ماهواره با سبک كنش عاطفی نسبت به حجاب 
رابطه وجود دارد«. فرضيه فرعی اول و سوم تحقيق تأييد شده و فرضيه دوم 
مبنی بر وجود رابطه بين ميزان مصرف ماهواره و سبک كنش عاطفی حجاب، 

رد می شود. 
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انحراف ميانگينتعدادكنش عاطفیمقوالت
معيار

آزمون 
آماری 

t مربوط به

آزمون 
آماری 
مربوط 

s به

مصرف

ماهواره تماشا 
19632/047/471/760/079می كنند.

ماهواره تماشا 
14930/67/291/770/078نمی كنند.

ميزان مصرف

افرادی كه بين 
0/5-2 ساعت 
ماهواره می بينند.

12231/697/53-1/200/230

افرادی كه بيش 
از 2 ساعت 

ماهواره می بينند.
6133/127/59-1/200/232

نوع مصرف
2/90/004-6129/927/79علمی و خبری

تفريحی و 
2/80/006-12733/247/11سرگرمی

فرضيه پنجم بيان می كند كه بين استفاده، ميزان و نوع مصرف ماهواره با 
سبک كنش سنتی نسبت به حجاب رابطه وجود دارد. براساس نتايج حاصله، 
فرضيه فرعی اول كه حاكی از وجود رابطه بين استفاده از ماهواره با سبک 
كنش سنتی نسبت به حجاب است، تأييد شده و دو فرضيه  فرعی ديگر رد 

می شوند. 
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جدول 16: تأثیر استفاده، میزان و نوع مصرف ماهواره در کنش سنتیس

انحراف میانگینتعدادکنش سنتیمقوالت
معیار

آزمون 
آماری 

t مربوط به

آزمون 
آماری 
مربوط 

s به

مصرف
3/120/002-19736/476/93ماهواره تماشا می كنند.

3/200/001-15138/625/63ماهواره تماشا نمی كنند.

ميزان 
مصرف

افرادی كه بين 2-0/5 
12336/767/650/730/468ساعت ماهواره می بينند.

افرادی كه بيش از 2 
6135/975/140/830/409ساعت ماهواره می بينند.

نوع 
مصرف

6137/496/221/240/217علمی و خبری

12836/177/141/300/196تفريحی و سرگرمی

فرضيه  ششم تحقيق نيز مبنی بر اينکه بين استفاده، ميزان و نوع مصرف 
اينترنت با سبک كنش ابزاری نسبت به حجاب رابطه وجود دارد شامل سه 
فرضيه  فرعی است كه براساس نتايج به دست آمده، دو فرضيه  فرعی اول رد 
شده و فرضيه فرعی سوم شامل رابطه بين نوع مصرف اينترنت و سبک كنش 
ابزاری نسبت به حجاب تأييد می گردد. در اين رابطه، مصرف از نوع تفريح 

و سرگرمی، بيشترين تأثير را دارد. 
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س جدول 17: تأثیر استفاده، میزان و نوع مصرف اینترنت در کنش ابزاری 

انحراف میانگینتعدادکنش ابزاریمقوالت
معیار

آزمون 
آماری 

t مربوط به

آزمون 
آماری 
مربوط 

s به

مصرف
0/920/357-21047/968/49ماهواره تماشا می كنند.

0/90/371-13848/879/69ماهواره تماشا نمی كنند.

ميزان 
مصرف

افرادی كه بين 2-0/5 
11747/768/430/240/841ساعت ماهواره می بينند.

افرادی كه بيش از 2 
3947/416/780/260/794ساعت ماهواره می بينند.

نوع 
مصرف

2/70/008-14146/808/44علمی و خبری

2/710/008-6950/148/37تفريحی و سرگرمی

همچنين براساس نتايج، فرضيه هفتم تحقيق به طور كامل تأييد می شود. 
اين فرضيه بيان می كند كه بين استفاده، ميزان و نوع مصرف اينترنت و كنش 
ارزشی دينی نسبت به حجاب رابطه وجود دارد. در اينجا مصرف اينترنت از 
نوع تفريح و سرگرمی موجب كاهش مؤلفه ارزشی دينی نسبت به حجاب 

می شود. 
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جدول18 : تأثیر استفاده، میزان و نوع مصرف اینترنت در کنش ارزشی دینیس

كنش ارزشی مقوالت
انحراف ميانگينتعداددينی

معيار
آزمون 
آماری 

t مربوط به

آزمون 
آماری 
مربوط 

s به

مصرف

ماهواره تماشا 
4/400/017-20623/225/96می كنند.

ماهواره تماشا 
2/520/012-13324/714/83نمی كنند.

ميزان مصرف

افرادی كه بين 
0/5-2 ساعت 
ماهواره می بينند.

11524/285/323/610/000

افرادی كه بيش 
از 2 ساعت 

ماهواره می بينند.
3820/426/783/20/002

نوع مصرف
13923/945/422/540/012علمی و خبری

تفريحی و 
6721/726/762/350/021سرگرمی

نوع  و  ميزان  استفاده،  بين  رابطه  وجود  بر  مبنی  تحقيق  هشتم  فرضيه 
مصرف اينترنت با سبک كنش ارزشی سکوالر نسبت به حجاب نيز به طور 
ارزشی  در كنش  اينترنت  نوع مصرف  تأثير  اينجا  در  تأييد می شود.  كامل 
سکوالر نسبت به حجاب در قالب فرضيه فرعی سوم، مستقيم است. بدين 
ترتيب كه مصرف اينترنت از نوع تفريح و سرگرمی موجب افزايش مؤلفه 

ارزشی سکوالر نسبت به حجاب می شود.
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س جدول 19: تأثیر استفاده، میزان و نوع مصرف اینترنت در کنش ارزشی سکوالر 

میانگینتعدادکنش ارزشی سکوالرمقوالت
انحراف 

معیار
آزمون آماری 

t مربوط به

آزمون 
آماری 

s مربوط به

مصرف

ماهواره تماشا 
20219/194/033/960/000می كنند.

ماهواره تماشا 
13417/384/183/930/000نمی كنند.

ميزان 
مصرف

افرادی كه بين 
0/5-2 ساعت 
ماهواره می بينند.

11318/804/08-2/130/034

افرادی كه بيش از 
2 ساعت ماهواره 

می بينند.
3920/383/7-2/240/028

نوع 
مصرف

3/0000/003-13518/573/72علمی و خبری

تفريحی و 
2/840/005-6720/344/39سرگرمی

فرضيه  نهم نيز حاوی سه فرضيه فرعی است. نتايج حاصل از آزمون 
t بيانگر آن است كه استفاده، ميزان و نوع مصرف اينترنت در سبک كنش 
عاطفی نسبت به حجاب اثری نداشته و بنابراين فرضيه مذكور رد می شود. 
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جدول 20: تأثیر استفاده، میزان و نوع مصرف اینترنت در کنش عاطفیس

انحراف میانگینتعدادکنش عاطفیمقوالت
معیار

آزمون آماری 
t مربوط به

آزمون 
آماری 

s مربوط به

مصرف

ماهواره تماشا 
21031/017/220/50/215می كنند.

ماهواره تماشا 
13532/037/780/670/223نمی كنند.

ميزان 
مصرف

افرادی كه بين 
0/5-2 ساعت 
ماهواره می بينند.

11730/297/650/7070/943

افرادی كه بيش از 
2 ساعت ماهواره 

می بينند.
3930/385/240/840/932

نوع 
مصرف

14130/366/780/570/106علمی و خبری

تفريحی و 
6932/077/940/960/127سرگرمی

فرضيه دهم بيان مي كند كه بين استفاده، ميزان و نوع مصرف اينترنت با 
سبک كنش سنتی نسبت به حجاب رابطه وجود دارد. همان طور كه مشاهده 
می شود، اين فرضيه نيز خود شامل سه فرضيه فرعی است. نتايج حاصل 

بيانگر تأييد فرضيه فرعی اول و رد دو فرضيه فرعی دوم و سوم است.
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س جدول 21: تأثیر استفاده، میزان و نوع مصرف اینترنت در کنش سنتی 

انحراف میانگینتعدادکنش سنتیمقوالت
معیار

آزمون آماری 
t مربوط به

آزمون آماری 
s مربوط به

مصرف

ماهواره تماشا 
3/120/002-19736/476/93می كنند.

ماهواره تماشا 
3/200/001-15138/625/63نمی كنند.

ميزان 
مصرف

افرادی كه بين 
0/5-2 ساعت 
ماهواره می بينند.

12336/767/650/730/468

افرادی كه بيش از 
2 ساعت ماهواره 

می بينند.
6135/975/140/830/409

نوع 
مصرف

6137/496/221/240/217علمی و خبری

تفريحی و 
12836/177/141/300/196سرگرمی

فرضيه يازدهم به بررسي رابطه ميان استفاده، ميزان و نوع مصرف ماهواره 
و ميزان رعايت حجاب می پردازد. اين فرضيه خود حاوی سه فرضيه فرعی 
است كه بر اساس نتايج به دست آمده، هر سه فرضيه فرعی و بنابراين كل 
فرضيه تأييد می شود. به اين معنا كه استفاده از ماهواره، افزايش تماشای آن و 

نوع مصرف ماهواره ميزان رعايت حجاب جايز را كاهش می دهد. 
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جدول 22: تأثیر استفاده، میزان و نوع مصرف ماهواره در حجاب جایزس

انحراف میانگینتعدادحجاب جایزمقوالت
معیار

آزمون آماری 
t مربوط به

آزمون آماری 
s مربوط به

مصرف

ماهواره تماشا 
1899/183/086/980/000می كنند.

ماهواره تماشا 
1486/683/56/880/000نمی كنند.

ميزان 
مصرف

افرادی كه بين 
0/5-2 ساعت 
ماهواره می بينند.

1198/822/96-2/80/006

افرادی كه بيش 
از 2 ساعت 

ماهواره می بينند.
5810/173/16-2/740/007

نوع مصرف
3/540/001-588/093/16علمی و خبری

تفريحی و 
3/430/001-1249/772/90سرگرمی

نوع مصرف  ميزان و  استفاده،  بين  بيان می كند كه  نيز  فرضيه دوازدهم 
نيز  فرضيه  اين  دارد.  وجود  رابطه  جايز  حجاب  رعايت  ميزان  با  اينترنت 
هم زمان سه فرضيه  فرعی تر را در برمی گيرد. نتايج نشان می دهد كه استفاده از 
اينترنت، ميزان استفاده از آن و همچنين نوع استفاده از ساعات و نوع مصرف 
اينترنت در ميزان حجاب جايز تأثير داشته و بنابراين فرضيه  اصلی تحقيق 
تأييد می  شود. اين تأثير به صورت معکوس يا غيرمستقيم است. به اين معنا كه 
افزايش استفاده از اينترنت، ميزان باالی استفاده از آن و نوع نامطلوب استفاده 

از اينترنت )تفريحی و نه علمی( ميزان رعايت حجاب را كاهش می دهد. 
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س جدول23: تأثیر استفاده، میزان و نوع مصرف اینترنت درحجاب جایز

انحراف ميانگينتعدادحجاب جايزمقوالت
معيار

آزمون 
آماری 

t مربوط به

آزمون 
آماری 
مربوط 

s به

مصرف
2048/373/52/10/037ماهواره تماشا می كنند.

ماهواره تماشا 
1337/563/482/100/037نمی كنند.

ميزان 
مصرف

افرادی كه بين 2-0/5 
ساعت ماهواره 

می بينند.
1147/783/60-2/460/015

 افرادی كه بيش از 
2 ساعت ماهواره 

می بينند.
379/433/38-2/540/013

نوع 
مصرف

3/350/001-1367/803/32علمی و خبری

3/260/001-689/503/6تفريحی و سرگرمی

فرضيه  سيزدهم اين مسئله را پيش می كشد كه بين سبک كنش اجتماعی 
نسبت به حجاب و ميزان رعايت حجاب جايز رابطه وجود دارد كه اين امر، 
طی آزمون رگرسيون چندمتغيری با روش اينتر، تأييد می گردد. از ميان انواع 
سبک كنش ها، سبک های كنش دينی، سنتی و عاطفی حدود 40 درصد از 
تبيين كردند.  واريانس تغييرات مربوط به متغير وابسته )حجاب جايز( را 
نتايج، همان طور كه در جدول زير نيز مشاهده می شود، نشان داد كه متغير 
با ميزان  بتا و رابطه جزئی، رابطه قوی تری  با توجه به مقادير  كنش دينی 

رعايت حجاب جايز نسبت به ديگر متغيرها دارد. 
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جدول 24: ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون بین کنش های دینی، سنتی، عاطفی و س
سکوالر با حجاب جایز

متغیرهای پیش 
بین

ضرایب 
استاندارد 
)b( نشده

خطای 
استاندارد 

)S.E(

بتا 
)Beta(t

سطح 
معناداری 

)Sig.(

رابطه ی 
جزئی

-12/4230/000-13/961/124 مقدار ثابت

0/057-1/0270/305-0/052-0/0300/029- كنش سنتی

0/0503-10/4870/000-0/534-0/9970/095-كنش دينی

0/0980/0220/2114/4600/0000/24-كنش عاطفی
-13/1050/000-13/4991/03 مقدار ثابت

12/7120/000-0/560-1/0460/082-كنش دينی

0/0900/0210/1934/3910/000كنش عاطفی

10- بحث و نتیجه گیری
در مقاله حاضر، حجاب به عنوان نوعی كنش در نظر گرفته شد كه بنا 
به نظريه وبر، می توان 4 نوع سبک برای آن در نظر گرفت، به اين معنا كه 
فرد كنش گر برای كنش خود )حجاب( معنايی ذهنی و ارزشی نمادين قائل 
است. اين تحقيق نشان داد كه هر يک از اين انواع سبک ها، سهمی متفاوت 
می كنند.  ايفا  آن ها  ميزان  و  نکردن حجاب  رعايت  يا  و  كردن  رعايت  در 
و  سنتی  نگرش  مخلتف،از جمله  ديدگاه های  بيان  نيز  مطالعه يزدخواستی، 

مدرن نسبت به رعايت حجاب است كه مؤيد نتيجه تحقيق ماست. 
اين تحقيق نشان می دهد كه سبک سنتی رعايت حجاب به تدريج در 
جامعه  ايران در حال كم رنگ شدن بوده و نوعي نگرش مدرن ـ به ويژه در 
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ميان قشرهای جوان، تحصيل كرده و جديد ـ جای آن را می گيرد. تحقيق 
خانم نفيسه حميدی، همچون نتايج اين تحقيق گويای آن است كه در جوامع 
امروزی، كاركردهای اوليه  لباس در حال كم رنگ شدن است و در عوض، 
كاركردهای پيچيده تری چون خلق هويت و ايجاد تمايز، دست كم يکی از 
ديگر مالك های انتخاب سبک كنش حجاب را تشکيل می دهد. اين تحقيق 
همچنين نشان داد كه مهم ترين سبک كنشی اجتماعی مؤثر در رعايت آن، 
كنش ارزشی دينی بوده و سبک موثر در رد آن، كنش ارزشی سکوالر است.

همچنين نتايج اين تحقيق حاكي است كه ميزان رعايت حجاب در حدود 
نيمی از جمعيت،به نسبت پايين است و با توجه به كاهش انگيزه سنتی رعايت 
حجاب، شايد بتوان پيش بينی كرد كه چنانچه برنامه های جدی  در اين زمينه 
پيش بيني نشود، ميزان آن هم چنان رو به كاهش باشد. بنابراين تحقيق مذكور 
ثابت كرد كه جامعه ايران نيازمند اعمال اقدامات و افعال ضروری است. از 
سوی ديگر با توجه به اينکه تأثير مصرف فرهنگی در ميزان رعايت حجاب 
به عنوان متغيری مهم در اين تحقيق به اثبات رسيده، بنابراين ضروری است 
كه با انجام دادن اقدامات فرهنگی مناسب در جهت رفع و يا كاهش اين 
مسئله اقدام كرد؛به اين معنا كه با توجه به سير تبديلی از كنش های سنتی و 
يا عاطفی به سوی كنش های عقالنی و عملی، الزم است طی اعمالی، فلسفه  
حجاب از منظر اسالم و اديان ديگر بيشتر بررسی و تأكيد شود و از تأكيد بر 

رعايت حجاب به مثابه امری سنتی و يا عاطفی كاسته گردد. 
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11- پیشنهادات 

11-1-کاربردی

- سياست گذاران و برنامه ريزان فرهنگی براي تقويت باورهای دينی و 
ارزش های اخالقی اهتمام بيشتری نمايند تا نسل جوان نسبت به ارزش ها 

بيگانه نشوند. 
با  كنش ها  و  به حجاب  مربوط  مباحث  است  الزم  می رسد  نظر  به   -
مطالعات بيشتر از حيطه جامعه شناختی بيشتر جنبه عملی و كاربردی بگيرد 

تا بتواتند گره ای از مشکالت جامعه را بگشايد. 
- در زمينه عملکرد رسانه ها پيشنهاد می شود كه رسانه ها بيش از پيش 
به تربيت هنرمندان و هنرپيشگان متعهد به مبانی اعتقادی بپردازند تا حفظ 
ارزش های دينی نه به عنوان تحميل قانونی، بلکه به عنوان باورهای قلبی و 

تمايالتی خودجوش متجلی شود. 

11-2- علمی 

- از آنجا كه حجاب يکی از مباحث دينی است، می توان در پژوهش های 
آتی از ديدگاه جامعه شناسی دين به اين موضوع پرداخت. 

- در حوزه  آسيب های اجتماعی می توان به طور علمی به مسئله زنان و 
مشکالت آن ها به خصوص در زمينه حجاب ـ كه پيچيده تر از آن چيزی 

است كه بيان می شود ـ پرداخت. 
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- ضروري است در برنامه ريزی های درسی به طور غيرمستقيم به ارزش ها 
پرداخت و آن ها را برای همه درونی كرد. 

منابع 
اباذری، يوسف و حسن چاوشيان. »از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رويکردهای  ×

نامه علوم اجتماعی، سال 5، ش20،  نوين در تحليل جامعه شناختی هويت اجتماعی«، 
.)1381(
احمدی، خدابخش، بيگدلی، زهرا، مرادی، آزاده و فتح ا... سيداسماعيلی. »رابطه اعتقاد  ×

سال  رفتاری،  علوم  نشريه  اجتماعی«،  و  خانوادگی  فردی،  آسيب پذيری  و  حجاب  به 
چهارم، ش 2، )1389(. 

اديبی سده، مهدی و مهستی علی زاده، »تبيين جامعه شناختی مديريت بدن در ميان  ×
زنان«، مطالعات اجتماعی و روا   ن شناختی زنان، سال 9، ش 3، )زمستان 1390(. 

ــگاه علوم و  × ــی1385. قم، پژوهش ــری در جامعه شناس ــام، تفکر نظ ــکيدمور، ويلي اس
ــمی گيالنی، علی  ــدس، احمد رجب زاده، علی هاش ــالمی، ترجمه محمد مق فرهنگ اس

محمدحاضری، سعيد معيدفر. 
اسميت، فيليپ 1383.درآمدی بر نظريه فرهنگی، ترجمه حسن پويان، تهران، دفتر  ×

پژوهش های فرهنگی.
ايازی، محمدعلی 1380.فقه پژوهی قرآنی، درآمدی بر مبانی نظری آيات االحکام، قم،  ×

دفتر تبليغات اسالمی.
اينگلهارت، رونالد 1387.مقدس و عرفی )دين و سياست در جهان(، ترجمه مريم  ×

وتر، تهران، چاپ اول، كوير. 
اينگلهارت، رونالد 1373.تحول فرهنگی در جامعه  پيشرفته صنعتی، ترجمه مريم وتر،  ×

تهران، كوير. 
ــتان مازندران، آزمون  × ــقطيان، تغييرات فرهنگی در اس ــی، تقی و بهمن »مس آزاد ارمک
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تجربی نظريه اينگلهارت«، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال 1، شماره 3، )1380(. س
ــانه ي  هويت«، جامعه شناسي  × ــيان. »بدن به مثابه رس ــن چاوش آزاد ارمکي، تقي و حس

ايران، دوره  4، ش4، )1381(.
باكاك، رابرت 1381.مصرف، ترجمه خسرو صبوری، تهران، شيرازه.  ×
برگر، پيتر.»برخالف جريان، ترجمه سيدحسين سراج زاده، كيان، ش44، )آبان و ديماه  ×

 .)1377
برگر، پيتر1386. منشا دين از ديدگاه برگر، ترجمة قربان علمي و مهدي حسن زاده،  ×

مقاالت وبررسي ها، دفتر 83، بهار 86. 
بورديو، پی ير1380. نظريه كنش، ترجمه سيدمرتضی مرديها، تهران، نقش و نگار. ×
بيرو، آلن 1380. فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقرساروخاني، تهران، نشر كيهان،  ×

چاپ چهارم. 
پور داوود 1310.خرده اوستا، به كوشش مهربان كيخسرو، هيربد خدابخش و هيربد  ×

جاماسب، بمبئی، انجمن زرتشتيان ايران.
لسائی زاده،  × عبدالعلی  ترجمه  نظريه جامعه شناسی.  ساخت  اچ جاناتان 1372.  ترنر، 

نويد انديشه. 
تنهايی، حسين ابوالحسن 1374. درآمدی بر نظريه های جامعه شناسی، مرنديز.  ×
توسلی، غالمعلی 1385. نظريه های جامعه شناسی، تهران، سمت. ×
وانتخاب هاي  × مصرف  اجتماعي  هويت  و  زندگي  سبک  حسن.  تبريزي،  چاوشيان 

ذوقي به عنوان شالوده تمايز و تشابه اجتماعي در دوره  اخير مدرنيته، )پايان نامه دكترای 
جامعه شناسی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(، 1381.

جالئی پور، حميدرضا 1378.نظريه های متأخر جامعه شناسی، تهران، نی.  ×
حبيبی، مهدی1389. بررسی ديدگاه جوانان و ميانساالن راجع به حجاب برتر، نشريه  ×

علوم رفتاری، سال چهارم، ش 1. 
حلبی، علی بن ابراهيم 1320. السيره الحلبيه؛ بيروت، داراالحياء التراث العربيه. ×
خسروپناه، عبدالحسين 1382.گستره  معرفت، قم، معارف.  ×
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س خواجه نوری، بيژن و سعيد زاهد1384.جنبش زنان در ايران، شيراز، مرغ سليمان.  ×

خواجه نوری، بيژن. بررسی رابطه مؤلفه های جهانی شدن و مشاركت اجتماعی زنان،  ×
مطالعه موردی: تهران، شيراز و استهبان، )رساله دكتری دانشگاه شيراز(، )1385(.

خواجه نوری، بيژن، »سبک زندگی و مديريت بدن«، جامعه شناسي زنان، سال 2،ش  ×
4، )زمستان 1390(.

خواجه نوری، »گرايش به حجاب و سبک های متفاوت زندگی؛ مطالعه ی موردی: زنان  ×
شهر شيراز«، جامعه شناسی كاربردی، سال 23، ش3،)پائيز 1391(.

خيری، حسن.»انتخاب عقالنی در آموزه های اسالمی«،  سال 17، ش126، )1387(. ×
چلبی، مسعود 1384. جامعه شناسی نظم، تهران، نی.  ×
ديلينی، تيم 1390. نظريه های كالسيک جامعه شناسی، ترجمه بهرنگ صديقی و وحيد  ×

طلوعی، نشر نی، چاپ پنجم.  
دورانت، ويليام جونز1368. تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام، تهران، آموزش و پرورش  ×

انقالب اسالمی. 
ربانی گلپايگانی، علی 1379.ريشه ها و نشانه های سکوالريسم، تهران، كانون انديشه  ×

جوان. 
پزشکی  × علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  دختر  دانشجويان  مهری.نگرش  رجالی، 

نظام  تحقيقات  آن،  بر  موثر  برخی عوامل  و  زنان  پوشش  به حجاب و  نسبت  اصفهان 
سالمت، سال8،شماره 3، )1391(. 

الهام و حبيب آقابخشی.»سبک زندگی و هويت اجتماعی جوانان«،  × رحمت آبادی، 
رفاهاجتماعی، سال5،ش20، )1385(.

رياحی، محمداسماعيل، بررسی تفاوت های جنسيتی در ميزان رضايت مندی از تصوير  ×
بدن، زن در توسعه و سياست، دوره 9، ش3، )پائيز 1390(.

رحيمی نيک، اعظم 1374.تئوری های نياز و انگيزش، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی.  ×
ثالثی،  × محسن  ترجمه  معاصر،  دوران  در  جامعه شناسی  1379.نظريه  جورج  ريتزر، 

تهران. 
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رفعت جاه، مريم.»هويت انسانی زن در چالش آرايش و مد«، كتاب زنان، سال 10،  ×س
ش38، )زمستان 1386(.

آرون ريمون 1377. مراحل اساسی سير انديشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام،  ×
تهران. علمی و فرهنگی. 

سليمی، علی و داوری، محمد 1385.جامعه شناسی كجروی، قم، پژوهشگاه حوزه و  ×
دانشگاه.
شجاعی زند، عليرضا 1380.دين، جامعه و عرفی شدن، تهران، مركز. ×
ــي  × ــدن و مقبوليت اجتماعی، جامعه شناس ــه و امير اميری.مديريت ب ــکربيگی، عالي ش

مطالعات جوانان، سال دوم،شماره3، )پاييز90(. 
)بهار  ×  ،15 ش  شيعه،  بانوان  تاريخ«،  بستر  در  ايرانی  زن  آناهيتا.»حجاب  ضرغامی، 

 .)1387
طالبان، محمدرضا و مهدی رفيعی بهابادی 1390.ارزيابی تجربی نظريه  اينگلهارت در  ×

ايران: ارتباط توسعه با دينداری، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره55. 
عقالنی«،  × گزينش  نظريه   به  ناظر  دينی  گزاره های  محتوای  ابراهيم.»تحليل  عباسپور، 

مجله معرفت، سال 20، ش 162، )خرداد 1390(. 
عضدانلو، حميد 1386. آشنايی با مفاهيم اساسی جامعه شناسی، تهران، نی.  ×
علوی، حميدرضا و رضيه حجتی. »عوامل مؤثر بر بدحجابی دختران دانشگاه شهيد  ×

باهنر كرمان«، تربيت اسالمی، سال 2، ش4، )1386(. 
فاضلی، محمد )1382(. مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبج صادق.  ×
فروند، ژولين 1362. جامعه شناسی ماكس وبر، ترجمه عبدالحسين نيک گوهر، تهران،  ×

توتيا. . 
و  × خشاياربيگی  ترجمه   اجتماعی،  تعامل  روان شناسی   .1373 پی  جوزف  فرگاس، 

مهرداد فيروزبخت، ابجد. 
جامعه  × ظهور  فرهنگ،  و  جامعه  اقتصاد،  اطالعات:  عصر   .1384 مانوئل  كاستلز، 

شبکه ای، ترجمه احد علی نقيان و افشين خاكباز، تهران، طرح نو، ج1.
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س كاوندی، سحر و غالمحسين انتصار فومنی، رابطه حجاب با سالمت روانی و مصونيت  ×

اجتماعی، بانوان شيعه، سال 7، ش25، )پائيز و زمستان 1389(. 
بزرگان جامعه شناسی. ترجمه  محسن ثالثی،  × انديشه  زندگی و  لوئيس1386.  كوزر، 

تهران. 
گيبنيز جان و بوريمر 1381 و 1384. سياست پست مدرنيته، ترجمه منصور انصاری،  ×

تهران، گام نو.
عصر جديد،  × در  هويت شخصی  و  جامعه  تشخص،  و  1385.تجدد  آنتونی  گيدنز، 

ترجمه ناصر موفقيان، تهران، نی. 
بازشناسی  × تهران، مركز  بر جامعه شناسی عقالنيت،  درآمدی  محمدی، رحيم 1382. 

اسالم و ايران. 
با گرايش های  × اقتصادی- اجتماعی خانواده  پايگاه  امير 1375.»بررسی رابطه  ملکی، 

ارزشی نوجوان«، فصلنامه توسعه اجتماعی، سال چهارم، شماره 1. 
مقدس، علی اصغر و بيژن خواجه نوری. »جهانی شدن و تغيير هويت اجتماعی زنان،  ×

بررسی موردی در دو شهر شيراز و استهبان«، مطالعات زنان، سال 3، ش 7، )1384(.
مقدس، علی اصغر و عليرضا اسالم، »كاوشی در نظريه انتخاب عقالنی با تأكيد بر آراء  ×

مايکل هکتر«، علوم اجتماعی، دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 
ش 1، 1385. 

واتسون، هلن 1382. زنان و حجاب، ترجمه مرتضی بحرانی، فصلنامه كتاب زنان،  ×
شماره 20. 

وبر، ماكس 1368. مفاهيم اساسی جامعه شناسی. ترجمه احمد صدارتی، تهران، مركز.  ×
اسالم و مدرنيته:  × هاپوود، درك. »رشد و گسترش مدرنيته در اسالم و خاورميانه«، 

مطالعات  دفتر  تهران،  كريمی،  سودابه  ترجمه  مسلمان،  روشنفکران  از  چند  تنی  پاسخ 
سياسی و بين المللی، )1380(.

هال، استوارت 1382. بازانديشی درباره رسانه، دين و فرهنگ، ترجمه مسعود آريايی  ×
نيا، تهران، سروش.
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مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه هاي ماهواره اي 
فارسي زبان و مناسبات خانوادگي 

در بین شهروندان تهراني
 مسعود گلچین∗                    ایوب سخایي∗∗                 علیرضا افشاني∗∗∗

چکیده
فارسي  ماهواره اي  شبکه هاي  از  استفاده  نوع  و  میزان  رابطه  پژوهش  این  در 
زبان و مناسبات خانوادگي در بین شهروندان تهراني با استفاده از نظریات کاشت و 
برجسته سازي، یادگیري اجتماعي و امپریالیسم فرهنگي بررسي شده است. این پژوهش 
از نوع تحقیقات همبستگي و مقایسه اي است که به روش پیمایشي با نمونه اي 384 نفره 
از زنان متأهل پنج منطقه شهر تهران )یک، پنج، نه، سیزده و هفده( به روش نمونه گیري 
درخصوص  مي دهد  نشان  تحقیق حاضر  نتایج  شد.  انجام  مرحله اي  چند  خوشه اي 
مناسبات خانوادگي و ابعاد آن )روابط زناشویي، روابط والدین و فرزندان و اعتماد 
زناشویي(، در شاخص روابط والدین و فرزندان و روابط زناشویي به نسبت وضعیتي 
بینابیني وجود دارد، اما درخصوص شاخص اعتماد زناشویي، وضعیت نامطلوبي وجود 
دارد. همچنین رابطه بین نوع استفاده از شبکه هاي ماهواره اي با مناسبات خانوادگي 
و ابعاد آن نشان داد که خانواده هایي که از شبکه هاي ماهواره اي استفاده نمي کنند در 
قیاس با خانواده هایي که از شبکه هاي ماهواره اي استفاده مي کنند به مراتب مناسبات 
از  استفاده«  »نوع  و  استفاده«  »میزان  متغیر  دو  نهایت  در  و  دارند  بهتري  خانوادگي 
شبکه هاي ماهواره اي 26 درصد از تغییرات مناسبات خانوادگي را تبیین مي کنند. به 
این ترتیب مي توان گفت، هر قدر میزان استفاده از شبکه هاي ماهواره اي باالتر باشد و 
هر چه خانواده ها به صورت منظم تر از برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي استفاده کنند، 
مطلوبیت مناسبات خانوادگي به طور کلي و نیز مطلوبیت روابط والدین و فرزندان و 

روابط زناشویي و اعتماد زناشویي آن ها کمتر خواهد شد.
واژگان کلیدي

مناسبات خانوادگي، روابط زناشویي، روابط والدین و فرزندان و اعتماد زناشویي.

                                                Golchin_masoud@yahoo.com دانشيار گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی -∗
Sakhaei 84@yahoo.com  كارشناس ارشد جامعه شناسی -∗∗

Afshanialireza@yazd.ac.ir  استاديار گروه علوم اجتماعی دانشگاه يزد -∗∗∗
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1- مقدمه و طرح مسئله
خانواده نقش به سزايي در شکل گيري شخصيت و رفتار فرزندان دارد، 
خانواده به عنوان يک نهاد اجتماعي حياتي و تاريخي نقشي بسيار مهم در 
روند سعادت و شقاوت كليت حيات انساني بازي مي كند، بررسي آثار بسيار 
در اين زمينه و مطالعات و پژوهش هاي داخلي و خارجي گواهي صادق و 

راستين بر اهميت اين قضيه مي باشد. 
در حقيقت اين خانواده است كه شخصيت فرزندان را ساخته و آن ها را 
منطبق و سازگار با الگوهاي جامعه بار مي آورد، اما خانواده هميشه قادر به 
نگه داشت انسجام و هدايت اعضاء به سمت يک هدف نيست و برخي از 
اوقات دچار گسست در بين اعضاي خود مي گردد كه در نهايت اين فاصله 
و گسست مي تواند منجر به فروپاشي اين نهاد بسيار مهم شود. در سال هاي 
ايراني را فرو ريخته و  پايه هاي خانواده  مانند يک موريانه  به  اخير طالق 
درهيچ زماني مانند عصر حاضر جامعه ما دچار خطر انحالل كانون خانواده 
و آثار سوء ناشي از آن نبوده است. آمار رو به گسترش طالق  ـ كه مركز 
آمار ايران آن را منتشر مي كند ـ حاكي از رشد دو برابري ميزان طالق در 
يک فاصله زماني ده ساله از سال 1375تا سال 1385 بوده است )نعيمي1390: 

.)191-211

كارگزار  تنها  عنوان  به  خانواده  نهاد  گذشته  زمان  در  كه  است  بديهي 
جامعه پذيري افراد محسوب مي شد، اما با توجه به تغييرات صورت گرفته 
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نظير  خانواده  كنار  در  جديدي  رقباي  پيدايش  شاهد  تکنولوژي،  رشد  و 
رسانه هاي ارتباط جمعي در امر جامعه پذيري افراد هستيم. در بين رسانه هاي 
متنوع و نوين مي توان از ماهواره به عنوان يکي از پرمخاطب ترين رسانه ها 
در سراسر دنيا ياد كرد كه امروزه نقش مهمي در رشد شخصيت افراد بازي 
مي كند. براساس نتايج به دست آمده از تحقيقات، از يک سو ماهواره در 
بروز طالق ـ كه ساختار خانواده را تحت الشعاع قرار مي دهد ـ تأثيرگذار 
بوده است و از سوي ديگر به دنبال تحوالت و تغييرات موجود در جوامع 
بشري، نهاد خانواده هم از اين تحوالت بي نصيب نمانده و در بسياري از 
موارد تغييرات شگرفي را در ساختار خود پذيرفت. البته مطالعات انجام شده 
حاكي است كه در بعضي از موارد، اين تغييرات نتايج منفي و در بعضي ديگر 

نتايج مثبت داشته است.
ــات  ارتباط ــوزه  ح ــمندان  انديش و  ــران  صاحب نظ ــي  تمام ــروزه  ام
ــه دوره  ــر در حال ورود ب ــيده اند كه بش ــر  رس ــن اجماع نظ ــي به اي جمع
ــي از  ــوص برخ ــن خص ــد. در اي ــانه ها مي باش ــخ رس ــدي از تاري جدي
ــودي3 مل ــون2،  من ــي1،  بروتچ ــون  همچ ــانه  رس ــوزه  ح ــران   صاحب نظ
 بر اين باورند كه در اين دوره جامعه  جديدي در حال شکل گيري است كه 
خصوصيت عمده  آن حاكميت تکنولوژي نويني به نام ماهواره مي باشد. اين 

1- Brotchie:1995

2- Menon:1995

3- Melody:1995
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ــود، پديده اي  جامعه جديد كه به يک اعتبار جامعه  اطالعاتي نيز ناميده مي ش
ــت. به طوري  كه امروزه در حدود 90  ــد اس ــرعت در حال رش نوين و به س
ــر جهان در حال فعاليت اند كه امواج حدود 7000 شبکه  ماهواره در سرتاس
تلويزيوني را ارسال مي كنند. از ميان اين 90 ماهواره، امواج 30 تا 35 ماهواره 
ــش داده و حدود 3000 شبکه را در دسترس مخاطبان  ــمان ايران را پوش آس
ايراني قرار مي دهند. در اين ميان، تعداد شبکه هاي ماهواره اي فارسي  زبان نيز 
ــت. اولين شبکه ماهواره اي فارسي  زبان در  ــرعتي زياد در حال رشد اس با س

سال 1373 تأسيس شد )عليخواه 1387(. 
و  كارشناسان  نظر  از  كرد  خاطرنشان  بايد  موضوع  اين  راستاي  در 
عوامل  تحليل  و  تجزيه  و  بررسي  مسير  در  ارتباطات،  حوزه   متخصصين 
باالخص  و  اقتصادي  اجتماعي،  بزرگ سياسي،  آورنده تحوالت  به وجود 
فرهنگي، كانوني ترين و پايه اي ترين مسئله به شکل اعم، نقش ارتباطات و 
به شکل اخص، تکنولوژي رسانه هاي همگاني است )ساروخاني و مهديزاده 
1381: 265-239(. در عصر حاضر ـ كه مي توان آن را عصر انقالب فناور ي 

رسانه اي نام نهاد ـ پديده اي به نام ماهواره توانسته است به شکلي جدي و 
همه جانبه در تمامي ابعاد و عرصه هاي سياسي، اقتصادي، ايدئولوژيک و به 
ويژه عرصه فرهنگي بسياري از جوامع تأثيرگذار است. اين مسئله بيانگر اين 
واقعيت است كه فرهنگ ها تنها از طريق عوامل دروني خود، دچار تغيير و 
دگرگوني نمي شوند بلکه مجموعه اي از عوامل خارجي نيز در ايجاد اين گونه 
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تغيير و تحوالت دخيل مي باشند )آزاد ارمکي1383(؛ لذا وظيفه جامعه شناسي 
و علوم تربيتي بازسازي يا قوام  بخشيدن به خانواده است. بنابراين، هرگونه 
اصالح جامعه بايد از خانواده آغاز شود. به همين دليل سرمايه گذاري و توجه 
هرچه بيشتر به خانواده امروزه بيش از هر زمان ديگري در ميان كارشناسان 
و صاحب نظران مطرح است،  چرا كه خانواده بخش عمده اي از ارزش ها و 
هنجارها به فرزندان و نسل هاي بعد را منتقل مي كند و به همين دليل الزم 
است جايگزين ها و برنامه ريزي هاي اساسي در جهت گذران اوقات فراغت 
خانواده ها در داخل كشور تهيه گردد، تا خانواده ها جذب شبکه هايي كه با 
قصد و بدون قصد تنها در جهت افزايش درآمد شخصي و منافع گروهي و 

حزبي و تخريب ارزش هاي خانواده هاي ايراني فعاليت مي كنند، نشوند.
ــق تحقيقات و  ــريع تر از طري ــت هر چه س ــب ضروري اس ــن ترتي بدي
ــراي كاهش پيامدهاي منفي  ــي، راه كارها و راهبردهايي ب پژوهش هاي علم
ــترش جنبه هاي مثبت آن در سطح  ــبکه هاي ماهواره اي و گس ــتفاده از ش اس

جامعه و در نهاد خانواده  ارائه گردد.
با توجه به مطالب مطرح شده، سؤاالت پيش آمده اين است كه آيا بين 
مناسبات خانوادگي  با  زبان  فارسي  ماهواره اي  از شبکه هاي  استفاده  ميزان 
ماهواره اي  شبکه هاي  از  استفاده  نوع  بين  آيا  همچنين  دارد؟  وجود  رابطه 

فارسي زبان با مناسبات خانوادگي رابطه وجود دارد؟ 
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2- پیشینه تحقیق
آنگ در سال 1985 درباره »زنان هوادار سريال تلويزيوني داالس« )يک 
نوع از نمايش هاي خانوادگي پرزرق و برق خاص( تحقيق كرده و نشان داد 
كه زنان ساعات زيادي از وقت خود را با اين برنامه ها گذرانده و جذب آن ها 
مي شوند، تا جايي كه از ارتباطات اجتماعي خود با ديگران كاسته و روابط 

خود را با اعضاي خانواده به حداقل مي رسانند )مک كوئيل1380: 143و144(.
صفري شالي تحقيقي با عنوان »نقش شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان 
نقش  بررسي  پژوهش  اصلي  است. هدف  داده  انجام  خانواده«  بر ساختار 
نقش  به  توجه  با  خانواده،  ساختار  بر  زبان  فارسي  ماهواره اي  شبکه هاي 
متغيرهاي تعديل گر )مثل پاي بندي ديني، همسان همسري، سبک زندگي، 
تقسيم كار دموكراتيک و...( مي باشد. در ضمن براي سنجش ساختار خانواده 
اعتماد  رابطه،  مطلوبيت  عاطفي،  نيازهاي  ارضاي  ميزان  مثل  متغيرهايي  از 
متقابل، توزيع قدرت در خانواده استفاده شد. اين پژوهش به لحاظ روشي، 
از نوع تحقيقات توصيفي و تحليلي )به صورت مقايسه اي و همبستگي( 
است كه در آن براي رسيدن به اهداف تحقيق از دو روش اسنادي و ميداني 
)تکنيک پرسش نامه و مصاحبه( استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه در 
مجموع ساختار خانواده هايي كه از شبکه هاي ماهواره اي استفاده نمي كنند )با 
ميانگين نمره 129/46(، در مقايسه با خانواده هايي كه از شبکه هاي ماهواره اي 
استفاده مي كنند )با ميانگين نمره 121/43(، استحکام بيشتري دارند. نتيجه 
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مقايسه رابطه بين ميزان استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان با ساختار 
خانواده قبل و بعد از كنترل آماري نشان داد كه در هر دو مرحله رابطه بين 
ميزان استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان با ساختار خانواده رابطه 
شبکه هاي  از  استفاده  ميزان  افزايش  با  يعني  مي باشد،  و ضعيف  معکوس 
ماهواره اي فارسي زبان، ساختار خانواده با نسبت ضعيفي شکننده تر مي شود. 
البته با كنترل متغيرهاي تعديل گر مشخص شد در صورتي كه خانواده هاي 
ايراني همسان همسري، سبک زندگي متناسب با فرهنگ خودي، دينداري 
تأثير منفي  باشند، ميزان  و تفکر تقسيم كار دموكراتيک در خانواده داشته 
شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان كمتر  مي شود. در مجموع وضعيت ساختار 
خانواده هاي استان تهران با ميانگين 125 استحکام متوسط رو به بااليي دارند 

)صفري شالي 1390(.

رضايي و كالنتري تحقيقي با عنوان »خوانش مخاطبان سريال هاي شبکه 
ماهواره اي فارسي وان: مورد تماشاي ويکتوريا« انجام داده اند. اين تحقيق با 
روش كيفي و تکنيک مصاحبه عميق در ميان 30 نفر زن انجام شده است. 
نتايج اين پژوهش حاكي است كه تماشاي اين سريال نوعي اشتياق مفرط را 
پديد آورده است كه مي توان از پيدايش تماشاگري شيفته سخن گفت. افزون 
بر اين، تماشاگران زن اين سريال، نقش ويکتوريا )قهرمان زن داستان( را 
مقتدر و مستقل تعبير كرده اند. هم ذات پنداري مکانيسم قدرتمندي در فرايند 
تماشاي اين سريال بوده است. وضعيت واقعي زندگي زنان تماشاگر با متن 
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تصويري، مقايسه و موضوع مجادله تماشاگران است. اين فرايند سبب شده 
تا خوانشي فعاالنه حول قضاوت ها و انتظارات از نقش زنانه بر اساس نمايش 

نقش ويکتوريا در اين سريال شکل گيرد )رضايي و كالنتري 1390: 5-24(.
محمدپور تحقيقي با عنوان »تأثير ماهواره بر هويت فرهنگي در كردستان 
شبکه هاي  از  استفاده  ميزان  بين  ارتباط  پژوهش  اين  داد.  انجام  ايران«   
ماهواره اي با هويت فرهنگ بومي )كردي( را بررسي كرده است. اين پژوهش 
به روش كمي- پيمايشي بوده و از ابزار پرسشنامه براي گردآوري اطالعات 
در بين دانشجويان كرد دانشگاه هاي شهر سنندج استفاده شده است. نتايج 
اين پژوهش نشان داد، بين ميزان استفاده از شبکه هاي ماهواره اي با هويت 
كه  ترتيب  اين  به  دارد،  وجود  معناداري  رابطه  دانشجويان  بومي  فرهنگي 
نسبت  به  كرده اند،  ماهواره  از  استفاده  را صرف  بيشتري  زمان  كه  افرادي 
نمره كمتري از سازه هويت فرهنگي محلي دريافت كرده اند كه به نوبه خود 
نشانگر تغيير رفتار به سمت الگوهاي جديد است )محمدپور 1389: 131-156(.

نظري تحقيقي با عنوان   » نقش برنامه هاي تلويزيوني ماهواره اي در معرفي 
سبک زندگي به جامعه قومي )با مطالعه موردي در شهر تبريز(   »  انجام داده 
است. بخش كمي تحقيق با استفاده از تکنيک پرسش نامه بر روي 412 نفر از 
مخاطبان كانال هاي تلويزيون هاي ماهواره اي آذري زبان و فارسي زبان و به 

روش نمونه گيري خوشه اي انجام شده است )نظري 1389(.
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ماهواره اي  تلويزيون هاي  تماشاي  كه  است  حاكي  تحقيق  يافته هاي 
عرصه جديدي براي تسهيل و اغناء كردن تعامالت و اطالعات و يا جبران 
محدوديت ها و كمبودهاي موجود در زندگي اجتماعي مخاطبان بوده است. 
همچنين بايد گفت ورود تلويزيون هاي ماهواره اي به زندگي روزمره مخاطبان 
به معناي به حاشيه رفتن و كاهش ميزان مصرف ساير رسانه هاي در دسترس 
و مورد استفاده آن ها نبوده بلکه استفاده مخاطبان تبريزي از تلويزيون هاي 
اغناء تعامالت و اطالعات و در بسياري  ماهواره اي بيشتر براي تسهيل و 

موارد الگو گرفتن از سبک زندگي ارائه شده در اين كانال ها، بوده است.
شبکه هاي  بيننده  جوانان  نگرش  » سنجش  عنوان  با  تحقيقي  خراساني 
ماهواره اي شهر تهران   درباره نقش شبکه هاي ماهواره اي در مدگرايي و تغيير 
رفتار اجتماعي« انجام داده است و در مجموع شبکه هاي ماهواره اي را به 
عنوان يکي از مهم ترين ابزارهاي مدگرايي و تغيير رفتار اجتماعي و پذيرش 
بيشتر از  الگوي غربي ذكر كرده است. به طوري كه جوانان استفاده  كننده 
جوانان استفاده نکرده از ماهواره، از لباس هاي خارجي استفاده مي كنند و 
سعي دارند كه سبک زندگي جديد و غربي را در پيش گيرند )خراساني 1386(.

3- چارچوب نظري
تأثيرپذيري  اهميت و گستردگي رسانه هاي جمعي، مسئله  به  با توجه 
مخاطب از محتواي رسانه ها توجه نظريه پردازان مختلفي را به خود معطوف 
داشته است كه هر چند توافقي ميان آنان وجود ندارد، اما نظريه هاي متعددي 
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را در اين زمينه به ويژه در مورد جامعه پذيري و تأثيرات دراز مدت پيام مطرح 
كرده اند.

مک كوئيل ضمن اشاره به نبود نظريه  »مورد توافق عموم«، اظهار مي كند 
مي توان چارچوبي كلي را در نظر گرفت كه روابط اساسي رسانه ها را در 
اينکه  از  اين چارچوب عبارت اند  بر مي گيرد. پيش فرض هاي اساسي در 
رسانه به كار توليد، بازتوليد و توزيع معرفت به معناي وسيع آن مي پردازد. 
معرفتي كه به تجارب فردي معنا و نظم مي بخشد و از اين طريق هم به حفظ 
معرفت هاي گذشته كمک مي كند و هم موجب استمرار درك امروزين فرد 
مي شود. به اين ترتيب رسانه وظيفه انتشار انواع معرفت را عهده دار بوده و از 
آنجا كه در دسترس همگان قرار دارد و هزينه استفاده از آن نيز ناچيز است، 
افراد بسياري از آن استفاده كرده و در نتيجه از آن تأثير مي گيرند. از سوي 
ديگر، مک كوئيل اظهار مي كند با توجه به زمان زيادي كه صرف استفاده از 
رسانه ها مي شود، تأثير آن ها در افراد از ساير كارگزاران جامعه پذيري بيشتر 

است )مک كوئيل 1382: 81 و 82(.
در اين پژوهش از نظريه هاي كاشت،1 برجسته سازي،2 يادگيري اجتماعي3 

و امپرياليسم فرهنگي4 استفاده شده است.

1- Cultivation Theory 

2- Genda Setting Theory

3- Social learning Theory

4- Cultural Amperialism Theory
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الف � نظریه برجسته سازي: مک كامبز و شاو1 در سال 1972 نظريه اي 
كردند.  مطرح  را  »برجسته سازي«  در باب تأثيرات رسانه با عنوان نظريه 
رسانه هاي ارتباط  برجسته سازي يکي از شيوه هايي است كه از طريق آن 
آن  عامه مردم تأثير بگذارند. برجسته سازي به معناي  در  جمعي مي توانند 
است كه رسانه هاي خبري با ارائه خبرها، موضوعاتي را كه عامه راجع به آن ها 
مي انديشند، تعيين مي نماينــد )ورنر و تانکارد 1384: 326(. بعدها مک كامبز و 
شاو با اين پرسش كه آيا برجسته سازي تنها تأثير يک طرفه رسانــه هاست 
نيز مي توانند ايــده ها و نظرات خود را به رسانه ها تحمــيل  يا مخاطبان 
نتيجــه پژوهش نشان داد كه تنها رسانه ها  كنند، دست به پژوهش زدند. 
مـي توانند با برجسته كردن رويدادهاي خاص در ذهن مخاطبان تأثيرگذار 

.)Niezen 1997:65; Mathews 2000:32 باشــند )همان؛
ب � نظریه امپریالیسم فرهنگي: از جمله نظريات مطرح در اين حوزه 
نظريه  است.  فرهنگ«  بر  تکنولوژي  تسلط  و  فرهنگي  »امپرياليسم  نظريه 
امپرياليسم فرهنگي را نخستين بار هربرت شيلر2 در كتاب ارتباطات توده اي 

و امپراطوري آمريکايي در سال 1969 ميالدي مطرح كرد.
مطابق اين نظريه انگيزه  جهاني  شدن ارتباطات، طلب منافع تجاري از 
سوي شركت هاي بزرگ فرامليتي آمريکايي بوده كه اغلب در همکاري با 

1- McCombs & Shaw

2- Herbert Schiller
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منافع سياسي و نظامي غرب و به طور عمده آمريکا عمل كرده اند. اين فرايند 
شکل تازه اي از وابستگي را حاصل آورده كه در آن فرهنگ هاي سنتي با 
هجوم ارزش هاي غربي نابود مي شوند. سه دوره استعماري در تاريخ اين 
پروژه به چشم مي خورد؛ دوره اول، دوره استعمار مستقيم و استفاده از نيروي 
نظامي و اشغال فيزيکي است كه مستلزم استفاده از زور مي باشد. دوره دوم، 
استعمار غير مستقيم است كه در آن، نيازي به حضور فيزيکي استعمار در 
خاك مستعمره ـ كه مستلزم هزينه هاي زياد بوده و در عمل افکار عمومي 
كشور مستعمره را تحت تأثير سوء  قرار مي داده ـ نيست، چرا كه در اين نوع 
از استعمار رهبران بومي كه دست نشانده هاي كشور استعمارگر هستند، اين 
كار را به خوبي انجام مي دهند. دوره سوم و شکل جديد استعمار، همين 
استعمار نو است كه خود را بر جهاني  شدن فرهنگي متمركز كرده و از ابزار 
آن كه همانا رسانه هاي مدرن هستند،  سود مي جويد. با زوال امپراطوري هاي 
اسپانيا(  و  پرتغال  هلند،  فرانسه،  )بريتانيا،  نوزدهم  قرن  سنتي  استعماري 
امپراطوري نوپاي آمريکا جانشين آن ها شد. اين رژيم امپراطوري بر پايه دو 
عامل كليدي استوار است؛ يکي قدرت اقتصادي كه به طور عمده از فعاليت 
بر  احاطه  ديگري  و  مي گيرد  نشئت  و  پايگاه  آمريکا  فرامليتي  شركت هاي 
دانش ارتباطات كه به سازمان هاي تجاري و نظامي آمريکا امکان داده تا در 
تحول كنترل سيستم هاي جديد ارتباطي با مبناي الکترونيکي در جهان مدرن، 
نقش هاي اصلي را ايفا كرده و با فراهم آوردن زمينه يکسان سازي فرهنگي، 
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در جهت احاطه آمريکا و فرهنگ آن بر سراسر كره زمين تالش مي كند.
از  استفاده  براي  تنها  نه  خانواده ها  از  بسياري  اعضاي  امروزه  چنانچه 
راديو، تلويزيون و روزنامه )كه روزي نماد ارتباط با جهان بود( رغبتي نشان 
نمي دهند بلکه حتي سعي مي كنند از طريق اينترنت، شبکه هاي ماهواره اي و 
تلويزيون هاي كابلي ارتباطات درون مرزي و برون مرزي خود را بسط دهند. 
استفاده از ماهواره و اينترنت موجب شده كه تجربه روابط بين فرهنگي با 
ارزان ترين هزينه عملي شده و استفاده از اين شبکه ها در سطحي فزاينده 
تسهيل شود، غافل از اينکه گسترش تمامي اين ارتباط هاي شفاهي موجب 
افزايش تناقض ها در روابط انساني مي شود و جالب تر اينکه در اين دنياي 
شفاف اطالعات، به دليل كاهش تعامل هاي رودررو انسان ها بسيار كمتر از 
گذشته قادر به درك نيازهاي يکديگر مي شوند. در همين راستا رسانه هاي 
انسان نقشي  نيازهاي كاذب  افزايش  تبليغاتي سرسام آور در جهت  با  ملي 
راستاي  در  كاماًل جهت دار  جريان  يک  مسئله  اين  و  مي كنند  ايفا  اساسي 

شکوفايي اقتصاد فراملي تلقي مي شود.
ج � نظریه کاشت: جورج گربنر1 و تعداد ديگري از پژوهشگران مدرسه 
ارتباطات دانشگاه پنسيلوانيا در سال 1969 با استفاده از تحقيقي كه شايد 
طوالني ترين و گسترده ترين برنامه پژوهش اثرهاي تلويزيون است، نظريه 
»كاشت باورها« را ارائه دادند )ورنر و تانکارد 1384(. شاهد اصلي گربنر براي 

1- George Gerbner
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اين نظريه، از تحليل محتواي سيستماتيک تلويزيون آمريکا طي چندين سال 
متوالي به دست آمده است )مک كوئيل 1382(.

اين نظريه عبارت است از اينکه تلويزيون در ميان رسانه هاي مدرن چنان 
جايگاه محوري در زندگي روزمره پيدا كرده است كه منجر به غلبه آن بر 
»محيط نمادين« شده و پيام هايش در مورد واقعيت جاي تجربه شخصي و 

ساير وسايل شناخت جهان را گرفته است.
گربنر واژه »كاشت« را براي رد عقايد سنتي درباره تأثيرات آني تلويزيون 
و تأكيد بر تأثيرگذاري طوالني مدت آن به سبب استفاده زياد به كار برد. 
گربنر معتقد است كه تلويزيون در درازمدت سمبل هاي فرهنگي را در ميان 

اعضاي جامعه انتقال مي دهد.
نظريه كاشت به پيامدهاي ساده و فراگير استفاده زياد از رسانه ها اشاره 
تدريجي و  تأثير طوالني مدت كوچک،  تلويزيون  نظريه  اين  دارد. مطابق 

مستقيم اما فزاينده و مهم در مخاطبان خود به جاي مي گذارد.
نکته قابل توجه در تحقيقات گربنر عبارت است از اينکه تماشاي تلويزيون 
سبب استنباط يک نگرش كلي نسبت به خشونت در جهان مي شود. دنيا در 
نگاه بينندگان پرمصرف ناخوشايندتر و پليدتر به نظر مي رسد. بعدها گربنر 
در بازنگري اين نظريه، دو مفهوم »متداول سازي و تشديد« را به آن افزود تا 
به اين واقعيت اذعان كند كه تماشاي تلويزيون نتايج متفاوتي براي گروه هاي 
مختلف اجتماعي دارد. از نظر وي متداول سازي هنگامي روي مي دهد كه 
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تماشاي بيش از حد منجر به تقارن ديدگاه ها در گروه ها شود. تشديد نيز 
زماني اتفاق مي افتد كه اثر كاشت در گروه خاصي از جمعيت بيشتر باشد 

)ورنر و تانکارد 90:1384(.

به طور كلي از نظريه كاشت ـ در راستاي هدف اين مقاله ـ چنين بر 
می آيد كه شبکه های ماهواره ای رسانه اي است كه بسياري از تصورات ما 
را از دنياي پيرامونمان شکل می دهد، تصوراتی كه نقش مؤثري در كنش 

اجتماعی و جامعه پذيري و از اين رو در مناسبات خانوادگی ما دارند.
نظريه  اساس  بر  كه  الگوسازی  نظريه  اجتماعی:  یادگیری  نظریه  د� 
از  مخاطب  تقليد  بر  می شود،  مطرح  باندورا  آلبرت  اجتماعی  يادگيری 
مخاطب  دارد.  تأكيد  تصويری  رسانه های  از  شده  ارائه  رفتاری  الگوهای 
الگوی رفتاری را مشاهده می كند و در صورت هم ذات پنداری و يا تمايل 
به هم ذات پنداری در موقعيت مشابه، رفتار الگو را به خاطر می آورد و آن را 
بازتوليد )تقليد( می كند. در صورتی كه فعاليت بازتوليد شده برای او پاداش 
بـه همراه می آورد، احتمال تکرار اين رفتار در موقعيت هاي مشابه افزايـش 

. (Defleur 1994:384-585) مي يابد
با توجه به ادبيات تحقيق و ماهيت موضوع كه به بررسي رابطه بين ميزان 
و نوع استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان با مناسبات خانوادگي 
رويکرد  با  اجتماعي  روان شناختي  نگاه  نوع  يک  بايد  واقع  در  مي پردازد، 
رسانه اي داشت كه واحد تحليل خود را نه در سطح صرفاً خرد و نه در 
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تعامالت داخل خانواده  و  بلکه در سطح خانواده  سطح كالن و گسترده، 
دو  به  توجه  با  ترتيب  بدين  كند.  ارائه  جامعه  در  آن  بازتاب  نتيجه  در  و 
پارامتر »ميزان و نوع استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان و مناسبات 
خانوادگي« نمي توان يک نظريه و يا نتيجه يک پژوهش را مبناي چارچوب 
تركيبي  ديدگاه  بايد  رو  اين  از  و  داد  قرار  پژوهش حاضر  انتخابي  نظري 
داشت. بنابراين، در ميان نظريات مختلف مطرح شده، حق تقدم با نظريه 
كاشت )پرورش( مي باشد. نظريه كاشت، نظريه اي است كه هم با مصرف 
رسانه اي رابطه دارد و هم با اثرات رسانه در مخاطب استفاده كننده از رسانه 

رابطه دارد.
گربنر عقيده دارد كه تلويزيون به لحاظ عمق و نفوذ قابل مالحظه اش، 
نظم  در دست  ابزاري  را  تلويزيون  است. وي  قدرتمندي  فرهنگي  نيروي 
تثبيت  شده صنعتي اجتماعي مي داند، كه به جاي تغيير، تهديد يا تضعيف 
نظام سنتي باورها، ارزش ها و رفتارها در خدمت حفظ، تثبيت يا تقويت 
ثبات و  اشاعه  يعني  تلويزيون را جامعه پذيري  اثر اصلي  او كه  آن هاست. 
پذيرش وضعيت موجود مي داند، معتقد است كه تلويزيون تغييرات را به 
تنهايي به حداقل نمي رساند، بلکه اين امر با هماهنگي ديگر نهادهاي عمده 

فرهنگي محقق مي شود )گونتر1384(.
بر اساس تئوري  كاشتـ  كه اين پژوهش از آن استفاده مي كندـ رسانه هاي 
همگاني در شکل دهي به عقايد، نگرش ها، آداب و رسوم و رفتارهاي انسان 
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اين  بازتعريف  به  مي توانند  نهايت  در  كه  نحوي  به  دارند،  اساسي  تأثيري 
مقوالت در نزد مردمان كشور مقصد دست بزنند؛ چرا كه از نقطه نظر تئوري 
كاشت، ميزان تماشاي يک رسانه همگاني از جمله تلويزيون هاي ماهواره اي، 
تأثيري بسزا در ميزان شکل گيري نوعي نگرش نوين در نزد مخاطبين آن 
رسانه دارد. در واقع بر پايه اين تئوري به هر ميزان كه افراد ساعات بيشتري 
را در معرض پيام هاي رسانه اي باشند، اين رسانه ها تأثير عميق تري را در 

نگرش ها و باورهاي آنان خواهد گذاشت.

 يمدل مفهوم -44- مدل مفهومي

 
 
 
 

  

 مناسبات خانوادگي هاي ماهوارهشبكه

 نوع استفاده

 ميزان استفاده
 اعتماد زناشويي

 روابط زناشويي

 روابط والدين و فرزندان

5- روش شناسي تحقیق
تحقيق حاضر با توجه به اهداف مورد نظر در اين تحقيق، از حيث هدف 
كاربردي، ماهيت توصيفي و تحليلي و اجرا جهت آزمون فرضيات، پيمايشي 
است. نوع تحقيق همبستگي ـ مقايسه اي مي باشد. تکنيک استفاده شده در 
بخش ميداني، پرسشنامه است و براي اطمينان از صحت، صراحت و اعتبار 
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سؤاالت، آزمون مقدماتي پرسشنامه انجام و پس از رفع اشکاالت و نواقص 
پرسشنامه نسبت به تکميل آن در ميان جمعيت نمونه اقدام گرديد. جامعه 

آماري اين تحقيق 5 منطقه شهر تهران در سال 1391 مي باشند.
صورت  به  تهران  شهر  از  منطقه  پنج  ابتدا  نمونه  حجم  انتخاب  براي 
تصادفي انتخاب شدند )مناطق: 17،13،9،5،1( و سپس براي انتخاب حجم 
نمونه نيز در بين افراد جامعه آماري از فرمول عمومي كوكران استفاده شده 
است؛ لذا حجم نمونه آماري مورد مطالعه در جامعه، طبق فرمول مذكور برابر 

خواهد شد با:   
384

)05.0(

5.0*5.0)96.1(
2

2

==n

 

بدين ترتيب برطبق محاسبه فرمول كوكران تعداد  n= 384 نفر به عنوان 
حجم نمونه به دست مي آيد. 

شيوه نمونه گيري اين پژوهش، نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بوده 
است.
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6- یافته هاي تحقیق

6-1- نتايج توصيفي: ويژگي هاي عمومي پاسخ گويان

6-1-1- متغیرهاي زمینه اي
جمعيت نمونه تحقيق از ميان زنان متأهل در پنج منطقه تهران )از هر 
منطقه در حدود 77 نفر( انتخاب شده است. اين زنان بين 25 تا 66 سال 
سن دارند )با ميانگين 39( كه تعداد سال هاي سپري شده از ازدواج آن ها 
بين 2 تا 50 سال مي باشد )با ميانگين 19(، كه 30 درصد از آن ها تحصيالت 
سوم راهنمايي و كمتر از آن، 44 درصد ديپلم و فوق ديپلم و 26 درصد نيز 

تحصيالت ليسانس و باالتر داشتند.
از ميان 384 زن بررسي شده، 56 درصد درآمد ماهيانه خانواده شان كمتر 
از 700 هزار تومان، 33 درصد بين 700 هزار تومان تا 1/5 ميليون تومان و 
11 درصد نيز درآمد ماهيانه خانواده اشان بيشتر از 1/5 ميليون تومان است، 
همچنين 38 درصد هزينه مياهانه خانواده شان كمتر از 700 هزار تومان، 48 
نيز هزينه  تومان و 14 درصد  ميليون  تا 1/5  تومان  بين 700 هزار  درصد 

ماهيانه خانواده شان بيشتر از 1/5 ميليون تومان است.
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6-1-2- متغيرهاي مستقل

الف � میزان استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان

با مرور جدول شماره 1 مي توان گفت، 48 درصد از پاسخ گويان اصاًل 
از شبکه هاي ماهواره اي استفاده نمي كنند. اين در حالي است كه 34 درصد 
متوسط رو به پائين و 18 درصد در حد زيادي يعني متوسط 4 ساعت و 
52 دقيقه در طول روز از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان استفاده مي  كنند. 
جدول 1: توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب میزان استفاده از شبکه های ماهواره ای

درصدفراوانیميزان استفاده از شبكه های ماهواره ای

18347/7اصاًل يا هيچ
143/6خيلی كم

5113/3كم
6717/4بينابين)متوسط(

6717/4زياد
20/5خيلی زياد

384100جمع كل

ب ـ نوع استفاده از شبكه های ماهواره ای فارسی زبان

با مرور جدول شماره 2 در می يابيم كه 29 درصد شبکه های خارجی با 
موضوعات خانوادگی )مثل فارسي وان، من و تو،PMC ،… ( و با موضوعات 
سياسی )مثل صداي امريکا، BBC… ( و 23 درصد شبکه های داخلی )مثل 



103

مطالعه ميزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س

شبکه های داخلی و استانی( را تماشا می كنند و 48 درصد نيز از شبکه های 
ماهواره ای استفاده نمی كنند.

جدول 2 : توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب نوع استفاده شبکه های ماهواره ای 
فارسی زبان

درصدفراوانینوع استفاده شبکه های ماهواره ای فارسی زبان

11229/1كانال  هاي خارجی

8923/2كانال  هاي داخلی

18347/7عدم شمول

384100جمع كل

 6-1-3- متغیر وابسته و ابعاد آن
نتايج حاصل از جداول تقاطعی هر يک از شاخص های تحقيق از نگاه 
مناسبات  مقايسه  مجموع  در  است.  آمده  در جدول شماره 3  پاسخ گويان 
خانوادگی و ابعاد آن )روابط والدين و فرزندان، روابط زناشويی و اعتماد 
زناشويی( به تفکيک 5 منطقه شهر تهران نشان می دهد كه در هر سه مؤلفه 
اين خصوص  در  دارد.  را  وضعيت  بدترين   1 منطقه  خانوادگی  مناسبات 
بايد گفت در شاخص هاي »روابط والدين و فرزندان« و »اعتماد زناشويي« 
برای ساكنين منطقه 9  و در شاخص »روابط زناشويی«  بهترين وضعيت 
بهترين وضعيت برای ساكنين منطقه 5 ارزيابی شده است. در رابطه با مقايسه 
ميانگين ها در شاخص »روابط والدين و فرزندان« و »روابط زناشويی« حدوداً 
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با توجه به  بينابينی است )اگر ميانگين روابط والدين و فرزندان  وضعيتی 
دامنه تغييرات اين شاخص 39 و ميانگين روابط زناشويی نيز 51 در نظر 
از  باالتر  منطقه كمی  تفکيک 5  به  ميانگين های گزارش شده  گرفته شود، 
زناشويی«،  »اعتماد  اما درخصوص شاخص  است(،  مفروض  ميانگين های 
وضعيت نامطلوبی وجود دارد )ميانگين شاخص اعتماد زناشويی با توجه 
به تفکيک 5  اما ميانگين های گزارش شده  به دامنه تغييرات 42 می باشد، 
منطقه پائين تر از ميانگين های مفروض است(، كه اين پائين بودن شاخص 
اعتماد زناشويی آن هم در فضای خصوصی خانواده ها تأمل برانگيز است. 
درخصوص شاخص »مناسبات خانوادگی« نيز ميانگين مفروض اين شاخص 
خانوادگی  مناسبات  وضعيت  تهران   17 و   1 مناطق  در  كه  می باشد   132
وضعيت نامطلوب و در سه منطقه ديگر نيز وضعيت حدوداً بينابين می باشد. 

نتايج به قرار زير است:
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زناشویی و اعتماد زناشویی( به تفکیک پنج منطقه تهران

روابط
 والدين و
فرزندان

مقوالت
مناطق

هفدهسيزدهنهپنجيک كل
18/920/52519/81219/3درصدنامطلوب

54/142/328/945/749/344درصدبينابين
2737/246/134/638/736/7درصدمطلوب

100100100100100100درصدجمع
40/1240/7941/5040/3341/1440/77ميانگين

مينيمم نمره=13                                              ماكزيمم نمره=65

          Chi-Square=13/509              df=8            Sig=0/095آزمون آماری

 روابط
زناشويی

29/712/831/625/926/725/3درصدنامطلوب
274123/728/430/730/2درصدبينابين

43/246/244/745/742/744/5درصدمطلوب
100100100100100100درصدجمع

51/3654/6153/2653/1351/7052/84ميانگين
مينيمم نمره=17                                             ماكزيمم نمره=85

         Chi-Square=11/228             df=8            Sig=0/189آزمون آماری

 اعتماد
زناشويی

52/743/644/748/149/347/7درصدپائين
2334/619/730/92827/3درصدمتوسط

24/321/835/52122/725درصدباال
100100100100100100درصدجمع

38/6038/9740/0738/9838/8239/09ميانگين
مينيمم نمره=14                                             ماكزيمم نمره=70

          Chi-Square=9/250             df=8            Sig=0/322آزمون آماری

 مناسبات
خانوادگی

39/224/438/238/333/334/6درصدنامطلوب
20/338/513/218/525/323/2درصدبينابين

40/537/248/743/241/442/2درصدمطلوب
100100100100100100درصدجمع

130/09134/38134/84132/45131/68132/68ميانگين
مينيمم نمره=44                                            ماكزيمم نمره=220

          Chi-Square=17/077             df=8            Sig=0/065آزمون آماری
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6-2- نتايج تبيينی

6-2-1- رابطه بین میزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با مناسبات 
خانوادگی و ابعاد آن

بين  كه  است  حاكی   4 شماره  جدول  در  مندرج  همبستگی  ضرايب 
ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و شاخص كلی مناسبات 
خانوادگی و ابعاد آن )روابط والدين و فرزندان، روابط زناشويی و اعتماد 
زناشويی( رابطه معنادار قوی و معکوسی وجود دارد. به اين ترتيب می توان 
گفت با باالرفتن ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، كاهش 
آن  ابعاد  و   )-0/741( خانوادگي  مناسبات  كلی  در شاخص  توجهی  قابل 
اعتماد  روابط والدين و فرزندان )0/712-(، روابط زناشويي )0/645-( و 
زناشويي )0/725-( در پي دارد. در اين خصوص بهتر است درباره نقش 
ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر مناسبات خانوادگی 

بررسی دقيق تر ي انجام شود.
مبنای  بر  كه  می باشد چرا  كاشت  تئوری  راستای  در  تحقيق  يافته  اين 
پيام های  را در معرض  بيشتری  افراد ساعات  ميزان كه  به هر  تئوری،  اين 
رسانه ای باشند، اين رسانه ها تأثير عميق تری را در نگرش ها و باورهای آن ها 
خواهد گذاشت و از آنجا كه اين رسانه ها با دقت، تعمد و وسواس خاصی 
سريال هايی را برای مخاطب ايرانی و فارسی زبان پخش می كنند كه موضوع 
اصلی اكثر آن ها روابط خانوادگی و زناشويی است؛ لذا اين رسانه ها تأثيرات 
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منفی زيادی در خانواده هاي ايرانی می گذارند. بنابراين هرچه ميزان استفاده از 
شبکه های ماهواره ای بيشتر می شود، مطلوبيت مناسبات خانوادگی ضعيف تر 

)كمتر( می شود.
جدول 4: ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق

ميزان نام متغير
استفاده

روابط والدين و 
فرزندان

روابط 
زناشويی

اعتماد 
زناشويی

مناسبات 
خانوادگی

1ميزان استفاده

روابط والدين و 
1**0/712-فرزندان

1**0/554**0/645-روابط زناشويی

1**0/580**0/612**0/725-اعتماد زناشويی

مناسبات 
1**0/593**0/489**0/556**0/741-خانوادگی

**معنادار در سطح 0/01)آزمون دو دامنه(

6-2-2- رابطه بین نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با مناسبات 
خانوادگی و ابعاد آن

داده های جدول شماره 5 گويای اين واقعيت است كه بين نوع استفاده 
از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با مناسبات خانوادگی و ابعاد آن رابطه 

معناداری وجود دارد.
نتايج حاصل از تحليل واريانس نشان داد كه بين نوع استفاده از شبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان با مناسبات خانوادگی و مؤلفه های آن رابطه معنی داری 
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وجود دارد. نتايج به دست آمده، حاكي است خانواده هايی كه از شبکه های 
ماهواره ای استفاده نمی كنند به مراتب از مناسبات خانوادگی به طور كلی و 
»روابط والدين و فرزندان« و »روابط زناشويی« و »اعتماد زناشويی« بهتری در 
قياس با خانواده هايی كه از شبکه های ماهواره ای ديدن می كنند، برخوردارند.

جدول 5: رابطه بین نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با مناسبات خانوادگی

متغیر
نوع استفاده از شبکه های 

ماهواره ای فارسی زبان
میانگین

میانگین مربعات
Fسطح معني داري

 بین 
گروهي

درون 
گروهی

مناسبات 
خانوادگی

100/66كانال های داخلی

220575/74961/1893604/8290/001 100/01كانال های خارجی

168/23عدم استفاده

روابط والدين و 
فرزندان

32/73كانال های داخلی

14230/1315/482919/1660/001 32/42كانال های خارجی

49/79عدم استفاده

روابط زناشويی

40/10كانال های داخلی

36683/ 66816/2572256/4640/001 39/08كانال های خارجی

67/32عدم استفاده

اعتماد زناشويی

28/19كانال های داخلی

25249/42118/6521353/6770/001 28/12كانال های خارجی

51/11عدم استفاده
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6-2-3- آزمون رگرسیون چند متغیره براي بررسی تأثیر میزان و نوع استفاده از 
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر مناسبات خانوادگی

به منظور شناخت بهتر و مقايسه تأثير ميزان و نوع استفاده از شبکه های 
به  متغيره  از رگرسيون چند  مناسبات خانوادگی  بر  فارسی زبان  ماهواره ای 
روش هم زمان استفاده شده است كه نتايج حاصل از آن نشان می دهد كه  
از  درصد   26 زبان  فارسی  ماهواره ای  شبکه های  از  استفاده  نوع  و  ميزان 

تغييرات متغير مناسبات خانوادگی را تبيين مي كند.
با مرور جدول زير می توان گفت، دو متغير »ميزان استفاده از شبکه های 
ماهواره ای فارسی  زبان« و »نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان« 
از عوامل مؤثر بر مناسبات خانوادگی هستند. تأثير هر دو متغير در مناسبات 
خانوادگی كاهنده است. ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان 
بيشترين تأثير و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان كمترين 
از  استفاده  نوع   -0/346  βضريب دارد.  خانوادگی  مناسبات  بر  را  تأثير 
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بدان معناست كه به ازای هر واحد افزايش 
در نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان )يعنی هرچه خانواده ها 
به صورت منظم تر از برنامه های شبکه های ماهواره ای استفاده كنند(، 0/346- 

واحد مناسبات خانوادگی ضعيف تر می شود.
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جدول 6: نتایج رگرسیون تأثیر هر یک از متغیرهاي مستقل در مناسبات خانوادگیس

                     شاخص آماري
 مدل رگرسیون

ضریب 
همبستگي 

)R(
R2تعدیل شده R2 F

سطح 
معناداري

10/5130/2630/24816/7660/000

جدول7: مشخص کننده هاي آماري، میزان و جهت تأثیر هر یک از متغیرهاي مستقل 
در مناسبات خانوادگی

               شاخص آماري
مدل

ضریب 
غیراستاندارد

خطاي 
استاندارد

بتای 
استاندارد 

شده
t

سطح معني 
داري

27/0790/000-164/7886/086عدد ثابت

ميزان استفاده 
از شبكه های 

ماهواره ای
-5/6010/300-0/605-18/6500/000

نوع استفاده 
از شبكه های 

ماهواره ای
-13/7341/286-0/34610/6780/000

7- بحث و نتیجه گیری 
تأثيرات  به  ناظر  نظری  رويکردهای  و  مباحث  به  ابتدا  مقاله،  اين  در 
نظريات  از  برخی  شد.  پرداخته  خانواده ها  ساختار  بر  جمعی  رسانه های 
مهم رسانه ای همچون نظريه كاشت و برجسته سازی، يادگيری اجتماعی و 

امپرياليسم فرهنگی بررسی شد.
مناسبات  ابعاد  ميانگين  بودن  پائين  به  مي توان  تحقيق  اين  نتايج  از 
خانوادگی )روابط والدين و فرزندان، روابط زناشويی و اعتماد زناشويی( در 
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منطقه 1 تهران در مقايسه با 4 منطقه ديگر اشاره كرد. در اين خصوص بايد 
گفت از يک سو، افراد از شناخت به درك، از درك به گرايش، از گرايش 
به تغيير ارزش و در نهايت به تغيير رفتار می  رسند. از آنجا كه كسانی كه از 
شبکه های ماهواره ای استفاده می كنند بيشتر از طبقات باالتر جامعه هستند 
و چون شبکه های ماهواره ای، بينندگان خود را با انواع رفتارهای زناشويی 
آزاد و بی قيدوبند آشنا كرده و با تکرار آن، اين روابط را در مخاطبين درونی 
كرده و مقدمات شکل گيری گرايشات جديد را در مخاطبين ايجاد می كنند، 
گرايشات نوپديد در اثر كثرت به ارزش و هنجاری در جامعه تبديل می شوند 
نحو  بدين  و  می كنند  بروز  مردم  زندگی  در  ملموس  رفتاری  به صورت  و 
گرايشات منفی ايجاد شده باعث تضعيف مناسبات خانوادگی می شوند. و 
از سوی ديگر از آنجا كه در طبقات باالی جامعه مطلوبيت روابط عاطفی 
و مناسبات خانوادگی نسبت به طبقات پايين تر جامعه كمتر است، به همين 
خاطر می توان گفت ديدن شبکه های ماهواره ای نيز اين عدم مطلوبيت را 

تشديد می كنند.
از نتايج اين تحقيق مي توان به اين نکته اشاره كرد كه در ميان سه بعد 
مناسبات خانوادگی، ضعيف ترين وضعيت مربوط به اعتماد زناشويی می باشد 
و اين نکته فوق العاده تأمل برانگيز است. در حالی كه نتايج برخی تحقيقات 
نشان می دهد كه اعتماد اجتماعی در جامعه )در فضای عمومی( رو به پايين 
است، يافته های اين تحقيق حاكي است كه در فضای خصوصی و حريم 
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خانواده ها نيز اعتماد زناشويی در 5 منطقه تهران پايين است. اگر بخواهيم به 
ترتيب مطلوبيت سه بعد مناسبات خانوادگی را اولويت بندی كنيم، »روابط 
زناشويی« بهترين وضعيت و بعد از آن »روابط والدين و فرزندان« و در آخر 

»اعتماد زناشويی« می باشد.
يکی ديگر از ديگر نتايج اين تحقيق، رابطه معکوس بين ميزان استفاده از 
شبکه های ماهواره ای با مناسبات خانوادگی است، اين يافته تحقيق در راستای 
تئوری كاشت می باشد، چرا كه بر مبنای تئوری كاشت، به هر ميزان كه افراد 
ساعات بيشتری را در معرض پيام های رسانه ای باشند، اين رسانه ها تأثير 
عميق تری را در نگرش ها و باورهای آن ها خواهد گذاشت. بر اساس تئوری  
كاشت، رسانه های همگانی در شکل دهی به عقايد، نگرش ها، آداب و رسوم 
و رفتارهای انسان تأثيری اساسی دارند، به نحوی كه در نهايت می توانند 
بزنند، چرا  مردمان كشور مقصد دست  نزد  در  مقوالت  اين  بازتعريف  به 
كه از نقطه نظر تئوری كاشت، ميزان تماشای يک رسانه همگانی از جمله 
نوعی نگرش  ميزان شکل گيری  بسزا در  تأثيری  ماهواره ای،  تلويزيون های 

نوين در نزد مخاطبين آن رسانه دارد.
شبکه های  از  استفاده  نوع  مقوله ای  سه  متغير  واريانس  تحليل  آزمون 
ماهواره ای فارسی زبان )عدم استفاده، استفاده از كانال های داخلی و استفاده 
از كانال های خارجی(  با شاخص كلی مناسبات خانوادگی و ابعاد آن آشکار 
كرد، خانواده هايی كه از شبکه های ماهواره ای استفاده نمی كنند در مناسبات 
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مناسبات  شاخص  ميانگين  همچنين  دارند.  باالتری  ميانگين  خانوادگي 
خانوادگی به طور كلی و ابعاد آن در خانواده هايی كه از كانال های داخلی 
استفاده می كنند، در قياس با خانواده هايی كه از كانال های خارجی استفاده 

می كنند بيشتر بوده است.

8- پیشنهادات
در پايان پيشنهاداتی به شرح زير ارائه شده است:

- به نظر می رسد اعضای خانواده در جامعه ايرانی امروز نيازمند آموزش 
مهارت های زندگی است كه مي توان از طريق مراكز مختلف )مثل صدا و 
با دادن آموزش مهارت های   )... استانداری و  بانوان  امور  بهزيستی،  سيما، 
زندگی به ويژه آموزش مهارت های زناشويی، به بهبود روابط و مناسبات 
ماهواره اي  محصوالت  منفي  اثرات  از  و  نمود  شايانی  كمک  خانوادگي 

جلوگيری كرد و يا آن را به حداقل رساند. 
- سازمان هاي فرهنگي و به خصوص صدا وسيما بايد به تقويت آموزه ها 
و باورهاي الهي و ديني در جامعه توجه ويژه داشته باشند؛ چرا كه تقويت 
آموزه ها و باورهاي الهي و ديني در انسجام خانوادگي نيز تأثيري فوق العاده 
دارد. به عبارت ديگر، باورهاي ديني مهم ترين منبع و عامل حمايت كننده 

است كه مي تواند افراد را در برابر خطرات و امواج منفي بيمه كند.
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- با توجه به اينکه هرچه اوقات فراغت افراد بيشتر باشد بيشتر به سمت 
فراهم  ساختن  با  مي شود  پيشنهاد  مي شوند،  كشيده  ماهواره اي  شبکه هاي 
استفاده  از  را  آن ها  افراد،  اين  فراغت  اوقات  گذران  براي  الزم  زمينه هاي 
افراطي )اعتيادي( از شبکه هاي ماهواره اي به سمت انجام فعاليت هاي مفيد و 
ثمربخش هدايت نمود. در اين راستا نقش سازمان هاي فرهنگي و شهرداري 
نقاط  اقصي  به حضوري كه شهرداري در  با توجه  بسيار مهم است، زيرا 
شهري دارد، مي تواند با همکاري ادارات فرهنگي هر شهر )مثل اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبليغات و ...( در محل هاي تفريحي شهر 
اقدام به ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي به خانواده ها و فرزندان آن ها نمايد.
برنامه های  منفی  تأثيرات  از  به نظر می رسد خانواده ها اطالع دقيقی   -
شبکه های ماهواره ای در مناسبات خانوادگی ندارند. در خصوص آشنايي با 
شبکه هاي ماهواره اي و محتوي مطالب آن ها و … الزم است كه سازمان هاي 
كنند. در واقع  اقدام  برگزاري كارگاه هاي آموزشي  به  آموزشي  فرهنگي و 
وجود چنين كارگاه هاي آموزشي عالوه بر اينکه نوجوانان و جوانان را در 
آسيب هاي  در جريان  را  آن ها  مي دهد،  قرار  تکنولوژي هاي جديد  جريان 
ناشي از استفاده افراطي هم قرار خواهد داد. همچنين صدا و سيماي ملي 
با ساخت فيلم هاي آموزشي مي تواند در جذب خانواده ها و آگاهي دادن به 
آن ها بسيار مؤثر باشد. البته دعوت از افراد كارشناس و برگزاري ميزگرد بين 
آن ها به صورت برنامه »نقد و نظر« از جمله راه كارهايي است كه مي تواند 
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مخاطبان را آگاه ساخته و در نهايت بسيار تأثيرگذار باشد. 
- به نظر می رسد بايد بر لزوم غني سازي برنامه هاي رسانه ملي تأكيد 
كرد. اگر برنامه های صدا و سيما كيفيت و جذابيت الزم را داشته و نيازهای 
مخاطبان را پاسخ گو باشند مخاطبان نياز كمتری برای مراجعه به شبکه های 

ماهواره ای خواهند داشت. 
- مطالعات صورت گرفته در ايران نشان داده است كه خانواده ها و به 
كه موضوع خانوادگي  دوبله شده  فارسي  به سريال هاي  ايراني  زنان  ويژه 
دارند )مثل موضوعات عشقي، بحران هاي خانوادگي و ...( عالقه مندند و به 
نظر مي رسد دست اندركاران شبکه هاي ماهواره اي نيز اين نکته را به خوبي 
اين  به  برنامه های خود را  از  دريافته و به همين جهت حجم چشمگيري 
موضوعات اختصاص داده اند. بنابراين دست اندركاران رسانه ملي نيز بايد 
ساخت محصوالتي از اين نوع و با كيفيت مناسب را در دستور كار خود قرار 

دهند تا مخاطبين كمتر به سمت شبکه هاي ماهواره اي بروند. 
نمي توان  ارتباطات،  در عصر جهش  كارشناسان،  از  بسياري  نظر  از   -
جلوي ارسال امواج ماهواره و رسوخ آموزه ها و هنجارهاي غيرخودي را در 
درون كانون خانواده ها سد كرد، اما مي توان در پرتو ارائه مباني هنجاري خود 
در رسانه هاي خاص به مقابله با شبيخون فرهنگي بيگانه پرداخت؛ براي مثال 
مي توان با ايجاد شبکه هايي مخصوص نمايش لباس و مد و ارائه الگوهاي 
ايراني - اسالمي و با نظارت اهل فن، بخش عمده اي از تأثير منفي برخي از 
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شبکه هاي ماهواره اي را تعديل كرد. 
در يک جمع بندي بايد گفت غني كردن برنامه هاي داخلي صدا و سيما، 
شناختن نيازهاي افراد جامعه، تعليم، آگاهي بخشيدن و آشنا كردن اعضاي 
توسط  ماهواره اي  شبکه هاي  برنامه هاي  مخرب  و  منفي  اثرات  با  خانواده 
جامعه شناسان، روان شناسان و علما بهترين راه مبارزه با شبکه هاي ماهواره اي 

است.
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منابع 
آزاد ارمکي، تقي 1383. فرهنگ در عصر ماهواره، تهران، سايت باشگاه انديشه.  ×
خراساني، احمد 1386. »    سنجش نگرش جوانان بيننده ماهواره     شهر تهران درباره نقش  ×

ماهواره در مدگرايي و تغيير رفتار اجتماعي«. تهران، دانشکده صداو سيما  .
رضايي، محمد و مونا كالنتري. »خوانش مخاطبان سريال هاي شبکه ماهواره اي فارسي  ×

وان: مورد تماشاگري ويکتوريا«، زن در فرهنگ و هنر، 3)2(: )1390(.
ساروخاني، باقر و شراره مهديزاده. »تلويزيون و نوگرايي«، پژوهشنامه علوم انساني،  ×

ش  35، )1381(.
صفري شالي، رضا. »نقش شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان بر ساختار خانواده«. طرح  ×

پژوهشي با حمايت وزارت كشور، )1390(.
عليخواه، فردين 1387. »گفت و گو با روزنامه اعتماد ملي«، 1387/1/19.  ×
اداره كل  × نيکو، تهران،  مينو  گونتر، بري 1384. روش هاي تحقيق رسانه اي، ترجمه  

پژوهش هاي سيما. 
محمدپور، احمد؛ اسداهلل نقدي و بهزاد نادرنژاد. »تأثير ماهواره بر هويت فرهنگي در  ×

كردستان ايران، بررسي موردي دانشجويان ُكرد دانشگاههاي سنندج«، پژوهش جوانان، 
فرهنگ و جامعه، ش چهارم، )1389(.

مک كوئيل، دنيس 1380. مخاطب شناسي، ترجمه ي مهدي منتظرقائم، تهران، مركز  ×
مطالعات و تحقيقات رسانه ها. 

مک كوئيل، دنيس 1382. درآمدي بر نظريه هاي ارتباطات جمعي، ترجمه ي پرويز  ×
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عوامل جامعه شناختي مؤثر در طالق عاطفي
 در بین خانواده هاي تهراني∗
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ستار پروین∗∗

چکیده
مقاله حاضر به بررسي طالق عاطفي و عوامل جامعه شناختي مؤثر در آن در شهر 
تهران مي پردازد. جامعه آماري تحقیق شامل کلیه خانواده هاي ساکن در شهر تهران 
و حجم نمونه برابر با 500 نفر مي باشد. روش نمونه گیري به صورت دو مرحله اي 
کارکردگرایي/ نظریه  تحقیق،  نظري  چارچوب  و  شده  انجام  تصادفي  و  خوشه اي 

ساختي است. فرض نظري این است که برهم خوردن تعادل ساختار خانواده و تغییر 
در کارکردهاي قوام بخش آن، زمینه ساز طالق عاطفي مي باشد. روش تحقیق، پیمایش 
و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، احصا شده است. یافته هاي تحقیق نشان 
مي دهد که متغیرهاي نظم درون خانواده، ساختار قدرت خانواده و سرمایه اجتماعي 
درون خانواده بیشترین رابطه معنادار با میزان طالق عاطفي را دارند. همچنین نتایج 
رگرسیوني بیانگر آن است که متغیرهاي مستقل تحقیق، حدود 0/665 از واریانس ها و 
تغییرات طالق عاطفي را تبیین مي کنند. از یافته هاي تحقیق  استنباط مي شود که هر گاه 
تعادل ساختار خانواده تحت تأثیر شرایط دروني و بیروني بر هم مي خورد، کارکردهاي 
قوام دهنده تأثیرگذار آن مانند سرمایه اجتماعي درون خانواده، نظم درون خانواده، 
ساختار قدرت و... با چالش مواجه مي شود که مي تواند زمینه ساز طالق عاطفي باشد.

واژگان کلیدي
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1- مقدمه و طرح مسئله
خانواده، به عنوان اولين نهاد جامعه پذيري و كهن ترين هسته طبيعي، در 
همه جوامع انساني از ابتداي تاريخ وجود داشته و بشر تاكنون نتوانسته است 
جايگزيني براي آن بيابد. اين موضوع حضور هميشگي اين نهاد اجتماعي و 
ضرورت وجودي آن  را نشان مي دهد. ازدواج مبناي شکل گيري خانواده و 
قطب مقابل آن طالق است كه سبب اضمحالل آن مي شود. طالق فروپاشي1 
فردي، خانوادگي و اجتماعي را در پي داشته و براي زنان نسبت به مردان 
اثرات منفي بيشتري دارد (Musai & et al 2011). همچنين عالوه بر افراد، بر 
پيکره جامعه هزينه هاي بسياري را تحميل مي كند (Schramm2006). مطالعات 
نشان مي دهد كه در قرن نوزدهم تنها حدود 5 درصد از ازدواج ها به طالق 
منجر  ازدواج ها  از  نيمي  امروزه حدود  و  بيستم  قرن  در  ولي  ختم مي شد 
به طالق مي شود. محققان عواملي مانند افزايش استــقالل اقتصادي زنان، 
كاهش درآمد مردان بدون مدارج دانشگاهي، افزايش انتــظارات شخص از 
ازدواج و پذيرش اجتماعي بيشتر طالق را در اين موضــوع دخيل مي دانند 

.(Amato 2000)

به خود گيرد كه طي آن  طالق هم مي تواند صورت آشکار و رسمي 
خانواده فرو مي پاشد و هم مي تواند صورت پنهان به خود گيرد كه در نتيجه 
آن، خانواده صرفاً ساختار بيروني اش حفظ مي شود ولي در واقع از درون تهي 

1- Disintegration
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مي باشد، در اين حالت، زوجين بنا به ضرورت و اجبار با همديگر زندگي 
مي كنند ولي روابط عاطفي سازنده و مناسبي ندارند. طالق رسمي به معناي 
طالق عاطفي است يعني پيش درآمد طالق رسمي و قانوني، هميشه طالق 
عاطفي است. لکن طالق عاطفي اين گونه نبوده و زواياي پنهان و مستتري 

دارد كه بررسي و شناخت آن نيازمند مطالعات فراوان و دقيق مي باشد.
رشد كمي و كيفي اين پديده در جامعه ايراني، به يکي از مسائل اجتماعي 
جدي تبديل شده به طوري كه امروزه ديگر واژه طالق قبح گذشته را ندارد و 
افراد آن  را به عنوان يک انتخاب فردي در نظر مي گيرند. آمارها نشان مي دهند 
كه طالق در چند سال گذشته در حال افزايش است )شکل 1(. اين وضعيت 
نشانگر تغييرات عمده در ساختار نهاد خانواده مي باشد. الزم به ذكر است، 
آمارهاي موجود فقط طالق رسمي را نشان مي دهند ولي در مورد طالق 

عاطفي در ميان زوجين، تاكنون آمار رسمي معتبري اعالم نشده است.
در  طالق ها  تعداد  بيشترين   1388 سال  در  رسمي  آمارهاي  اساس  بر 
استان تهران با 34299 مورد و كمترين تعداد طالق ها در استان ايالم با 420 
مورد بوده است. در سال 1389 تعداد طالق ثبت شده 137200 مورد بوده و 
بيشترين نسبت طالق به ازدواج در اين سال مربوط به استان تهران با ميزان 
36777 مورد بوده است. در نهايت آمار مربوط به سال 1390 نشان مي دهد 
كه اين استان با تعداد 31640 مورد همچنان داراي باالترين نرخ طالق در 

. (http://www.sabteahval.ir)سطح كشور مي باشد
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شکل )1( وضعیت میزان طالق در سطح کشور بین سال هاي 1385 تا 1389س

منبع: سازمان ثبت احوال کشور

پيچيده شهري  بافت  به جهت وجود  تهران  در كالن شهر  رشد طالق 
حائز اهميت است. تحوالت و دگرگوني ساختار خانواده شهري و تأثير آن 
در زندگي روزمره انسان ها، خانواده جديد را در مسير نيازهاي تازه اي قرار 
داده كه برآورده شدن آن ها همواره ميسر نيست. تأثير تکنولوژي هاي جديد، 
رسانه ها و تحرك اجتماعي و كيفيت آن در جامعه شهري، معضالت عمده اي 
اقشار مختلف  بين  در  را عادي مي نمايد. وجود طالق  نظير مسئله طالق 
جامعه، اين پديده را پيچيده و در هم تنيده نموده است. در فضاي جامعه 
شهري، انسان ها در گذر از ساخت سنتي به ساخت جديد با سرگرداني و 
حيراني در ارزش ها و هنجارها مواجه اند. اين شرايط، نگرش شهرنشينان را 

نسبت به طالق سهل گيرانه تر مي نمايد.
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در مطالعات آكادميک ايران به موضوع طالق عاطفيـ  به عنوان بعد پنهان 
طالق زوجين ـ كمتر توجه شده است و مطالعات بيشتر به موضوع طالق 
رسمي پرداخته اند. بنابراين خأل اين گونه تالش هاي علمي، جدي به نظر 
مي رسد.1 در تحقيق حاضر موضوع طالق عاطفي در شهر تهران با استفاده 
از روش كمي )پيمايش( بررسي شده است. همچنين در اين پژوهش تالش 
تهران( و  ايراني )شهر  بعد عاطفي طالق در جامعه  بررسي  به  تا  مي شود 

عوامل جامعه شناختي مؤثر بر آن پرداخته شود.

2-پیشینه تجربي تحقیق
همان طور كه ذكر شد، طالق عاطفي يکي از موضوعاتي است كه كمتر 
مورد توجه تحقيقات علمي به ويژه در ايران قرار گرفته و تعداد اين تحقيقات 

بسيار معدود است. 
  برادبري2 و ديگران در پژوهشي با عنوان »پژوهشي درباره ماهيت و 
تعيين كننده هاي رضايت از زناشويي« عوامل زير را در رضايت از زناشويي 

مطرح مي كنند:

 1- در اين ميان، باستانی و ديگران مطالعه ای انجام داده اند كه جز معدود مطالعات جامعه شناسی 
در اين حوزه است.

2 - Bradbury
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1( فرايندهاي بين شخصي مانند شناخت، عالقه، فيزيولوژي، الگومندبودن 
رفتار، حمايت اجتماعي و خشونت.

2( محيط اجتماعي كه ازدواج ها در درون آن عمل مي كند شامل زمينه هاي 
خرد1 )مانند حضور بچه، تحوالت و استرس دهنده هاي زندگي(.

. (Bradbury & et al 2000: 964-980)3( زمينه هاي كالن2 مانند عوامل اقتصـادي
ثبات و كيفيت زناشويي  الرسن و هولمن3 به بررسي عوامل مؤثر در 

مي پردازند. از نظر آن ها مهم ترين اين عوامل موارد زير است:
1( عوامل زمينه اي و محيطي مانند خانواده اصلي )مانند طالق والدين(

2( عوامل اجتماعي- فرهنگي )مانند شغل(
3( رفتار و ويژگي هاي فردي مانند سالمت عاطفي و سالمت فيزيکي

.(Larson & Holman 1994) 4( فرايندهاي تعاملي زوجين مانند همسان همسري
باستاني و ديگران با استفاده از روش كيفي )نظريه مبنايي( يکي از مطالعات 
داخلي در اين حوزه را انجام داده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه 11 مقوله 
شامل عدم تأمين نيازهاي عاطفي، بي توجهي مرد، مشکالت ارتباطي، انتخاب 
نادرست همسر، عدم همدلي و همراهي، رفتارهاي خشونت آميز، عدم گذران 
وقت با يکديگر، نارضايتي جنسي، بي اعتمادي، عدم احساس مسئوليت مرد 
و عدم تعادل روحي مرد از جمله شرايط عّلي تأثيرگذار در طالق عاطفي 

1- Micro-contexts

2- Macro-contexts

3- Larson and Holman
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است )باستاني و ديگران 1389(. نتايج مطالعه هنريان و يونسي نشان مي دهد كه 
عوامل تأثيرگذار در طالق )و طالق عاطفي( شامل موضوعاتي مانند عدم 
مهارت ارتباطي، بيماري روحي، عدم بلوغ فکري و اعتياد است )هنريان و 
يونسي 1390(. مطالعه مقصودي و محمدي بيانگر آن است كه در بين زنان 

متخصص در بيمارستان، بين فرسودگي شغلي و دل زدگي زناشويي رابطه اي 
معنادار وجود دارد )مقصودي و محمدي 1389(. همان طور كه اشاره شد، به 
موضوع طالق عاطفي در محافل و تحقيقات علمي- به ويژه داخلي- كمتر 
توجه شده است، هر چند در ارتباط با مفاهيم نزديک به اين مفهوم مانند 
كيفيت زناشويي، تعارض زناشويي و... ـ به ويژه در حوزه روان شناسي- 
مطالعات زيادي انجام شده است. مطالعه حاضر تالش مي كند تا با استفاده 
از روش كمي و با رويکرد جامعه شناختي، موضوع طالق عاطفي را در بين 

خانواده هاي تهراني بررسي كند.

3-ابعاد مفهومي و چارچوب نظري تحقیق
پل بوهانون عمده انواع جدايي ها را كه در فرآيند طالق پيش مي آيد، 
طالق  قانوني،3  طالق  رواني،2  طالق  عاطفي،1  طالق  برمي شمرد:  چنين 

1- The Emotional Divorce

2- The Psychico  Divorce

3- The Legal Divorce
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اقتصادي1 و طالق اجتماعي2 )ستوده و بهاري 1386(. طالق ها را مي توان به دو 
دسته متمايز تقسيم كرد:

1: طالق آشکار: به طالقي گفته مي شود كه زوجين با مراجعه به دادگاه 
به طور رسمي از يکديگر جدا شده و سند ازدواج خود را باطل كرده باشند.
2: طالق پنهان: طالق هايي هستند كه از همه نظر ويژگي هاي طالق هاي 
معنوي،  ارزشي،  فرهنگي،  موانع  وجود  دليل  به  ولي  دارند،  را  اول  نوع 
موقعيتي و قانوني خاص آشکار نمي شوند. در واقع اين گونه طالق ها بدون 
ابطال ازدواج اتفاق مي افتند. در اين نوع طالق، زوجين فقط زير يک سقف 
زندگي مي كنند، در حالي كه ساير ارتباط هاي بين آن ها يا كاماًل قطع شده و 
يا بدون ميل و رضايت است. زوجين مبتال ممکن است سال ها در زير يک 
سقف با حداقل ارتباط )حتي ارتباط هاي كالمي( بهترين ايام عمر خود را 
تلف كنند )همان: 1386(. به اين نوع طالق، »طالق خاموش« يا »طالق عاطفي« 
نيز گفته مي شود. طالق عاطفي وضعيتي است كه در ظاهر ساختار خانواده 
حفظ مي شود ولي در واقع خانواده از درون تهي است، چرا كه رابطه عاطفي 
مثبت ميان زوجين از ميان رفته و روابط منفي عاطفي جاي آن  را گرفته است. 
طالق عاطفي مي تواند طيف وسيعي از قهرهاي ساده تا بگو مگوهاي جدي 
و درگيري هاي فيزيکي و خشونت را در برگيرد. طالق فرايندي است كه با 

1- The Economic Divorce

2- The Community Divorce
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تجربه بحران عاطفي شروع شده و با سعي در حل تعارضات زناشويي از 
طريق جدايي با ورود به موقعيتي جديد با نقش ها و سبک زندگي متفاوت 
خاتمه مي يابد )اخوان تفتي به نقل از وايزمن و گاتمن 1382(. عده اي موضوع طالق 
رواني را مطرح مي كنند اين نوع طالق به معناي بي عالقگي نسبت به همسر 
و در پيش گرفتن زندگي جديد با پيوندها و تعهدات عاطفي جديد است 

)برناردز 1384: 252(.

انگاره  مي باشد.  كاركردگرايي ساختي  نظريه  تحقيق،  نظري  چارچوب 
اصلي در اين نظريه، ناظر بر كاركردها و فعاليت هاي ضروري براي حفظ 
انواع جامعه يا گروه هاي اجتماعي است. اين كاركردها شامل مواردي مانند 
از همه  تعليم و تربيت، دين، تفريح و مهم تر  اقتصادي،  توليد مثل، توليد 
كاركردها يا وظايفي است كه براي دستيابي جامعه به ثبات بايد انجام شود. 
از نظر مرداك چهار كاركرد اصلي خانواده كاركرد جنسي، اقتصادي، آموزش 
كردن  اجتماعي  را  اصلي خانواده  كاركرد  دو  پارسونز  است.  مثل  توليد  و 
بچه ها و حفظ شخصيت بزرگساالن در نظر مي گيرد )همان:74 و 75(. به عقيده 
پارسونز در جوامع صنعتي پيشرفته خانواده تمام كاركردهاي اجتماعي خود 
را از دست داده و تبديل به خانواده منزوي شده است و در عين حال ساير 
كاركردهاي آن مانند كاركردهاي اقتصادي، تعليم و تربيتي، خدماتي، محافظتي 
و... نيز به نهادها و سازمان هاي اجتماعي ديگر مانند شركت ها، كارخانه ها، 
مدارس و بيمارستان ها واگذار شده است. به نظر وي، فرايند توسعه صنعتي 
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به بروز انشقاق در خانواده منجر شده و علت اين تحول، نخست جدا ساختن 
خانواده از شبکه خويشاوندي و سپس تقليل گروه خانگي به خانواده تک 
هسته اي كوچک بوده است. در نتيجه، خانواده تمام عملکردهاي توليدي، 
سياسي و ديني خود را از دست داده و تنها به واحد سکونت و مصرف مبدل 
شده است. به نظر پارسونز ايفاي نقش هاي تخصصي مردانه و زنانه به دوام 
اجتماعي كمک مي كند. پدر نقش  نظام  نظام خانواده در چارچوب  خرده 
ابزاري را بر عهده دارد، زيرا حلقه ارتباطي بين خانواده و جامعه تلقي شده و 
نيازهاي مادي خانواده را تأمين مي كند و زن نقش بيانگر را درون خانواده ايفا 
مي كند )سگالن 1385: 88(. بر همين اساس وي معتقد است كه انگاره خانواده 

معاصر با ويژگي هاي جامعه امروزي صنعتي سازگار است.
در اين ديدگاه، خانواده به عنوان نظامي در نظر گرفته مي شود كه ورودي، 
خروجي و فرايندهايي دارد. پيش فرض هاي اصلي اين نظريه به نظر اپستين 

و بيشاپ شامل موارد زير است:
- اعضاي خانواده با هم مرتبط اند.

- هر عضو خانواده بدون مالحظه اعضاي ديگر مفهوم نيست.
- كاركرد خانواده با مالحظه درك همه اعضاي خانواده ممکن است.
- ساختار و سازمان خانواده در تعيين رفتار اعضا تعيين كننده است.

- با تمركز بر كليت خانواده مي توان هم نظم و هم تغيير را فهميد )آزاد 
ارمکي به نقل از اپستين و بيشاپ 1386:27(.
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در رويکرد كاركردگرايي، هنگامي كه در كاركردهاي خانواده اختالل ايجاد 
شود، نظام خانواده دچار كژكاركردي مي شود. اين وضعيت به خانواده هايي 
اطالق مي شود كه در ايجاد و تثبيت ارزش ها و باورهاي فرهنگي و رفتارهاي 
اجتماعي در محيط خانوادگي شکست خورده اند، خانواده كژكاركرد حالتي از 
بي ساماني را در قالب خانواده هاي به هم ريخته و آشفته نشان مي دهد كه در 
آن بي توجهي به يکديگر، برخورد و درگيري، رفتار ناشايست و خشونت و 

بدرفتاري رواج دارد )مک كارتي و ادواردز 1390: 569(.
فرض نظري تحقيق آن است كه تحت تأثير شرايط اجتماعي جامعه، 
اينکه  يا  و  داده  از دست  را  كاركردهاي خود  برخي  ايراني  خانواده سنتي 
كاركردهاي آن تغيير كرده و تعادل ساختاري آن ها با چالش مواجه شده است. 
بر اساس نظريه نظام اجتماعي و كاركردگرايي پارسونز عوامل تأثيرگذار و 
زمينه ساز در طالق عاطفي را در فقدان هر يک از چهار كاركرد اصلي خانواده 

مي توان تبيين كرد:
الف ـ وقتي كه كاركرد سازگاري و انطباق خانواده با محيط اجتماعي با 
چالش مواجهه شود؛ اين مورد را مي توان هم در زمينه مادي و هم در زمينه 
از لحاظ  نتواند  هنجاري نظام خانواده بررسي كرد. چنانچه وقتي خانواده 
معيشتي خود را حفظ كند و يا اينکه در رابطه با ديگر نهادهاي جامعه تنش دار 
شود )نظير فشار نهادهاي ديگر جامعه براي حذف كاركرد هاي آن(، نظام 
خانواده سست شده و آمادگي براي طالق افزايش مي يابد. فرسودگي شغلي 
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زوجين در اين دسته قرار مي گيرد، زيرا سختي معيشت مي تواند افراد خانواده 
را مجبور به فعاليت بيشتر بيرون از خانه كند و اين امر و خستگي هاي ناشي 

از آن مي تواند روابط عاطفي خانواده را با چالش مواجه كند.
ب- زماني كه خانواده در كاركرد دستيابي به هدف با مشکل مواجهه شود 
و خانواده نتواند به اهداف مطلوب دست يابد؛ اين امر زماني محقق مي شود 
تعيين  اهداف  به  رسيدن  در  را  نيروهايش  و  توانايي ها  نتواند  خانواده  كه 
شده براي آن بسيج كند. مواردي مانند نبود سالمت جسمي- رواني زوجين 

مي تواند خانواده را از رسيدن به اهداف مورد نظر دور كند.
اين  اختالل شود؛  دچار  خانواده  انسجام  و  يگانگي  كاركرد  وقتي  ج- 
مسئله هنگامي ظاهر مي شود كه قوانين حقوقي و ضوابط هنجاري خانواده 
ضمانت اجراي خود را از دست مي دهند، نمونه آن را مي توان در موردي 
جست وجو نمود كه نقش هاي جنسيتي در خانواده و نظام هنجاري تقسيم 
نقش ها مختل مي شود. در اين صورت بايستي منتظر اختالف در خانواده و 
افزايش احتمال طالق عاطفي و سپس طالق واقعي بود. سرمايه اجتماعي 

خانواده و نظم اجتماعي آن در اين كاركرد قرار مي گيرد.
د- هنگامي كه نظام الگوهاي فرهنگي خانواده آسيب مي بيند و از ايجاد 
الگوها و انگيزه هاي الزم براي حفظ و بقاي نظام خانواده باز مي ماند؛ در اين 
صورت زن و مرد انگيزه اي براي بقا و استحکام نظام خانواده نمي شناسند و 
لذا با به وجود آمدن كمترين اختالفي آماده براي گسستن اين پيوند مي گردند. 
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دينداري خانواده مي تواند از عوامل كاهش دهنده طالق عاطفي در خانواده 
باشد، به اين معنا كه دينداري مي تواند انگيزه هاي الزم را براي زوجين در 

حفظ و بقاي خانواده و الگوهاي فرهنگي مناسب آن فراهم سازد. 

 

 سرمايه اجتماعي
ساختار قدرت  درون خانواده

 خانواده

 دينداري زوجين

 نظم درون خانواده

همسان 
 همسري

 طالق عاطفي

 –پايگاه اقتصادي  فرسودگي شغلي
 اجتماعي خانواده

 سالمت جسمي-
 رواني زوجين

شکل )2( مدل نظري تحقیق

4-فرضیات تحقیق
پيش فرض هاي موجود در اين تحقيق به شرح ز ير است:

بين ساختار قدرت خانواده و طالق عاطفي رابطه وجود دارد.- 
بين وضعيت شغلي و كار در بيرون زوجين )فرسودگي شغلي( و طالق - 

عاطفي رابطه وجود دارد.
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بين ميزان همساني و اشتراكات زوجين قبل از ازدواج و طالق عاطفي - 
رابطه وجود دارد.

بين پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده و طالق عاطفي رابطه وجود - 
دارد.

بين دينداري زوجين و طالق عاطفي رابطه وجود دارد.- 
بين سالمت رواني و جسماني زوجين و ميزان طالق عاطفي رابطه - 

وجود دارد.
- بين نظم درون خانواده و طالق عاطفي رابطه وجود دارد.

 ـ بين سرمايه اجتماعي درون خانواده و طالق عاطفي رابطه وجود دارد.

5- روش شناسي تحقیق

5-1- روش مطالعه

ــع آوري داده ها  ــش روش مطالعه پيمايش است. ابزار جم ــن پژوه در اي
ــده پس از  ــد. داده هاي احصا ش ــق پرسش نامه محقق ساخته مي باش از طري

جمع آوري با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده است.

5-2 - جامعه آماري و روش نمونه گيري

جامعه آماري اين پژوهش، شامل كليه خانواده هاي سطح شهر تهران است. 
بر اساس آمار ارائه شده از مركز آمار ايران، تعداد كل خانواده هاي تهراني در 
سال 1387 برابر با 2268766 بوده است. براي انتخاب نمونه در وهله اول 
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بر اساس مناطق چندگانه شهرداري، شهر تهران به 5 پهنه تقسيم بندي شد. 
مبناي اين تقسيم بندي بر اساس سطح توسعه يافتگي فرهنگي- اجتماعي و 
اقتصادي مناطق است )موسايي 1386(. بدين  معنا كه مناطق 1،2،3 و 6 در پهنه 
اول، مناطق 4،5،11، 21 و 22 در پهنه دوم، مناطق 7،12،13 و 18 در پهنه 
سوم، مناطق 10، 14، 15،16 و 20 در پهنه چهارم و مناطق 8،9،17 و 19 در 
پهنه پنجم قرار دارند. سپس از هر پهنه، يک منطقه به شيوه تصادفي ساده 
انتخاب گرديد. جهت انتخاب تصادفي افراد نقشه هاي مناطق مذكور تهيه شد 
و در آن ها براي هر منطقه نواحي، محالت، بلوك ها و كوچه ها مشخص و 
در نقشه هر منطقه بلوك ها و كوچه هاي آن با عالمت تعيين شد. اين نقشه ها 
به تعداد پرسش گران تکثير و در اختيار آن ها قرار گرفت. در مرحله بعد هر 
پرسش گر در بلوك و كوچه مورد نظر خود به طور تصادفي خانه اي انتخاب 
و با سرپرست خانواده مصاحبه انجام گرفت. حجم نمونه  در اين پژوهش 

نيز 500 نفر است.

5-3- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها1

5-3-1- متغیر وابسته 
زماني  دارد و  تنش زوجين  پر  به روابط سرد و  اشاره  طالق عاطفي: 
اتفاق مي افتد كه زوجين در ظاهر به زندگي مشترك خود بنا به هر دليلي 

1- كليه شاخص ها در سطح سنجش فاصله ای با نمره بين 1تا5 سنجيده شده اند. 
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ادامه مي دهند ولي روابط ميان آن ها پر از مشاجره و بگومگوهاي لفظي و 
گاهي برخوردهاي فيزيکي است. اين مفهوم دو بعد رواني )ذهني( و رفتاري 
)عيني( دارد. براي سنجش طالق عاطفي از گويه هاي مانند موارد زير استفاده 

شده است: 
تا چه حد از اوقاتي كه با همسرتان هستيد احساس شادماني مي كنيد/ تا 
چه حد شما و همسرتان به يکديگر ابراز عالقه مي كنيد/ تا چه حد در فضاي 
از گذراندن  تا چه حد  خانواده شما احساس شادي و نشاط وجود دارد/ 
اوقات فراغت با همسرتان در درون و بيرون خانه رضايت داريد/ تا چه حد 

از زندگي زناشويي خود احساس رضايت مندي داريد.

5-3-2- متغیرهاي مستقل
الف- سرمایه اجتماعي: اين متغير به معناي هنجارها و شبکه هاي قوام 
دهنده و پيوند دهنده ميان اعضاي يک گروه انساني است. سرمايه اجتماعي 
درون خانواده دو بعد اساسي دارد: مشاركت و اعتماد زوجين. جهت عملياتي 
كردن سرمايه اجتماعي درون خانواده از گويه هاي مانند موارد زير استفاده 
شده است: چقدر تالش مي  كنيد در مسافرت  هايتان همسرتان هم حضور 
داشته باشد/ در طول يک ماه چقدر با اقوام نزديک خود نشست و برخاست 
داريد/ در امور منزل تا چه حد مشاركت داريد/ تا چه حد فضاي خانه را 

مبتني بر مشاركت مي بينيد.



135

                               عوامل جامعه شناختی مؤثر در طالق عاطفی 
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س

ب- دینداري زوجین: به معناي اعتقاد ذهني و عملي افراد به باورها 
و مناسک ديني است. جهت سنجش اين مفهوم از گويه هايي مانند موارد 
زير استفاده شده است: به انجام واجبات ديني مثل نماز،  روزه و … اهميت 
مي دهم/ به روز قيامت و محاسبه اعمال اعتقاد دروني دارم/ تالش مي  كنم 
معلومات ديني  ام را روز به روز بيشتر كنم/ از مال حرام در زندگي ام دوري 

مي كنم.
ج- نظم درون خانواده: شاخص نظم در چهار بعد زير سنجيده شده 

است:
- هم بختي: اعضاي خانواده بايد با يکديگر بخت مشترك و نفع و اقبال 

مشترك داشته باشند.
- همگامي: اعضاي خانواده بايد در رفع مشکالت سوگيري موافق و 
يک جهت  در  و  باشند  همگام  ديگر  عبارت  به  و  باشند  داشته  هماهنگ 

حركت كنند.
- همدلي: افراد خانواده بايد با هم احساس همدلي داشته باشند و براي 

آن تالش كنند. 
- همفکري: اعضاي خانواده بايد در زمينه رفع اين مشکالت با يکديگر 
مشورت و همفکري داشته باشند )چلبي 1386: 233(. براي عملياتي كردن اين 
مفهوم از گويه هاي زير استفاده شده است: در حل مسائلي مانند مشکالت 
اقتصادي، پيشرفت تحصيلي و شغلي من و همسرم با هم همکاري و اشتراك 
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نظر داريم/ در انجام دادن امور منزل مانند خريد، مسافرت، تربيت فرزندان، 
دخل و خرج منزل و... من و همسرم هماهنگ عمل مي كنيم و ...

د- ساختار قدرت خانواده: منظور اين است كه در تصميم گيري هاي 
امور خانواده، چه كسي تصميم مي گيرد و چه فضايي بر تصميمات خانواده 

حاكم است. براي سنجش اين متغير گويه هاي زير استفاده شده است: 
امور خانه با همفکري من و همسرم و اعضاي خانواده مديريت مي شود/ 
نظرات  به  همسرم  و  من   / آزادند  خود  نظرات  ارائه  در  خانواده  اعضاي 
همديگر و فرزندان احترام مي گذاريم/ در منزل ما يک نفر حرف اول و آخر 

را مي زند و ...
ه�- همسان همسري: با اين متغير ميزان همساني هاي فرهنگي، فکري، 
اقتصادي، ديني و اجتماعي، تحصيلي و سالمت زوجين سنجيده مي  شود. 

براي عملياتي كردن اين شاخص از گويه هاي زير استفاده شده است: 
از نظر طرز فکر بين شما و همسرتان تا چه حد، تناسب وجود دارد/ 
فکر مي كنيد از نظر سطح فرهنگي چقدر با همسرتان اشتراك داريد/ از لحاظ 

شخصيتي شما و همسرتان چقدر با يکديگر تناسب داريد و...
اقتصادي )SES( خانواده: اين متغير عبارت  و- وضعیت اجتماعي- 
است از ميزان برخورداري والدين افراد از دارايي هاي مادي و معنوي مهمي 
كه نشان دهنده جايگاه اقتصادي و اجتماعي شان در جامعه است. درآمد، 
تحصيالت، شغل و دارايي هاي مادي والدين افراد )يا سرپرست هاي آن ها( 
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و هزينه زندگي والدين به عنوان مهم ترين متغيرهاي وضعيت اجتماعي- 
اقتصادي افراد در نظر گرفته شده اند. براي سنجش اين مفهوم از گويه هاي 

زير استفاده شده است: 
ميزان درآمد ماهيانه خانواده/ وضعيت شغلي سرپرست خانواده / ميزان 

تحصيالت سرپرست خانواده و همسر.
ز- فرسودگي شغلي: اين متغير نشانه خستگي مفرط عاطفي است كه 
در نتيجه درگيري و مشغوليت فراتر از توان بر فرد مستولي مي شود. اين 
حالت خستگي فيزيکي، هيجاني و رواني به دنبال قرار گرفتن طوالني مدت 
در موقعيت كار سخت است. اين متغير با گويه هايي مانند »به خاطر كار زياد 
و خستگي، همسرم به خانواده يا من كم توجهي مي كند« و... سنجيده شده 

است.
ــارت است از  ــن متغير عب ح- س��المت رواني- جس��مي زوجین: اي
ــتن بيماري به  ــمي و رواني و اجتماعي، بنابراين نداش تأمين رفاه كامل جس
ــي است كه از سالمت روح  ــت بلکه شخص سالم كس معناي سالمت نيس
ــد، بنابراين سالمت  ــوردار و از جهت اجتماعي نيز در آسايش باش نيز برخ
ــمي، رواني و اجتماعي دارد. گويه هايي مانند »همسرم از سالمت  ابعاد جس
ــمي برخوردار است و بيماري خاصي ندارد« و... اين متغير را  روحي و جس

سنجيده اند.
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5-4- روايي و پايايي ابزار سنجش

آنکه  به  توجه  با  ـ  ابزار سنجش  روايي  ميزان  براي  تحقيق حاضر  در 
شاخص هاي مشخصي وجود نداردـ  از نظرات صاحب نظران حوزه خانواده 
براي  است.  شده  استفاده  شاخص ها  به  مربوط  گويه هاي  انتخاب  جهت 
سنجش پايايي ابزار سنجش، پرسش نامه آزمون مقدماتي با 50 پاسخ گو اجرا 
و براي هر يک از آن ها آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه نتايج آن در جدول 

شماره )1( مشاهده مي شود.
جدول )1( ضریب پایایي مقیاس ها در پرسشنامه نهایي

شاخص

پرسشنامه مقدماتي

شاخص

پرسش نامه مقدماتي

تعداد 
گویه ها

ضریب 
ضریب تعداد گویه هاپایایي

پایایي

سرمايه اجتماعي 
100/88دينداري140/93خانواده

70/92همسان همسري70/95نظم درون خانواده

فرسودگي 140/93طالق عاطفي
60/93شغلي

سالمت جسمي-
70/83ساختار قدرت50/66روحي
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6-یافته هاي تحقیق

6-1- يافته هاي توصيفي

الف � جنسیت: بر اساس نتايج، 55/9 درصد از پاسخ گويان مرد و حدود 
44/1 درصد زن هستند.

ب � سن: بيشترين فراواني حدود 32/9 درصد در فاصله سني 27-34 
سال قرار دارند.

ج � تحصیالت: 35/3 درصد از پاسخ گويان تحصيالت متوسطه و ديپلم 
دارند كه بيشترين فراواني در بين طبقات تحصيلي است. همچنين بيشترين 

فراواني تحصيالت همسر در اين طبقه قرار دارد.
د � نوع شغل: بر اساس نوع شغل 38/4 درصد از سرپرستان خانواده ها 

مشاغل آزاد دارند.
نتايج توصيفي شاخص ها نشان مي دهد كه شاخص سرمايه اجتماعي درون 
خانواده وضعيت مناسبي دارد  به طوري كه در 54/4 درصد از خانواده ها، 
اين شاخص در سطح بااليي قرار دارد. همچنين شاخص دينداري خانواده ها 
حاكي است كه اين شاخص در62/3 درصد از خانواده ها در سطح مناسب 
و بااليي قرار دارد. شاخص نظم درون خانواده ها يکي ديگر از شاخص ها ي 
مطالعه شده است كه در 68/4 درصد از خانواده ها در سطح بااليي قرار دارد. 
از ديگر نتايج تحقيق، بررسي همساني زوجين و تناسب آن ها در موضوعات 
مختلف مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه وضعيت همسان همسري در سطح 
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مناسب و مطلوبي است به طوري كه طبق نظرات پاسخ گويان فقط 3/7 درصد 
از پاسخ گويان اعالم كرده اند كه ميزان همسان همسري در بين آن ها پايين 
است. يکي ديگر از شاخص هاي بررسي شده فرسودگي شغلي است، بر 
اساس نتايج، اين ميزان در سطح خانواده هاي تهراني باال نيست به طوري كه 
در 45/1 درصد از خانواده اين ميزان در سطح كم و پاييني وجود دارد. پايگاه 
اقتصادي-اجتماعي خانواده ها نشان مي دهد كه 54/7 درصد از خانواده ها در 
سطح متوسط هستند. يکي از نتايج تأمل  برانگيز و قابل توجه ميزان شيوع 
طالق عاطفي در خانواده هاي تهراني است. نتايج تحقيق حاضر حاكي است 
كه حدود 6/5 درصد از خانواده هاي تهراني معتقدند كه مبتالبه طالق عاطفي 
هستند. شاخص  سالمت جسمي و روحي نشان مي دهد كه  92/4 درصد 
از پاسخ گويان اعالم كرده اند كه سطح سالمت جسمي و روحي متوسط و 

بااليي دارند و مابقي از وضعيت سالمت خود رضايت نداشته اند.
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س جدول )2( فراواني درصدي شاخص هاي تحقیق

زیادمتوسطپایینشاخص

57/236/36/5طالق عاطفي

7/646/446سالمت جسمي -رواني

2/343/354/4سرمايه اجتماعي درون خانواده

433/762/3دينداري
4/926/768/4نظم درون خانواده

3/757/339همسان همسري
45/1477/9فرسودگي شغلي

17/754/727/6پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده

6-2- آزمون فرضيات

جدول شماره )3( نتايج آزمون فرضيات تحقيق و رابطه متغيرهاي مستقل 
تحقيق را با طالق عاطفي سنجيده است. بر اساس نتايج، به جز فرسودگي 
شغلي ساير روابط مثبت است. همچنين جدول بيانگر آن است كه پايگاه 
اقتصادي- اجتماعي خانواده ارتباط معناداري با طالق عاطفي ندارد؛ لذا در 
اين حالت فرض تحقيق رد  شده و فرض صفر كه بيانگر نبود رابطه بين 
تأييد مي شود.  است،  عاطفي  اجتماعي خانواده و طالق  اقتصادي-  پايگاه 
همچنين جدول نشان مي دهد كه نظم درون خانواده با ميزان 0/698 - و 
سطح معني داري 0/000 رابطه اي قوي و مثبت با ميزان طالق عاطفي دارد و 
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پس از آن ساختار قدرت در خانواده قرار دارد. جدول فوق حاكي است كه 
پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده ها در شهر تهران با ميزان طالق عاطفي 
ارتباط معنادار آماري ندارد، به عبارت ديگر مي توان استنباط كرد كه در همه 
طبقات اجتماعي طالق عاطفي مي تواند مشاهده شود. بر اساس يافته هاي 
جدول، مي توان گفت كه ساير متغيرهاي مستقل تحقيق يعني ساختار قدرت 
خانواده، فرسودگي شغلي، همسان همسري، دينداري، سالمت زوجين، نظم 
و سرمايه اجتماعي خانواده ارتباط معنادار آماري و البته منفي دارند. بدين 
معنا كه با باال رفتن اين متغيرها ميزان طالق عاطفي در خانواده هاي تهراني 

كاهش مي يابد، بنابراين اين عوامل بر طالق عاطفي تأثيرگذارند.
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ف
ضريب همبستگي فرضيهردي

پيرسون
سطح معني 

داري

رابطه بين ساختار قدرت در خانواده و طالق 1
0/6310/000 -عاطفي

0/2630/000رابطه بين فرسودگي شغلي زوجين و طالق عاطفي2

رابطه بين ميزان همساني و اشتراكات زوجين قبل 3
0/4940/000 -از ازدواج و طالق عاطفي

رابطه بين پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده و 4
0/0490/434 -طالق عاطفي

0/4350/000 -رابطه بين دينداري زوجين و طالق عاطفي5

رابطه بين سالمت رواني و جسماني زوجين و 6
0/6020/000 -طالق عاطفي

0/6980/000 -رابطه بين نظم درون خانواده و طالق عاطفي7

رابطه بين سرمايه اجتماعي درون خانواده و طالق 8
0/5630/000 -عاطفي

* معني داري در سطح 95 درصد اطمینان        ** معني داري در سطح 99 درصد اطمینان

6-3- تحليل رگرسيوني

اثر كل متغيرهاي مستقل در متغير وابسته، كليه متغيرهاي  براي تعيين 
مستقل به صورت گام به گام وارد تحليل شده و اثرات كليه متغيرهاي مستقل 
)سطح  مستقل  متغيرهاي  تمام  مدل  اين  در  شد.  بررسي  وابسته  متغير  در 
سالمت جسماني – رواني زوجين، ساختار قدرت در خانواده، ميزان سرمايه 
اجتماعي درون خانواده، سطح دينداري زوجين، ميزان نظم درون خانواده، 
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ميزان همسان همسري، ميزان فرسودگي شغلي، پايگاه اقتصادي-اجتماعي، 
ميزان رضايت جنسي زوجين از همديگر و مدت ازدواج( كه قباًل سطح 
همبستگي دروني آن ها سنجيده شده و معنادار بوده اند وارد تحليل شدند. 
ضريب همبستگي كل متغيرهاي مستقل با متغير وابسته 0/816 و ضريب 
نشان مي دهد كه  تعيين  ميزان ضريب  است.  آمده  به دست  تعيين 0/665 
متغيرهاي موجود در مدل توانسته اند 66/5 درصد تغييرات متغير وابسته را 
تبيين كنند. مابقي مدل توسط عوامل ديگري كه خارج از مدل نظري است، 

تبيين مي شود.
همان طور كه مشاهده مي شود در جدول شماره )4( ضرايب رگرسيوني 
و سطح معني داري هر كدام از متغيرهاي مستقل ديده مي شود، كه در اين مدل 
متغيرهاي »ميزان سرمايه اجتماعي درون خانواده، ساختار قدرت در خانواده، 
سطح سالمت جسماني – رواني زوجين، سطح دينداري زوجين، ميزان نظم 
درون خانواده و ميزان همسان همسري« معنادار شدند و همچنين متغيرهاي 
»ميزان فرسودگي شغلي، پايگاه اقتصادي- اجتماعي، ميزان رضايت جنسي 
زوجين از همديگر و مدت ازدواج« با توجه مقدار T و سطح معناداري 0/05 
معنادار نبوده اند. از اين رو با توجه به ضرايب β مي توان ميزان تأثير متغيرها 
را با هم مقايسه كرد. نظم درون خانواده بيشترين تأثير معکوس را در ميزان 
طالق عاطفي در بين زوجين داشته است. بدين ترتيب كه هرچه ميزان نظم 
درون خانواده باالتر باشد ميزان طالق عاطفي در بين زوجين كمتر است. 
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ساختار قدرت در خانواده نيز با توجه به ضرايب به دست آمده متغير بعدي 
است كه بيشترين اثر را در ميزان طالق عاطفي در بين زوجين داشته است، 
بدين معني كه هرچه ميزان قدرت تصميم گيري زوجين در درون خانواده 
نيز كاهش  بين زوجين  اندازه ميزان طالق عاطفي در  به همان  باالتر رود 
مي يابد. همچنين با توجه به سطح معناداري 0/05 و ضرايب β به دست آمده 
متغيرهاي »سطح سالمت جسمي- رواني زوجين، همسان همسري زوجين، 
ميزان دينداري زوجين و ميزان سرمايه اجتماعي درون خانواده« به ترتيب 
متغيرهاي بعدي هستند كه با ميزان طالق عاطفي در بين زوجين بيشترين اثر 
را دارند. به اين معنا كه هرچه ميزان متغيرهاي مذكور باال رود به همان اندازه 

ميزان طالق عاطفي در بين زوجين كاهش مي يابد.
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BTSigبتا ) β(متغیرها

4/35119/0200/000مقدار ثابت

سطح سالمت جسمي – رواني 
2/1970/029-0/160-0/171 -زوجين

2/1220/035-0/131-0/117-ميزان سرمايه اجتماعي درون خانواده

2/4080/017-0/121-0/117-سطح دينداري زوجين

4/8680/000-0/294-0/285-ميزان نظم درون خانواده

3/3540/001-0/181-0/165-ميزان همسان همسري زوجين

29120/004-0/171-0/174-ساختار قدرت در خانواده

R2=0/648  R=0/816R2=/665 تصحيح شده

6-4- تحليل مسير

با توجه به داده هاي جدول شماره )4( مي توان استنباط كرد كه متغيرهايي 
شش گانه »نظم درون خانواده، ساختار قدرت در خانواده، سالمت زوجين، 
همسان همسري، دينداري و سرمايه اجتماعي درون خانواده« از عناصر كاركردي 
قوام دهنده خانواده هستند، به ديگر عبارت به هر ميزان خانواده از اين عناصر 
برخوردار باشد ميزان طالق عاطفي بين زوجين كاهش مي يابد. در اين ميان، 
نظم درون خانواده بيشترين تأثير را دارد و پس از آن متغيرهاي ساختار قدرت 
خانواده و همسان همسري قرار دارد. شکل شماره )3( روابط علي و تجربي 

تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان طالق عاطفي را نشان مي دهد.
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 طالق عاطفي

 يهمسر همسان

 دينداري زوجين

 

 ساختار قدرت خانواده

 

 نظم درون خانواده

سرمايه اجتماعي درون 
 خانواده

 

 سالمت جسمي-
 رواني زوجين

 

285/0- 

174/0- 

165/0- 

171/0- 

117/0- 

162/0 

307/0 

248/0 

117/0- 151/0 

155/0 

424/0 

شکل )3( دیاگرام تحلیل مسیر عوامل مؤثر در طالق عاطفي

7-بحث و نتیجه  گیري 
ميزان شيوع و  به بررسي  از روش تحقيق كمي  استفاده  با  مطالعه حاضر 
عوامل جامعه شناختي مؤثر در ميزان طالق عاطفي در خانواده هاي شهر تهران 
نتايج نظري تحقيق نشان داد كه نظريه كاركردي ـ ساختي قدرت  پرداخت. 
تبيين بااليي در ميزان طالق عاطفي در خانواده هاي تهراني دارد. بر اساس اين 
نظريه، نتايج تحقيق حاكي است كه عواملي مانند نظم و سرمايه اجتماعي درون 
خانواده، دينداري، سالمت زوجين و همسان همسري از جمله عواملي كاركردي 
هستند كه مي تواند در كاهش ميزان طالق عاطفي در خانواده هاي تهراني اثرگذار 
باشد. بر اساس يافته ها، متغيرهاي »فرسودگي شغلي، پايگاه اقتصادي- اجتماعي، 
رضايت جنسي زوجين از همديگر و مدت ازدواج« با توجه به مقدار سطح 

معناداري 0/05 با متغير طالق عاطفي رابطه معناداري ندارند.
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اجتماعي  متغيرهاي »سرمايه  استنباط كرد كه  نتايج تحقق مي توان  از   
درون خانواده، ساختار قدرت در خانواده، سطح سالمت جسماني – رواني 
زوجين، سطح دينداري زوجين، ميزان نظم درون خانواده و ميزان همسان 
همسري« رابطه معناداري با ميزان طالق عاطفي دارند، به طوري كه حدود 
65 درصد از تغييرات ميزان طالق عاطفي را در خانواده هاي تهراني تبيين 
مي كنند. رابطه بين اين متغيرها با طالق عاطفي، برخي از نتايج مطالعه باستاني 
و ديگران را تأييد مي كند، هر چند كه در اين تحقيق متغيرهايي مطرح شد كه 

مطالعات معدود پيشين بدان نپرداخته اند. 
نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه حدود 6/5 درصد از خانواده هاي 
از  باال هستند.1 پرسش  به ميزان  تهراني معتقدند كه مبتالبه طالق عاطفي 
افراد  با حوزه خصوصي  آنکه  به  توجه  با  ايراني  طالق عاطفي در جامعه 
تا  اين تحقيق تالش شد  لذا در  نيست؛  كار چندان ساده اي  دارد  سروكار 
گويه هايي مطرح شود كه پاسخ گويان به آن حساسيت زيادي نداشته باشند. 
بنابراين مي توان گفت درصد خانواده هاي تهراني كه به مسئله طالق عاطفي 

1 - با توجه به آنکه ميزان طالق عاطفی در خانواده های شهر تهران – يعنی حدود 7 درصد- تا 
حدودي تأمل برانگيز است، به اين دليل كه اوال پرسش از حوزه خصوصی خانواده ها در ايران 
بسيار مشکل است و حتی اگر از دقيق ترين گويه ها نيز استفاده شود ممکن است ابزار اندازه گيری 
بين  ميزان در  بيشتری  تهران  آنکه ميزان طالق واقعی در شهر  نکته ديگر  با خطا مواجه شود. 
باالی خود  ميزان  به  عاطفی  ميزان طالق  كه  زمانی  است  لذا ممکن  دارد؛  را  استان های كشور 
برسد افراد اقدام به طالق قانونی بکنند، می توان گفت چون طالق واقعی باالست لذا احساسات 
و عواطف سركوب شده زودتر به طالق قانونی می انجامد به همين دليل می تواند بر ميزان طالق 
عاطفی اثرگذار باشد. ممکن است در استان هايی كه ميزان طالق قانونی پايين است، ميزان طالق 

عاطفی باال باشد.
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گرفتارند، پايين است. نکته اي كه در اين ارتباط بايستي بدان توجه داشت 
اين موضوع است كه آيا اين ميزان، آمار واقعي طالق عاطفي در شهر تهران 
است و يا اينکه اين ميزان مي تواند باالتر باشد. به نظر مي رسد با توجه به 
آنکه تهران باالترين ميزان طالق قانوني در بين استان هاي كشور را دارد و 
تا حدودي قبح طالق از بين رفته است، شايد زوجين به راحتي زماني كه 
ازدواج به مرحله كشمکش و ناسازگاري برسد، از همديگر طالق مي گيرند 
نتيجه بين زوجين  و لذا طالق عاطفي منجر به طالق واقعي مي شود، در 

عواطف سركوب شده اي وجود ندارد.
با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي شود:

- با توجه به اهميت موضوع طالق عاطفي در ساختار خانواده ايراني، 
در شوراي اجتماعي ـ فرهنگي زنان يک كارگروه تخصصي از متخصصين 

جامعه شناسي و ساير رشته هاي تخصصي تشکيل شود.
- بر اساس يکي از نتايج تحقيق، دينداري يکي از متغيرهاي تأثيرگذار 
در كاهش طالق عاطفي در خانواده هاي تهراني است؛ لذا پيشنهاد مي شود 
كه نهادهاي ذي ربط مانند صدا و سيما و ساير سازمان ها در برنامه هاي خود 
بيشتر به نقش اهميت دينداري در قوام و دوام ساختار خانواده توجه نشان 

دهند.
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- نتايج تحقيق نشان مي دهد كه همسان همسري يکي از متغيرهاي مهم 
در كاهش طالق عاطفي است، بدين معنا كه به هر ميزان، اشتراكات زوجين 
در ابعاد مختلف زندگي بيشتر شود، زمينه هاي تعارض در خانواده كاهش 
مشاوره هاي  خانواده،  متولي  سازمان هاي  در  كه  مي شود  پيشنهاد  مي يابد. 
تعيين گروه خون در  دنبال شود و همانند  به طور جدي  ازدواج  از  پيش 
قبل از ازدواج، مشاورين خانواده، روان شناسان و جامعه شناسان، زوج هاي 
ناهمسان را نسبت به اهميت موضوع متنبه كنند. اجباري كردن مراجعه به 
مشاورين خانواده در رشته هاي مختلف تخصصي از جمله ضروريات اين 
موضوع است. زوجين بايستي تأييديه همساني و سازگاري زوجين را به 
دفاتر ثبت ازدواج ارائه كنند. تشخيص همساني زوجين بر عهده مشاورين 
و متخصصين خواهد بود. انجام دادن اين راهکار مانع از شکل گيري ازدواج 

زوجيني مي شود كه با همديگر ناسازگارند.
به خصوص  تهراني-  از خانواده هاي  برخي  در  كه  مسائلي  از  يکي   -
خانواده هايي كه با مشکالت مالي مواجه اند- وجود دارد مسئله فرسودگي 
شغلي است. در اين نوع از خانواده ها، سرپرستان خانواده ها مجبورند به دليل 
ماهيت شغل و تأمين مايحتاج خانواده در بيرون از خانه يک شغل يا بيشتر 
داشته باشند. در اين شرايط فشار شغلي ممکن است پيامدهاي عاطفي و 
رواني منفي اي را به خانواده منتقل كند. برخي از مشاغل هستند كه بنا به 
ماهيت خاص خود سختي بيشتري دارند مانند رانندگان تاكسي، اتوبوس، 
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پرستاران و …. سازمان هاي مسئول اين مشاغل بايستي تمهيداتي بيانديشند 
تا بخشي از سختي كار اين نوع از مشاغل، كاسته شود تا اين گروه ها خستگي 
ناشي از كار را به درون خانه منتقل نکنند. اين مشاغل بايستي شناسايي و بر 
اساس ميزان فرسودگي شغلي رتبه بندي شوند. بعد ديگر اين مسئله دوشغله 
بودن است، عمدتاً نيازهاي مادي و مالي خانواده ها را به سمت دو شغله بودن 
سوق مي دهد. تأمين رفاه خانواده ها و ارتقا سطح اقتصادي اين خانواده ها 
توسط دستگاه هاي مختلف كشور نقش مهمي در كاهش دو شغله بودن و 

فرسودگي شغلي خواهد داشت.
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بررسي تفاوت هاي جنسیتي 
در پیامدهاي رواني- اجتماعي ناباروري 
در بین مراجعین به مرکز ناباروري شهر یزد

                 محمداسماعیل ریاحي∗                        الهام زارع زاده مهریزي∗∗

چکیده
ناباروري به عنوان پدیده اي با ماهیت زیستي، هم زمان ابعادي رواني- اجتماعي 
نیز دارد. از این رو، بروز پیامدهاي رواني- اجتماعي به دنبال تشخیص ناباروري، 
پدیدهاي قابل انتظار خواهد بود. لذا؛ پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسي برخي 
مردان  و  زنان  از  نمونه اي  بین  در  ناباروري  منفي  اجتماعي  رواني-  پیامدهاي  از 
کند.  شناسایي  را  زمینه  این  در  جنسیتي  تفاوت هاي  و  پرداخته  یزد  شهر  نابارور 
پژوهش حاضر با به کارگیري روش پیمایش، از پرسش نامه همراه با مصاحبه جهت 
گردآوري داده ها، بهره برده است. حجم نمونه شامل 360  نفر )180 زوج نابارور( 
مراجعه کننده به مرکز ناباروري شهر یزد مي باشد که با استفاده از روش نمونه گیري 
تصادفي ساده انتخاب شده اند. نتایج تحقیق حاکي است که تفاوت جنسیتي معناداري 
در گزارش کردن پیامدهاي منفي ناباروري در بین مردان و زنان نابارور وجود ندارد؛ 
با این حال، مردان و زنان در شیوه هاي مقابله با داغ ناباروري، میزان انزواي ناشي از 
ناباروري، نوع تصور از خویشتن به علت ناباروري، و نیز تصور از نوع نگاه دیگران 

مهم نسبت به خود، تفاوت هاي معناداري با یکدیگر داشتند.
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1- مقدمه و طرح مسئله
مطابق تعريف سازمان جهاني بهداشت )1991(، ناتواني در باردار شدن 
پس از يک سال مقاربت منظم يا تلقيح مصنوعي بدون استفاده از روش هاي 
جلوگيري از بارداري و يا ناتواني در داشتن يک حاملگي موفق، به عنوان 
شکل  دو  به  مي تواند  شدن  باردار  در  ناتواني  مي شود.  تعريف  ناباروري1 
ناباروري اوليه و ناباروري ثانويه باشد؛ ناباروري اوليه به اين معناست كه 
فرد، توانايي باردار شدن در زمان حاضر را ندارد. ناباروري ثانويه زماني اتفاق 
مي افتد كه يک زن در گذشته توانسته است باردار شود، اما در زمان حاضر 
ثانويه همچنين شامل زناني مي شود كه  ناباروري  بارداري نيست.  به  قادر 
مشکل سقط جنين و يا حاملگي خارج از رحم داشته و يا از لحاظ پزشکي 
دارند (Bennett 2009:1). طبق گزارش سازمان جهاني  به سقط جنين  نياز 
بهداشت، شکست در بارداري حدود 80 ميليون فرد را در دنيا درگير كرده 
است. حدود يک چهارم زوج هاي ايراني ناباروري اوليه را در طول زندگي 
مشتركشان تجربه مي كنند و 3/4 درصد زوج ها در هر زمان مشکل ناباروري 

اوليه دارند )خدا كرمي 1388: 287(.
ناباروري بحراني در زندگي است كه موجب بروز مجموعه اي از پاسخ هاي 
پديده اي  ناباروري،  كه  عاطفي مي شود؛ چرا  و  رواني  اجتماعي،  فرهنگي، 
عمدتاً دور از انتظار است كه ممکن است توضيحي براي آن پيدا نشود، براي 

1- Infertility
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مدت زمان نامعلومي به طول بيانجامد، و مي تواند بر خود فرد نابارور و نيز 
روابطش با ديگران، تأثيرگذار باشد (Blyth & Moore 2001: 217). حتي در 
دنياي امروز، با وجود تغييرات فوق العاده در ارزش هاي خانوادگي، تجربه 
والدگري براي زنان و مردان اهميتي انکارناپذير دارد. بچه دار شدن هدفي 
بسيار مهم براي مردان و زنان و معياري الزم براي دست يابي به رضايتمندي 
 (Palha & Lourenco 165: شخصي، پذيرش اجتماعي و هويت جنسي است
(2011. با عنايت به اهميت باروري است كه ناباروري، علت عمده كاهش 

سالمتي در كشورهاي در حال توسعه و يک مشکل جدي محسوب مي  شود 
(Daar & Merali 32: 2001)؛ اين امر مي تواند مشکالت رواني و اجتماعي 

براي افراد ايجاد كرده، منجر به بدنامي و محروميت شود و زوجين نابارور 
را به سمت طالق، ازدواج مردان با زني ديگر و يا روابط خارج از ازدواج 
 (Gerrits 1997: 39-48; Sundby 1997: 22-37; Dyer & etal 2002: سوق دهد

 .1663-1668)

تحقيقات نشان داده اند كه ناباروري به عنوان يک بحران فردي، استرس 
زيادي به زوج هاي نابارور وارد مي كند و مي تواند به طرق گوناگون، سالمت 
رواني آن ها را تهديد كند. ناباروري مي تواند باعث اختالل در كيفيت روابط 
و  شدن  طرد  احساس  نفس،  به  اعتماد  كاهش  طالق،  جدايي،  زناشويي، 
Sultan & Ta- )بهداني1383  افسردگي شود به  منجر  نتيجه  در  و   ررماندگي 

 hir 2011: 229-247; Tuzer & et al 2010: 237-229; Galhardo & et al 2010:



158

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

تاب
 / 5

ه 6
مار

 ش
م /

ده
هار

 چ
ال

س

2408-2414; Lund 2009: 2810-2820; Fido & Zahid 2004: 294-300; Ander-

 son & et al 2003: 353-355; Matsubayashi & et al 2001: 966-969; Lee &

Chao 2001: 1762-1767).

به عالوه ناباروري چيزي بيشتر از يک تشخيص پزشکي است، ناباروري 
ناباروري براي مردان به عنوان  نوعي داغ اجتماعي نيز محسوب مي شود. 
حمله به قدرت مردانگي آن ها در نظر گرفته مي شود و زنان نابارور موجوداتي 
بي ثمر در نظر گرفته مي شوند (Bliss 1999:11). بازنمايي فرهنگي منفي از 
ناباروري در زبان روزمره منعکس شده است؛ براي مثال ناباروري هم رديف 
اصطالحاتي نظير: نازا، بي ثمر، فاقد ميل جنسي، عقيم و بی حاصل قرار داده 
نازا اغلب به عنوان فردي دچار عقده روحي يا  مي شود. در رسانه ها، زن 
ندارد كه تجربيات گزارش  بي اميد توصيف مي شود، پس تعجب چنداني 
شده افراد نازا با نوعي احساس از خود بيگانگي، ناكامي، احساس گناه و 
منزوي شدن همراه باشد (Blyth & Mopre 2001: 221). گرچه نگرش منفي، 
زدن داغ به ناباروران و استرس هاي ناشي از ناباروري خاص جامعه ايراني 
نيست و در جوامع ديگر نيز گاهي واكنش هاي مشابهي نسبت به اين پديده 
ديده شده است؛ چنان كه مطابق گزارش ناصري  ناباروري استرس زيادي 
را در زوج هاي نابارور ايراني و انگليسي ايجاد كرده و در هر دو فرهنگ 
استرس و سازگاري هم براي زنان هم براي مردان تحت تاثير حاملگي است 
)نيلفروشان و همکاران 1384: 552-546(، اما به نظر مي رسد مسئله ناباروري در 
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فرهنگ ايراني، شکل و ماهيت خاصي دارد؛ به گونه اي كه با اندكي تأخير 
نهايت  در  و  فشارها  دل مشغولي ها،  كنجکاوي ها،  نگراني ها،  حاملگي،  در 
دخالت هاي اطرافيان آغاز شده و موجبات نگراني زوج ها را فراهم مي كند. 
البته با نگاهي مثبت به سنت هاي اجتماعي ارزشمند جامعه ايراني، مي توان 
اين نگراني ها و دل مشغولي هاي اطرافيان را شاخصي از دلسوزي و احساس 

نزديکي و همدردي با افراد نابارور از سوي ديگران نيز ارزيابي كرد. 
و  پريشاني  زنان،  و هم  مردان  كه هم  مي دهد  نشان  تحقيقات  هرچند 
استرس ناشي از ناباروري را تجربه مي كنند، اما به نظر مي رسد كه زنان در 
زمينه ي مسائل درون شخصي، بين شخصي و فراشخصي در مقايسه با مردان 
نگرش ها، نقش ها و احساسات متفاوت تري را تجربه مي كنند )رمضان زاده 1389: 
 Galhardo & et al 2010: 2408-44-36؛ عليزاده و همکاران، 1384: 204- 194؛ ؛

 Lund & et al 2009: 2810-2820 ؛ Tuzer & et al 2010:621-632؛ Sudha 2010:

  .(Wiersema & et al 2006: 1-8؛101-90 به رغم اينکه عامل حدود نيمي از 

دليل  به  نابارور  زنان  بيشتر  اما  مي شود،  داده  تشخيص  مردانه  ناباروري ها 
ناباروريشان سرزنش مي شوند )همان:222(. تحقيقات مختلف نشان داده اند 
نشوند،  ايفاي نقش هاي خانوادگي خود موفق  دليلي در  به هر  اگر  مردان 
منابع ديگري براي ارضاء در اختيار دارند و قادرند ناموفق بودن خود در 
باروري را در خالل انجام ساير نقش هاي اجتماعي و شغلي جبران نمايند؛ در 
حالي كه ايفاي نقش مادري، مهم ترين منبع اجتماعي ارضاء كننده براي زنان 
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محسوب مي شود )خسروي 1380: 64-56(. گرچه در مقايسه با مادر شدن، پدر 
شدن چندان براي هويت مرد اهميتي ندارد، با اين وجود مشکالت ناباروري 
در مردان نيز امري منفي دانستـه مي شود و اهميت نيرومند بودن يا قدرت 

 .(Blyth & Moore 2001:223) مردانگي مردان نابارور را زير سؤال مي برد
علي رغم بررسي پيامدهاي زيستي و رواني ناباروري به طور جداگانه 
در تحقيقات پيشين توسط پژوهشگران حوزه هاي پزشکي و روان شناسي، 
تاكنون پژوهش هاي چنداني به بررسي پيامدهاي رواني- اجتماعي ناباروري 
نپرداخته اند.  استيگما(  و  )برچسب زني  نظريه هاي جامعه شناختي  مبناي  بر 
پژوهش حاضر در نظر دارد از منظر جامعه شناسي خرد و با به كارگيري 
ديدگاهي تعاملي به تحليل اجتماعي پيامدهاي رواني و اجتماعي ناباروري 
در بين زوجين نابارور مراجعه كننده به مركز ناباروري در شهر يزد پرداخته، 
و اثرات ناباروري بر وضعيت رواني- اجتماعي زوجين نابارور را مطالعه 
كند. گرچه مسئله آغازين تحقيق حاضر اين است كه نابارور بودن افراد چه 
پيامدهاي رواني و اجتماعي براي آنان داشته و چه عوامل اجتماعي خرد 
مقياس، در تشديد و يا تضعيف اين پيامدها دخيل اند، اما محور اصلي تحقيق، 
شناسايي تفاوت هاي جنسيتي در ادراك و گزارش پيامدهاي منفي ناباروري 
و نيز چگونگي مقابله با برچسب ناباروري و استيگماي ناشي از آن در بين 

مردان و زنان نابارور مي باشد.



161

بررسی تفاوت های جنسيتی در پيامدهای روانی- اجتماعی ناباروری
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س

2- پیشینه تحقیق
   با مروري گذرا بر پژوهش هاي انجام شده داخلي، مي توان آن ها را 
در سه دسته كلي پژوهش هاي حوزه علوم پزشکي، علوم رفتاري و علوم 
اجتماعي طبقه بندي نمود. در اينجا به منظور رعايت اختصار، تنها به توصيف 
برخي از پژوهش هاي انجام شده در حوزه علوم اجتماعي پرداخته شده است. 
رابطه  ناباروري و  به  نسبت  نگرش  بررسي  در  نيلفروشان و همکاران 
آن با افسردگي و اضطراب در بين 55 نفر از افراد نابارور مراجعه كننده به 
به  نسبت  نابارور  بيشتر زوج هاي  دريافتند  اصفهان،  ناباروري  مركز درمان 
پذيرش اجتماعي خود نگرش منفي داشتند كه با افزايش سن، نگرش منفي 
نسبت به ناباروري كاهش مي يابد. همچنين منشأ افسردگي و اضطراب در 
بين زوج هاي نابارور، بيشتر ناشي از نگرش آن ها نسبت به كنترل زندگي و 

پذيرش اجتماعي است )نيلفروشان و همکاران 1384: 552- 546(.
نتايج حاصل از پژوهش كيفي عباسي شوازي و همکاران، درباره تأثيرات 
داد  نشان  نابارور  زنان  از  نفر   30 زندگي  مختلف  جنبه هاي  در  ناباروري 
عوامل  به  زنان،  زندگي  مختلف  جنبه هاي  در  ناباروري  تأثيرات  ميزان  كه 
ناباروري و موقعيت  نازايي، مدت  ناباروري، علت  نوع  از جمله  متعددي 
هر  كه زوجين  مواردي  در  دارد.  بستگي  نابارور  فرد  اجتماعي  اقتصادي- 
دو مشکل ناباروري داشتند و يا علت ناباروري نامشخص بود، خود افراد 
دچار ناراحتي هايي از قبيل افسردگي، خشم، اضطراب، احساس شرمندگي و 
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انزواطلبي بودند، اما رابطه متقابل زوجين و رابطه آن ها با خانواده ها مناسب 
بوده است. در مواردي كه علت ناباروري مردانه بوده و مردان خود را علت 
ناباروري نمي دانستند، زنان را مجبور مي كردند خود را علت ناباروي معرفي 
كنند. همچنين اكثر پاسخ گويان بيان كردند كه همه افراد خانواده و اقوام و 
حتي خود آن ها پيش از مراجعه به پزشک، علت ناباروري را زنانه احتمال 
داده اند. يافته هاي اين پژوهش همچنين نشان داد كه ترِس از دست دادن 
زندگي مشترك، مهم ترين عاملي است كه موجب رنج زنان از ناباروري شده 
بود و اكثر آن ها دخالت خانواده همسر را عامل اصلي در ايجاد مشکالت بين 
خود و همسرانشان مي دانستند. به عالوه، كساني كه به لحاظ موقعيت شغلي 
و تحصيلي مرتبه بااليي دارند و يا از اين نظر تفاوت زيادي با همسرانشان 
نداشتند، در خانواده و جامعه با مشکالت كمتري روبه رو بودند؛ در حالي 
كه قرار گرفتن در موقعيت اجتماعي پايين، موجب تحمل مشکالت زياد 
و احساس ناامني شديدي راجع به زندگي آينده مي گرديد )عباسي شوازي و 

همکاران 1384: 91-113(. 

زنان  زيسته  تجربه  از  پديدارشناختي  پژوهشي  در  همکاران،  و  فهامي 
نابارور، توانستند چهار مفهوم كلي از سخنان ايشان استخراج كنند كه شامل 
تنش هاي فردي، چالش در ارتباطات، معضالت درماني و باورها و اعتقادات 
زنان نابارور بوده است. تنش هاي فردي از دو جنبه پيامدهاي عاطفي- رواني 
و مشکالت جسمي- جنسي بررسي و مشخص شد كه اين زنان خود را در 



163

بررسی تفاوت های جنسيتی در پيامدهای روانی- اجتماعی ناباروری
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س

برابر مصائب ناباروري مستأصل يافته و پاسخ هاي عاطفي متعددي ازجمله 
گناه،  احساس  عصبانيت،  انکار،  و  ناباوري  حقارت،  و  ضعف  احساس 
تنهايي، ترس و نااميدي را از خود بروز مي دهند. در بعد چالش هاي ارتباطي، 
و  فردي  در سطوح  نابارور  زنان  روابط  ناباروري موجب خدشه دار شدن 
اجتماعي شده است. در بعد معضالت درماني، زنان نابارور از مسائلي نظير 
بي اطالعي از فرايند درمان، هزينه هاي گزاف، عوارض و عملکرد نامناسب 
تيم درماني رنج مي برند. در نهايت، ديدگاه ها و عقايد افراد در مورد پديده 
ناباروري متفاوت بود؛ بدين معني كه برخي از زنان به ناباروري به عنوان يک 
امتحان الهي مي نگريستند؛ آن ها معتقد بودند ناباروري امري ماوراي اختيار 
آن ها است و اگر مشيت الهي ايجاب كند، مسلماً آن ها نيز بچه دار خواهند 

شد )فهامي و همکاران 1388: 45-53(.
عباسي موليد و همکاران در پژوهشي تحت عنوان »آسيب شناسي زندگي 
زوج هاي نابارور ايراني«، سعي كردند تا آسيب هاي زندگي زوج هاي نابارور 
ايراني را شناسايي و طبقه بندي كنند. بنابراين تعداد 39 پژوهش داخلي با 
موضوعات مرتبط با ناباروري را با روش تحليل محتوا بررسي كردند. نتايج 
تحقيق آن ها نشان داد 53 نوع آسيب بالقوه در زندگي زوج هاي نابارور ايراني 
يا گروهي  بين فردي  يا شخصي )23 آسيب(،  در سه حيطه درون فردي 
)17 آسيب( و فرافردي يا اجتماعي )13 آسيب( وجود دارد كه هر يک از 
اين آسيب ها نيز در پنج بعد شناختي، هيجاني، رفتاري، زيستي و محيطي 
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طبقه بندي شده است )عباسي موليد و همکاران 1388: 8-20(. 
رمي نک در پژوهشي كيفي و با به كارگيري نظريه داغ گافمن به عنوان 
چارچوب نظري، به بررسي ناباروري، استيگماي ناشي از آن و راه هاي مقابله 
در بين 26 زن نابارور در فلسطين اشغالي پرداخت. يافته هاي تحقيق نشان 
ناباروري، با تحت تأثير قرار دادن موقعيت زنان، موجب تضعيف  داد كه 
هرگونه شايستگي و توانمندي آن ها مي گردد و به همين خاطر بسياري از 
زنان براي درمان ناباروري حاضر به تحمل درمان هاي طوالني مدت، دردناك 
و پر هزينه از جمله از دست دادن درآمد، موقعيت شغلي، عدم پيشرفت 
آموزشي، ناراحتي مکرر و درد در طول دوره درمان، مخاطرات بعدي براي 
سالمتي، تخريب روابط زناشويي و شبکه هاي غير رسمي و پريشاني رواني 
بوده اند. به عالوه زنان نابارور براي كنار آمدن با داغ ناباروري از راهبردهاي 
مقابله اي نظير افشاي انتخابي، اجتناب از آشکار كردن ناتواني خودشان و 

  .(Remennick 2000: 821-841) ساير تکنيک هاي مديريتي بهره مي برده اند
در ديگر پژوهش كيفي دير و همکاران در بررسي نگراني ها و تجارب 
مربوط به ناباروري در بين 30 نفر از زنان نابارور آفريقاي جنوبي دريافتند 
و  داشته  ناباروري خود  به  راجع  ناخوشايندي  احساسات  زنان  تمامي  كه 
ناباروريشان پيامدهاي منفي اجتماعي از جمله  تعدادي از آن ها، به خاطر 
بي ثباتي زناشويي، بدنامي و سوء استفاده را تجربه كرده بودند. در مجموع، 
نتايج اين تحقيق نشان داد كه ناباروري در كشورهاي در حال توسعه مي تواند 
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در موقعيت روان شناختي و فردي و نيز موقعيت گروهي و اجتماعي افراد 
 .(Dyer 2002: 1663-1668) نابارور اثرات منفي داشته باشد

فرهنگي  اجتماعي،  رواني،  پيامدهاي  بررسي  در  همکاران  و  ويرسما 
و اقتصادي ناشي از ناباروري در بين 118 زوج ويتنامي، تفاوت جنسيتي 
معناداري در سازوكارهاي مقابله با هيجانات و عواطف آسيب زاي ناشي از 
بي فرزندي شناسايي كردند؛ بدين معني كه در واكنش به مشکل ناباروري، اكثر 
زنان سعي مي كردند در خانه بمانند و از رفت و آمد با افراد صاحب فرزند، 
خودداري كنند؛ در حالي كه مردان، بيشتر در پي خروج از منزل، مصرف 
مشروبات الکلي و سرگرم ساختن خود به انجام كارهاي خاص بوده اند. به 
عالوه، برخي از زنان نگران بودند كه شوهرانشان، به دليل ناباروري آن ها را 
ترك كنند، اما برخي از مردان كه خود را عامل ناباروري مي دانستند، حاضر 
بودند همسرانشان را براي مادر شدن طالق دهند. يافته مهم ديگر آن بود 
كه چون زنان علت اصلي ناباروري شناخته مي شوند، ابتدا آن ها به درمان 
ناباروري مي پردازند و درصورت منفي بودن نتايج آزمايش، همسرانشان براي 
درمان به پزشک مراجعه مي كنند. در مجموع، زوجين نابارور سعي داشتند 
تا تجارب، فشارهاي اجتماعي و مشکالت اقتصادي ناشي از ناباروريشان را 

.(Wiersema & et al 2006: 1-8) محرمانه نگه دارند
پژوهش جويسي و همکاران به منظور شناسايي شيوع پريشاني هاي رواني 
و همچنين ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي مرتبط با آن در بين يکصد نفر 
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از زنان نابارور نيجريه، نشان داد كه احتمال ابتالي زنان نابارور به پريشاني 
رواني به ميزان چشمگيري باالتر از افراد بارور بوده است. همچنين، بيش 
ناباروريشان  به خاطر  كه  بودند  كرده  عنوان  نابارور  زنان  از  از 64 درصد 
دچار خشونت هاي كالمي و جسمي از سوي ديگران )همسايگان 15 درصد، 
بستگان همسر 14 درصد و همسر 10 درصد( شده اند. نکته تأمل برانگيز آنکه 
51 درصد از زنان، علت ناباروري خود را به عوامل معنوي و روحاني نسبت 

 .(Joyce & et al 2011: 19-24) داده بودند
در جمع بندي از پژوهش هاي انجام شده در حوزه علوم اجتماعي مي توان 
گفت كه تحقيقات انجام شده در اين  باره، بيشتر توسط جمعيت شناسان و 
گاهي توسط روان شناسان )اجتماعي( و جامعه شناسان صورت گرفته است. 
محور اصلي پژوهش هاي جمعيت شناختي در مباحث مربوط به باروري و 
ناباروري متمركز بر پديده باروري و نه ناباروري است )كالنتري و همکاران 
1384: 156-137؛ عباسي شوازي و عسگري ندوشن 1384: 52-25؛ عباسي شوازي و 

صادقي 1385: 58-29؛ شيري و بيداريان 1388: 107-93؛ محسني و همکاران 1389: 

)عباسي  است  شده  انجام  ناباروري  زمينه  در  اندكي  مطالعات  و   )123-137

شوازي و همکاران 1384: 156-137(. اين در حالي است كه دشوار بتوان گفت 

كه ساير پژوهش هاي انجام شده در حوزه علوم اجتماعي، صبغه اي كاماًل 
جامعه شناسانه داشته و از نظريه هاي جامعه شناختي سود مي جويند )يونسي 
و سالجقه1380: 21-14؛ محبوب و رشيدي فارفار1382: 64-53؛ نيلفروشان و همکاران 
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416-401؛  همکاران1388:  و  دهنوي  رضايي  70-66؛  همان1385:  552-546؛   :1384

بايد  را  نظريه ها  از  دسته  اين  لذا  54-45(؛   :1389 همکاران  و  زاده  چوبفروش 

يا  و  روان شناسان  بيشتر  كه  دانست  اجتماعي  موضوعات  با  پژوهش هايي 
روان شناسان اجتماعي انجام داده اند. از اين رو، تعداد پژوهش هايي كه بتوان 
آن ها را نزديک به پژوهش هاي جامعه شناختي محسوب نمود، بسيار اندك 
است. پژوهش هايي كه يا با استفاده از روش هاي كيفي به بررسي تجارب 
و  خداكرمي  148-139؛   :1385 همکاران  و  شوازي  )عباسي  پرداخته اند  ناباروران 
نظريه هاي  از  يا  و  فهامي و همکاران 1388: 45-53(  همکاران 1388: 297- 287؛ 

جامعه شناختي براي بررسي پيامدهاي ناباروري سود جسته اند )يونسي 1384: 
 .)531-545

همچنين نگاهي به تحقيقات خارجي حاكي است، گرچه اين پژوهش ها 
با به كارگيري متناوب روش هاي تحقيق كّمي و كيفي از پرسش نامه و مصاحبه 
جهت گردآوري داده ها بهره جسته اند؛ با اين حال، همانند تحقيقات داخلي 
بيشتر اين پژوهش ها نيز در زمينه روان شناسي انجام شده است و بعضاً فاقد 
 (Andedrson & et al 2003: 353-355; Lund چارچوب نظري خاصي هستند
 & et al 2009: 2810-2820; Galhaardo & et al 2010: 2408-2414; Sudha & et

(al 2010: 90-101; Sultan & Tahir 2011: 229-247. با اين حال، پژوهش هاي 

اجتماعي ارزشمندي در زمينه پيامدهاي اجتماعي ناباروري و با استفاده از 
 (Gerrits 1997: 39-48; Remennick است  شده  انجام  نيز  كيفي  روش هاي 
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 2000: 821-841; Dyer & et al 2002: 1665-1668; Wiersema & et al 2006:

1-8; Donkor & Sandell 2007: 1683-1694; Van Rooji & et al 2009: 621-

(632. نکته قابل توجه در پژوهش هاي خارجي آن است كه بخش عمده اي 

 (Wiersema & et al 2006: از اين پژوهش ها در كشورهاي آسيايي نظير ويتنام
 (Matsubayashi & ژاپن ،(Remenick 2000: 821-841) 8-1، فلسطين اشغالي)

 (Van تركيه ،(Fido & Zahid 2004: 224-300) كويت ،et al 2001: 996-990)

 (Rooji & et al 2007: 621-632; Tuzer & et al 2010: 229-237و نيز كشورهاي 

 (Donkor & Sandell غنا   ،(Gerrits 1997: 39-48) موزامبيک  نظير  آفريقايي 
شده اند  نيجريه (Joyce & et al 2011: 19-24) انجام  و   ،2007: 1683-1694)

و تنها حجم اندكي از اين تحقيقات در كشورهاي غربي انجام شده اند. اين 
يافته، مي تواند تأييدي بر اهميت فرزندآوري و نقش والدگري در كشورهاي 
شرقي و جهان سوم باشد كه فرهنگ هايي جمع گرا و سنتي داشته و براي 

ساختار خانواده و پيوندهاي خويشاوندي اهميت ويژه اي قائل اند.

3- مباني نظري
در پژوهش حاضر، سعي شده است تا نظريه هاي برچسب زني و استيگما 
)داغ(، به عنوان مباني نظري براي بررسي تفاوت هاي جنسيتي در پيامدهاي 
به كار گرفته شود. گرچه نظريه هاي برچسب  ناباروري  رواني- اجتماعي 
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زني1 و استيگما2، به طور تاريخي و با آثار صاحب نظراني چون ادوين لمرت 
و هوارد بکر در حوزه جامعه شناسي انحرافات ظهور و بسط يافته است، با 
اين حال با در نظر گرفتن بيماري، نقايص زيستي و اختالالت رواني به عنوان 
نوعي انحراف از حاالت طبيعي جسمي و رواني جامعه شناسان پزشکي به 
طور خاص توماس شف3 شروع به استفاده از اين نظريه ها، در حوزه سالمت 

  .(Scheff 1966) و بيماري )به ويژه بيماري رواني( نمودند
تعامل گرايي نمادين به طور اعم و نظريه هاي برچسب زني به طور خاص 
به وضوح بيان مي كنند كه بي ارزش سازي اجتماعي4 منجر به بي ارزش سازي 
خود5 مي شود. مطابق نظريه برچسب زني، افرادي كه توسط ديگران )به ويژه 
منحرف، طبقه بندي  عنوان  به  اجتماعي(  كنترل  قدرتمند  كارگزاران  توسط 
پذيرش  را منحرف در مي يابند.  به جايي مي رسند كه خودشان  مي شوند، 
هويت منحرف بدين خاطر رخ مي دهد كه افراد برچسب خورده، نظرات 
تعريف مي كنند  را مي گيرند و خود را همان گونه  به خود  ديگران راجع 
كه ديگران تعريف كرده اند )گافمن 1386(، يا به طور پيچيده تري به خاطر 
اينکه موجب يک پيش گويي خود كامرواساز6 مي شود كه در نهايت، سبب 

1- Labelling Theory 

2-Stigma

3- Thomas scheff

4- Social-devaluation

5- Self-devaluation

6- Self-fulfiling Prophecy
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نظريه   .(Thoits 2011:7) مي گردد  جديد  هويت  يک  تثبيت  و  شکل گيري 
برچسب زني به عنوان يک چارچوب تبييني مهم به توضيح اثرات استيگماي 
نابارور(  افراد  رواني،  بيمار  مجرم،  )نظير  ارزش  فاقد  پايگاه هاي  از  ناشي 
مي پردازد. در درون اين چارچوب، تصورات و ادراكات از خود، نتيجه اي 
از ادراكات و تصوراتي است كه ديگران مهم، از خود )خويشتن فرد( دارند 

 .(Markowitz & et al 2011: 146)

انتظار مي رود كه افراد در برابر برچسب ها و استيگماي ناشي از آن حداكثر 
مقاومت را كنند. مطابق نظريه برچسب زني افرادي كه فاقد قدرت اجتماعي، 
موقعيت و يا منابع نسبت به كارگزاران كنترل اجتماعي باشند، بيشتر احتمال 
دارد كه به عنوان افرادي منحرف طبقه بندي شوند )همچون بيماران رواني و 
مجرمان( و بر اساس تعريف اجتماعي، نقش ويژه اي به آن ها اختصاص داده 

 .(Thoits 2005: 103) )مي شود )براي مثال بيمار رواني و يا محکوم
واقع،  برچسب خورده، مي پردازد. در  فرد  كه  استيگما، هزينه اي است 
مفهوم محوري براي فهم پيامدهاي منفي برچسب زني، استيگماست. استيگما 
را مي توان ميزان بي ارزشي، طرد، تبعيض و از دست دادن پايگاه براي افرادي 
دانست كه يک صفت و يا رفتار نامطلوب به آنان نسبت داده شده است، يعني 
تحليل جامعه  و  تجزيه   .(Payton & Thoits 2011: 56) برچسب خورده اند 
شناختي مفهوم استيگما، ريشه در كار اروينگ گافمن دارد، كه به نوبه خود 
تحت تأثير افرادي مانند دوركيم بوده است. مجموعه نظرات گافمن، با تأكيد 
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بر اين نکته كه استيگما بيش از آنکه ناشي از كيفيت ذاتي يک خصلت يا 
خود رفتار باشد، از تعاريف ساخته شده توسط جامعه سرچشمه مي گيرد؛ 
ديدگاه هاي پارسونزي درباره بيماري به عنوان يک انحراف اجتماعي در دهه 
1960 را تحت الشعاع خود قرار داد. استيگما به عنوان يک واكنش اجتماعی، 
موجب تباهي و تخريب هويت فرد مي شود. به عقيده گافمن، هنجارهاي 
مي توانند  همنوايي اند،  توليدكننده  كه  همان گونه  هويت،  به  راجع  موجود 
موجب توليد انحراف نيز باشند. مديريت استيگما يک پديده عمومي است، 
فرايندي كه در هر جايي كه هنجارهايي براي هويت مطلوب وجود دارد، رخ 

 .(Janathan 2004: 69-70) مي دهد
گافمن در تعريف استيگما، به تمايز بين انتظارات هنجاري از اينکه يک 
فرد، بايد چه كسي باشد و آنچه كه يک فرد واقعا هست، مي پردازد و استيگما 
را حاصل شکاف بين اين دو نوع هويت مي داند (Ibid: 70). ازين رو، استيگما 
و  بيروني  امر  يک  با  فردي  و  دروني  پديده  يک  بين  رابطه خاص  نوعي 
اجتماعي است. اين امر به نوبه خود موجب طرح ريزي تمايزي ديگر از ديد 
گافمن مي شود؛ تمايز بين فرد بي اعتبار شده كه داغ آشکار و شناخته شده 
دارد، و فرد در معرض بي اعتباري كه هنوز ديگران از داغ او مطلع نيستند. 
ماهيت كنش متقابل بين ديگران با اين دو دسته افراد، بستگي به آن دارد كه 

كدام  يک از اين دو نوع داغ بر پيشاني فرد مذكور خورده باشد. 



172

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

تاب
 / 5

ه 6
مار

 ش
م /

ده
هار

 چ
ال

س

انگ خوردگي مي تواند پيامدهاي عاطفي، شناختي و رفتاري زيادي داشته 
باشد. از نظر مي جر )2006( رفتار تبعيض آميز در سطح سازماني دست يابي 
به منابع خاص يا مفيد را دشوار مي سازد. چنين رفتاري مي تواند سالمت 
افراد  اين  اندازد. همچنين  به مخاطره  را  انگ خورده  افراد  عمومي و رفاه 
ممکن است كنار گذاشته شده، ناديده گرفته شوند و يا هدف خشونت هاي 
فيزيکي قرار گيرند كه مي تواند به سالمت رواني و اجتماعي آن ها آسيب 
داغ  از  ناشي  منفي  پيامد  عنوان  به  اضطراب  و  استرس  همچنين  برساند. 
خوردگي، وضعيت رواني و هويت اجتماعي افراد را تحت تأثير قرار مي دهد 
(Wnoroski 2008: 7-8). لذا افراد بد نام شده ممکن است به انواع راهبردهاي 

مقابله اي روي بياورند. به باور گافمن، افراد داغ خورده در مجموع ممکن 
است به سه طريق به مديريت داغ بپردازند؛ 1( انکار داغ و تالش براي كتمان 
كردن صفت بي اعتبار كننده و مورد پذيرش قرار گرفتن به عنوان يک فرد 
عادي و بهنجار؛ 2( الپوشاني و تالش براي پوشاندن و كم اهميت جلوه دادن 
داغ و نه انکار وجود آن؛ 3( انزوا و عزلت به دنبال آشکارسازي آگاهانه داغ 
و اجتناب از تماس هاي اجتماعي با افراد بهنجار. البته انتخاب هر يک از اين 
راهبردها تا حدود زيادي به نوع داغ بستگي دارد، بدين معني كه وظيفه اصلي 
فرد بي اعتبار شده، مديريت تنش و استرس ناشي از آشکار شدن داغ است؛ 
در حالي كه براي فرد در معرض بي اعتباري، مسئله اصلي مديريت اطالعات 
)و مخفي نگه داشتن داغ( مي باشد؛ گفتن يا نگفتن، مخفي كردن يا آشکار 
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.(Janathan & et al 2004: 69) !كردن داغ مسئله اين است
در نسخه جديدتر و اصالح شده از نظريه داغ، لينک و فالن به منظور 
حل آشفتگي مفهومي، به ارائه يک چارچوب مفهومي پرداخته اند كه قادر 
به تشخيص همپوشاني در معاني اين مفاهيم مي باشد. بر اساس اين تمايز 
مفهومي، استيگما در روابط ميان اين اجزاي به هم مرتبط تعريف مي شود 
و زماني مي توان وضعيتي را استيگما دانست كه عناصر و مؤلفه هاي به هم 
اعمال  و  جداسازي  كليشه سازي،  برچسب،  زدن  شامل  چهارگانه،  پيوسته 
تبعيض در يک نقطه به هم برسند و اشتراك پيدا كنند. نکته كليدي آن است 
كه فرايند انگ زني به طور كامل منوط به دسترسي و برخورداري از قدرت 
اجتماعي، اقتصادي، و سياسي اي است كه شناسايي تفاوت ها، كليشه سازي، 
 (Link & Phelan جدا سازي، و اعمال تبعيض را مجاز و ممکن مي سازد

 .2010: 578)

با عنايت به توضيحات مذكور، در ادامه سعي خواهد شد تا با توجه به 
بافت فرهنگي ايران برخي از داللت هاي نظريه هاي برچسب زني و استيگما 
راجع به پديده ناباروري و افراد نابارور تشريح شود. مي توان با گريل )1991( 
هم صدا بود كه ناباروري يک داغ اجتماعي محسوب مي شود. فرد نابارور، 
همانند يک بيمار رواني و يا معلول جسمي خود را در شرايطي بدنام كننده در 
جامعه مي بيند. وقتي ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي، توليد مثل و فرزندزايي 
را تشويق مي كنند و والدگري را جشن مي گيرند، بي فرزندي موجب دريافت 
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برچسب بدنام كننده و به دنبال آن داغ خوردگي افراد نابارور مي شود كه 
مي تواند با تأثيرگذاري منفي در هويت افراد نابارور، روابط بين فردي آن ها را 
دستخوش تغييرات منفي عميقي كند (Wu & Wu). منبع اصلي استيگما و طرد 
اجتماعي ناباروران، در انحراف آن ها از هنجارهاي فرهنگي سنتي است كه 
بر اساس آن تنها راه واقعي براي بهنجار محسوب شدن و اثبات كردن خود 
براي زنان، مادر شدن است و اينکه هر زن و شوهري، بايد بتوانند بچه دار 
شوند (Blyth & Moore 2010: 218). ناباروران به دليل ناباروري، مي پندارند 
كه اهدافشان را در زندگي گم كرده و موقعيت و اعتماد به نفس خود را از 
دست رفته تلقي مي كنند. آن ها تمايل زيادي به انزواي اجتماعي داشته و 
سعي مي كنند از حضور در موقعيت هايي كه در آن زنان باردار يا خانواده هايي 
و  فردي  پيامدهاي  اين  كنند.  اجتناب  دارند،  حضور  خردسال  فرزندان  با 
اجتماعي زيان  بار در تصور فرد نابارور از خويش تأثير مي گذارد كه به نوبه 
خود باعث از دست رفتن اعتماد به نفس و شکل گيري هويت تباه شده در 
آن ها مي گردد (Loftus & Namaste 2011: 38). با به كارگيري مفهوم شناسي 
گافمن، براي افراد نابارور تمايز بين هويت اجتماعي واقعي )تشخيص داده 
شدن به عنوان فرد نابارور( و هويت اجتماعي ايده آل )انتظارات اجتماعي 
ديگران براي بارور بودن( اهميتي اساسي مي يابد. تا زماني كه هويت واقعي 
يا  و  گرفته  شکل  بيولوژيکي  مادر  يک  به  شدن  تبديل  طريق  از  زن  يک 
تکميل مي شود، نه تنها زنان مبتال به مشکل ناباروري از لحاظ اجتماعي و 
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روان شناختي تحت تأثير قرار مي گيرند، بلکه آن ها براي بارور شدن با شدت 
اجتماعي واقعي و  بر هويت  تأكيد  با  بيشتري تالش خواهند كرد.  هرچه 
هويت اجتماعي ايده آل، مي توان درك كامل تري از اثرات ناباروري به دست 

آورد )همان(. 
همچنين با نگاهي به استراتژي هاي داغ خوردگان براي مقابله با بدنامي، 
مي توان چنين گفت كه ناباروري فرد را در معرض سطح بااليي از پنهان سازي 
قرار مي دهد. مطالعات تجربي حاكي از آن است كه به كارگيري استراتژي هاي 
متفاوت مديريت اطالعات، تحت تأثير متغيرهاي كليدي از جمله گذر زمان 
قرار دارد. درك واكنش احتمالي ديگران و عدم تشخيص پزشکي از علت 
ناباروري، ناباروران را وا خواهد داشت تا اسرار ناباروريشان را از ديگران 
رويدادهاي  با  مواجهه  از  تا  كرد  خواهند  سعي  احتماالً  آن ها  كنند.  پنهان 
يا  و  باروري  محوريت  با  گفت وگوهايي  در  نظير شركت  كننده،  تحريک 
از تعامل با ديگراني كه ممکن است احساس نامطلوبي به آن ها منتقل كند، 
خودداري نمايند. آن ها تالش مي كنند تا براي درمان ناباروريشان، مخفيانه و 
به دور از چشم ديگران به مراكز درماني و پزشکي مراجعه كنند. استراتژي 
ديگري كه ناباروران براي مقابله با اثرات منفي برچسب زني و استيگماي 
حاصله به كار مي گيرند، آن است كه با اعضاي خانواده، دوستان نزديک و 
يا ساير افراد نابارور راجع به شرايط نامناسبشان ـ به خصوص معناي منفي 
الصاق شده به ناباروري ـ صحبت و درد دل كنند. اين گفت و شنودهاي 



176

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

تاب
 / 5

ه 6
مار

 ش
م /

ده
هار

 چ
ال

س

صميمانه، موجب ارتقاي عزت نفس افراد نابارور شده و يا حداقل به آن ها 
كمک مي كند تا بتوانند درباره ادراكات شخصي شان از داغ ناباروري با كسي 

 .(Blythe & Moore 2001: 219) صحبت كنند
مي يال1، سطح ديگري از افشا سازي جنبه هاي منفي ناباروري را شناسايي 
كرد كه هدف ناباروران از به كارگيري آن تحت نفوذ قرار دادن كنش ها يا 
ايده هاي ديگران درباره خود و يا درباره ناباروري به طور كلي است. شکل 
پركاربرد چنين افشاگري پيشگيرانه اي استفاده از مدارك و گواهي پزشکي 
به  ناباروري  مشکل  دادن  نسبت  و  نابارور  فرد  از  مسئوليت  سلب  جهت 
شرايط خاص پزشکي است )مثل اين ادعا كه پزشک گفته است كه بچه دار 
شدن براي سالمتي مادر و يا نوزاد خطرناك خواهد بود(. اعتراف به انحراف، 
سازوكار ديگري است كه توسط افراد نابارور به كار گرفته مي شود؛ براي 
مثال زناني كه همسرانشان دچار مشکل ناباروري اند، به طور ساختگي ادعا 
با  اينکه در مقايسه  نازايي اند؛ به خاطر  مي كنند كه خودشان دچار مشکل 
مردان، به زنان نابارور به ميزان كمتري انگ زده مي شود. در شکلي ديگر، 
افراد نابارور به منظور جلوگيري از دريافت بدنامي هاي بيشتر، پيش دستي 
داشتني  ارادي، خواستني و دوست  را  ناباروري شان  ديگران  براي  و  كرده 

.(Ibid: 220) توصيف مي كنند

1- Miall
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4- روش شناسي تحقیق
پژوهش حاضر در زمره تحقيقات كَمي است كه با استفاده  از روش 
پيمايش و به صورت مقطعي انجام شده است. تحقيقات پيمايشي، امکان 
دست يابي به نتايج تعميم پذير به كل جامعه  آماري را از طريق مطالعه  نمونه اي 

معرف فراهم مي آورند.

4-1- جامعه، نمونه آماري و ابزار گردآوري داده ها

مركز  به  كننده  مراجعه  نابارور  زوجين  حاضر،  تحقيق  آماري  جامعه 
ناباروري شهر يزد بوده اند كه تعداد آن ها بر اساس آمار ارائه شده از سوي 
مركز مذكور در سال 1390، 12000 نفر )6000 زوج( بوده است. از اين  رو، 
بر اساس فرمول كوكران و با احتمال خطاي 5 درصد، حجم نمونه به تعداد 
360 نفر برآورد گرديد. با مراجعه به بيمارستان وابسته به مركز ناباروري، طي 
روزهاي مختلف هفته به مدت يک ماه، نمونه مورد نياز با روش نمونه گيري 

تصادفي ساده برگزيده شده اند. 
پيشين،  تحقيقات  از  استفاده  نيز  و  تحقيق  نظري  مباني  بر  تکيه  با 
پرسش نامه اي جهت گردآوري داده ها طراحي گرديد. پرسش نامه نهايي به 
صورت همراه با مصاحبه و با كمک پرسش گر تکميل شده است. به منظور 
اعتباريابي ابزار، هم زمان از روش هاي اعتبار سازه1 و اعتبار صوري2 استفاده 

1- Construct Validity
2- Content Validity
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با  سنجش  ابزار  بين  ارتباط  ميزان  بررسي  با  محقق  آن  در  كه  است  شده 
انتظارات و پيش بيني هاي چارچوب نظري تحقيق، دريافت كه ابزار سنجش، 
به ميزان مناسبي در انعکاس و اندازه گيري مفاهيم و پيش فرض هاي به كار 
رفته در نظريه موفق بوده است و در ادامه، از نظرات داوران متخصص جهت 
تأييد نهايي اعتبار پرسشنامه استفاده شد. همچنين، براي سنجش پايايي1 ابزار 
تحقيق و مقياس هاي استفاده شده، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده 

است كه براي هر مقياس، به طور مستقل گزارش شده است. 

4-2- تعريف نظري و عملياتي مفاهيم 

بر اساس چارچوب نظري تحقيق و با استناد به نتايج پژوهش هاي پيشين، 
تالش شد تا مقياس هايي طراحي شوند كه مناسب زوجين نابارور باشند؛ لذا 
تمامي  متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق،  به طور عملياتي و به شرح زير 

سنجيده شدند:
4-2-1- پیامدهاي منفي ناباروري؛ در پژوهش حاضر، مفهوم پيامدهاي 
منفي ناباروري سه بعد طرد اجتماعي، پذيرش اجتماعي و ميزان موفقيت 
 12 مقياس  يک  از  آن،  سنجش  براي  كه  است  داشته  تحصيلي  و  شغلي 
گويه اي )طراحي چهار گويه براي سنجش هر كدام از ابعاد( استفاده شد. از 
پاسخ گويان خواسته شد ميزان موافقت يا مخالفت خود با هر يک از گويه ها 

1- Reliability
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را به صورت طيف ليکرت )از كاماًل موافق تا كاماًل مخالف( مشخص كنند. 
ضريب پايايي محاسبه شده براي مقياس پيامدهاي منفي ناباروري بر اساس 
ضريب آلفاي كرونباخ، برابر با 0/81 بوده است كه بيانگر همسازي دروني 

مناسب بين گويه هاي طرح شده در مقياس مذكور مي باشد. 
4-2-2- میزان مخفي کردن ناباروري؛ در پژوهش حاضر مخفي كردن 
ناباروري، به عنوان يکي از شيوه هاي مديريت داغ بررسي شده است. به 
منظور عملياتي كردن اين مفهوم، يک مقياس شش گويه اي )با آلفاي كرونباخ 
معادل 0/84( طراحي شد كه در آن عباراتي راجع به ميزان مخفي كردن داغ 
ناباروري در ابعاد سه گانه دروغ گفتن، پنهان كاري و تغيير ارتباط كالمي 

مطرح شد.
ناباروري  پذيرفتن  ناباروري؛  با  اجباري  آمدن  کنار  میزان   -3-2-4
و كنار آمدن اجباري با آن به عنوان يکي ديگر از شيوه هاي مقابله با داغ 
ناباروري، بررسي شده است. براي عملياتي كردن اين مفهوم، از يک مقياس 
هشت گويه اي )با آلفاي كرونباخ معادل 0/65( استفاده شد كه چهار بعد 
تمايل به ادامه زندگي بدون فرزند، نگراني از ازدواج مجدد همسر، تمايل به 

پذيرش فرزند خوانده و نگراني از طالق را در برگرفته است. 
4-2-4- میزان انزواي اجتماعي ناشي از ناباروري؛ به منظور سنجش 
مفهوم انزواي اجتماعي ناشي از ناباروري، يک مقياس چهار گويه اي )آلفاي 
پاسخ گويان خواسته شد  از  آن  در  كه  معادل 0/86( طراحي شد  كرونباخ 
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انزواي اجتماعي در دو بعد شامل  به كناره گيري و  تا به گويه هايي راجع 
بي عالقگي به ديگران و احساس تنهايي به صورت طيف ليکرتي )گزينه هاي 

كاماًل مخالف تا كاماًل موافق( پاسخ دهند.
4-2-5- میزان اهمیت فرزند؛ براي سنجش ميزان اهميت فرزند، سعي 
شد از يک مقياس دو بعدي )با آلفاي كرونباخ معادل 0/66( استفاده شود. اين 
مقياس دو بعد علت جست وجوي درمان و ميزان تداوم درمان با مجموع پنج 
گويه داشت كه به صورت طيف ليکرتي )گزينه هاي كاماًل مخالف تا كامال 

موافق( سنجيده شده است.
4-2-6- تصور فرد نابارور از نوع نگاه دیگران مهم؛ اين مفهوم با يک 
مقياس 12 گويه اي )با آلفاي كرونباخ معادل 0/81( و شامل ابعاد سه گانه 
نوع نگاه همسر، نوع نگاه خانواده همسر و نوع نگاه ساير بستگان سنجيده 
شد. هر بعد چهار گويه داشته و پاسخ گويان مي بايد به صورت طيف ليکرتي 
ميزان موافقت يا مخالفت خود را با گويه هاي طراحي شده اعالم مي كردند.

4-2-7- تصور فرد نابارور از خویش )خود پنداره(؛ اين مفهوم نيز 
با يک مقياس 12 گويه اي )با آلفاي كرونباخ معادل 0/83( و شامل ابعاد سه 
گانه ميزان ارزشمندي خود، تمايل به سرزنش خود و رضايت زناشويي و 
پاسخ گويان، مي بايد  و  داشته  بعد چهار گويه  خانوادگي سنجيده شد. هر 
به صورت طيف ليکرتي ميزان موافقت و يا مخالفت خود را با گويه هاي 

طراحي شده، اعالم مي كردند.
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4-3- روش تجزيه و تحليل داده ها

از  پژوهش  اين  در  مطالعه شده،  متغيرهاي  به سطح سنجش  توجه  با 
آماره هاي توصيفي )جداول توزيع فراواني و ميانگين( و آماره هاي استنباطي 
)آزمون تي و رگرسيون چند متغيره(، جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده 
شده است. در ضمن تمامي مراحل پردازش داده ها، با استفاده از نرم افزار 

آماري علوم اجتماعي )SPSS( صورت گرفته است.

5- یافته هاي تحقیق

5-1- ويژگي هاي اجتماعي- جمعيتي پاسخ گويان

در پژوهش حاضر، تعداد 180 زوج نابارور )360 نفر( با ميانگين سني 
29/9 سال )مردان 31/8 و زنان 27/9 سال( مطالعه شده اند. ميانگين تحصيلي 
اين زوجين 11/8 سال بوده و نزديک به دو سوم از آن ها، به پايگاه اجتماعي- 
اقتصادي پايين تعلق داشته اند. همچنين بيش از سه چهارم از زوجين )77/5 
درصد(، ساكن مناطق شهري بوده اند كه نگاهي به ارقام مردان و زنان حاكي 
از رعايت قاعده همسان همسري مکاني در بين زوجين بررسي شده، مي باشد. 
در نهايت، با نگاهي به تعلق قومي پاسخ گويان، مشخص مي شود كه بيش از دو 
سوم از آن ها )71/4 درصد(، فارس بوده و پس از آن زوجيني با قوميت بلوچ 
)16/7 درصد( و عرب )5/8 درصد( در اكثريت بوده اند. در جدول شماره 1 

سعي شده است برخي از داده هاي مربوط به ناباروري، توصيف شوند. 
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جدول 1- توصیف متغیرهاي مربوط به ناباروري پاسخ گویانس

درصدتعدادمتغیرهاي مربوط به ناباروريدرصدتعدادمتغیرهاي مربوط به ناباروري

مدت زمان
 آگاهي از
 مشکل 
ناباروري

كمتر از يک 
14642/7سال

مدت 
زمان

 شروع 
درمان

كمتر از سه 
19754/7سال

312434/4-6 سال115043/9-3 سال

7287/8-10 سال33610/5-5 سال

بيش از 10 103/0باالتر از 5 سال
113/1سال

تعداد دفعات 
مراجعه 

براي درمان 
ناباروري

10932/2اولين بار

عامل 

ناباروري

10729/8مردانه

14038/9زنانه217250/7-4 بار

154/2مردانه- زنانه53811/2-7 بار

9827/1نامشخص205/9بيشتر از 7 بار

پاسخ گويان،  گزارش  اساس  بر  مي دهد  نشان  مذكور  جدول  چنان كه 
عامل بيش از يک سوم ناباروري ها )38/9 درصد( زنان بوده اند، در حالي 
با  درصد(.   29/8( است  گزارش شده  كمتر  زمينه  اين  در  مردان  كه سهم 
توجه به اينکه داده ها، مبتني بر گزارش شخصي پاسخ گويان و نه مستند به 
تشخيص هاي پزشکي است، شايد اين تفاوت جنسي گزارش شده در عامل 
ناباروري، به عنوان يک برساخته اجتماعي، عمدتا ناشي از سوگيري جنسيتي 
به نفع مردان باشد تا يک واقعيت عيني فيزيولوژيک. از سويي ديگر، از زمان 
آگاهي اكثريت زوجين از مشکل ناباروريشان )86/6 درصد(، حداكثر سه 
سال گذشته بود و 89/1 درصد از آن ها، سابقه درماني كمتر از شش سال 
داشته اند. اگر اين داده ها را در كنار اين واقعيت قرار دهيم كه حدود يک 
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سوم از زوجين نابارور )32/2 درصد(، براي اولين بار جهت درمان ناباروري 
آنان )50/7 درصد(،  از  نيمي  مراجعه كرده بودند و تعداد دفعات مراجعه 
كمتر از چهار بار بوده است، مي توان چنين نتيجه گرفت كه آگاهي از مشکل 
ناباروري در مدت زمان كوتاهي پس از ازدواج رخ مي دهد و سپس فرايند 
درماني آغاز مي شود، اما اين فرايند درماني معموال كوتاه مدت است )معموال 
در حدود شش سال و حداكثر چهار بار مراجعه( و پس از آن سير نزولي 

درمان ناباروري آغاز مي شود. 

5-2- آزمون روابط همبستگي بين متغيرهاي زمينه اي و پيامدهاي ناباروري

به منظور فهم ميزان همبستگي بين پيامدهاي منفي باروري با ويژگي هاي 
اجتماعي- جمعيتي پاسخ گويان و نيز متغيرهاي مربوط به ناباروري، جدول 

شماره 2 ترسيم شد. 
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جدول 2- آزمون همبستگي بین متغیرهاي زمینه اي و پیامدهاي منفي ناباروريس

ویژگي هاي اجتماعي- جمعیتي 
پاسخ گویان

تعداد 
نمونه

میانگین پیامدهاي 
ناباروري

انحراف  
معیار

مقدار 
آزمون

ميزان 
تحصيالت

9617/25/02زير ديپلم

 4/01** 12617/65/69ديپلم

11215/65/70تحصيالت عالي

ميزان درآمد 
ماهيانه

20318/35/99كمتر از 550 هزار تومان

4/29 ** 8506516/46/04-551 هزار تومان

2416/15/56باالتر از 850 هزار تومان

پايگاه 
اجتماعي- 

اقتصادي

12518/24/27پائين

3/90 ** 12016/65/34متوسط

5316/05/89باال

محل 
سكونت

27917/05/81شهر 
-2/17 *

8118/65/83روستا

قوميت

6019/96/71بلوچ

4/09 **

2118/85/21عرب

1017/34/34ساير اقوام

25716/75/52فارس

1216/36/99لر
* معني داري در سطح 95 درصد        ** معني داري در سطح 99 درصد

مطابق نتايج آزمون هاي تي و آناليز واريانس بين پيامدهاي منفي ناباروري 
با برخي از ويژگي هاي اجتماعي جمعيتي پاسخ گويان شامل ميزان تحصيالت، 
ميزان درآمد ماهيانه، پايگاه اجتماعي- اقتصادي، محل سکونت و قوميت 
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همبستگي معناداري گزارش شده است. بدين ترتيب، آن دسته از زوجين 
پايگاه هاي اجتماعي-  به  نابارور كه تحصيالت و درآمدي كمتر داشته اند، 
اقتصادي پايين تري متعلق بوده اند، در مناطق روستايي سکونت داشته اند و 
قوميت آن ها بلوچ و عرب بوده است، در مقايسه با ساير پاسخ گويان مقادير 

بيشتري از پيامدهاي منفي ناباروري را گزارش كرده بودند. 

5-3- تفاوت هاي جنسيتي در ميزان پيامدهاي منفي ناباروري

داده هاي جدول شماره 3 نشان مي دهد كه بر حسب نتايج آزمون، تفاوت 
معناداري بين ميانگين پيامدهاي منفي ناباروري در بين مردان و زنان مشاهده 
نمي شود. گرچه ميانگين اين رقم در بين مردان )17/8( اندكي بزرگ تر از 
زنان )16/8( بوده و همچنين 8/7 درصد از مردان در مقايسه با 6/1 درصد از 

زنان پيامدهاي منفي باروري را تجربه كرده بودند.
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جدول 3- توصیف متغیرهاي مستقل و وابسته و آزمون تفاوت میانگین ها بر حسب جنسیتس

متغيرهاي مستقل و 
وابسته
تعداد

كل نمونهزنانمردان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

پيامدهاي 
منفي 

ناباروري

11772/212978/124675/7كم
3119/12414/75516/9متوسط

148/7106/1247/3زياد
17/816/817/3ميانگين

مقدار آزمون  
سطح معناداري        1/490/137-

مخفي 
كردن 

ناباروري

8447/77040/915444/4كم
3620/54124/07722/2متوسط

5631/86052/111633/4زياد
16/717/417/0ميانگين

مقدار آزمون  
سطح معناداري      1/120/241-

كنار آمدن 
اجباري با 
ناباروري

10558/77240/717749/7كم
6134/18447/514540/7متوسط

137/32111/9349/6زياد
20/922/521/7ميانگين

مقدار آزمون   
سطح معناداري       ** 2/820/005-

انزواي ناشي 
از ناباروري

13475/310367/923767/1كم
2614/63821/76418/1متوسط

1810/13419/45214/7زياد
8/610/69/6ميانگين

مقدار آزمون   
سطح معناداري       ** 4/260/000-
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وابسته
تعداد

كل نمونهزنانمردان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

اهميت
 فرزند

2011/61810/43811/0كم
5431/45431/210831/3متوسط

9857/010158/419957/7زياد
19/519/819/6ميانگين

مقدار آزمون   
سطح معناداري      0/8680/386

تصور فرد 
نابارور از 
نوع نگاه 
ديگران

21/221/241/2منفي
105/72816/33811/0خنثي
16293/114282/630487/8مثبت

12/815/013/9ميانگين
مقدار آزمون   

سطح معناداري       ** 3/640/000-

تصور فرد 
نابارور از 

خويش

116/32213/4339/8منفي
4023/05231/79227/2خنثي
12370/79054/821063/0مثبت

27/131/029/0ميانگين
مقدار آزمون   

سطح معناداري       ** 4/030/000-

* معني داري در سطح 95 درصد        ** معني داري در سطح 99 درصد

ــيتي  ــدول حاكي است كه هيچ گونه تفاوت جنس ــن داده هاي ج همچني
معناداري در ميزان اهميت فرزند و نيز ميزان مخفي كردن ناباروري از ديگران 
ــدول مذكور نشان  ــال، نگاهي دقيق تر به ج ــده نشده است. با اين ح مشاه
ــيتي معناداري در برخي  ــد كه زنان و مردان نابارور، تفاوت هاي جنس مي ده
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ــته اند. بدين معني كه در مقايسه با مردان نابارور، زنان نابارور به  زمينه ها داش
ــار آمده بودند، بيشتر با ديگران قطع  ــان بيشتر كن اجبار با مشکل ناباروري ش
ــد، تصور منفي تري از نگاه  ــده بودن رابطه كرده و دچار انزواي اجتماعي ش
ــتند كه كمتر مورد توجه ديگران مهم در  ــته و مي پنداش ديگران به خود داش
زندگي شان هستند و در نهايت، با تشکيل خودپنداره منفي تر نسبت به خود، 
ــته كمتري به خويشتن داشتند. اين يافته ها به  در ذهنشان نگاه مثبت و شايس
دقت نشان مي دهند كه زنان در مقايسه با مردان، به هنگام تشکيل خود پنداره 
ــود، از بازخوردها و واكنش هاي  ــمندي خ ــاوت راجع به ميزان ارزش و قض
اجتماعي ديگران تأثير بيشتري پذيرفته و روابط بين شخصي برايشان اهميت 

ويژه اي دارد.

5-4- تحليل رگرسيون چند متغيره ميزان پيامدهاي منفي ناباروري

مطابق داده هاي جدول شماره 4، متغيرهاي هفت گانه تصور فرد نابارور 
از خويش، جنسيت فرد نابارور1، ميزان مخفي كردن ناباروري، ميزان انزواي 
ناشي از ناباروري، ميزان اهميت فرزند، تصور فرد نابارور از نوع نگاه ديگران 
مهم به خود و ميزان كنار آمدن اجباري با ناباروري به  طور هم زمان به مقدار 
0/511 با ميزان پيامدهاي منفي ناباروري در بين كل پاسخ گويان، همبستگي 

1- الزم به ذكر است چون متغير جنسيت، در سطح سنجش اسمي اندازه گيري شده و شرط ورود 
به معادله رگرسيوني را نداشت؛ لذا با تبديل كدهاي مردان و زنان به مقادير صفر و يک، متغير 

جنسيت به صورت يک متغير تصنعي )Dummy Variable( وارد معادله رگرسيوني شد.
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چندگانه داشته اند. همچنين مقدار ضريب تعيين (R- Square) نشان مي دهد 
طريق  از  ناباروري  منفي  پيامدهاي  ميزان  در  تغييرات  از  درصد   26/1 كه 

متغيرهاي مستقل مذكور توضيح دادني و تبيين كردني است.
ضريب تأثير استاندارد Beta، گوياي جهت و به  ويژه شّدت تأثير هر 
يک از متغيرهاي مستقل در ميزان پيامدهاي منفي ناباروري است. نگاهي به 
مقادير بتاي كل پاسخ گويان حاكي از آن است كه متغير تصور فرد نابارور از 
خويش با باالترين ضريب بتا )0/397(، قوي ترين پيش بيني كننده پيامدهاي 
منفي ناباروري در بين زوجين نابارور است، بدين معني كه مي توان پيش بيني 
نمود آن دسته از مردان و زنان ناباروري كه تصورات منفي تري درباره خود 
داشته اند، از پيامدهاي منفي باروري به مقدار بيشتري رنج مي برند. در مرتبه 
دوم، متغير جنسيت فرد نابارور با بتاي معادل 0/223 قرار گرفته است كه 
با  مقايسه  بين زنان در  ناباروري در  منفي  پيامدهاي  بودن  باالتر  از  حاكي 
مردان است. در مرتبه سوم، متغير ميزان مخفي كردن داغ ناباروري با بتاي 
معادل 0/107 قرار گرفته است كه نشان مي دهد مردان و زنان ناباروري كه 
بيشتر سعي داشتند تا داغ ناباروري شان را از ديگران پنهان كنند، به ميزان هاي 

بيشتري هم از پيامدهاي منفي ناباروري، در رنج بوده اند. 
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جدول 4- خالصه مدل و ضرایب رگرسیوني پیامدهاي منفي ناباروري در بین کل نمونهس

متغیرهاي پیش بیني نمونه آماري
کننده

)B( ضریب 
تأثیرغیر 
استاندارد

)Beta( ضریب تأثیر 
استاندارد

 مقدار 
آزمون تي 
 T-value

).Sig(
سطح 

معناداري

كل مردان و 
زنان نابارور

تصور فرد نابارور از 
0/2910/3986/440/000خويش

2/590/2234/620/000جنسيت فرد نابارور

ميزان مخفي كردن 
0/1000/1072/020/045ناباروري

ميزان انزواي ناشي از 
0/1260/0981/560/120ناباروري

0/1300/0851/550/122ميزان اهميت فرزند

تصور فرد نابارور از 
0/0770/0711/330/184نوع نگاه ديگران مهم

ميزان كنار آمدن 
0/0460/0420/8930/372اجباري با ناباروري

خالصه مدل 
رگرسيوني

 R
)ضريب همبستگي 

چندگانه(

 R-square
)مجذور 
همبستگي(

 Adjusted
R-square

)مجذوراصالح 
شده(

F
آناليز 

واريانس

Sig.
سطح 

معناداري

0/5110/2610/24617/50/000

 معادله رگرسيوني استاندارد را مي توان به شرح زير نوشت:
ميزان پيامدهاي منفي ناباروري= )تصور فرد نابارور از خويش( 0/398 + ) جنسيت( 0/223 + )مخفي كردن ناباروري( 0/107

نگاهي به نتايج تحليل رگرسيوني بر حسب جنسيت، حاكي از تفاوت 
جنسيتي در زمينه پيش  بيني كننده هاي ميزان پيامدهاي منفي ناباروري در بين 
مردان و زنان نابارور است. بدين معني كه در بين مردان نابارور، متغيرهاي 
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تصور فرد نابارور از خويش )با بتاي 0/435( و مخفي كردن ناباروري )با 
بتاي 0/201( به ترتيب مهم ترين و تنها متغيرهاي معناداري هستند كه قادرند 
ميزان تجربه پيامدهاي منفي ناباروري در بين مردان نابارور را پيش بيني كنند. 
بدين ترتيب، پيش بيني مي شود كه ميزان پيامدهاي منفي ناباروري در بين آن 
دسته از مردان نابارور كه تصوير منفي تري از خويشتن در ذهن داشته و براي 
مديريت اطالعات و مخفي نگه داشتن داغ ناباروري تالش بيشتري كرده اند 

بيشتر است.
در مقابل، گرچه در بين زنان نابارور نيز همانند همتايان مردشان، متغير 
تصور فرد نابارور از خويش )با بتاي 0/345( مهم ترين پيش بيني كننده ميزان 
پيامدهاي منفي ناباروري بوده است، اما متغير ميزان انزواي ناشي از ناباروري 
به عنوان دومين متغير معنادار با بتاي معادل 0/224 در معادله رگرسيوني 
قرار گرفته است. اين يافته ها حاكي است كه آن دسته از زنان ناباروري كه 
تصوير منفي تري از خود در ذهن داشته و به علت ناباروري سعي در اجتناب 
بيشتري دچار  احتمال  به  با ديگران داشته اند،  اجتماعي  برقراري روابط  از 
پيامدهاي منفي ناباروري شده اند. گرچه متغير ميزان اهميت فرزند نيز با بتاي 
معادل با 0/147 قادر به پيش بيني ميزان باالتر پيامدهاي منفي ناباروري در بين 
زنان ناباروري است كه مادر شدن و داشتن فرزند برايشان اهميت بيشتري 

دارد، اما اين رابطه به لحاظ آماري، معنادار نيست.
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جدول 5- خالصه مدل و ضرایب رگرسیوني پیامدهاي منفي ناباروري در بین مردان نابارورس

نمونه 
)B( ضریب تأثیر متغیرهاي پیش بیني کنندهآماري

غیر استاندارد
)Beta( ضریب 
تأثیر استاندارد

 مقدار 
آزمون 
T- تي
 value

)Sig.(سطح 
معناداري

مردان 
نابارور

تصور فرد نابارور از 
0/3200/4355/4270/000خويش

ميزان مخفي كردن 
0/2010/2012/6800/008ناباروري

تصور فرد نابارور از نوع 
0/0530/0450/6310/529نگاه ديگران مهم

0/0650/0410/5790/563ميزان اهميت فرزند
ميزان كنار آمدن اجباري 

0/0360/0310/4570/648ناباروري

ميزان انزواي ناشي از 
0/0320/0220/2820/778ناباروري

خالصه 
مدل 

رگرسيوني

 R
)ضريب همبستگي 

چندگانه(
 R-square

)مجذور 
همبستگي(

 Adjusted
R-square

)مجذوراصالح 
شده(

F
آناليز 

واريانس
Sig.

سطح معناداري

0/5660/3210/29713/50/000
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س جدول 6- خالصه مدل و ضرایب رگرسیوني پیامدهاي منفي ناباروري در بین زنان نابارور

متغیرهاي پیش بیني نمونه آماري
کننده

)B( ضریب تأثیر 
غیر استاندارد

)Beta( ضریب 
تأثیر استاندارد

 مقدار 
آزمون تي 
 T-value

)Sig.(سطح 
معناداري

زنان 
نابارور

تصور فرد نابارور از 
0/2070/3453/660/000خويش

ميزان انزواي ناشي از 
0/2650/2242/280/024ناباروري

0/2140/1471/650/101ميزان اهميت فرزند

تصور فرد نابارور از 
0/0600/0600/7430/459نوع نگاه ديگران مهم

ميزان كنار آمدن 
0/1290/897-0/009-0/009-اجباري با ناباروري

ميزان مخفي كردن 
0/0710/943-0/006-0/005-ناباروري

خالصه 
مدل 

رگرسيوني

 R
)ضريب همبستگي 

چندگانه(

 R-square
)مجذور 
همبستگي(

 Adjusted

R-square

)مجذوراصالح 
شده(

F
آناليز 

واريانس
Sig.

سطح معناداري

0/4640/2150/1877/720/000

6- نتیجه گیري
ــيتي در پيامدهاي  ــي »تفاوت هاي جنس ــش حاضر با هدف بررس پژوه
ــان نابارور مراجعه كننده به  ــي- اجتماعي ناباروري در بين مردان و زن روان
ــي از يافته هاي مهم  ــده است. يک ــهر يزد« انجام ش مركز درمان ناباروري ش
تحقيق حاضر، كشف رابطه بين باالتر بودن سطح پايگاه اجتماعي- اقتصادي 
ــن بودن ميزان پيامدهاي منفي  ــد و تحصيالت( زوجين نابارور با پايي )درآم
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ناباروري در آن ها بوده است. اين يافته مطابق مفروضات نظريه برچسب زني 
ــت كه افراد فاقد قدرت، موقعيت اجتماعي و منابع ضمن آنکه بيشتر در  اس
معرض برچسب قرار مي گيرند، ممکن است پيامدهاي منفي تري نيز متحمل 
ــزت نفس آن ها كاهش  ــده، ع ــب دريافت ش گردند، چرا كه به علت برچس
ــي  يافته و نيز قادر به بهره گيري از منابع الزم جهت مقابله با استيگماي ناش
ــوازي و همکاران  نيز نشان داده اند كه ميزان  ــب نيستند. عباسي ش از برچس
اثرات ناباروري با موقعيت اجتماعي و اقتصادي افراد رابطه دارد و موقعيت 
تحصيلي و شغلي باالتر، مشکالت كمتري در اين زمينه دارند )عباسي شوازي 

و همکاران 1384: 91-113(

به عالوه، نتايج تحقيق حاضر حاكي از وجود تفاوت هاي جنسيتي معنادار 
در تصور فرد نابارور از نوع نگاه ديگران مهم و نيز تصور فرد نابارور از 
خويش بوده است كه در هر دو مورد، زنان نابارور در مقايسه با همتايان 
مردشان، تصور منفي تري داشته اند. بر اساس مفروضات نظريه برچسب زني، 
قدرت يک برچسب براي ايجاد انحراف ثانويه به دو عامل مربوط مي شود: 
فرد  واكنش  و  خورده  برچسب  شخص  به  نسبت  اجتماعي  واكنش هاي 
برچسب خورده نسبت به برچسب، واكنش هاي ديگران، و خويشتن خويش. 
انحراف ثانوي بيشتر بدين خاطر رخ مي دهد كه به خود برچسب معنايي 
اجتماعي الصاق شده است كه واكنش هاي اجتماعي ديگران اين معاني را 
حفظ و تقويت مي كند. بدين ترتيب، واكنش يک فرد بيمار يا منحرف نسبت 



195

بررسی تفاوت های جنسيتی در پيامدهای روانی- اجتماعی ناباروری
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س

اجتماعي اي است كه خود وي و  تفسير  به علت  انحرافش،  يا  بيماري  به 
ديگران نسبت به آن برچسب در ذهن دارند؛ لذا گاهي اوقات براي افراد 
تحمل واكنش هاي منفي اجتماعي ناشي از دريافت برچسب يک بيماري 
)براي مثال ايدز، بيماري رواني، ناباروري( بسيار سخت تر و سنگين تر از 
پيامدها و مخاطرات جسمي و يا رواني يک بيماري است. در واقع، برچسب 
ممکن است از سوي خود فرد مقبول واقع شده و در نتيجه دگرگوني رفتاري 
برطبق برچسب پديد آورد )آرمسترانگ و توكل 1387: 119(. به نظر مي رسد اين 
مفروضات نظريه برچسب زني، درباره افرادي بيشتر صادق است كه عزت 
نفس ضعيفي داشته و در مقابل برچسب هاي زده شده بدون هرگونه مقاومتي 
تن به تسليم و پذيرش بدهند. به عقيده روتنبرگ  برچسب از نظر ترغيب 
هم  كه  بود  خواهد  مؤثر  زماني  تنها  آن،  پذيرش  به  خورده  برچسب  فرد 
برچسب با خود پنداره قبلي وي مطابقت داشته باشد و هم برچسب مذكور، 
با طبقه بندي كلي و گروه كلي اي كه فرد مستعد پذيرش آن است، متناسب 
و هماهنگ باشد )كوكرين 1376: 184(. به نظر مي رسد اين وضعيت، در مورد 
زنان نابارور در مقايسه با مردان، مصداق بيشتري دارد، چنان كه نتايج تحقيق 
حاضر همخوان با يافته هاي پژوهش هاي انجام شده توسط يونسي و ويرسما 
نشان داد تفاوت معناداري بين زنان و مردان در تصور فرد نابارور از نوع نگاه 
ديگران مهم وجود دارد )يونسي 1384: 545-534؛Wiersema 2006: 1-8 ( بدين 
صورت كه زنان نابارور نسبت به مردان به ميزان بيشتري احساس مي كرده اند 
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كه در معرض نگاه منفي ديگران مهم به علت ناباروري شان قرار داشته اند. 
به دنبال اين تفاوت جنسيتي معنادار در تصور از نگاه ديگران مهم، يافته هاي 
اين پژوهش اين نکته را نيز تأييد كرده اند كه تفاوت جنسيتي معناداري در 
تصور فرد نابارور از خويش نيز وجود دارد؛ بدين معني كه زنان نابارور در 
مقايسه با مردان نابارور، در ذهنشان تصوير منفي تري از خويش ساخته اند. در 
واقع، اين زنان نابارور به علت مشکل ناباروري، خود را موجودي كم ارزش 
و شايسته سرزنش مي دانسته اند. اين يافته، با نتايج به دست آمده در ساير 
پژوهش ها )كرمي نوري1380: 26-14؛ مظاهري1380: 32-23؛ نجمي و همکاران1380: 
45-40؛ يونسي1384: 545-531؛ عليزاده و همکاران 1384: 204-194؛ خسروي1380: 

 Wiersema& et al Tuzer & et al 2010: 229-237؛ Galhardo & et al64-56؛

 (Remennicr 2000:821-841 ؛8-1 :2006 ؛2414-2408 :2010همخواني دارد. 

زنان نابارور در مقايسه با مردان نابارور، خانواده بدون فرزند را ناقص تر و 
بي معني تر دانسته و احساس نابالغي و ناپختگي، احساس پوچي و بي ارزشي، 
عصبانيت و بي حوصلگي بيشتري مي كنند كه اين خود، تأييدي بر نگرش هاي 

متفاوت جنسيتي به مسئله ناباروري است )خسروي 1380: 56-64(.
در تبيين اين تفاوت مي توان به عوامل فرهنگي و اجتماعي- رواني اشاره 
كرد، به اين معني كه از منظر فرهنگي، در جوامع مختلف به نقش مادري 
به عنوان مهم ترين نقش زن تأكيد مي شود؛ لذا ناتواني در ايفاي اين نقش 
مي تواند به كاهش عزت نفس و افزايش سرزنش خويش و در نهايت ترسيم 
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تصويري منفي از خود منجر شود. از سوي ديگر و از منظري اجتماعي- 
رواني، تمايل به پذيرش برچسب ناباروري توسط زنان، مي تواند به تشکيل 

خود پنداره اي منفي تر در مقايسه با مردان نابارور منجر شود. 
همچنين تحليل يافته هاي پژوهش حاضر در قالب نظريه استيگما حاكي 
ناباروري و  بين ميزان مخفي كردن داغ  از وجود رابطه مستقيم و معنادار 
و  مردان  واضح تر،  عبارت  به  است.  بوده  ناباروري  منفي  پيامدهاي  ميزان 
زنان ناباروري كه به ميزان بيشتري در پي مخفي كردن داغ ناباروري شان از 
ديگران بوده اند، پيامدهاي رواني- اجتماعي منفي بيشتري را تجربه كرده اند. 
اين يافته در راستاي نظريه گافمن در زمينه راهبردهاي مديريت استيگما در 
بين افراد بدنام شده و داغ خورده )از جمله ناباروران( است. به عقيده گافمن 
اولين راهبرد براي مقابله با استيگما مخفي كردن آن است. فرد داغ خورده 
امکان پذيرفته شدن ندارد، اما باز هم مي تواند بکوشد تا از شدت داغ بکاهد. 
اين كار مي تواند با دوري گزيدن از وضعيتي صورت گيرد كه لکه ننگ را 
زننده و برجسته مي كند، يا با كاهش دادن ميزان به چشم آمدن مسئله اي كه 
تبديل به لکه ننگ شده است )آرمسترانگ و توكل1387: 174(. بدين ترتيب، 
مسئله اصلي افراد در معرض داغ بي اعتباري )ناباروراني كه ديگران از مشکل 
ناباروريشان بي اطالع اند(، مديريت اطالعات و مخفي نگه داشتن داغ است 
كه به علت ترس افراد از خطر برمال شدن داغ پنهان، موجب افزايش ميزان 
تنش و فشارهاي رواني- اجتماعي بر اين افراد مي شود. عالوه بر اين، نتايج 
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تحقيق حاضر نشان داد كه تفاوت جنسيتي معناداري در ميزان مخفي كردن 
نتايج  يافته،  اين  نابارور وجــود ندارد.  ناباروري بين مردان و زنــان  داغ 
تحقيق توزر و همکاران را كه نشــان داد مــردان بيــشتر در پي مخفي 
كردن ناباروري شان بودند، اما زنان ترجيح مي دانند با ديگران صحبت كنند 
(Tuzer & et al 2010: 229-237)، تأييد نمي كند. به نظر مي رسد ميزان اهميت 

داشتن فرزند و شدت بدنام كنندگي ناباروري براي زنان ايراني، تا آن حد 
است كه حتي حاضر نيستند راجع به آن با ديگران صحبت كنند. 

پذيرفتن و كنار آمدن اجباري با داغ ناباروري به عنوان دومين راهبرد 
ننگ  لکه  بيمار دچار  بيان مي كند  بدنامي مطرح مي شود. گافمن  با  مقابله 
ممکن است بکوشد و بتواند خود را فرد عادي اي نشان دهد كه اين مورد 
بسته به معضل پزشکي وي، اغلب شکل هاي گوناگوني از استتار را ايجاب 
مي كند و فرد بيمار مداوم در معرض خطر برمال شدن مي باشد. اين خطر 
برمال شدن مي تواند منبع پايداري براي ايجاد تنش رواني باشد، به گونه اي 
پنهان كردن آن است  از  براي برخي صداقت درباره لکه ننگ آسان تر  كه 
)آرمسترانگ و توكل 1387(. در واقع، فرد بدنام شده سعي دارد تا با استفاده 

از اين راهبرد، خود را از زير بار فشارهاي رواني- اجتماعي ناشي از داغ، 
رها سازد؛ لذا انتظار مي رود كه چنين افرادي با كنار آمدن با داغ، تنش هاي 
كمتري را گزارش كنند. يافته هاي تحقيق حاضر درباره ي نبود رابطه معنادار 
بين متغيرهاي ميزان كنار آمدن اجباري با داغ ناباروري و پيامدهاي منفي 
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ناباروري، درست در راستاي همين مفروض تئوريک است. بدين معني كه 
هر چه كه مردان و زنان نابارور به ميزان بيشتري سعي در كنار آمدن با داغ 
ناباروري داشته اند، پيامدهاي منفي ناباروري را در سطح پايين تري گزارش 
كرده اند. همچنين يافته هاي تحقيق حاضر به تفکيک جنسيت، وجود تفاوت 
معني دار در ارقام ميانگين ميزان پذيرفتن داغ ناباروري در بين زنان و مردان 
نابارور را نشان مي دهد، بدين معني كه در مقايسه با مردان نابارور، زناني كه 
از مشکل ناباروري رنج مي بردند به ميزان بيشتري سعي داشتند تا به اجبار 
با ناباروري شان كنار بيايند تا بتوانند از پيامدهاي منفي آن بکاهند. اين يافته، 
با نتايج تحقيق كرمي نوري و همکاران هم خواني دارد )كرمي نوري و همکاران 

 .)1380

انزوا و كناره گيري از روابط اجتماعي، به عنوان سومين راهبرد مقابله با 
داغ از طرف گافمن مطرح مي شود. اين راهبرد بيشتر هنگامي استفاده مي شود 
كه فرد داغ خورده، فاقد حامي باشد و يا به هر دليلي انکار و مخفي سازي 
و يا پذيرش داغ و بهنجار سازي آن براي وي دشوار باشد )مسعودنيا 1389: 
611(. در واقع، زماني كه يک داغ براي ديگران شناخته و آشکار شده است، 

معموالً فرد داغ خورده ترجيح مي دهد كه از مشاركت اجتماعي و حضور 
در جمع ديگران اجتناب كند. تحقيق حاضر نيز نشان داد كه يک سوم از 
مردان و زنان نابارور با انتخاب راهبرد انزوا و عزلت در حد متوسط و زياد، 
سعي داشته اند تا از تماس اجتماعي با ديگران اجتناب نموده و در مراسم 
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و مکان هاي اجتماعي حضور كمتري داشته باشند. نکته قابل توجه، وجود 
تفاوت جنسيتي معنادار در ميزان انزواي ناشي از ناباروري است؛ بدين معني 
كه در مقايسه با مردان نابارور، زنان نابارور تمايل بيشتري به عزلت گزيني، 
انزوا و گوشه گيري از روابط اجتماعي به منظور كاستن از پيامدهاي منفي 
ناباروري داشته اند. اين يافته، با نتايج پژوهش هاي گالهاردو و همکاران در 
سال 2011 و رمي نک در سال 2000 هموست كه نشان داده اند يک زن 
نابارور، تنها نداشتن فرزند را تجربه نمي كند، بلکه ممکن است روابط خود با 
خانواده، همسر و دوستان را نيز از دست داده و دچار احساس تنهايي و انزوا 
شود، همچنين ممکن است از طرف خود و ديگران سرزنش شده و هويت 

خود را به  عنوان يک زن، از دست بدهد. 
بر اساس آموزه هاي فرهنگي جامعه ايراني، بچه دار شدن براي مردان و 
زنان متأهل، هدفي واال و ارزشمند بوده و يکي از مهم ترين عوامل تعيين 
كننده جايگاه افراد در نظام اجتماعي جامعه محسوب مي شود؛ لذا زوجين 
فاقد فرزند به علت ناباروري، ممکن است كه از سوي ديگران مهم برچسب 
منفي ناباروري دريافت كنند. چنين برچسبي، به دنبال خود منجر به كليشه 
سازي و انتساب صفات منفي به ناباروران، گنجانده شدن افراد نابارور در 
مقوالت متمايز و سپس نوع جدايي ذهني ديگران از آن ها مي شود. اين فرايند 
در نهايت، سبب مي شود تا ناباروران قادر به كسب پايگاه اجتماعي درخور 
نگردند و از سوي اعضاي جامعه نيز دچار عدم پذيرش، طرد، محروميت و 
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يا تبعيض گردند. با اين حال، آن چنان كه صاحب نظران نظريه برچسب زني 
معتقدند، اينکه يک برچسب به چه كساني زده شود، چگونه زده شود، چرا 
زده شود و چه پيامدهايي براي فرد برچسب خورده به همراه داشته باشد به 
عوامل متعددي بستگي پيدا مي كند كه يکي از مهم ترين آن ها قدرت است؛ 
قدرت فرد برچسب زننده و فرد دريافت كننده برچسب. به عبارت واضح تر، 
آن دسته از افراد نابارور كه قدرت اجتماعي كمتري دارند، بيشتر در معرض 
برچسب نابارور بودن قرار گرفته و دچار پيامدهاي منفي آن مي شوند؛ در 
حالي كه افرادي كه در نظام اجتماعي و خانوادگي قدرت اجتماعي بيشتري 
داشته و به منابع بيشتري دسترسي دارند، كمتر برچسب نابارور را دريافت 
كرده و عواقب ناشي از آن را تجربه مي كنند. بررسي موقعيت اجتماعي مردان 
و زنان، به ويژه در بخش هاي سنتي آن، حاكي از وجود قدرت اجتماعي و 
خانوادگي بيشتر مردان و نيز دسترسي بيشتر آنان به منابع اقتصادي، سياسي، 
جسمي و حقوقي در مقايسه با زنان است؛ لذا در اين توزيع به نسبت نابرابر 
برچسب  مردان  از  قبل  زنان  كه  انتظار داشت  منابع، مي توان  و  در قدرت 
ناباروري دريافت كنند، شدت و ماندگاري برچسب هاي زده شده به آنان 
بيشتر باشد و از بابت اين برچسب ها، پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، و رواني 

منفي تري را نيز متحمل گردند. 
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نابارور  موليد و همکاران، مشکالت زوجين  براساس پژوهش عباسي 
را مي توان حداقل در سه دسته مشکالت شخصي و فردي، بين شخصي و 
مرتبط با ديگران و فراشخصي )محيطي و اجتماعي( تقسيم بندي كرد؛ لذا هر 
گونه سياست گذاري براي حل و يا كاهش مشکالت زوجين نابارور بايد در 
سطوح سه گانه مذكور انجام شود. با عنايت به يافته هاي پژوهش حاضر، 

راه كارهاي زير پيشنهاد مي  شود: 
1( در سطح فردي، نسبت به توانمند سازي افراد نابارور و ارائه خدمات 

مشاوره اي به آن ها به موازات درمان هاي پزشکي اقدام شود. 
2( در سطح بين شخصي، مداخالت انجام شده تنها متمركز بر فرد نابارور 
نباشد و دامنه آن به اعضاي خانواده و ديگران مهم )دوستان و همکاران( 
نيز گسترش يابد؛ چرا كه باال بردن آگاهي و مهارت اعضاي خانواده و به 
ويژه همسر فرد نابارور مي تواند به افزايش حمايت اجتماعي و عزت نفس 
ناباروران منجر شود و سازگاري عاطفي آن ها با مشکل ناباروري را تسهيل 

كند.
3( در سطح اجتماعي براي كمک به زوجين نابارور و به ويژه زنان، براي 
كاهش پيامدهاي رواني- اجتماعي منفي ناباروري، راهبردهاي كالن مقياس 
فرهنگي و اجتماعي طراحي شود تا از ميزان استيگماي فرهنگي نازايي و 
عقيم بودن بکاهد و زوجين نابارور را به ميزاني توانمند كند تا قادر باشند 
و  بازسازي  به  ناباروري،  درمان  فن آوري هاي  آخرين  از  بهره گيري  ضمن 
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ترميم رواني خود پرداخته و بتوانند بدون هرگونه احساس شرم و نگراني در 
مجامع عمومي و مراسم اجتماعي مشاركت نموده و موفقيت هاي شغلي و 
تحصيلي شان، تحت الشعاع آثار منفي اجتماعي ناباروري قرار نگيرد. ضروري 
است كه در طراحي سياستگذاري ها و نيز ارائه راهبردهاي كالن و راه كارهاي 
اجرايي به تفاوت هاي جنسيتي در زمينه ميزان و نوع تأثيرپذيري زنان و مردان 

از مشکل ناباروري توجه و عنايت ويژه اي مبذول گردد.

 

 



204

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

تاب
 / 5

ه 6
مار

 ش
م /

ده
هار

 چ
ال

س

 منابع
موسسه  × تهران،  پزشکي،  جامعه شناسي  توكل1387.  محمد  و  ديويد  آرمسترانگ، 

فرهنگي حقوقي سينا. 
بر آن در زنان  × افسردگي و عوامل مؤثر  »بررسي شيوع  فاطمه و همکاران.  بهداني، 

نابارور مراجعه كننده به كلينيک نازايي منتصريه مشهد« اصول بهداشت رواني، سال 6، 
ش23 و 24، )1383(.

تاسيگ، مارك، ميکو، جانت و سري سويدي 1386. جامعه شناسي بيماري هاي رواني،  ×
ترجمه احمد عبداللهي، تهران، سمت.

تقوي، نغمه و علي فتحي آشياني. »ويژگي هاي روان شناختي زنان و مردان نابارور در  ×
مقايسه با گروه بارور«، انديشه و رفتار، سال 3، ش 11، )1388(. 

چوبفروش زاده، آزاده، مهرداد كالنتري و حسين مولوي. »اثربخشي مديريت شناختي  ×
 ،4 1، ش  سال  باليني،  روان  شناسي  نابارور«،  زنان  ذهني  بهزيستي  بر  استرس  رفتاري 

 .)1388(
خداكرمي، ناهيد، سميه هاشمي، صديقه صديق و همکاران. »تجربه زندگي با ناباروري:  ×

يک بررسي پديدارشناسي«، باروري و ناباروري، سال 10، ش4 )1388(. 
خسروي، زهره. »عوامل پيش بيني كننده سالمت روان در زوج هاي نابارور«، باروري  ×

و ناباروري، سال 3، ش 9،)1380(. 
رضايي دهنوي، صديقه نوري، ابوالقاسم جعفري، و همکاران. »بررسي پديده استيگما  ×

در مادران داراي فرزند با نشانگان داون در شهر اصفهان: رويکردي رواني- اجتماعي«، 
خانواده پژوهي، سال 5، ش19، )1388(.

رمضان زاده، فاطمه و همکاران. »سازگاري هيجاني در افراد نابارور«، نشريه علمي-  ×
پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

شهيد بهشتي، سال 20، ش70، )1389(. 
شيري، طهمورث و سهيال بيداريان. »بررسي عوامل اقتصادي جمعيتي مؤثر بر باروري  ×



205

بررسی تفاوت های جنسيتی در پيامدهای روانی- اجتماعی ناباروری
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س زنان 49-15 ساله شاغل در آموزش پرورش منطقه 22 تهران«، نامه علوم اجتماعي، سال 

3، ش3، )1388(.
عباسي شوازي، محمدجالل و رسول صادقي. »قوميت و باروري: تحليل رفتار باروري  ×

گروه هاي قومي در ايران«، نامه علوم اجتماعي،  ش29، )1385(.
عباسي شوازي، محمدجالل و عباس عسکري ندوشن. »تغييرات خانواده و كاهش  ×

باروري در ايران مطالعه موردي استان يزد«، نامه علوم اجتماعي، ش75، )1384(.
نابارور:  × زنان  زيسته  تجربه  و  »ناباروري  همکاران.  و  محمدجالل  شوازي،  عباسي 

مطالعه موردي در تهران«، پژوهش زنان، سال 3، ش3، )1384(.
عباسي شوازي و همکاران. »ديدگاه زنان نابارور در مورد اهداء گامت: يک مطالعه  ×

موردي در تهران«، باروري و ناباروري، سال 2، ش2، )1385(.
عباسي موليد، حسين، امير قمراني مريم السادات فاتحي زاده. »آسيب شناسي زندگي  ×

زوج هاي نابارور ايراني«، طب و تزكيه، ش72 و 73، )1388(.
عليزاده، توران و همکاران. »رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل با استرس ناباروري  ×

زنان و مردان نابارور« باروري و ناباروري، سال 6، ش2، )1384(. 
فهامي، فريبا، سمانه، حسيني قوچاني، سهيال احسان پور، و علي ضرغام. »تجربه زيستي  ×

زنان نابارور با علت زنانه«، زنان مامايي و نازايي ايران، سال 13، ش4، )1388(
ــاروري از ديدگاه  × ــاي رواني- اجتماعي ناب ــا و همکاران. »جنبه ه ــي نوري، رض كرم

پزشکان ايراني«، باروري و ناباروري، سال 2، ش 7 ، )1380(. 
كالنتري، صمد، اكبر زارع شاه آبادي و حسن بيک محمدي. »عوامل جمعيتي مؤثر بر  ×

باروري زنان يزد در سال 1383«، پژوهش زنان، سال 3، ش2، )1384(.
كوكرين، ريموند 1376. مباني اجتماعي بيماري هاي رواني، ترجمه بهمن نجاريان و  ×

فريده براتي سده، تهران، رشد.
كيوان آرا، محمود 1386. اصول و مباني جامعه شناسي پزشکي، اصفهان، دانشگاه علوم  ×

پزشکي اصفهان. 
گافمن، اروينگ 1386. داغ ننگ، چاره انديشي براي هويت ضايع شده، ترجمه مسعود  ×



206

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

تاب
 / 5

ه 6
مار

 ش
م /

ده
هار

 چ
ال

كيانپور، تهران، مركز.س
محبوب، جليل و رشيدي فارفار. »بررسي جنبه هاي اجتماعي و پيامدهاي ناباروري،  ×

مطالعه موردي شهر شيراز«، جمعيت، ش 44- 43، )1382(.
محسني، رضا علي، سيدرضا نقيب السادات و آنيتا نامداري بيرگاني. »تحليل باروري  ×

زنان؛ عوامل اجتماعي، اقتصادي و دموگرافيکي موثر بر آن«، كتاب ماه علوم اجتماعي، 
ش34، )1389(. 

مسعودنيا، ابراهيم 1389. جامعه شناسي پزشکي، تهران، دانشگاه تهران.  ×
در  × زناشويي  سازگاري  و  مسئله  حل  »شيوه هاي  همکاران.  و  محمدعلي  مظاهري، 

زوج هاي نابارور و بارور«، باروري و ناباروري، سال 2، ش4، )1380(.
مراجعه  × نابارور  زوج هاي  روان شناختي  »ويژگي هاي  همکاران.  و  بدرالدين  نجمي، 

كننده به مركز ناباروري شهرستان اصفهان«، باروري و ناباروري، سال 2، ش4، )1380(.
نيلفروشان، پريسا، سيداحمد احمدي، محمدرضا عابدي، محمد رضا و سيدمهدي  ×

احمدي. »نگرش نسبت به ناباروري و رابطه آن با افسردگي و اضطراب در افراد نابارور«، 
باروري و ناباروري، سال 7، ش5، )1384(. 

نابارور«،  × و  بارور  زنان  در  ابعاد مختلف آن  _______. »مقايسه كيفيت زندگي و 

تحقيقات علوم رفتاري، سال 4، ش1 و 2، )1385(.
يونسي، سيد جالل. »ارزيابي استيگما در ميان زنان و مردان نابارور ايران«، باروري و  ×

ناباروري، دوره 6، ش 5، )1384(.
يونسي، سيد جالل و انوشه سالجقه. »تصوير ذهني از بدن در زنان بارور و نابارور«،  ×

باروري و ناباروري، سال 2، ش 8، )1380(. 
 Anderson, K.m, Sharpe. M, Rattrary. A & Irvine D.S “Distress and 

concerns in couples referred to a specialist infertility clinic”, Journal of 

Psychosomatic Research, Vol 54 (4), (2003). 

 Bennett, S.L.R (2009) An Investigation of Sources of Sources of Wom-

en’s Infertility- Specific distress and Well- being, “The Graduate Faculty 



207

بررسی تفاوت های جنسيتی در پيامدهای روانی- اجتماعی ناباروری
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س of the University of Akron”. 

 Bernburg, Jon Gunnar & Marvin D Korohn. “Labeling, life Chances, and 

Adult Crime: The Direct and Indirect Effects of Official Intervention in Ad-

olescence on Crime In Early Adulthood”, Criminology, Vol 41(4), (2003). 

 Bliss, Carol. “The Social Construction of Infertility by Minority Wom-

en”, Doctoral Dissertation. (1999).

 Blyth, Eric & Ruth Moore, 2001. Involuntary childlessness and dtigma, IN: 

Mason et al. Stigma and Social Exclusion in Healthcare, London, Routledge.

 Daar, Abdallah S & Zara Merali. “Infertility and Social and Suffer-

ing: the case of ART in developing countries”, Report of a meeting 

on“Medical, Ethical and Social Aspects of Assisted Reproduction”held 

at WHO Headquarters in Geneva, Switzerland, (2001).

 DonKor, S. E & J. Sandell. “The impact of perceived stigma and me-

diating social factors on in fertility-related stress among women seeking 

infertility treatment in Southern Ghana”. Social Science and Medicine, 

Vol 65 (2007).

 Dyer, S. J., N., Abrahams , M. Hoffman,& Z. M. van der Spuy. “Men 

leave me as I cannot have children: Women’s experiences with involun-

tary childlessness”. Human Reproduction, 17 (6), (2002).

 Fido, Aboullahi & Muhammad A. Zahid. “Coping With Infertility 

among Kuwaiti Women: Cultural Perspectives”, International Journal of 

Social Psychiatry, Vol 50, (2004).

 Galhardo A, J. Pinto-Gouveia, M. Cunha & Matos. “The impact of 

shame and self-judgment on psychopathology in infertile patients”, Hu-

man Reproduction, Vol 26 (9), (2010).



208

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

تاب
 / 5

ه 6
مار

 ش
م /

ده
هار

 چ
ال

-Gerrits. Trudie. “Social and cultural aspects of infertility in Mozam س

bique”, Patient Education and Counseling, (31), (1997).

 Janathan, Gabe, Mike Bury & Mary Ann Elston 2004. Key concepts in 

Medical Sociology, UK, Sage Publication. 

 Joyce O Omoaregba, Bawo O James, Ambrose O Lawani, Olufemi 

Morakinyo, Osasu S Olotu. “Psychosocial characteristics of female infer-

tility in a tertiary health institution in Nigeria”, Annals of African Medi-

cine, Vol. 10(1), (2011). 

 Lee T, G Sun & S Chao. “The effect of an infertility diagnosis on the 

distress, marital and sexual satisfaction between husbands and wives in 

Taiwan”, Human Reproductive, Vol 16(8), (2001).

 Link, Bruce G & Jo C. Phelan 2010. Labeling and stigma, IN: Scheid, 

Teresa L. & Brown, Tony N. A Handbook for the Study of Mental Health: 

Social Contexts, Theories, and Systems, NewYork, Cambridge Univer-

sity Press.

 Loftus, Jeni & Paul Namaste. “Expectant Mothers: Women’s Infertility 

and the Potential Identity of Biological Motherhood”, Qualitative Sociol-

ogy Review, Vol 5(1), (2011). 

 Lund. R. “The impact of social relations on the incidence of severe 

depressive symptoms among infertile women and men”, Human Repro-

duction, Vol 24(11),(2009).

 Matsubayashi H, T. Hosaka, S. Izumi, T. Suzuki, T. Makino. “Emo-

tional distress of infertile women in Japan”, Human Reproduction , Vol 

16(5), (2001).

 Palha, Antonio P & Mario F Lourenco. “Psychological and Cross- Cul-



209

بررسی تفاوت های جنسيتی در پيامدهای روانی- اجتماعی ناباروری
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 5
ه 6

مار
 ش

م /
ده

هار
 چ

ال
س tural Aspects of Infertility and Human Sexuality”, Advanced Psychoso-

matic Medicine, Vol 31, (2011).

 Payton, Andrew R. & Peggy A. Thoits. “Medicalization, consumer adver-

tising, and mental illness stigma”, Society & Mental Health, 1(1), (2011).

 Remennick, Larissa. “Childless in the Land of Imperative Mother-

hood: Stigma and Coping among Infertile Israeli Women.” Sex Roles, 

43, (2000).

 Scheff, Thomas, J. 1966. Being mentally ill: A sociological theory, Chi-

cago: Adline Publishing Co.

 Sudha. G, K.S.N. Reddy, K.N. Reddy & Reddy. “Emotional Distress 

in Couples: A Crooss Cultural Study”, Asia Pacific Journal of Social Sci-

enes, Vol. 3(1), (2010). 

 Sultan, Sarwat & Azam Tahir. “Psychological Consequences of Infer-

tility”, Hellenic Journal of Psychology, Vol. 8, (2011).

 Sundby. Johanne.  “Infertility in the Gambia: traditional and modern 

health care”. Patient Education and Counseling, Vol (31), (1997). 

 Thoits, Peggy A. “Problem Differential Labeling of Mental Illness by 

Social Status: A New Look at an Old”, Journal of Health and Social Be-

havior, Vol.46, (2005). 

 Tuzer, Verda, T. Altug, G. Sema, & et al.  “Marital adjustment and emo-

tional symptoms in infertile couples: gender differences”, Turk J Med 

Sci, Vol. 40(2), (2010).

 Van Rooij. Floor B, Frank. Van Balen. & Jo M. A. Hermanns. “The 

Experiences of Involuntarily Childless Turkish Immigrants in the Neth-

erlands”, Qual Health, (2009).



210

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

تاب
 / 5

ه 6
مار

 ش
م /

ده
هار

 چ
ال

 ,Wiersema Nicole J., J. Drukker Anouck, B T. Dung Mai, H Nhu Giang س

T. Nhu Nguyen & B. Lambalk Cornelis. “Consequences of infertility in 

developing countries: results of a questionnaire and interview survey in 

the South of Vietnam”,  Journal of Translational Medicine, 4 (54) (2006). 

 -Wu, Ching. P & Wu, Chyi. I. “Stigma of Infertility And Privacy Inva-

sion in Medical Spaces”, Institute of Sociology R2313, Academia Sinica, 

No.128 Academia Rd, Nankang District, Taipei City 115, Taiwan.



بررسي  جامعه شناختي شادمانی زنان متأهل دانشجو∗ 
                          فاطمه جمیلی کهنه شهری∗∗                مهناز رنجبر∗∗∗

چکیده
با مروری بر دیدگاه ها و گزارش های پژوهشی خارجی و داخلی درباره شادمانی 
سوگیری های  موضوع،  بودن  پیچیده  بیانگر  که  برمی خوریم  تناقضاتی  به  تأهل،  و 
قومیتی برخی فمینیست های لیبرال و رویکردهای پوزیتیویستی صرف در آزمون، و 
تحمیل نظریه های غیر بومی بر واقعیات اجتماعی است؛ ضمن آنکه اکثر مطالعات نیز 
به حوزه روان شناسی اختصاص دارد. به منظور بومی سازی یا به عبارتی دیگر، برای 
با واقعیات اجتماعی  انطباق و تناسب مقوله ها  شناسایی مرزهای مفهومی و تعیین 
در صدد  پژوهش حاضر  است،  فرضیه یابی  روند  مستلزم طی کردن  که  ما  جامعه 
بررسی عمیق تر پدیده شادمانی از دیدگاه خود پاسخگویان زن متأهل با رویکردی 
جامعه شناختی است. پارادایم یا مدل الگویی پژوهش حاضر پدیده شادمانی برگرفته 
از رویکرد روشی استراوس و کوربین تحت عنوان نظریه بازکاوی بوده است. بر این 
اساس، با استفاده از نمونه گیری نظری و تعیین حجم بر اساس اشباع نظری، دیدگاه 
22 زن متأهل دانشجو از طریق مصاحبه عمیق و مصاحبه نیمه استاندارد نمونه تحلیل 
مقایسه ای شده است. یافته ها بیانگر آن است که تعمیم فرضیه جسی برنارد مبنی بر 
اینکه تأهل بیشتر از تجرد در زنان موجب ناشادمانی است، در نمونه مورد نظر به 
شدت مورد چالش قرار گرفته است. در روند فرضیه یابی در نمونه ها،  متغیر مستقل 
دوگانگی نظر و عمل شوهر تأثیر منفی و قوی بر شادمانی زنان و تأثیر مستقیم بر 
با  متجانس  و  ترکیبی  ازدواج  رابطه  همچنین  است.  داشته  آنان  وانمودی  شادمانی 

شادمانی زنان مثبت و رابطه منفی از آن ازدواج مدرن بوده است. 
واژگان کلیدی 

ش��ادمانی، نظریه بازکاوی، تحلیل مقایس��ه ای تداوم��ی، دوگانگی نظر و عمل، 
شادمانی وانمودی.

∗- اين مقاله با استفاده از رويکرد نظريه بازكاوي نگاشته شده است. 
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1- مقدمه و طرح مسئله
تاريخ  ازاي  به  مي توان  را  شادماني  موضوع  به  توجه  قدمت  و  پيشينه 
خلقت بشر دانست. چرا كه آدمي همواره به دنبال اين بوده كه چگونه خود 
را از دردها و رنج ها رها سازد و از حال بد به حال خوب تغيير وضعيت دهد. 
بسياري از دانشمندان، شادماني را بزرگترين نعمت زندگي انسان دانسته اند 

 .(Diener & et al 1995: 3)

با توجه به اهميت نهاد خانواده و تأثير آن در نظام جامعه، شادمانی اعضای 
آورد.  به شمار  معيارهای سالمت جامعه  از  يکی  عنوان  به  می توان  را  آن 
زمانی كه روان شناسان به مطالعه نظام مند ازدواج در اواخر دهه 1960 و اوايل 
متقابل  رفتارهای  بر روی شناسايی  آوردند، تالش هايشان  دهه1970 روی 
مشاهده كردني متمركز گرديد و به شادمانی زناشويی كمتر توجه كردند. 
به تازگي نتايج برخی تحقيقات حاكی از آن بوده است كه رفتار زوج های 
شاد نسبت به زوج های غمگينی كه تالش می كنند رفتار منفی طرف مقابل 
را تالفی كنند كمتر پيش بينی پذير )ساختاری( است (Fincham 2009:1). از 
اين رو برای سياست گذاری سالمت جامعه، بررسی جامعه شناختی شادمانی 
و آسيب شناسی آن به ويژه در زندگی زناشويی امری ضروری است. در اين 
ميان بيشتر جامعه شناسان به شناسايی روابط دموگرافيک شادمانی زناشويی1 
با استفاده از پيمايش های بزرگ دامنه )سنت جامعه شناختی( پرداخته اند و اين 

1- Marital Happiness
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عالقه را با آزمايش تفاوت های فردی با شادمانی زناشويی تکميل كرده اند 
)همان(. به عبارت ديگر، پژوهش های جامعه شناختی عميق تر و كيفی كمتر 

انجام شده است. 
 با مرور نظريه ها و گزارش های تحقيقاتی خارجی و داخلی، به تناقضاتی 
ــل برمی خوريم كه بيانگر  ــادمانی زنان متأه ــورد تأهل و رابطه اش با ش در م
ــت. در مورد  ــبت به تأهل زنان اس ــه و خوش بينانه نس ــای بدبينان ديدگاه ه
ــرای دوركيم، نظريه ستيز  ــوان به نظريه كاركردگ ــای بدبينانه، می ت ديدگاه ه
انگلس و رويکردهای فمينيستی اشاره نمود )دوركيم 1378: 213؛ انگلس 1375؛ 
ــای خوش بينانه، می توان به نظريه  ــرز 1385: 487-467(. در مورد ديدگاه ه ريت

پارسونز، سليگمن، و ويت و گاالگر )پارسونز 1363: 732؛سفيري و ايمانيان 1388: 
117-115( اشاره كرد. مشابه اين تناقضات در گزارش های تحقيقاتی در خارج 

و داخل كشور نيز به چشم می خورد. يافته های پژوهش های كيرك پاتريک، 
ــای مطالعه دواس، استوتزر و فری، ويديکن و  ــز، استايل و گوو، يافته ه هاگ
ويلکاكس نيز مؤيد اين مطلب است )ميشل 1354: 193-191؛ آدامز 1999؛ دواس 
ــا  ــن ب 2002؛ Wilcox 2011: 2; Vidican 2011: 1; Stuzer 2004: 330(. همچني

ــادماني و رضامندي زنان  ــه به برخي از گزارش هاي داخلي درباره ش مراجع
متأهل، به يافته هايي مبتني بر ميزان باالي شادماني و رضامندي برمي خوريم 
ــی 1386؛ عليزاده 1386: 24؛ دانش 1389: 56؛ و بختيار نصرآبادي 1388:  )برزگر مروست

9(. در  عين حال برخي از گزارش هاي داخلي نيز بيانگر بي تأثير يا كم اهميت 
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ــني  ــادماني و رضامندي زنان متأهل بوده است )محس بودن متغير تأهل در ش
ــي 1387: 196؛ كشاورز و همکاران 1387: 45؛ و  ــي 1382: 116؛ موسوي بفروئ و صالح

رحماني 1387(.  

فرضيه  دريافت  برای  زمينه سازی  و  ابهامات  شدن  شفاف تر  منظور  به 
عميق تر  بررسی  ضرورت  ما،  جامعه  اجتماعی  شرايط  با  بيشتر  انطباق  با 
شادمانی زنان متأهل نمايان می شود. بدين منظور به شرح اجمالي ديدگاه ها 
و گزارش های بدبينانه و خوشبينانه نسبت به تاهل زنان، تناقضات موجود در 

گزارش های پژوهشی و تحليل مقايسه ای آن ها می پردازيم:

الف � دیدگاه های بدبینانه نسبت به تأهل زنان
و  كاركردگرا  نظريه پردازان  ميان  در  دوركيم  نظريه  به  رابطه  اين  در 
ديدگاه های ستيز و برخی فمينيست ها برمی خوريم. دوركيم معتقد است زن 
كمتر از شوهر از زندگی خانوادگی نفع می برد. اجتماع زناشويی فی نفسه، 
برای زن محدودكننده تر است و گرايش او را به خودكشی تشديد می كند 
)دوركيم 1378: 213(. در ميان نظريه پردازان ستيز نيز انگلس معتقد است »مرد 

فمينيست های   .)106:1375 )انگلس  پرولتارياست«  زن  و  بورژوا  خانه،  در 
ماركسيست به تقسيم جنسی كار در ازدواج توجه ويژه داشته اند. از نگاه 
آنان ازدواج قراردادی است كه در آن شوهر صاحب كار بدون مزد زن است 
استثمار مردساالرانه شکل  از  توليد خانگی و نحوه ای  به شيوه  امر  اين  و 
می بخشد. فمينيست های راديکال نيز عموماً منشأ همه نابرابری های جنسی را 
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پدرساالری می دانند. به اعتقاد آنان، علت تداوم تقسيم كار جنسيتی در خانه 
به عنوان يکی از جلوه های فراگير نابرابری های جنسيتی، استفاده ای است كه 
مردان از اين نوع تقسيم كار می  كنند. به طور خاص، به اعتقاد جسی برنارد 
ـ كه يکی از فمينيست های ليبرال آمريکايی استـ  دو نوع زناشويي در همه 
ازدواج هاي نهادي وجود دارد؛ يکي زناشويي مرد با اختياراتي از قبيل اقتدار، 
استقالل و برخورداري از خدمات خانگي، عاطفي و جنسي همسرش، و 
ديگري زناشويي زن كه طي آن از بي قدرتي و وابستگي، الزام به ارائه خدمات 
خانگي، عاطفي و جنسي و محروميت تدريجي از موقعيتي كه پيش از ازدواج 
به عنوان يک دختر جوان و مستقل داشت، رنج مي برد. بنابراين او نتيجه 
مي گيرد كه زناشويي براي مردان، خوب و براي زنان بد است )ريتزر1385: 
492-460(. ماگفورد و اللی در پژوهش خود، فرضيه جسی برنارد را در يک 

نمونه استراليايی بررسی كرده اند (Mug ford 1981: 969). در گزارش برنارد 
زمانی كه رابطه شادمانی با خوشبختی روان شناختی را اندازه گيری كرده بود، 
از خوشبختی  پايين تری  تنها سطح  نه  متأهل  به مردان  متأهل نسبت  زنان 
روان شناختی را دارا بوده اند بلکه به صورت متناقضی ممکن بود خودشان را 
بسيار شاد هم توصيف كنند. از نظر برنارد اين زنان به نسبت سنتی هستند، 
ولی در پژوهش ماگفورد و اللی، دليل شادمانی وانمودی زنان متأهل، به 

ازدواج های نامتجانس آنان نسبت داده شده است )همان:970(.
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 گرنسهايم نيز با انتقاد به نظريات كاركردگرايان بيان می دارد تمام كوشش 
زن خانه دار صرف دور نگه داشتن شوهر از مشکالت و ناراحتی های روزمره 
خانوادگی می شود و در عين حال سعی می كند مشکالت شغلی شوهرش 
را نيز بشناسد و خودش را با آن ها وفق دهد. گرنسهايم اين سؤال را مطرح 
می كند كه آيا واقعاً اين نوع خانواده قسمتی از زندگی جمعی انسانی است 
يا پديده ای جديد است كه برای ارائه خدمات به مرد به وجود آمده است 

)اعزازی،151:1387(. 

ب � دیدگاه های خوش بینانه نسبت به تأهل زنان
از نظر سليگمن ازدواج رابطه مستحکمي با شادماني دارد )سگيلمن 1389: 
ميان  در  مي دهند.  كاهش  را  شادماني  سطح  ناشاد،  ازدواج هاي  البته   .)78

نظريه پردازان كاركردگرا  پارسونز معتقد است در نظام باز جوامع صنعتی 
انتخاب شريک زندگی امری كاماًل شخصی است و در سيستم همسرگزينی 
با   .)732:1363 )پارسونز  است  رومانتيک  عشق  همسر  انتخاب  محرك  آزاد، 
انتخاب همسر به دليل عاشق بودن در نظام خانوادگی اين توقع در كار است 
كه زن و شوهر تعهدی دارند تا عاشق يکديگر باشند. ويت و گاالگر نيز 
استدالل كرده اند كه امروزه ازدواج برای زنان سودمند است. زنان متأهلی 
كه شادترند مشکالت روحی كمتری را گزارش می كنند و روابط جنسی 
رضايت بخش تری دارند. آن ها كمتر احتمال دارد قربانی آزار جنسی خانگی 
شوند و وضعيت اقتصادی بهتری نسبت به همتايان مجرد و شركای زندگی 
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بدون ازدواج دارند )سفيری به نقل از ويت و گاالگر، 2000 ،1388: 115-17(.

ج � تناقضات در گزارش های پژوهشی
داخل  و  خارج  پژوهشی  گزارش های  در  مذكور  تناقضات   مشابه 
كشور نيز به چشم می خورد؛ كيرك پاتريک به عنوان يکي از نظريه پردازان 
نظريه سازگاري زناشويي، عواملي را كه هم قبل از ازدواج و هم در دوران 
زناشويي در موفقيت زناشويي مؤثرند معرفی می كند )ميشل1354: 191-193(. 
همچنين طبق مطالعه هاگز، استايل و گوو رابطه بين ازدواج و خوشبختي به 
وسيله دو فرآيند انتخاب اجتماعي و عليت اجتماعي توضيح داده مي شود. 
بر اساس چشم انداز انتخاب اجتماعي، افراد با سطح خوشبختي باال نسبت 
متأهل  و  كردن  ازدواج  احتمال  بيشتر  پايين،  خوشبختي  سطح  با  افراد  به 
باعث  تأهلي  رابطه  اجتماعي،  عليت  اساس چشم انداز  بر  دارند.  را  ماندن 
افزايش سطح خوشبختي مي شود )به نقل ازآدامز1999(. يافته های مطالعه دواس 
نيز با مطالعات طوالنی مدت فمينيست ها كه اعتقاد دارند ازدواج مردان را 
شادتر و زنان را بدبخت تر می كند چالش دارد )دواس،2000، به نقل از خبرگزاری 
آسوشيتدپرس،2002:2-1(. نتايج تحقيق استوتزر و فری نيز بيانگر اين است كه 

رضايت از زندگی افراد متأهل بيشتر از افراد مجرد است؛ چرا كه ازدواج 
فرصت  متأهل  افراد  نيز  و  می شود  زوجين  نفس  به  اعتماد  افزايش  باعث 
بهتری برای بهره مندی از روابط صميمی حمايتي و بادوام دارند و كمتر از 
تنهايی رنج می برند (Stutzer & frey 2004: 330). ويديکن سطح شادمانی افراد 



218

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

تاب
 / 5

ه 6
مار

 ش
م /

ده
هار

 چ
ال

س

متأهل را  باالتر دريافته است؛ حتی اگر ازدواجشان خيلی موفقيت آميز نباشد 
و همسران شاد و خوش بين مي توانند در سطح شادماني شريک زندگي شان 
تأثير مثبتي داشته باشند (Vidican 2011:1). ويلکاكس نيز در پژوهش خود 
درباره تساوی جنسيتی در محيط خانه و محيط كار بحث می كند. از نظر او 
حتی زنانی كه موافق هنجارهای جنسيتی هستــند گزارش داده اند زمانی كه 
خودشان كار بيرون از خانه را انجام ندهنــد و شوهرانشــان بخش زيادی از 
درآمد را به دست آورند ازدواج هايشان شادتـر است. بنابرايــن اگر زندگی 
ازدواجشــان كمتر لذت می برند  از  باشد،  استوار  بر تســاوی گرايی  زنان 

 .(Wilcox 2011: 2-3)

با مراجعه به برخي از گزارش هاي داخلي درباره شادماني و رضامندي زنان 
متأهل، به يافته هايي مبتني بر ميزان باالي شادماني و رضامندي برمي خوريم 
)برزگر مروستی 1386؛ عليزاده 24:1386؛ دانش 1389: 56؛ بختيارنصرآبادي 1388: 9(. 

در عين حال برخي از گزارش هاي داخلي نيز بيانگر بي تأثير يا كم اهميت 
بودن متغير تأهل در شادماني و رضامندي زنان متأهل بوده است )محسني و 
صالحي1382: 116؛ موسوي بفروئي، 196:1387؛ كشاورز و همکاران 45:1387؛ رحماني 

  .)1387

د � تحلیل مقایسه ای دیدگاه های نظری و یافته های پژوهشی
ــای نظری درمی يابيم كه در  ــا مروری اجمالی بر گزارش ها و ديدگاه ه ب
ــوی ازدواج سنتی به عنوان عوامل  ــی از آن ها تأثير مدرنيته، تأهل و الگ برخ
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ــس در برخی ديگر همين  ــده است، در حالی كه بالعک ــادمانی قلمداد ش ش
عوامل در زمره عوامل تأثيرگذار در ناشادمانی اشاره شده اند.  به طور خاص، 
برنارد در گزارش خود به شادمانی وانمودی زنان اشاره كرده است و ساختار 
ازدواج آنان را سنتی قلمداد می كند. او با تعميم اين يافته، نتيجه می گيرد كه 
تأهل بيشتر از تجرد با ناشادمانی زنان رابطه معنادار دارد، در حالی كه ماگفورد 

و اللی عامل شادمانی وانمودی را به ازدواج نامتجانس نسبت می دهند. 
با توجه به نظريات و گزارش های متناقض در مورد شادماني زنان متأهل، 
پژوهش حاضر بر آن است كه با رويکردي جامعه شناختی و كيفي به بررسي 
به  و  بپردازد  آن ها  ديدگاه خود  از  متأهل  زنان  شادماني  عميق تر وضعيت 
بدين  مقايسه ای كند.  آنان را تحليل  بومی سازی، تجربه های زيسته  منظور 

منظور چهار پرسش پژوهشی به شرح زير ارائه مي شود:
1- زنان متأهل پديده شادمانی و افزايش و كاهش آن را چگونه احساس 

و تعريف می كنند؟
2- علل بي واسطه و ميانجی در پديد آمدن شادمانی در تجربه های زيسته 

زنان متأهل به چه زمينه هايی نسبت داده می شود.؟ 
3- زنان متأهل برای رويارويی با رخدادهای زندگی زناشويی، چگونه به 

كنترل و اداره شادمانی و افزايش و كاهش آن می پردازند؟ 
4- به نظر زنان متأهل، كاهش و افزايش شادمانی در خانواده چه تبعاتی 

دارد؟
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به اين ترتيب در پاسخ به پرسش های فوق، با پرهيز از تحميل نظريه های 
غير بومی كه گاهي متناقض نيز بوده اند، هدف اصلی پژوهش حاضر دستيابی 
به فرضيه هايی است كه از انطباق بيشتری با واقعيات جامعه داشته باشند. 
مبنايي،  )نظريه  بازكاوي  نظريه  روشي  رويکرد  از  بهره برداری  با  مهم  اين 
نظريه زمينه اي( ميسر است؛ چرا كه هدف اصلی آن نيز فرضيه سازی است 
و در قالب يک پارادايم1 يا مدل الگويی برای دريافت محتوای پديده، علل، 
راهبردها و پيامدهای آن به اجرا درمی آيد )استراوس و كوربين 1387: 23و97و98(. 
همچنين به دليل اهميت پاسخ گويی به شرايط ميانجی )ساختاری( كاهش و 
افزايش شادمانی، دريافت ابعاد جامعه شناختی اين پديده نيز ضروری است. 
جامع  طرحی  ارائه  برای  است  مقدمه ای  و  مدخل  پژوهش  اين  يافته های 
پيرامون ابعاد مختلف شادمانی كه با آزمون فرضيه ها و ربط منطقی آن ها، 

زمينه نظريه پردازی را فراهم می كند. 

2- روش شناسی تحقیق
و  نظريه ها  در  موجود  تناقضات  و  ابهامات  شدن  شفاف تر  منظور  به 
گزارش های پژوهشی، در پژوهش حاضر از رويکرد روشی نظريه بازكاوی 
)زمينه ای( بهره برداری شده است. ضمن مصاحبه با زنان متأهل، داده های 
كيفی مأخوذ از تجربه های زيسته آن ها تحليل مقايسه ای می شود تا زمينه 

1-Paradigm
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  (Strauss &فراهم شود نمونه ها  واقعيات  بر  بيشتر  انطباق  با  فرضيه سازی 
(Corbin 1998: 312. الزم به ذكر است كه بر اساس توضيحات جوپ، روند 

پژوهش حاضر با فرضيه شروع نمی شود؛ ممکن است ابتدا گمانه هايی زده 
شود، ولی بعد از گردآوری داده های اوليه، ارتباطات مشخص شده و فرضيه 
با  آن ها  مقايسه  با  فرضيه ها  اين  و سقم  می شود. صحت  تشکيل  مشروط 
داده های بعدی بررسی می  شود (Jupp 2006: 333). مراحل و روند بهره برداری 
از رويکرد روشی نظريه بازكاوی تحت عنوان پارادايم يا مدل الگويی، بر 
حسب شرايط علی پديده، زمينه، شرايط ميانجی، راهبردهای كنش و كنش 

متقابل و پيامدها )پارادايم( طی می شود )استراوس و كوربين 1387: 97 و 98(. 
دانشگاه  متأهل  دانشجويان  به  پژوهش حاضر  در  مطالعه  مورد  جامعه 
الزهرا )س( اختصاص دارد. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گيری نظری،1 
نمونه گيری در دسترس2 و نمونه گيری گلوله برفی3 استفاده شده است. حجم 
نمونه متشکل از دانشجويان متأهل دانشگاه الزهرا )س( در مقاطع مختلف 
تحصيلی، بر حسب اشباع نظری در روند فرضيه يابی تعيين می شود. ابزارها 
و تکنيک های استفاده شده در اين پژوهش، مصاحبه نيمه استاندارد، مصاحبه 
عميق و بررسی اسنادی است. تحليل داده ها به طور مداوم از طريق راهبرد 

1- Theoretical Sampling

2- Availability Sampling

3- Snowball Sampling

 )در اين استراتژی معموالً دوستانِ دوستان انتخاب می  شوند و بدين ترتيب امکان جست وجوی 
اشخاص در محيط فراهم می شود()فليک130:1388(.
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  (Corbin &مقايسه تداومی«1 انجام می شود. بنا به توصيه كوربين و استراس«
(Strauss,1990: 9 در تحقيق حاضر مقايسه های تداومی از طريق مقابله مداوم 

رويدادها با يکديگر انجام می شود. در ضمن تعيين مشابهت ها و تفاوت ها در 
داده ها، تبيين از طريق تکنيک »يافتن عامل مشترك« به دست می آيد )دواس 

 .)22 :1386

اعتبار يافته ها از طريق دريافت دقيق ديدگاه پاسخ گو درباره پرسش ها، 
تأمين می شود. آنچه كه محقق دريافته است، دوباره برای پاسخ گو بازگو شده 
و تأييد پاسخ گو به منزله ديدگاه او قلمداد می شود. همچنين از آنجا كه اين 
پژوهش يک تحقيق كيفی است و به قصد تعميم يافته ها صورت نمی گيرد، 

پايايی هم در مورد اين تحقيق مطرح نمی شود. 

3- سیمای پاسخ گویان
سيمای پاسخ گويان در رابطه با زندگی زناشويی در جدول شماره 1 آمده 

است.

1- Constant Comparison
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 توضیحاتویژگی
1 تا 12 سالميانگين: 5 سالمدت زندگی مشترك

0 تا 2 فرزندنما: 0تعداد فرزندان

21 تا 36 سالميانگين: 27 سالسن زنان

25 تا 42 سالميانگين: 31 سالسن همسران

0 تا 10 سالنما: 2-0 سالفاصله سنی زوجين

ليسانس و باالترنما: كارشناسی ارشد )59%(سطح تحصيالت زنان

ديپلم و باالترنما: كارشناسی )50%(سطح تحصيالت همسران

0 تا 6 مقطعنما: 2 مقطعاختالف تحصيالت زوجين

4- روند فرضیه یابی
روند فرضيه يابی طی چهار مرحله كاربرد مدل الگويی نظريه بازكاوی در 
مصاحبه ها، پاسخ به پرسش های مدل الگويی نظريه بازكاوی، كدگذاری ها، 

ظهور مفاهيم و دريافت متغيرها و توليد فرضيه صورت گرفته است.

4-1- مرحله اول- کاربرد مدل الگويی نظريه بازکاوی در مصاحبه ها

در اين مرحله، با توجه به مدل الگويی رويکرد روشی نظريه بازكاوی 
كه مبتنی بر تعريف پديده شادمانی، شرايط علی، زمينه، شرايط ميانجی و 
راهبردها و پيامدهای آن است، پاسخ به  پرسش های مذكور از ديدگاه خود 
پاسخ گو، با استفاده از مصاحبه نيمه استاندارد و مصاحبه عميق با زنان متأهل 
دانشجو كه از طريق نمونه گيری نظری انتخاب شده اند، دريافت شده است. 
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حجم نمونه شامل 22 نفر مصاحبه شونده است كه از طريق اشباع نظری به 
دست آمده است. 

4-2- مرحله دوم- پاسخ به پرسش های مدل الگويی نظريه بازکاوی

چنان كه پيش از اين آمد، پرسش های پژوهشی برگرفته از مدل الگويی 
پرسش های  به  پاسخ  مرحله،  اين  در  است.  بوده  بازكاوی  نظريه  رويکرد 
ظهور  زمينه  و  شده  تلخيص  شوندگان  مصاحبه  ديدگاه  اساس  بر  مذكور 

مفاهيم را فراهم كرده است.
گروه  دو  زناشويی،  زندگی  به  نسبت  پاسخ گويان  احساس  اساس  بر 
مقايسه ای  تحليل  پژوهشی  پرسش های  به  پاسخ  در  ناشادمانی  و  شادمانی 
شده اند. پاسخ به پرسش های مدل الگويی نظريه بازكاوی بر اساس داده های 
كيفی متن مصاحبه ها، و بر اساس بارز و برجسته بودن پاسخ ها در گروه های 

شادمانی و ناشادمانی، تفکيک و مقوله بندی شده است.

الف � پرسش اول: پدیده شادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو چگونه تعریف 
مي شود؟

برای پاسخ گويی به اين سؤال، تعريف پديده شادمانی و ناشادمانی از 
ديدگاه پاسخ گويان با تأكيد بر احساس آن ها پرسيده شده است. احساساتی 
نظير لذت بردن و خوشايندی، سرحال و دلخوش بودن، انگيزه كار داشتن، 
شادمانی«  »احساس  عنوان  تحت  آرامش،  احساس  و  زندگی  از  رضايت 
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مقوله بندی شده است. احساساتی نظير استرس، فشار، افکار منفی، دلشوره 
و نگرانی، تحت عنوان »احساس ناشادمانی« مقوله بندی شده است )جدول 

شماره 2(.       
جدول 2-  تعریف پدیده شادمانی و پدیده ناشادمانی از نظر پاسخ گویان

تعریف پدیده ناشادمانیتعریف پدیده شادمانی

احساس ناشادمانیاحساس شادماني

احساس لذت بردن و خوشايندی
سرحال و دلخوش بودن

انگيزه كار داشتن
رضايت از زندگی
احساس آرامش

احساس استرس
احساس فشار

افكار منفی داشتن
احساس دلشوره و نگرانی

ب � پرسش دوم: احساس شادمانی- ناشادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو به  
چه عواملی نسبت داده می شود؟

شرايط علی با حوادث و اتفاق هايی مرتبط است كه به وقوع يا گسترش 
پديده شادمانی می انجامد و در پاسخ به وقتی كه...، در حالی كه...، از آنجا 
كه...، چون...، به سبب...، و به علت...، دريافت می شود. در پژوهش حاضر، 
شرايط عّلی گروه شادمانی تحت عنوان »احراز هويت شخصی«، و در گروه 
ناشادمانی تحت عنوان  »سركوب هويت شخصی« مقوله بندی شده است 

)جدول شماره 3(.
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جدول 3- شرایط علی شادمانی درگروه شادمانی و ناشادمانیس

شرایط علی گروه  ناشادمانیشرایط علی گروه شادمانی

سرکوب هویت شخصیاحراز هویت شخصی

 مورد توجه بودن، حمايت شدگی، دريافت
 هديه، تقرب به  خدا با انجام فرائض دينی،

 تفريح با لذت، ارضاء عاطفی، ارضاء جنسی،
محترم بودن، رفع مشكالت با همدلي

 حاشيه ای بودن، بی حرمت شدن، انتظارات
 سركوب شده، بی اعتماد شدن، خستگی و

 فشار جسمی، تنگناهای مالی، سرگردانی در
انجام مسئوليت ها، طرد شدگی

ج � پرسش سوم: احساس شادمانی- ناشادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو در 
چه زمینه هایی پدید می آید؟

زمينه به محل حوادث و وقايع مربوط به پديده شادمانی داللت دارد. در 
پژوهش حاضر، شرايط زمينه ای گروه شادمانی، تحت عنوان »تأمين نيازهای 
ــوهر در زمينه تعامالت زوجين و  ــی- اجتماعی از سوی ش عاطفی – جنس
خانواده هايشان، تداخل امور تحصيلی و خانگی، تصميم گيری ها، مواجهه با 
مشکالت و اوقات فراغت«  مقوله بندی شده است. در مورد گروه ناشادمانی، 
ــوهر قبل و بعد از  ــرايط زمينه ای تحت عناوين »دوگانگی نظر و عمل ش ش
ازدواج و دوران زناشويی«  و  »احساس عدم امنيت روانی- جسمی - مالی 
ــر«  ــوهر و  تضادهای  نقشی دانشجو-  همس زن در زمينه  تقدم خانواده ش

مقوله بندی شده است )جدول شماره 4(. 
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س جدول4- شرایط زمینه ای شادمانی در  گروه شادمانی و ناشادمانی

شرایط زمینه ای گروه ناشادمانیشرایط زمینه ای گروه شادمانی

 تأمين نيازهای عاطفی- جنسی- اجتماعی
 زن از سوی شوهر در زمينه تعامالت زوجين

 و خانواده هايشان، تداخل امور تحصيلی
 و خانگی، تصميم گيری ها، مواجهه با

مشكالت واوقات فراغت

 دوگانگی نظر و عمل
 شوهر قبل و بعد از ازدواج

و دوران زناشويی

 احساس عدم امنيت
 روانی- جسمی - مالی

 زن در زمينه تقدم خانواده
 شوهر و تضادهای  نقشی

 دانشجو-  همسر

 همدلی متقابل عاطفی با شوهر، همدلی
 متقابل با خانواه شوهر، لذت متقابل جنسی

 زوجين، درک مشكالت تداخل امور
 تحصيلی و خانوادگی از سوی شوهر،
 حمايت شوهر از  زن در مقابل اقوام

 شوهر، احترام شوهر به خانواده زن، درد
 دل با دوستان يكرنگ و صميمی قديمی و

 دانشگاهی، انجام فرائض دينی و روی آوری
 به مذهب، لذت بردن از اوقات فراغت به

همراه شوهر

 بی صداقتی و پنهان كاری
 شوهر در دوره زناشويی،
 وعده و ادعاهای قبل از

 ازدواج و مغايرت آن ها در
رفتار بعد از ازدواج

 مشاجرات لفظی شوهر
 در اختالفات، بی حرمتی
 به زن نزد خانواده شوهر
 و در حاشيه بودن زن،

 ترجيح خانواده شوهر به
 زن در تعامالت، بی برنامه
 بودن  زندگی تحصيلی

 و خانوادگی، فشار
 جسمی برای بار اضافی

 مسئوليت های تحصيلی و
خانوادگی

د� پرس��ش چهارم: ش��رایط میانجی )س��اختاری( دخیل در ایجاد احس��اس 
شادمانی- ناشادمانی زنان متأهل دانشجو کدام اند؟

شرايط ميانجی يا ساختاری در رابطه با سهولت بخشی يا محدوديت هايی 
ــی و پايگاه اقتصادی و  ــت زمانی، مکانی، فرهنگ ــت كه از طريق وضعي اس
اجتماعی به گونه ای غيرمستقيم در پديده شادمانی تأثير می گذارد. در پژوهش 
حاضر، ابتدا از داده های كيفی مصاحبه ها، مقوله »الگوی ازدواج سنتی- مدرن 
ــس – نامتجانس« و مقوله »دوران  ــی«، مقوله »ساختار ازدواج متجان – تركيب
ــس مقوله های مذكور بر  ــده است. سپ ــادمانی تأهل – تجرد« دريافت ش ش
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حسب حضور بارز و برجسته آن ها در گروه شادمانی و ناشادمانی دسته بندی 
شده است. در گروه شادمانی، الگوی ازدواج سنتی و تركيبی )سنتی- مدرن(، 
ساختار ازدواج متجانس و شادمانی بيشتر دوران تأهل نسبت به تجرد حضور 
ــادمانی، الگوی ازدواج مدرن و گاهي سنتی،  ــته است. در گروه ناش بارز داش
ــبت به تأهل  ــادمانی بيشتر دوران تجرد نس ــار ازدواج نامتجانس و ش ساخت

حضور بارز داشته است )جداول شماره  5 و 6(. 
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س مقوله های  بر حسب  ناشادمانی    – شادمانی  ساختاری  یا  میانجی  شرایط   -5 جدول 

الگوی ازدواج، ساختار ازدواج و دوران شادمانی

داده های کیفی در متن مصاحبه ها
میانجیشرایط

مقولهخرده مقوله

خواستگاری با نظارت كامل خانواده ها، انجام امور 
خانگی  بر عهده زن،  تصميم گيری های  زندگی بر 

عهده مرد
سنتی

الگوی 
ازدواج

دوستی قبل از ازدواج،  استقالل زوجين در 
انتخاب همسر،  انجام امور كار خانگی مشاركتی،  

تصميم گيری های زندگی مشاركتی
مدرن

آشنايی و ازدواج با نظارت خانواده زوجيـــن،  
استقــالل نسبی زوجين در انتخاب همسر، انجام امـور 
خانــگی زن > و= مرد،  تصميم گيری های زنــدگی بر 

عهــده مرد > و =  زن
تركيبی )سنتی – مدرن(

همسانی: سنی، قوميتی، مذهبی، محل زندگی خانواده، 
متجانساعتقادی، پايگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده ها 

ساختار 
ازدواج ناهمسانی: سنی، قوميتی، مذهبی، محل زندگی خانواده، 

نامتجانساعتقادی، پايگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده ها

تأهل> تجردشادمانی در دوران تأهل بيشتر از دوران تجرد
دوران 
شادمانی تجرد> تأهلشادمانی در دوران تجرد بيشتر از دوران تأهل

تأهل= تجردشادمانی در دوران  تأهل همانند دوران تجرد

جدول 6- شرایط میانجی شادمانی در گروه شادمانی و ناشادمانی

شرایط میانجی در گروه ناشادمانیشرایط میانجی در گروه شادمانی

 الگوی ازدواج
 ساختار ازدواجتركيبی و سنتی

متجانس
 دوران شادمانی
تأهل > تجرد

 الگوی ازدواج
مدرن

 ساختار ازدواج
نامتجانس

دوران شادمانی
تجرد > تأهل
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ه� � پرسش پنجم: احساس شادمانی- ناشادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو با 
چه راهبردهایی اداره می شود؟

راهبردهايی كه پاسخ گويان برای كنترل و اداره شادمانی و افزايش آن و 
نيز برای رويارويی با تعارضات زندگی زناشويی به كار برده اند، در گروه 
به موفقيت« مقوله بندی شده  برای دستيابی  »راهبرد  شادمانی تحت عنوان 
است و در گروه ناشادمانی تحت عنوان »راهبرد برای جلوگيری از شکست«  

مقوله بندی شده است )جدول شماره 7(.
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س جدول7- راهبردهای گروه شادمانی و ناشادمانی

راهبردهای گروه ناشادمانیراهبردهای گروه شادمانی

راهبرد برای جلوگیری از شکستراهبرد برای دستیابی به موفقیت

1. راهبردهای تعاملی زن و شوهر:
گفت وگو، عذرخواهی و گذشت، عدم دخالت نظر 
ديگران و  حل مشكالت خانوادگی به همراه شوهر

2. راهبردهای مذهبی:
كاربرد دستورات دينی برای آرامش بيشتر و صبوری 
تالفی جويانه،  واكنش های  تا  ناماليمات  برابر  در 
انجام  برای  اخروی  پاداش های  به  بودن  دلخوش 

وظايف زناشويی
3. راهبردهای مديريت تعارضات:

عوض كردن جو، ترک محيط، قطع رابطه موقت با 
و سكوت،  شوهر  از  گرفتن  فاصله  مسئله ساز،  افراد 
قهر موقتی، كوتاه آمدن، انعطاف پذيری، ديدار افراد 
صميمی، سرگرم شدن به كار ديگر، تماشای فيلم و 

مطالعه كتاب 
4. راهبردهای افزايش شادمانی:

ايجاد تنوع، شوخی كردن، آرايش كردن، ورزش، 
موسيقی، مسافرت، تفريح، گذران اوقات فراغت با 

شوهر، ميهمانی و ديدار خانواده  
5. راهبردهای مشورتی:

مشورت با خواهر و دوستان صميمی

6. راهبردهای مذهبی:
روی آوری به مذهب و اعتقادات دينی

7. راهبردهای درمانی:
مراجعه به مشاور و روان پزشک، مصرف دارو

8. راهبردهای خالقانه:
مقايسه خود و ديگران و دلخوش بودن به  شرايط 
پيامک  همسر،  جلب  برای  شدن  بچه دار  خود، 

دلجويی  به شوهر
9. راهبردهای انفعالی:

لبخند اجباری، دلداری شدگی از  كوتاه آمدن و 
سوی مادرشوهر

10. راهبردهای تالفی جويانه:
گاهي  و  كاهش  ديگران،  به  دخالت  اجازه  عدم 
تخليه  و  دادوبيداد  مشكل ساز،  افراد  با  رابطه  قطع 

روانی، قهر و سكوت، طالق
 

و � پرسش ششم: پیامدهای راهبردهای زنان متأهل دانشجو در مدیریت احساس 
شادمانی- ناشادمانی کدام اند؟

ــادمانی در خانواده است. در  ــاس ش پيامدها، نشانگر آثار و تبعات احس
ــاس شادمانی در گروه شادمانی و ناشادمانی،  پژوهش حاضر پيامدهای احس
ــده است )جدول  ــی« و »التيام بخشی« مقوله بندی ش ــت عنوان »هم افزاي تح

شماره 8(.
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جدول8-  پیامدهای شادمانی در گروه شادمانی و ناشادمانیس

پیامدهای شادمانی در گروه ناشادمانیپیامدهای شادمانی در  گروه شادمانی

التيام بخشیهم افزايی
افزايش:

 آرامش، تمركز، اشتياق به كار، انگيزه
 ساماندهی امور برای موفقيت اعضای

خانواده، روابط با اقوام و دوستان

كاهش:
 مصرف دارو، رفتار عصبی، مرافعه و دعوا با

فرزند، شوهر و اقوام

4-3- مرحله سوم ـ کدگذاری ها، ظهور مفاهيم و دريافت  متغيرها 

در پژوهش حاضر سه متغير وابسته )شادمانی، شادمانی واقعی و شادمانی 
ـ  مدرن  ـ  سنتی  ازدواج  الگوی  ـ  مستقل  متغير  گروه  و شش  وانمودی( 
تركيبی، ساختار ازدواج متجانس ـ نامتجانس، درجه شادمانی در دوره تأهل 
و تجرد )تأهل >تجرد،  تجرد> تأهل،  تأهل = تجرد، دوگانگی نظر و عمل 
از  – جلوگيری  به موفقيت  افزايش شادمانی )دستيابی  شوهر، راهبردهای 
شکست(، پيامدهای شادمانی ) هم افزايی – التيام بخشی(ـ  به دست آمده اند 

)جدول شماره 9(.
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س جدول 9- متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل برحسب تلخیص کدگذاری های باز و 

کدگذاری های محوری

کد گذاری محورکدگذاری بازمتغیر

سته 
 واب

ای
يره

 متغ
     

خوشحال و راضی بودن ، لبخند زدن، خوشايندی، احساس 	 
آرامش، درحال و دلخوش بودن، و لذت بردن در اكثر اوقات 

در زندگی زناشويی.
شادمانی- 1

افكار 	  ، فشار و دارا بودن  احساس دلشوره، نگرانی، استرس 
ناشادمانی واقعی- 2منفی و  نارضايتی  در  اكثر اوقات در زندگی زناشويی.

اكثر 	  در   شادمانی  به  كردن  وانمود  ولی  ناشادی  احساس 
شادمانی وانمودی- 3اوقات در زندگی زناشويی.

قل
مست

ی 
رها

متغي
     

     
     

     
     

     
     

  

تصميم گيری های مبتنی بر مردساالری – مشاركتی 	 
زن،  تحصيل  ادامه  فرزند،  تعداد  فرزند،  تربيت   ، مالی  )امور   

اشتغال زن، اوقات فراغت(
انجام امور خانگی توسط زن> مرد  -  مشاركتی 	 
نحوه ازدواج  وابسته به دخالت خانواده ها –  مستقل	 

الگوی ازدواج - 1
سنتی– مدرن –تركيب

همسانی - نا همسانی:
اجتماعی   – اقتصادی  پايگاه  مذهب،  زندگی،  محل  سن، 
خانواده  درآمد  و  شغل  تحصيالت،  زوجين،  )تحصيالت 

زوجين(، اعتقادات )دينی، سياسی- اجتماعی(

ساختار ازدواج - 2
متجانس – نامتجانس

مقايسه احساس شادی و رضامندی و آرامش در دوره تأهل و  
تجرد

در - 3 شــادمانی  درجــه 
دوره تأهــل و تجرد تأهل 
>تجــرد، تجــرد> تأهل،  

تأهل = تجرد

عدم  صداقت و پنهان كاری شوهر در زندگی زناشويی	 
مغايرت رفتار شوهر در زندگی زناشويی با وعده ها و ادعاهای 	 

او قبل از  ازدواج
نظــر - 4 دوگانگــی 

وعمل شوهر

شوهر، 	  و  زن  تعاملی  )راهبردهای  موفقيت  به  دست يابی 
راهبردهای مذهبی، راهبردهای مديريت تعارضات، راهبردهای 

افزايش شادی، راهبردهای مشورتی(
راهبردهای 	  مذهبی،  )راهبردهای  شكست  از  جلوگيری 

راهبردهای  انفعالی،  راهبردهای  خالقانه،  راهبردهای  درمانی، 
تالفی جويانه( 

راهبردهای افزايش - 5
شادمانی )دست يابی به 
موفقيت – جلوگيری 

از شكست(

ساماندهی 	  انگيزه  كار،  به  اشتياق  تمركز،  افزايش)آرامش، 
امور برای موفقيت اعضای خانواده، و روابط با اقوام و دوستان(

كاهش)مصرف دارو، رفتار عصبی، مرا فعه و دعوا با فرزند، 	 
شوهر و اقوام(

پيامد های شادمانی - 6
)هم افزايی – التيام 

بخشی(
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4-4- مرحله چهارم- توليد فرضيه 

به  بين متغيرهای مستقل و وابسته و فرضيه های  اين بخش، رابطه  در 
دست آمده ارائه شده است.

الف � رابطه متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
در اين مرحله، با دريافت متغيرهای وابسته و مستقل مشاهده می  شود كه 
از ميان شش دسته متغيرهای مستقل، دسته درجه شادمانی در دوره تأهل و 
تجرد و دسته افزايش شادمانی و دسته پيامدهای شادمانی، به رغم تفاوت های 
امکان  داشته اند،  ناشادمانی  و  شادمانی  گروه های  در  كه  بارزی  و  برجسته 
فرضيه يابی در آن ها نيست؛ چرا كه همه آن ها در گروه متغيرهای وابسته 
مخالف حضور دارند، در حالی كه برای دستيابی به فرضيه بايد حضور يکی 
معادل غيبت متغير ديگر در همان گروه باشد. از اين رو، فقط رابطه سه دسته 
از متغيرهای مستقل )الگوی ازدواج، ساختار ازدواج و دوگانگی نظر و عمل 
شوهر( با سه متغير وابسته )شادمانی، ناشادمانی و شادمانی وانمودی( در ميان 
زنان متأهل دانشجو برای فرضيه يابی مد نظر قرار گرفته شده است )جدول 

شماره 10(.
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از  متغیرهای وابسته درمورد پدیده شادمانی  متغیرهای مستقل و  جدول 10- رابطه 
دیدگاه زنان دانشجوی  متأهل

متغیرهای مستقل و 
پاسخ گویان

متغیرهای وابسته و
پاسخ گویان

دوگانگیساختار ازدواجالگوی ازدواج
 نظر و
 عمل
شوهر

نامتجانسمتجانسترکیبیمدرنسنتی

شادمانی
1،2،4،5،6،7،8،11،12،13،16،17 

20،21،22

2،8،11،12
22،20،17، 

16
-1،4،5،6،7،

13،21
22، 16، 
12، 7، 
2، 1

21،20،17،
13،11،8،6،

5،4
-

ناشادمانی

ناشادمانی واقعی
9،15-9،15--9،159،15

شادمانی وانمودی
3،10،14،18،19

19،18،
14،10،3--1419،18،10،310،14
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5- فرضیه های پژوهش
غياب  و  گرفتن حضور  نظر  در  با  فرضيه  توليد  روند  مرحله،  اين  در 
متغيرها در رابطه با  فرضيه مخالف )متغير وابسته  شادمانی – ناشادمانی( به 

شرح زير انجام مي شود:

  

 .ازدواج مدرن با شادماني رابطه معكوس دارد   -1

 شادماني)             (- ازدواج مدرن                         

 .با شادماني رابطه مستقيم دارد) مدرن –سنتي (ازدواج تركيبي    -2

 شادماني             (+)ازدواج تركيبي                                     

 .ني رابطه مستقيم داردازدواج متجانس با شادما -3

 شادماني           (+) ازدواج متجانس                      

 .دوگانگي نظر و عمل شوهر با شادماني  رابطه معكوس دارد   -4

 شادماني)             (- دوگانگي نظر و عمل شوهر     

 .دوگانگي نظر و عمل شوهر با شادماني وانمودي رابطه مستقيم دارد -5

 شادماني وانمودي(+)             دوگانگي نظر و عمل شوهر     
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6- مدل نظری
در اين مرحله، مدل نظری برای تبيين شادمانی و شادمانی وانمودی بر 
اساس فرضيه های توليد شده در پژوهش حاضر، در نمودار شماره 1 ترسيم 

شده است:
نمودار 1- مدل نظری

  

 
 

 

 

 

      

       

 
                                                                     )+(

 
 

  -() 

)+( -() 

)+( 

 شادماني وانمودي

Y2 

 ازدواج مدرن

X3 

 ازدواج متجانس

X2 

 )مدرن سنتي-(يبيازدواج ترك
X1 

 دوگانگي نظر و عمل شوهر

 X4 

 

 شادماني

Y1  

 

7 - نتیجه گیری و پیشنهادها
ضمن بررسی مقايسه ای گزارش های تحقيقاتی داخلی و خارجی و نيز 
ديدگاه های جامعه شناسان، تناقضاتی درباره علل شادمانی زنان متأهل مشاهده 
و ديدگاه های مثبت و منفی نسبت به ازدواج دريافت می شود. پژوهش حاضر، 
با اتخاذ رويکرد نظريه بازكاوی و روند پژوهشی استقرايی- قياسی به جای 
آزمون مفروضات غربی، بر انطباق يافته ها با واقعيت اجتماعی تأكيد دارد و 
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با تحليل مقايسه ای ديدگاه 22 دانشجوی متأهل دانشجو و داده های پيشين 
دستاوردهای نظری و عملی زير را داشته است:

و  نيست  واقعی  متأهل  زنان  شادمانی  اظهار  برنارد،  نظر جسی  از   -1
رضامندی آن ها از زندگی زناشويی مغاير با اظهارات شان است. او دليل اين 
شادمانی وانمودی را تفکر و زندگی سنتی زنان كه وابستگی به ازدواج عامل 
آن است، قلمداد می كند. ماگفورد و اللی نيز ضمن تأييد يافته برنارد، عامل 
شادمانی وانمودی زنان متأهل را به ازدواج نامتجانس آن ها نسبت می دهند؛ 
نظر و عمل شوهر  پاسخ گويان، دوگانگی  پژوهش حاضر  در  در حالی كه 
خود در قبل و بعد از ازدواج و نيز پنهان كاری شوهر در زندگی زناشويی را 
عامل شادمانی وانمودی قلمداد كرده اند. همچنين در نظر برنارد، تأهل برای 
زنان به دليل ناشادمانی آن ها بد است در حالی كه در پژوهش حاضر و در 
نمونه بررسی شده، هم ازدواج متجانس و هم ازدواج تركيبی)سنتی- مدرن( 
موجب شادمانی زنان متاهل بوده و فقط ازدواج مدرن موجب ناشادمانی آنان 

بوده است )جدول شماره 11(. 
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س جدول 11- مقایسه عوامل شادمانی وانمودی، شادمانی و ناشادمانی زنان متأهل در 

گزارش های برنارد، ماگفورد و اللی و پژوهش حاضر

              عوامل
ناشادمانیشادمانی وانمودیشادمانیگزارش ها

تأهل> تجردتفكر و زندگی سنتیتجرد> تأهلبرنارد

تأهل> تجردازدواج نامتجانستجرد> تأهلماگفورد و اللی

پژوهش حاضر
تأهل> تجرد

ازدواج تركيبی
)سنتی- مدرن( و ازدواج 

متجانس

دوگانگی نظر و عمل 
ازدواج مدرنشوهر

يافته ها  اين  به نظر می رسد كه  با مقايسه اجمالی گزارش های مذكور، 
بيانگر روندی منطقی است. آنچه كه در بروز ناشادمانی مؤثر است، شرايط 
ناسازگار با هنجارهای غالب جامعه است كه می تواند مولد فشار و تعارض 
نقشی باشد و در قالب ناشادمانی ظاهر شود. برنارد در شرايط اجتماعی و 
هنجارهای مدرن، تفکر و زندگی سنتی را مولد شادمانی وانمودی قلمداد 
كرده است. اين يافته به نظر منطقی می رسد. در پژوهش حاضر نيز به لحاظ 
شرايط  آن  با  مدرن  هنجارهای  مدرن،  به  سنت  از  گذار  اجتماعی  شرايط 
ناسازگار است و عالوه بر آن با  ارزش های دينی نيز در تقابل است؛  پس 
ناشادمانی  می توان پذيرفت كه ازدواج مدرن در نمونه بررسی شده دچار 
چرا  است  شاد  نيز  مدرن(  ـ  )سنتی  تركيبی  ازدواج های  همچنين  است. 
كه پتانسيل انعطاف پذيری با شرايط گذار را دارد. ازدواج متجانس نيز به 
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دليل پذيرش ضمنی هنجارها از سوی زوجين مولد شادمانی است،  ولی 
اشکال وارد به نظريه برنارد، تعميم نابجای او در مورد تأهل و ناشادمانی 
است. سياست گذاری اجتماعی مبتنی بر حذف تأهل نتيجه اين تعميم غير 
علمی است. البته بايد در نظر داشت كه يافته های پژوهش حاضر در مرحله 
فرضيه سازی، يافته های برنارد را به چالش كشيده است و آزمون فرضيه ها در 

مطالعه ای ديگر برای مقايسه دقيق تر ضروری است. 
طبقه  تجربيات زن  تعميم  بر  مبتنی  فمينيستی  رويکرد  ديگر،  از طرف 
نقد  موهانتی و همکارانش  نتلس،  ويدون،  را  پوست غربی  متوسط سفيد 
كرده اند. از نظر آنان، اين رويکرد داعيه انتظام فرهنگ ديگران را دارد و با 
از پيش داده شده به معرفی زنان جهان سوم می پردازند. زنانی كه  مقدمه 
تفاوت ها را فروپاشيده، خاص گرايی تاريخی را انکار كرده، اعمال قدرت 
را چه مثبت و چه منفی رانده و قربانی جنسيتشان شده اند. منتقدين توصيه 
می كنند كه به لحاظ روش شناختی، از كاربرد چشم اندازهای اروپايی زندگی 
خانوادگی برای جوامع ديگر پرهيز گردد )جميلی كهنه شهری 1380: 164 و 165 

به نقل از  ويلدون، 1997؛ نتلس،1995؛ و موهانتی و همکاران، 1991(.  

تأثيرگذار  عامل  عنوان  به  هم  شوهر  عمل  و  نظر  دوگانگی  متغير   -2
در ناشادمانی واقعی و هم به عنوان عامل تأثيرگذار در شادمانی وانمودی، 
قوی ترين متغير مستقل در پژوهش حاضر در كاهش شادمانی نمونه مطالعه 
جامعه  فرهنگی  ارزش های  تفاوت چشمگير  بيانگر  يافته  اين  است.  شده 
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مطالعه شده با غرب است و مبين اهميت وفاداری شوهر برای زنان پاسخ گو 
بوده است. 

3- نقش مذهب در يافته های پژوهش حاضر نه تنها در البه الی انديشه 
زنان مطالعه شده رؤيت می شود، بلکه به عنوان ملجأ و مأمن برای رويارويی 
با مشکالت حاد زندگی نقش برجسته ای دارد. به اين ترتيب، بررسی تکميلی 
نقش مذهب در شادمانی زنان  و اتخاذ رويکردی جامعه شناختی – تاريخی 

نمايان می  شود.
و  مستقل  متغير  عنوان  به  مدرن(   – )سنتی  تركيبی  ازدواج  متغير   -4
تبيين كننده شادمانی زنان متأهل دانشجو، بيانگر واقعيت متمايز جامعه مطالعه 
شده و تفکرات نظری برآمده از جامعه غربی است. مشکل تعدد و تعارض 
نقشی همسر – دانشجوی زنان متأهل دانشجو، كه مشاركت نقشی زوجين 
در تصميم گيری ها و انجام امور خانگی را به عنوان عامل شادمانی قلمداد 
می كند، با توجه به افزايش بارز زنان دانشجو نسبت به مردان دانشجو، بيانگر 
آن  غربی  نوع  از  كه  ماست  جامعه  در  دانشجويی  زندگی  خاص  ويژگی 

متفاوت است. 
5- از آنجا كه يافته های پژوهش حاضر در مرحله فرضيه سازی متوقف 
شده است؛ لذا تعميم پذيری نياز به آزمون فرضيه ها در گروه های مختلف 
سنی و اقشار مختلف زنان دارد، ضمن آنکه بررسی تفاوت های جنسيتی در 

قبل و بعد از ازدواج نيز پيشنهاد می شود.
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6- پيام اصلی پژوهش حاضر پرهيز جدی از قضاوت عجوالنه برای 
تعميم فرضيه های غير بومی و نيز روی آوری به نظريه پردازی در مورد مسائل 
عمده زنان در شرايط اجتماعی جهانی شدن است. سياست گذاری اجتماعی 
بر مبنای مفروضات غير استاندارد پيامدهای اجتماعی جبران ناپذيري در پی 

خواهد داشت. 

منابع
استراس، آنسلم و جوليت كوربين 1387. اصول روش تحقيق كيفی )نظريه مبنايی  ×

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران  بيوك محمدی،  ترجمه  شيوه ها(.  و  رويه ها 
فرهنگی.   

كاركرد  × و  ساختار  نقش،  بر  تأكيد  با  خانواده  جامعه شناسي   .1387 شهال  اعزازي، 
خانواده در دوران معاصر، تهران، روشنگران.

انگلس، فريدريش 1375. منشأ خانواده، مالکيت خصوصي و دولت، ترجمه احمدزاده.  ×
برزگر مروستي، فرزانه. سنجش ميزان احساس خوشبختي شهروندان تهراني و عوامل  ×

مؤثر بر آن، )پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي، به راهنمايي دكتر منصوره 
اعظم آزاده، دانشگاه الزهرا(، )1386(.

كالنتري.  × مهرداد  و  آرا  كيوان  محمود  بهرامي،  نصرآبادي، حسنعلي، سوسن  بختيار 
»بررسي سطح شادي در كاركنان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 

1388«، سالمت كار ايران، دوره 6، ش 3، )پاييز1388(.
پارسونز، تالکوت 1363. ساختار اجتماعي خانواده در مباني و رشد جامعه شناسي،  ×

ترجمه حسن پويان، تهران، چاپخش.
كار  × تقسيم  مطالعات  روشی  و  نظری  »آسيب شناسی  فاطمه.  شهری،  كهنه  جميلی 

خانگی: به سوی يک رويکرد روش شناختی«، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم انسانی 
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س دانشگاه الزهرا)س(، سال 11، ش 37و38، )1380(.

دانش، عصمت. »مقايسه سطح شادكامي و سالمت جسمي و رواني دانشجويان دختر  ×
و پسر متأهل و مجرد دانشگاه«، فصلنامه روان شناسي كاربردي، سال چهارم، شماره 4، 

زمستان )1389(.
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رابطه میان عشق رمانتیک
و تحقق ارزش های زوجیت

                      ابوتراب طالبی∗                              سیمین ویسی∗∗
چکیده

امروزي،  انتخاب همسر در جامعه  معیارهاي  از  یکي  به عنوان  رمانتیک  عشق 
ناظر به معیارهاي فردي و ذهني و همچنین معیارهاي ظاهري است. از آنجا که عشق 
رمانتیک ریشه در فرهنگ غربي داشته و با معیارهاي سنتي جامعه ما مطابق نیست، 
بررسي رابطه آن با تحقق ارزش هاي زوجیت ضروري به نظر رسید. براي بررسي 
این پدیده از نظریه زبان جهانی عشق هندریکس و نظریه استرنبرگ استفاده شده 
است. داده هاي تحقیق با روش پیمایش جمع آوری شده است.جامعه آماری تحقیق، 
زوجین ساکن شهرتهران بودند که 180 نفر از آن ها زندگی زناشویی طبیعی داشته 
و 120 نفر از آن ها در نیمه اول سال 89 طالق گرفته بودند. یافته های تحقیق نشان 
کرده اند  ازدواج  رمانتیک  عشق  معیار  براساس  طالق،  آستانه  در  زوجین  می دهد 
است که عشق  امر حاکي  و همین  است  مواجه شده  با مشکل  آن ها  زندگی  ولی 
رمانتیک متضمن زندگی موفقیت آمیز نیست. همچنین یافته های تحقیق نشان مي دهد 
در میان افرادجداشده ازهمسر، عشق رمانتیک قوی ترین همبستگی را باکشش جنسی 
داشته است، درحالیکه بین افراد با زندگی زناشویی رضایت بخش، عشق رمانتیک 
دربسترارزش های اخالقی زوجیت جریان دارد. این مقاله بیان مي کند چنانچه بین 
احساسات و عواطف، خودآگاهی فردی و همراه نمودن آن با اصول اخالقی تلفیق 
مناسبی صورت گیرد، می توان در ازدواج ترکیب متعادلی از عقل و احساس را ایجاد 

و به ازدواج های موفقیت آمیزی در جامعه دست یافت.  

واژگان کلیدي
ارزش های زوجیت،عشق رمانتیک،همسرگزینی،خانواده،طالق، اخالق

tatalebi@yahoo.com  استاديار جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبايی -∗
∗∗- كارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبايی
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1- مقدمه و طرح مسئله
در زندگی انسان از ميان تمام نهادها و سازمان های اجتماعی، خانواده 
نقشی خاص و اهميتی بسزا دارد. تمامی آنان كه در باب جامعه انديشيده اند، 
همه مصلحين، حتی روياگران و آنان كه به اتوپيا روی كردند، برخانواده و 
اهميت حياتی آن برای جامعه تأكيد ورزيده اند. به درستی هيچ جامعه ای 
برخوردار  سالم  خانواده هايی  از  چنانچه  كند،  سالمت  ادعای  نمی تواند 
نباشد)ساروخانی11:1381(. مطابق آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال 
كشور در سال 88 نسبت طالق به ازدواج بيشترين رقم را نسبت به سال های 
گذشته داشته است به طوری كه از هر 100 ازدواج، 14/26 مورد به طالق 
منجرشده است. در اين ميان چگونگی همسرگزينی در شکل دادن ويژگی 
و سرانجام خانواده نقش اساسی دارد. دگرگونی های سريع چون پيدايش 
وسايل  گسترش  و  شهر  به  روستاييان  سريع  مهاجرت  بزرگ،  شهرهای 
ارتباطی موجب بروز تغييرات همه جانبه ای در امر انتخاب همسر شده است.
توسعه  به خصوص  ـ  مدرنيزاسيون  فرايند  تسريع  با  نيز  ما  كشور  در 
شهرنشينیـ  از يک طرف امکان ورود جوانان به اجتماع و درنتيجه رويارويی 
و امکان آشنايی و ازدواج بين افراد با الگوهای متفاوت بيشتر شده است و 
از طرف ديگر با گسترش فردگرايی كه خود از نتايج گسترش مدرنيزاسيون 
است افراد برای انتخاب همسر به معيارهای عشق رمانتيک متوسل می شوند.
برخی ادعا می كنند كه امروزه ازدواج از قيد و بند خانواده رها شده، اندك 
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اندك برخی از قيود اجتماعی نيز كنار می روند و به صورت آشکار و پنهان 
تنها بر عشق وعالقه و اميال زوج تأكيد می شود )اعزازی 1376: 100(. گيدنز 
است  درآمده  رابطه ای  به صورت  پيش  از  بيش  ازدواج  »امروزه  می گويد: 
ادامه آن احساس رضايت عاطفی خاصی است كه از  كه دليل پيدايش و 
همزيستی و ارتباط نزديک با همسر مطلوب حاصل می شود« )گيدنز131:1378(. 
عشق رمانتيک به عنوان جلوه ای از عشق مدرن در جوامع در حال توسعه و 

از جمله در جامعه ما رخ نموده است )صادقی فر 1387: 111(.
مقابل  به طرف  نسبت  ميل و كشش  اساس  بر  رمانتيک  عشق  معموالً 
احساس  دليل  به  می شود  باعث  رمانتيک  عشق  واقع  در  می شود.  ارزيابی 
تطابق طرف مقابل با ويژگی ها و معيارهای ذهنی و شخصی فرد نوعی كشش 
نسبت به او احساس شود. هدف مقاله حاضر اين است كه مشخص كند تا 
چه حد به كارگيری عشق رمانتيک باعث تحقق ارزش های زوجيت می شود.
در اين مقاله ارزش های زوجيت در واقع همان ارزش های اخالقی است 
كه بر اساس الگوهای فرهنگی ايرانی- اسالمی، زوجين از همسر خود انتظار 
می  شود.  زناشويی  از  باعث رضايت  آن ها  تحقق  و  دارند  را  آن ها  رعايت 
در صورت محقق نشدن اين انتظارات بنيان خانواده در معرض فروپاشی 
قرار می گيرد. ارزش های اخالقی در واقع همان ارزش های اجتماعی هستند 
كه با بيشترين فشار اخالقی همراه اند و درون  مايه اخالق شخصی فرد را 
می سازند. شخص تعهد وجدانی دارد كه آن ها را محترم بشمارد و جامعه 
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نيز فعاالنه شرايط ايفای اين تعهد را تأمين می كند )نيک گهر 1383: 218(. به 
عبارت ديگر در اين مقاله منظور از ارزش های زوجيت، ارزش های اخالقی 
هستند كه در ازدواج و رابطه زوجيت كاركرد دارند. با بررسی چگونگی 
تحقق يا عدم تحقق ارزش هاي زوجيت می توان موفقيت و يا عدم موفقيت 
در ازدواج را ارزيابی كرد. در واقع می توان اين سؤال را پرسيد كه آيا عشق 
رمانتيک ـ كه به عنوان جلوه ای از فرهنگ مدرن و فردگرايی ناشی از آن در 
مناسبات ميان افراد پيش از ازدواجـ  مي تواند پس از ازدواج نيز باعث تحقق 

ارزش های زوجيت گردد. 
ارزش های زوجيت مفهومی است كه در اين تحقيق جايگزين مفهوم 
رضايت از زوجين شده و شامل كليه ارزش های اخالقی است كه با وجود 
اين اصول  انتظار داشت.  آن ها در رابطه زوجين، می توان رابطه موفقی را 
اخالقی خود به دو بخش ارزش های عام تر اخالقی و نيز اصول ارزشی كه 

خاص روابط زوجيت هستند تقسيم می شوند.
 در سال های اخير با افزايش فردگرايی در جامعه، خانواده و به  خصوص 
همسرگزينی نيز از اين جريان متأثر بوده است. تبلور اين مسئله در معيارهاي 
جوانان براي انتخاب همسر ـ كه براساس عشق رمانتيک است ـ مشاهده 
مي شود. به نظر می رسد عشق رمانتيک ـ كه نتيجه  سير تاريخی در فرهنگ 
برخی  معيارهاي  از  يکی  فرهنگی،  پديده  عنوان  به  ـ  است  زمين  مغرب 
ازجوانان امروزی برای انتخاب همسر شده  است. اين در حالی است كه 
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تا دهه های پيش شکل غالب ازدواج ها در ايران »ازدواج تنظيم شده« بود؛ 
يعنی ازدواجی كه در آن بيشتر مصالح اجتماعی مالك بود، اما امروزه با رواج 
فردگرايی و توجه افراد به عشق رمانتيک در انتخاب همسر، در خانواده های 

ايرانی تغييری اساسی در حال وقوع است. 
بديهي است وجود يک خانواده سالم و موفق تنها در صورتي امکان پذير 
است كه ارزش های اخالقی حافظ روابط زوجين و پاسدار خانواده ـ كه در 
اين مقاله در ارزش های زوجيت ناميده مي شود ـ محقق شود. بنابراين اين 
تحقيق در پي پاسخ به اين سؤال است كه آيا به كارگيری عشق رمانتيک در 
انتخاب همسر تأثيری در تحقق و يا عدم تحقق ارزش های زوجيت خواهد 

داشت يا خير؟  

2- پیشینه تحقیق
اين مقاله، در حوزه همسرگزينی و  با موضوع  بيشتر تحقيقات مرتبط 
چگونگی روابط زنان ومردان انجام شده است؛ برای نمونه كفارت تحقيقی را 
در ميان دانشجويان سفيدپوست از پنج دانشگاه در فيالدلفيا و نواحی اطراف 
آن انجام داد. نتايج اين تحقيق تفاوت های تأمل برانگيزي را در گرايش های 
نيز  متغير سن  كنترل  با  زنان حتی  زنان و مردان آشکار ساخت.  رمانتيک 
تجربيات رمانتيک بيشتری از مردان داشتند. البته اين تفاوت ها با نزديک شدن 
به زمان ازدواج كاهش يافته و رقم های گزارش شده برای مردان با رسيدن به 

.(kephart1967:470-474) زمان ازدواج معکوس می شوند
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در سال 1978 ويلکينسون 24  گروه را در ميان فرهنگ های مختلف 
آمريکا آزمايش كرده و همبستگی قوی را بين اين دو متغير به دست آورده 
است. نتايج تحقيق حاكي است، در فرهنگ هاي زير تأثير عشق رمانتيک در 

ازدواج به حداكثر می رسد:
1( ازدواج هايي كه دو جوان در مدت طوالنی مالقات ها و دوره نامزدی 
ــرت آزادانه دارند، اما در مورد روابط جنسی با محدوديت هايی  اجازه معاش

مواجه اند؛
از  خارج  رمانتيک  و  روابط جنسی  از  را  متأهل  افراد  كه  جوامعی   )2

چارچوب ازدواج منع می كنند؛
3( جامعه ای كه اعضای خود را متقاعد مي كنند كه عشق رمانتيک، ازدواج 

.(Wilkinson1978: 141-148)و روابط جنسی در كنار هم قرار می گيرند
   اكرم صادقی فر تحقيقی با عنوان »بررسی وضعيت عشق در ازدواج 
و چگونگی تغيير آن در طول زندگی مشترك« انجام داده است.نتايج اين 
تحقيق نشان می دهد كه مردان بيشتر از زنان عشق را با رابطه جنسی تعريف 
می كنند. مصاحبه شوندگان با اشاره به زندگی مشترك خود به عواملی اشاره 
كردند كه پس از مدتی سبب كم رنگ شدن عشق در زندگی آن ها شده است. 
اين مسائل شامل آشکار شدن نقص ها و منطبق نبودن تصوير ذهنی ايده آل با 
واقعيت، برآورده نشدن توقعات و نيازها )جسمی، جنسی، روانی، عاطفی(، 
پذيرفته نشدن طرف مقابل و تساهل در رابطه، بی توجهی و غفلت در رابطه، 
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نبود امکان نقد و گفت وگوی صادقانه، نبود پويايی و رشد فردی، نبود تالش 
برای شناخت خود و ديگری، توجه نکردن به حوزه شخصی طرف مقابل، 
مسائل فرهنگی و مشکل خانواده ها، مسائل مالی، عادی شدن و روزمرگی، 

احساس محصور شدن و تحت مالکيت درآمدن بودند )صادقی فر  1387(.
منصوره تبريزی تحقيقی را با عنوان »رضايت از رابطه زناشويی از رهگذر 
كنش اخالقی« انجام داده است.بر اساس يافته های اين تحقيق بسياری از 
مؤلفه هايی كه از نگاه زوجين پيش شرط رابطه رضايت بخش است، مؤلفه های 
اخالقی هستند. به نظر همه افراد مفاهيمی چون صداقت، مسئوليت پذيری، 
احترام،  مؤلفه هايی چون كسب  تحقق  پيش شرط  نمونه  و گذشت  اعتماد 

صميميت و محبت به شمار می آيند )تبريزی1387-88(.
نتايج بررسی ها نشان می دهد، پژوهش های انجام شده در خارج از كشور 
بحث های دقيق تری در مورد عشق رمانتيک در مناسبات زن و مرد انجام 
يعنی  به صورت كليشه ای ـ  اغلب  داده اند، در حالي كه تحقيقات داخلي 
داشتن نگاه استعاليی و گذرا ـ مسئله عشق را مطرح كرده و شاخص های 
روشنی برای سنجش ميزان آن در انتخاب همسر به دست نمی دهند. نواقص 
مطالعات تجربی پيرامون موضوع در ايران، در تبيين نظری مسئله نيز به چشم 

می خورد.
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مفهوم »رضايت زناشويی« از مفاهيمي است كه در مفهوم سازی تحقيقات 
پيشين در ايران پيرامون زندگی خانوادگی زوجين، بسيار به چشم می خورد 
و بيشتر كلی و تکراری و  غير منطبق با شرايط فرهنگی جامعه ماست. به 
نظر می رسد ازدواج و زندگی خانوادگی در ايران جنبه های ارزشی و اخالقی 
گسترده تری دارد. از اين رو در اين مقاله با توجه به شرايط فرهنگی ايران 
و نيز مطالعات انجام شده از مفهومی به نام »ارزش های زوجيت« استفاده 
با ويژگی ها و  به نسبت دقيق تر و  اين مفهوم  به نظر می رسد  شده است. 
تالش  مقاله  اين  در  است.  منطبق تر  ما  جامعه  تاريخی  ـ  فرهنگی  شرايط 
شده است ابتدا موضوع عشق را از حالت ذهنی و استعاليی خارج كرده 
و آن را به عنوان يک مسئله قابل سنجش در ارتباط با شخصيت و گذشته 
زوجين بررسی كرد و سپس ميزان بهره  گيری از عشق رمانتيک و تأثير آن در 

تحقق»ارزش های زوجيت« بررسي خواهد شد.

3- مبانی نظری
بر اساس مطالعات اجتماعی، خانواده مهم ترين و پايه ای ترين نهاد در 
همه جوامع بوده است. در هر نهادی از جمله خانواده، اصول و ارزش های 
اخالقی حاكم اند كه با تنظيم مناسبات و تأمين تعلقات جمعی زمينه استحکام 
نهادها وعملکرد مناسب آن ها را فراهم می كنند. خانواده  ـ به خصوص در 
ايران ـ همواره از طريق ارزش های اخالقــی ـ كه صبغه دينی و فرهنگی 
عنوان  با  اخالقی  ارزش های  مقاله  اين  در  است.  شده  حمايت  ـ  دارند 
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ارزش های زوجيت ياد خواهند شد.
ــواده و ازدواج نيز  ــاد خان ــدن، نه ــه مدرنيزاسيون و جهانی ش با توسع
ــرات در راستای توسعه فردگرايی  ــده است. اين تغيي دستخوش تغييراتی ش
بوده و در كشور ما نيز به وقوع پيوسته است. تا ساليان گذشته در شکل گيری 
ــح جمعی مقدم بر  ــرگزينی معيارهای فرهنگ ومصال ــاد خانواده و همس نه
فردگرايی بوده است؛ اما طی دهه های اخير معيار های فردی وعشق رمانتيک 

به عنوان عامل مهمي در انتخاب همسر درآمده است.
عشق رمانتيک ـ كه در فرهنگ غربی ريشه دارد ـ بيشتر به مسائل فردي 
و ظاهري اشاره دارد؛ مسائل فردی و ذهنی مانند ايده آل گرايی و يافتن نيمه 
گمشده كه به شدت با گذشته فردی و خانوادگی اشخاص در ارتباط است و 
مسائل ظاهری مانند توجه به زيبايی و كشش جنسی نسبت به طرف مقابل و 
همچنين وجود صميميت بين زوجين. اين مسئله موجب می شود ارزش های 
زندگی  قوام بخش  و  ديگری  آسايش  كننده  تأمين  كه  ـ  اخالقی زوجيت 

خانوادگی است ـ با تنگناهای جدی مواجه شود.
اين تحقيق به دنبال كشف اين حقيقت است كه ورود عشق رمانتيک به 
مسئله همسرگزينی در كشور ما تا چه حد باعث و يا مانع تحقق ارزش های 

زوجيت كه ضامن دوام زندگی زناشويی است، خواهد شد.
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ــه معنای »معيارهای  ارزش ه��ای زوجیت: در اين مقاله مفهوم ارزش ب
انتخاب« كه مشخص كننده وضع مطلوب امور هستند به كار گرفته شده است. 
ــاب در مناسبات زوجيت  ــور از ارزش های زوجيت نيز معيارهای انتخ منظ
است كه وضعيت مطلوب و به سامان را از وضع نامطلوب و نابسامان متمايز 

می كند.
در تبيين ارزش های زوجيت ديدگاه های مختلفی وجود دارد. گولستون 
عنوان  به  را  ويژگی  شش  پايدار«  عشق  راز  »شش  كتاب  در  وگلدبرگ 
ارزش های زناشويی كه سبب استحکام زندگی مشترك می شوند ذكر می كنند. 
اين ارزش ها عبارت اند از: كشش جنسی، احترام، لذت، پذيرش، اعتماد و 
همدلی. در اين نظريه اولين ارزش، كشش جنسی است كه منظور از آن نه 
تنها داشتن احساسات جسمی نسبت به همسر بلکه حتی در يک عشق به 
كمال رسيده شامل كشش روحی بين زوجين هم مي شود. اصل دوم احترام 
است، يعنی هر يک از زوجين برای همسر خود ارزش قائل است و نسبت 
به او توجهی مؤدبانه دارد و در مقابل همين رفتار را از همسرش انتظار دارد. 
اصل سوم لذت است. براساس اين اصل زمانی كه زوجين از كنار هم بودن 
احساس لذت كنند، سعی مي كنند بيشتر برنامه ريزی های زندگی خود را بر 

اساس با هم بودن و در كنار هم بودن تنظيم كنند.
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به معناي پذيرفتن طرف مقابل  چهارمين اصل پذيرش است. پذيرش 
است البته نه به اين معنا كه همه ويژگی های او را بپذيرد بلکه به اين معنا 
اين  داشتن  علت  به  و  شناخته  خوبی  به  را  همسر  اساسی  ارزش های  كه 
شناخت نسبت به او، وي را اليق عشق واحترام مي داند. اصل پنجم اعتماد 
بين زوجين است. به طور كلی اعتماد يک ارزش اخالقی مهم در روابط بين 
فردی است كه در زندگی مشترك اهميت دو چندانی مي يابد. آخرين اصل 
همدلی است، همان چيزی كه با عنوان درك متقابل از آن ياد مي شود. زوجی 
كه با هم همدلی دارند موقعيت، احساسات وانگيزه های طرف مقابل را به 
خوبی شناخته و بنابراين رابطه موفقيت آميزی را خواهند داشت )گولستون 

وگلدبرگ1384: 52-284(.

بر اين اساس و نيز با بررسی ساير ويِژگی های فرهنگی جامعه ايران و 
همچنين پژوهش های انجام شده، می توان چهارده معيار ارزيابی را به عنوان 
از: خوش  اين ارزش ها عبارت اند  ايران دانست.  »ارزش های زوجيت« در 
نجابت،  مشکالت،  تحمل  پذيری،  مسئوليت  گذشت،  صداقت،  اخالقی، 

همدلی، اعتماد، پذيرش، لذت، احترام، كشش جنسی، تمکين و وفاداری.
عشق رمانتیک: در تبيين عشق رمانتيک از سه نظريه استفاده شده است؛ 
اولين نظريه ديدگاه استرنبرگ درمورد عشق است كه به نظريه مثلثی عشق 
معروف است. عشق كامل از ديدگاه استرنبرگ سه جزء اساسی دارد. اين 
اجزا عبارت اند از: صميميت، شور جنسی يا ميل و تعهد. از نظر استرنبرگ 
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صميميت و كشش يا شور جنسی، عشق رمانتيک را به وجود می آورند و 
شامل هيجانات و كششی است كه بين دو نفر وجود دارد )خدايی 1385: 86(.

ــر صميميت به نزديکی ميان طرفين ازدواج و از بين رفتن مرزهای  عنص
ــود. هنگامی كه دو نفر صميميت را وارد رابطه خود  ــقانه مربوط می ش عاش
ــقانه فراتر می روند. صميميت  ــد زيادی از قيد و بندهای عاش ــد تا ح می كنن
ــق و صادقانه با يکديگر  ــرد ارتباطی عمي ــش می آيد كه زن و م ــی پي هنگام
ــود تا با يکديگر همدلی كرده و در مواقع  برقراركنند و اين امر موجب می ش

نيازمندی بتوانند به يکديگر كمک كنند. 
ايده  آلی  »نمونه  نظريه  تبيين عشق رمانتيک،  نظريات در  از  يکي ديگر 
يافتن  دنبال  به  اين نظريه، هر فرد  بر اساس  از كارل يونگ است.  ناآگاه« 
همسری است كه ويژگی های رفتاری مشابه با خود را داشته باشد و وجود 
فردی از هر نظر مشابه با يک انسان برای بقای نوع بشر الزم و ضروری 
است. براي هر فرد داشتن يک ايده آل ذهنی كه از قبل در ذهن او وجود دارد 
و گمان می كند كه بايد از هر جهت مانند وي باشد يعنی مثل او بيانديشد، 
مثل او تصميم بگيرد و مثل او رفتار كند، از ويژگی های عشق رمانتيک است 
افراد كه حاصل  ايده آلی در ذهن  در واقع وجود چنين  )تبريزی 1388: 35(. 

تجارب گذشته آن هاست اجتناب ناپذير بوده و خود يکی از وجوه مهم عشق 
رمانتيک است. بنابراين برخالف تصور، انتخاب همسر بر اساس عشق امری 
كامال غير عقالنی نبوده بلکه بر اساس منطق خاص می باشد كه اين منطق 
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ريشه در تجارب، گذشته، ايده آل ها و به طور كلی شخصيت افراد دارد.
نظريه سوم، نظريه زبان جهانی عشق هندريکس است. براساس نظريه 
»زبان جهانی عشق« همه افراد در كودكی ويژگی های كودكانه ای را داشتند 
كه والدين برای ورود به مرحله بزرگسالی آن ويژگي ها را سركوب كرده اند. 
از نظر او، در واقع افراد عاشق كسانی می شوند كه دارای ويژگی هايی هستند 
كه در كودكی از آن ها محروم شده اند. در واقع با ديدن او تصور می كنند 
كه دوباره به كودكی خود بازگشته اند و همين به آن ها حس سرزنده بودن 
می دهد، احساس می كنند كه او را از قبل می شناسند. اين آشنايی ديرينه به 
خاطر اين است كه او را واجد صفات خود مي دانند، صفاتی كه براي ورود 
به مرحله بزرگسالي باالجبار از داشتن آن ها محروم شده اند و حاال با ديدن 
او گمان می كنند كه »نيمه گمشده خود« را يافته اند. يافتن نيمه گمشده  به 
اين دليل كه افراد را به ياد دورانی می اندازد كه شخصيت كاملی داشتند و 
هنوز از بخش هايی ازآن محروم نشده بودند به آن ها احساس آرامش می دهد 
)هندريکس1383: 84-86(. بنابراين يافتن نيمه گمشده به عنوان ويژگی ديگری 

از عشق رمانتيک در اين كار سنجيده شده، از آنجاكه همه افراد مرحله گذر 
از كودكي و ورود به بزرگسالی و صدمات روحی ناشی از چنين انتقالی را 
تجربه كرده اند، چنين تمايلی به يافتن نيمه گمشده و در نتيجه انتخاب بر 
اساس عشق رمانتيک در همه افراد وجود دارد. بنابراين عشق رمانتيک در 
اين نظريه ها  اين گونه تعريف می شود: بنابر نظريه نمونه ايده آلی ناآگاه شامل 
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احساسات ايده آل گرايانه، برطبق نظريه زبان جهانی عشق شامل احساس 
يافتن نيمه گمشده و از نظر استرنبرگ عشقی است كه درآن ميل جنسی و 

صميميت وجود دارد.
ــخ داد كه  ــه تحقيق چنين پاس ــه پرسش اولي ــاس، مي توان ب ــن اس براي
ارزش های زوجيت از نظر درجه و ميزان  جهت گيری فردی و لذت طلبانه و 
يا جهت گيری جمعی و اخالقی بودن متفاوت اند. بعضی ارزش های زوجيت 
جنبه اخالقی ديگرخواهانه و برخی ديگر جنبه فردی و لذت طلبانه بيشتری 
ــماره 1 جايگاه ارزش های زوجيت برروی  دارند. بر اين اساس در نمودار ش

طيف نشان داده شده است.
نمودار 1: طیف ارزش های زوجیت براساس درجه فردگرایی

بیشترین درجه فردگرایی        کمترین درجه فردگرایی
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به نظر می رسد وجود عشق رمانتيک با تحقق ارزش های زوجيتی كه 
در  دارند.  قوی  مثبت  رابطه  دارند  لذت طلبانه  و  فردی  بيشتر  جهت گيری 
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حاليکه در مورد ارزش های زوجيت اخالقی نمي توان چنين پيوندي را انتظار 
داشت.

رابطه بين وجود عشق رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت تحت تأثير 
عوامل ديگری نيز قرار دارد. عواملی كه موفقيت يا شکست زندگی مشترك 
بين عشق رمانتيک و تحقق  تعيين می كنند. در واقع می توان گفت  نيز  را 
ارزش های زوجيت روابط متقابلی وجود دارد، ولی نمی توان ادعا كرد كه 
وجود عشق رمانتيک متضمن موفقيت زندگی مشترك خواهد بود. در نمودار 
زير رابطه متقابل عشق رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت ترسيم شده 

است.
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نمودار 2: رابطه متقابل عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیتس

                      تحقق ارزش های زوجیت                                                               عشق رمانتیک

اعتمادخوش اخالقی

ايده آل گرايیپذيرشصداقت

يافتن نيمه گمشدهمسئوليت پذيریگذشت

شور جنسیاحترامتحمل مشكالت

توجه به زيبايیهمدلینجابت

صميميتتمكينوفاداری

لذتكشش جنسی

4- روش شناسی تحقیق
داده های استفاده شده در اين مقاله از طريق  پيمايش1 به دست آمده است. 
جامعه آماری تحقيق شامل 300 نفر از زوجين ساكن تهران اند كه به دو گروه 
و در مناطق باال، متوسط و پايين شهر تهران تقسيم شده اند. در واقع برای 
اينکه رابطه بين عشق رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت بررسی شوند، با 
دخالت دادن وضعيت زندگی خانوادگی آن ها، نمونه از ميان دو گروه انتخاب 

1- survey
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شده است. گروه اول، كليه زوجينی كه در نيمه اول سال 1389 پرونده طالق 
آن ها دريکی از شعب دادگاه های خانواده شماره يک يا دو شهر تهران بسته 
شده و از هم جدا شده اند. اين افراد كه شامل 120 مرد و زن می باشند از دو 
مجتمع قضايی شماره 1 و2 تهران انتخاب شده اند. اين دسته بندی بر اساس 
مناطق باال و پايين شهر تهران صورت گرفته و سپس در هر مجتمع قضايی 

زوجين به صورت نمونه گيری تصادفی انتخاب شده اند.
گروه دوم، زوجين سه منطقه باال، متوسط و پايين شهر تهران هستند 
كه زندگی زناشويی عادی دارند. در انتخاب اين افراد از روش نمونه گيری 
خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، بدين ترتيب كه شهر تهران به 
سه منطقه باال، متوسط و پايين تقسيم شده و سپس در داخل هر منطقه بر 
اساس محله های شهری بلوك بندی صورت گرفته و خانوارهايی در داخل 
اين بلوك ها انتخاب شدند. واحد مشاهده در تحقيق  زن يا مرد بين 20-45  

ساله بوده است.
اعتبار و روایی: درسنجش اعتبار ابزار اندازه گيری، از اعتبار صوری )نظر 
سه نفراز اساتيد( و اعتبار تجربی )استفاده ازتحقيقات ديگر مانند پرسش نامه 
استاندارد گولستون وگلدبرگ( استفاده شده است. اين تحقيق از اعتبار سازه 
نيز بهره برده است، زيرا در آن از تحليل عاملی نيز كمک گرفته شده است 
)kmo=0/95(. برای سنجش پايايی از  آلفای كرونباخ استفاده شد كه مقدار 

آن در تمامی متغيرها باالی 0/9 بوده است.
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5- تعریف مفاهیم
ــت در اين تحقيق،  ــور از ارزش هاي زوجي ارزش ه��ای زوجیت: منظ
ــاس رضايت زوجين  ــه چهارده ارزش اخالقی است كه سبب احس مجموع
ــود. اين ارزش ها شامل خوش اخالقی، صداقت،  ــويی مي ش از زندگی زناش
گذشت، مسئوليت پذيری، تحمل مشکالت، نجابت، همدلی، اعتماد، پذيرش، 
لذت، احترام، كشش جنسی، تمکين و وفاداری می باشد. اين چهارده ارزش 
ــه با طيف ليکرت از خيلی كم )با كد 1( تا خيلی زياد )با  ــل از دو گوي حداق

كد 5( تشکيل شده اند.
عشق رمانتیک: عشق رمانتيک در تعريف نظري عبارت است از اينکه 
فرد در انتخاب همسر به عوامل ذهنی و شخصيتی فرد و آنچه در گذشته او 
بوده استـ  مانند ايده آل گرايیـ  و يافتن نيمه گمشدهـ  و نيز مسائل ظاهری 
و عينی ـ مانند زيبايی طرف مقابل و داشتن كشش جنسی نسبت به او ـ و 
همچنين داشتن صميميت با طرف مقابل توجه كند.بنابراين عشق رمانتيک 
شامل 5مؤلفه اصلی است، كه هر مؤلفه حداقل از دو گويه با طيف ليکرت از 

خيلی كم )با كد 1( تا خيلی زياد )با كد 5( تشکيل شده است.
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6- یافته های پژوهش

6-1- ويژگی های جمعيتی جامعه بررسی شده

شامل  تحقيق  آماری  نمونه   ،1 شماره  جدول  مندرجات  اساس  بر 
ويژگی های زير است:

زن  و55/3درصد  مرد  درصد   44/6 پاسخ گو،  نفر   300 مجموع  از   -
بوده اند. همچنين باالترين درصد افراد پاسخ گو مربوط به سنين 25 تا 30سال 
می باشد كه 34/3 درصد پاسخ گويان را تشکيل می دهند. كمترين درصد نيز 
به سنين 40تا 45 سال مربوط می شود كه تنها 6درصد از كل پاسخ گويان را 
در برمي گيرند. براين اساس می توان گفت كه بيشتر پاسخ گويان را افراد جوان 

تشکيل می دهند.
- 45 درصد از كل پاسخ گويان كه بيشترين تعداد را نيز دربرمي گيرند، 
بين 0 تا 5 سال از ازدواجشان مي گذرد. كمترين تعداد پاسخ گويان نيز كه تنها 
1 درصد آن ها و 3 مورد را شامل مي شده،  مربوط به افرادي است كه بين 20 

تا 25 سال از ازدواجشان مي گذرد. 
- بيشترين تعداد افراد مربوط به كسانی است كه 1 فرزند دارند و تعداد 
نيمی از كل پاسخ گويان )49/3 درصد( را  آن ها 148 مورد بوده كه تقريباً 
نداشته و 24/7  فرزندی  كه  افرادی هســتند  آن  از  تشکيل می دهند. پس 
پاسخگويان  كمترين  همچنـين  می شوند.  شامل  را  پاسخ گويان  از  درصد 
كساني هستند كه صاحب 2 فرزند بوده و 24/3 درصد از كل پاسخ گويان را 
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در برمي گيرند. به طور كلي بيشتر پاسخگويان كمتر از 2 فرزند دارند. 
جدول 1 : توزیع فراوانی و درصدی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت، سن، مدت 

ازدواج و تعداد فرزندان

درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیويژگي هاي جمعيتي

جنسيت
13444/744/7مرد
3100 /16655زن
-300100كل

سن

318/5 /255518-20سال
353 /3010334-25سال
357725/778/9-30سال
40451594-35سال
45186100-40سال

-3 /29899كل
-20/06بی پاسخ

-300100كل نهايی

مدت 
ازدواج

1354545تا5 سال
101023479-5 سال

155016/795/7-10 سال
20103/399-15 سال
2531100-20 سال

-300100كل
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درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیويژگي هاي جمعيتي

تعداد 
فرزندان

07424/724/7 فرزند

114849/374 فرزند

27725/699 تا 3 فرزند

410/3100 فرزند و بيشتر

-300100كل

6-2- سنخ شناسی ارزش های زوجيت

پيش از اين گفته شد كه ارزش های زوجيت براساس ميزان لذت طلبانه و 
اخالقی بودن برروی طيف قابل توصيف و يا به چند دسته تقسيم پذير است. 
برای آزمون اين فرضيه، از تحليل عاملی استفاده  شده است. لذا الزم بود 
ابتدا محاسبه ضريب برازش يا  kmo  انجام گيرد تا معلوم شود كه امکان 
انجام تحليل عاملی وجود دارد. طبق نتيجه به دست آمده ضريب برازش يا 
kmo ،0/958 بود كه رقم بسيار بااليی است و تفسير آنـ  كه مقدار باالی 0/7  

ضريب برازش بااليی محسوب می شود ـ نشان می دهد كه امکان دسته بندی 
به  بارتلت  ضريب  همچنين  دارد.  وجود  عاملی  تحليل  براساس  ارزش ها 
دست آمده 4917/2 می باشد كه با توجه به سطح معنی داری 0/000، داده ها 

عامل پذير بوده و ماتريس همبستگی، غيرهمانی است.
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تقسيم  دسته  به سه  زوجيت  ارزش های  عاملی،  تحليل  نتايج  براساس 
مي شوند. مطابق جدول شماره 2، كشش جنسی به عنوان ارزش زوجيتی كه 
يکی ازمؤلفه های عشق رمانتيک است به عنوان فردگراترين ارزش زوجيت 
در يک دسته جداگانه قرار گرفته است. بنابراين می توان گفت به يقين وجود 
عشق رمانتيک در انتخاب همسر، انتظار تحقق ارزش كشش جنسی را به 

دنبال خواهد داشت.
 از آنجا كه عشق رمانتيک يکي از ويژگی هاي مهم از فرهنگ فردگرای 
مدرن است، ازدواجی كه بر اساس چنين معياری صورت گرفته باشد براي 
به  يا  و  كه خودخواهانه ترين  آورد  به وجود خواهد  را  انتظار  اين  طرفين 
عبارتی فردگرايانه ترين اميال آن ها را نيز جوابگو باشد. اما زمانی كه زوجين 
به خاطر برطرف نشدن كشش و ميل جنسی نسبت به طرف مقابل ـ كه 
ممکن است بعد از مدتی و با گذشت زمان نسبت به روزهای اول كمتر شده 
باشد  ـ مبادرت به طالق می ورزند می توان اهميت اين مسئله را با توجه 
به خسارات روحی، اجتماعی، اقتصادی و . . .  جبران ناپذير به زوجين و 

احتماال فرزند يا فرزندان آن ها بيشتر درك نمود.
لذت، تمکين، پذيرش و احترام به عنوان ارزش های زوجيتی كه درصد 
بااليی از فردگرايی را در خود دارند، به همراه ارزش های زوجيت نجابت، 
وفاداری، همدلی، مسئوليت پذيری، اعتماد و تحمل مشکالت در يک گروه 
قرار دارند. نجابت و وفاداری ارزش هايی هستند كه توقع همسر در آن ها 
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بسيار دخالت دارد و لذا به ارزش های فردی كه رعايت حقوق ديگران در 
اعتماد،  مانند  آن ها اصل است مربوط مي شوند. در گروه دوم ارزش هايی 
نيز  ارزش ها  اين  دارند.  قرار  مشکالت  مسئوليت پذيری،تحمل  همدلی، 
هرچند كمتر از ارزش های قبلی ريشه فردگرايانه دارند، ولي از حقوق زن و 

شوهر در چارچوب زندگی زناشويی دفاع می كنند. 
 در دسته سوم، ارزش هايی مانند خوش اخالقی، صداقت و گذشت ديده 
می شوند كه تا حدودی عام تر از ارزش های ذكر شده در دو گروه ديگر بوده 
و می توان گفت ارزش های عام اخالقی هستند كه در همه روابط انسانی و نه 

فقط در رابطه زناشويی مهم اند. 
الزم به توضيح است كه دسته دوم تجميع ارزش های متنوع است. در 
اين دسته از يک سو ارزش های زوجيت فردگرايانه ای مانند لذت، تمکين، 
پذيرش، همدلی و وفاداری قرار دارند و از سوی ديگر ارزش های اخالقی 
مانند مسئوليت پذيری، احترام، اعتماد، نجابت و تحمل مشکالت در اين گروه 
قرار می گيرند. افراد پاسخ گو در »زندگی خانوادگی« ارزش های متفاوتی را 
مانند لذت  و  به ارزش های فردگرا  به عبارت ديگر  يا  مهم می پندارند و 
تمکين و نيز ارزش های غير خودخواهانه تر و به لحاظ اخالقی عام تر مانند 
تحمل مشکالت وزن يکساني می دهند. از اين رو می توان گفت كه مؤلفه های 
عشق رمانتيک به خودخواهی زوجين در زندگی زناشويی دامن نمی زند. بر 

همين اساس می توان گفت دسته دوم تركيب متعادلي دارد. 
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گذشت  و  اخالقی صداقت، خوش اخالقی  ارزش  سه  سوم،  گروه  در 
وجود دارند. اين سه ارزش به شدت عام بوده و رعايت آن ها در هر رابطه 
اجتماعی انتظار می رود و از نظر زوجين مطالعه شده در زندگي زناشويي 
جنسی،  كشش  زوجيت،  ارزش های  اول  دسته  دارند.  يکسانی  ارزش  نيز 
دسته دوم ارزش های دستيابی و يا تحقق زندگی خانوادگی و دسته سوم 
عاملی  تحليل  نتايج  مجموع،  در  شده اند.  نام گذاری  اخالقی  ارزش های 
طبقه بندی ارزش های زوجيت بر اساس فردگرايانه، دگرخواهانه يا اخالقی 
عاملی  تحليل  از  نتايج حاصل  تأييد می كند. در جدول شماره 2  را  بودن 

چهارده ارزش زوجيت آورده شده است.
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واریانس عامل هابارعاملیارزش های زوجیتسنخ های اصلی

0/32727/26كشش جنسیارزش های خاص زناشويی

ارزش های دستيابی به        
زندگی مشترک

پذيرش
تمكين
نجابت

وفاداری
همدلی

تحمل مشكالت
لذت
اعتماد

مسئوليت پذيری
احترام

0/719
0/749
0/770
0/790
0/811
0/ 813
0/821
0/865
0/881
0/880

17/47

ارزش های  اخالقی 
خانوادگی

صداقت
خوش اخالقی

گذشت

0/636
0/479
0/423

7/00

50/47واريانس كلی

6-3-رابطه ميان عشق رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت

نتايج بررسی های آماری حاكي است رابطه بين مؤلفه عشق رمانتيک در 
نتيجه  است.  متفاوت  اجتماعی  در گروه های مختلف  ازدواج و همسرگزينی 
آزمون همبستگی پيرسون نشان می دهد رابطه معنی داری ميان عشق رمانتيک 
وتحقق ارزش های زوجيت در ميان افرادی كه از زندگی زناشويی خود رضايت 
داشته اند، وجود دارد )سطح معناداري0/000، ضريب همبستگی 0/362( بنابراين 

می توان گفت ميان متغيرهای مذكور در گروه اول رابطه مثبت وجود دارد.
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 نتايج آزمون پيرسون حاكي است ميان انتخاب همسر براساس عشق 
رمانتيک وتحقق ارزش های زوجيت در گروه افراد جداشده از همسر رابطه 

معنی داری وجود ندارد. 
جدول 3 : بررسی رابطه بین عشق رمانتیک وتحقق ارزش های زوجیت به تفکیک نوع 

رابطه زوجین

تفکیک گروه ها بر اساس نوع رابطه
دارای رضایت از کلآزمون آماری

زندگی زناشویی
گروه جدا شده 

از همسر

0/0700/3620/050ضريب همبستگی پيرسون

0/2260/0000/584سطح معناداری
300180120تعداد معتبر

بررسی رابطه جداگانه هركدام از ارزش های زوجيت با انتخاب همسر بر 
اساس معيار عشق رمانتيک اطالعات بيشتری در اين باره به دست می دهد.

براساس نتايج آزمون پيرسون، درگروه دارای رضايت از زندگی زناشويی 
ــق ارزش زوجيت  ــک و تحق ــاس عشق رمانتي ــر براس ــان انتخاب همس مي
ــاداری 0/005 و ضريب  ــی رابطه مثبت وجود دارد )سطح معن خوش اخالق
همبستگی 0/295(، ولی در گروه افراد جداشده ميان عشق رمانتيک و تحقق 

ارزش زوجيت خوش اخالقی رابطه وجود ندارد.
مطابق داده های جدول، با مقايسه گروه افراد دارای رضايت از زندگی 
زناشويی و افراد جدا شده از همسر، در نظر داشتن معيارهای رمانتيک در 
گروه افراد عادی و نيز گروه جدا شده از همسر ارزش زوجيت خوش اخالقی 
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را محقق كرده است، اما درگروه ناراضی از زندگی زناشويی بخش هايی از 
عشق رمانتيک مانند زيبايی و كشش جنسی اهميت بيشتری دارد و به تطابق 
فکری و اخالقی طرفين و ارزش های اخالقی توجه جدی نشده است. اين 
وضعيت سبب كاهش كشش ظاهري در طول زمان و در نتيجه نارضايتي از 
زندگي زناشويي شده است. در جدول شماره 4 همبستگی تحقق ارزش های 
زوجيت و عشق رمانتيک، به تفکيک گروه های دارای رضايت از زندگی 

زناشويی و يا طالق درج شده است.
جدول 4: رابطه عشق رمانتیک و تحقق ارزش های چهارده گانه زوجیت به تفکیک 

چگونگی زندگی خانوادگی

چگونگی زندگی خانوادگی
ارزش های زوجیت

گروه جدا شده از همسرگروه دارای شرایط زندگی عادی

ضریب 
همبستگی 

پیرسون

سطح 
معنی داری

ضریب همبستگی 
پیرسون

سطح 
معنی داری

0/2950/0050/1500/013خوش اخالقی

0/2690/0020/2310/033صداقت

0/1620/300/1720/060گذشت

0/0200/0000/3520/788مسئوليت پذيری

0/1890/0000/4860/011تحمل مشكالت

0/0570/0000/2190/445نجابت

0/1220/1030/0690/455همدلی

0/1310/0800/1470/108اعتماد
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چگونگی زندگی خانوادگی
ارزش های زوجیت

گروه جدا شده از همسرگروه دارای شرایط زندگی عادی

ضریب 
همبستگی 

پیرسون

سطح 
معنی داری

ضریب همبستگی 
پیرسون

سطح 
معنی داری

0/2510/0010/0590/523پذيرش

0/4260/0010/2570/000لذت

0/2820/0220/0890/233احترام

0/2100/0050/7200/000كشش جنسی

0/3250/0000/1540/093تمكين

0/3580/0000/0550/465وفاداری

ــرايط زندگی  ــون در گروه  افراد  دارای ش ــاس نتايج آزمون پيرس براس
ــر براساس عشق رمانتيک و تحقق ارزش زوجيت  عادی،ميان انتخاب همس
ــتگی پيرسون  صداقت رابطه وجود دارد )سطح معنی داری 0/002 و همبس

0/269(، اما در گروه جدا شده از همسر چنين رابطه ای ديده نمی شود.
همچنين در گروه افراد دارای زندگی عادی و نيز افراد جدا شده از همسر 

ميان عشق رمانتيک و ارزش اخالقی گذشت رابطه ای ديده نشده است.
ــک و ارزش اخالقی  ــادی ميان عشق رمانتي ــی ع ــروه دارای زندگ در گ
ــی داری 0/000 و ضريب  ــود دارد )سطح معن ــه وج ــئوليت پذيری رابط مس
همبستگی پيرسون 0/020(، اما در گروه جدا شده از همسر رابطه ای ميان دو 

متغير مذكور ديده نشده است.
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عشق  معيارهای  براساس  همسر  انتخاب  ميان  تحقيق،  نتايج  براساس 
افراد دارای  با تحمل مشکالت در  رمانتيک و تحقق ارزش های زوجيت، 
معنی داری  )سطح  دارد  وجود  مستقيم  رابطه  زناشويی  زندگی  از  رضايت 
0/000 و ضريب همبستگی پيرسون 0/189(، در حالی كه اين رابطه در ميان 
افراد جداشده از همسر وجود ندارد. همچنين در گروه افراد دارای رضايت 
از زندگی زناشويی، ميان انتخاب همسر بر اساس عشق رمانتيک و تحقق 
ارزش زوجيت نجابت رابطه معنی دار مستقيمی وجود دارد. )سطح معناداری 
0/000 و ضريب همبستگی پيرسون 0/057(، اما در گروه جدا شده از همسر 

ميان دو متغير مذكور رابطه ای ديده نشده است.
بر اساس نتايج تحقيق، در هيچيک از دو گروه ميان عشق رمانتيک و دو 

ارزش اخالقی همدلی و اعتماد رابطه معنی داری ديده نشده است. 
بر اساس نتايج، ميان عشق رمانتيک و ارزش اخالقی پذيرش در گروه 
اول رابطه معنی داری ديده شده است )سطح معنی داری 0/001 و ضريب 
همبستگی پيرسون 0/251(. در حالی كه در گروه جدا شده از همسر اين 
رابطه وجود ندارد. اين امر حاكي است كه زوجين جدا شده از همسر با 
وجود استفاده از عشق رمانتيک در انتخاب خود، به دليل ناديده گرفتن ساير 
ابعاد شخصيت يکديگر، پس از مدتی نتوانسته اند خصوصيات يکديگر را 

پذيرا شوند. 
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انتخاب همسر  ميان  نشان می دهد در هر دو گروه  آماری  بررسی های 
رابطه  زندگی  در  لذت  زوجيت  ارزش  تحقق  و  رمانتيک  عشق  براساس 
معنی داری وجود دارد، ولی در گروه دارای زندگی رضايت بخش ضريب 
ضريب  و  داری0/001  معنی  سطح  اول:  )گروه  است  باالتر  همبستگی 
همبستگی پيرسون  0/426- ، گروه دوم: سطح معنی داری0/000 و ضريب 

همبستگی پيرسون 0/257(.
اخالقی  ارزش  و  رمانتيک  ميان عشق  آمده،  دست  به  نتايج  اساس  بر 

احترام در هيچيک از دو گروه رابطه معنی داری ديده نشده است.
بررسی ها نشان می دهد كه قوی ترين رابطه معنی دار ميان انتخاب همسر 
از همسر  افراد جدا شده  بين  در  رمانتيک وكشش جنسی  براساس عشق 
پيرسون  معنی داری 0/000 و ضريب همبستگی  است)سطح  داشته  وجود 
0/720(. اين در حالی است كه در گروه دارای زندگی عادی نيز ميان عشق 
رمانتيک و كشش جنسی رابطه معنی دار وجود دارد )سطح معنی داری 0/005 
و ضريب همبستگی پيرسون 0/210(.  با توجه به اين نتايج،ضريب همبستگی 
كشش جنسی و عشق رمانتيک در ميان افراد جدا شده از همسر نزديک به 
چهار برابر گروهی است كه زندگی خانوادگی موفقيت آميزی دارند. يافته ها 
نشان می دهد، در افراد جداشده از همسر كشش جنسی با عشق رمانتيک 
رابطه قوی داشته است. در مقابل، براساس نتيجه آزمون پيرسون  در گروه 
افراد دارای زندگی عادی، ميان دو متغير انتخاب براساس عشق رمانتيک و 
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ارزش زوجيت تمکين رابطه معنی داری وجود دارد )سطح معنی دار 0/000 و 
ضريب همبستگی پيرسون 0/325(، در حالي كه در گروه جدا شده از همسر، 

ميان دو متغير مذكور رابطه ای ديده نشده است. 
ــروه دارای زندگی عادی، ميان عشق  ــج به دست آمده، در گ مطابق نتاي
ــود دارد )سطح  ــه معنی دار وج ــی وفاداری رابط ــک و ارزش اخالق رمانتي
ــون 0/358(، در حالی كه در  ــتگی پيرس ــی داری 0/000 و ضريب همبس معن
گروه جدا شده از همسر ميان اين دو متغير رابطه ای ديده نشده است، يعنی 
در گروه با زندگی خانوادگی رضايت بخش، عنصر تمکين و وفاداری با عشق 
رمانتيک همبودی داشته و مقادير آن به نسبت باالست، اين در حالی است كه 

در گروه دوم چنين رابطه ای ديده نشده است.
ــده از  ــق حاكي است، در ميان افراد جدا ش ــوع يافته های تحقي در مجم
ــر عشق رمانتيک قوی ترين همبستگی را با كشش جنسی داشته است،  همس
ــويی رضايت بخش عشق رمانتيک  در حالی كه بين افراد دارای زندگی زناش
ــی، صداقت،  ــد خوش  اخالق ــی زوجيت مانن ــای اخالق ــتر ارزش ه در بس
ــئوليت پذيری، تحمل مشکالت، نجابت، پذيرش، لذت، كشش جنسی،  مس

تمکين و وفاداری جريان دارد.
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7- بحث و نتیجه گیری
نيز،  شده  تنظيم  ازدواج های  در  حتی  ديرباز،  از  ما  فرهنگ  در  گرچه 
همواره عشق وجود داشته است،1 اما پديده  عشق رمانتيک به عنوان تعريفی 
به  و  افراد  ميان  روابط  در  جديدی  نسبت  به  مفهوم  عشق،  از  فردگرايانه 
خصوص در ميان جوانان است. به نظر مي رسد اهميت يافتن اين موضوع در 
اشاعه »فرهنگ مدرن« ريشه دارد. در تحقيق حاضر برای بررسی مفهوم عشق 
رمانتيک از سه نظريه نمونه ايده آلی ناآگاه كارل يونگ، نظريه قصه عشق 

استرنبرگ و نيز نظريه يافتن نيمه گمشده هندريکس استفاده شد.
در تبيين ارزش های زوجيت از نظريه گولستون و گلدبرگ استفاده شد، 
ــی، از 8 ارزش اخالقی ديگر همچون نجابت و  ــا با توجه به فرهنگ بوم ام
ــه در فرهنگ ايرانی  ــای عام اخالقی بوده و ريش ــن كه بيشتر ارزش ه تمکي
ــای فرهنگ بومی با  ــد. تلفيق ارزش ه ــد بهره برده ش ــوق اسالمی دارن حق
ــه نتايج تحقيقات  ــوط به ارزش های زوجيت ملهم از مقايس نظريه های مرب
خارجی با تحقيقات داخلی بوده است. در اين تحقيق، براساس نتايج تحليل 
ــی فرضيه وجود سه سنخ از ارزش های زوجيت يعني ميزان اخالقی يا  عامل

فردگرايانه ولذت طلبانه بودن تاييد شد.

1- شواهد آن را می توان در  منابع فرهنگی مانند ادبيات ايران، تاريخ اجتماعی ايران، سفرنامه ها 
و فرهنگ عامه مالحظه كرد.
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براي بررسی عشق و ارزش های زوجيت، درتحقيقات خارج از كشور 
بيشتر به ارتباط ميان جنسيت و يا روابط جنسی و عشق رمانتيک پرداخته 
شده است. در حالی كه تحقيقات داخلی همواره عشق را به عنوان پديده ای 
ارزشی قلمداد كرده اند. بر اين اساس در اين مقاله روابط جنسی نيز به عنوان 

بخشی از ارزش های زوجيت مطرح شده است. 
برای نمونه اكرم صادقی فر در تحقيق خود با فرض تغيير عشق در طول 
زندگی زناشويی، به اين نتيجه می رسد كه برخی مسائل مانند عدم انطباق 
همسر با ايده آل ذهنی، برآورده نشدن توقعات و نيازها، عدم پذيرش طرف 
مقابل، عدم امکان گفت وگوی صادقانه و مشکالت مالی باعث تغيير رابطه 
عاشقانه ميان زوجين و كم رنگ تر شدن اين احساسات ميان زوجين می شود. 
ساير تحقيقات نيز مؤيد اين مسئله است. هرچند در تحقيق صادقی فر برای 
بررسی تأثير عشق در برخی ارزش های اخالقی تالش هايی شده بود، اما  اين 
مقاله با تفکيک ارزش های اخالقی و جداسازی آن ها از ساير مسائل مانند 
مشکالت اقتصادی بر تأثير انتخاب عاشقانه در تحقق ارزش های زوجيت 
در چارچوب خانواده متمركز شد. يافته های تحقيق نشان می دهد تشکيل 

خانواده و استمرار آن با تحقق ارزش های زوجيت پيوندی بنيادی ندارد.
يافته های تحقيق مؤيد تأثير تعيين كننده ارزش های زوجيت در پايداری 
خانواده و رضايت از زندگی خانوادگی است. اين يافته در تحقيقات ديگر 
نيز تأييد شده است. نتايج يافته هاي نشان داد كه مؤلفه های اخالقي سبب 
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رضايت از زندگی زناشويی می شوند، ارزش هايی كه رعايت آن ها از سوی 
زوجين باعث رضايت آن ها از زندگی مشترك واستمرار زندگی خانوادگی 

می شود. 
بر اساس يافته های تحقيق حاضر در گروه افراد دارای رضايت از زندگی 
ــويی  ــق ارزش های عقليـ  عاطفي زناش ــق رمانتيک با تحق ــويی، عش زناش
ــده از همسر ديده  ــويی دارند، در حالی كه اين نتيجه در گروه جدا ش همس
نمی شود. علی رغم وجود عنصر عشق رمانتيک در انتخاب همسر ميان گروهی 
كه درگير طالق شده اند، محقق نشدن ارزش های عقليـ  عاطفي زوجيت در 
ــان می دهد. درمجموع، وجود رابطه مثبت ميان  ــان آن ها بيشتر خود را نش مي
استفاده از عشق رمانتيک در همسرگزينی همراه با تحقق ارزش های زوجيت 
ــده است. در گروه  ــراد دارای زندگی خانوادگی رضايت بخش تأييد ش در اف
دوم )مطلقه( وضعيت  متفاوت است. در ميان اين پاسخ گويان، هر چه فردی 
ــر در نظر  بيشتر جنبه هاي مادي و غريزي عشق رمانتيک را در انتخاب همس
ــويی ديگر را محقق سازد و  گيرد، ممکن است كمتر  بتواند ارزش های زناش
ــذا احتمال مواجه با طالق بيشتر است. ممکن است گروه دوم )مطلقه( در  ل
انتخاب همسر بيشتر به وجه جنسی و تمايل فيزيکی و مادي يا غريزي عشق 
رمانتيک توجه داشته اند كه چنين انتخابی در نهايت منجر به جدايی از همسر 
ــی غريزي و مادي كه درجه  ــده است )درگروه دوم به ارزش های زوجيت ش
فردگرايی بيشتری دارند مانند لذت و كشش جنسی بيشتر توجه شده است(. 
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البته اين موضوع نيازمند بررسی بيشتر در ساير تحقيقات می باشد.
آنچه اهميت دارد اين است كه استفاده از معيارهای فردی مانند عشق 
در ازدواج نيز بايد از يک سو باخودآگاهی فردی و نوعی شناخت كامل 
عقلي و فطري نسبت به خود و انتظارات خود و از سوی ديگر در ارتباط 
اين طريق می توان تحقق  از  با ارزش های اخالقی زوجيت صورت گيرد. 
ارزش های زوجيت و در نتيجه رضايت اززندگی خانوادگی را انتظار داشت.
به نظر می رسد با توجه به جريان فرهنگی و سبک زندگي رايج و غالب 
در جامعه جديد جهاني، رسوخ نوعی فردگرايی و به دنبال آن عشق رمانتيک 
ـ  جوانان  از  بخش چشمگيري  ميان  در  به خصوص  ـ  همسر  انتخاب  در 
و  اخالقی  اصول  كارگيری  به  با  می توان  اين حال  با  است.  اجتناب ناپذير 
ارزشی كه ريشه در دين و فرهنگ جامعه ها دارند، به ارزش های اخالقی 
زوجيت ـ به عنوان هدف نهايی و عامل حفظ روابط زوجيت و به دنبال آن 
خانواده ـ توجه كرد؛ چنان كه خداوند در قرآن كريم نيز ازدواج با كسانی كه 
قبل از ازدواج دوستی های غيرشرعی داشته اند را نهی فرموده و همچنين در 
ازدواج، زنان پاك را شايسته مردان پاك و زنان ناپاك را شايسته مردان ناپاك 
می داند: »زنان بدكار و ناپاك شايسته مردانی بدين وصف اند و مردان زشتکار 
و ناپاك نيز شايسته زنانی بدين صفت اند و )بالعکس( زنان پاكيزه نيکو اليق 
مردانی چنين و مردان پاكيزه نيکو اليق زنانی همين گونه اند، و اين پاكيزگان 
از سخنان بهتانی كه ناپاكان درباره آنان گويند منزه اند و بر ايشان آمرزش و 
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رزق نيکوست« )نور: 26(. همچنين خداوند در آيه 21 سوره روم مودت و 
رحمت بين زوجين را از نشانه های الهی برمی شمرد. در واقع مطابق وعده 
الهی، ازدواج ضمن آرام كردن امواج ملتهب شهوانی باعث ايجاد آرامش و 
مودت و رحمت بين زوجين می شود كه اين همان هديه خاص خداوند به 
ايشان است: »و از آيات او اين است كه برای شما از جنس خودتان همسرانی 
آفريد تا به واسطه ی آن ها آرامش بيابيد و ميان شما دوستی و محبت قرار داد، 
همانا در اين امر نشانه هايی برای گروهی كه تفکر كنند وجود دارد« )روم: 21(.
ــق در سياستگذاری ها و  ــج اين تحقي ــود از نتاي ــان پيشنهاد مي ش در پاي
ــورای عالی انقالب فرهنگی  ــه در نهادهايی همچون ش ــی ك برنامه ريزی هاي
ــواده صورت  ــان و خان ــورد ازدواج جوان ــان در م و وزارت ورزش و جوان
ــی كه برای فرهنگ سازی به خصوص انطباق  می گيرد و نيز همچنين اقدامات
ــدرن، كه به صورت  ــی با عناصر فرهنگ م ــت فرهنگ ايرانی- اسالم درس
ــوند، استفاده شود. سياست گذاري كه  اجتناب ناپذيری وارد فرهنگ ما می ش
مبنای آن بر توجه به چند بعدی بودن ارزش های اخالقی زوجيت از يک سو 

و حضور عناصری از عشق در ازدواج از سوی ديگر داللت می كند.
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قرآن كريم ×
تبريزی، منصوره. رضايت از رابطه زناشويی از رهگذر كنش اخالقی )باتأكيد برجامعه  ×

زنان(، )دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی(، )1387-88(.
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تفاعالت النساء والفتیات االجتماعیة تجاه الحجاب 
وعالقته  باستخدام اإلنترنت واألقمار الصناعیة

امير رستكار خالد، ميثم محمدي، سحر نقي پور ايوكي

المقطف
يهدف هذا المقال الستعراض الحجاب كتفاعل وفقا لنظرية ويبر يوفر،  فی اطار4 
أنواع من أساليب التفاعل. وقد حدثت اليوم، وخاصة في ظل تأثير اإلنترنت والمحطات 
التلفزيونية الفضائية، بعض التغييرات فی الموقف التقليدي تجاه الحجاب. وفقا لذلك، فإن 
السؤال الرئيسي الذی يطرح نفسه فی هذاالبحث هو: إذا كانت النساء والفتيات قد تأثّرت 
بهذه التغيرات، فعلی أّی نوع من أساليب التفاعل االجتماعي يستند دافعهن الرئيسي في 
رفض الحجاب أو قبوله وفقا لنظرية ويبر؟ تم اختيار دراسة السكان من النساء والفتيات 
الالتي يعشن في طهران )2، 10، 18(، الذي يضم 358 الموضوعات البحثية باستخدام 
العينة الطبقية. تبين النتائج أن الحجاب اسلوب التفاعل االجتماعي األهم التي تؤثر علی 
اعتبار الحجاب، هو التفاعل القيمی الدينی واألسلوب المؤثر فی الرفض هو االتفاعل لقيمی 
العلمانی. أظهرت النتائج أيضا أن الستخدام األقمار الصناعية واإلنترنت  تأثير علی اسلوب 
التفاعل القيمی) دينيا كان أو علمانيا(؛ حيث  أن الزيادة فی ساعات الترفيه، واألنشطة فی 

الفضائيات تؤّدی  إلی انخفاض التفاعل الديني وارتفاع التفاعل العلمانية تجاه الحجاب.
المفردات االساسیه

   الحجاب الجائز، اسلوب الحياة، التفاعالت االجتماعية، األقمار الصناعية، اإلنترنت  
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مطالعة مقیاس و کیفیت االستخدام من شبکات القمر 
الصناعیة الناطق باالغة الفارسیة  و العالقات االسریة فى 

بین أهالي المدینة بالطهران
مسعود كلچين، ايوب سخايي، عليرضا افشاني

المقطف
فی هذه الدراسة، دارس العالغة للكميّت و كيفيّت استخدام من الفضائيات الناطقة 
بالفارسية والعالقات االسرية فی بين أهالی المدينة بالطهران مع استخدام آراء الذرع و 
الممرمقة والتعلم االجتماعية، و االمبرياليه الثقافية. و هذه الدراسة تكون من الدراسات 
النساء  من  متكون 384  المنحنی  مع  اعّدادی  بطريقة  تتحقق  الذی  المقارنة  و  التضامن 
المحصنات، خمس المنطقات بمدينة الطهران )17،13،9،5،1،( بطريقة المنحنی العنقودية 
فی عّدة المراحل. يكشف نتائج الّدراسة الحالية للعالقات االسرية و زوايائه )العالقات 
بين  العالقات  الزوجيه( فی مؤشرة  الحياة  الثقة  و  الوالدين  بين  العالقة  الزوجية،  للحياة 
الوالدين واألوالد و العالقات للحياة الزوجية، يوجد الموقف الوسيط. ولكن يوجد الظروف 
بيّن العالقة بين استخدام من الفضائيات مع  الثقة للحياة الزوجية.  غير جيّد فی مؤشرة 
العالقات االسرية و زواياها اّن األسرة التی لم يستخدم هذه الفضائيات فی القياس مع 
األسرة التی استخدم هذه فضائيات. لديهم أحسن العالقات االسرية طبعا. و فی الختام 
الصناعية  القمر  فضائيات  من  االستخدام«  »كيفيت  و  االستخدام«  »كميت  متغيران  كال 
تداّلن 26% من التقّلبات العقاالت االسرية بنا علی ذلك ان قال: مهما يكون استخدام من 
الفضائيات أكثر فأكثر وكّلما استخدم االسرة البرمجة للفضائيات متواصال، غاية الصالت 
االسرية عاما و ايضا غاية العالقات بين الوالدين واالوالد و العالقات للحياة الزوجية و 

الثقة الحياة الزوجية، سيكون اقال لهم.
المفرات االساسیه

 العالقات االسرية، العالقات للحياة الزوجية، العالقات بين الوالدين واالوالد والثّقة الحياة الزوجية.



فصلیة المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأة و االسرة 

288

14
33

عام
ف 

صي
/ ال

56
دد

لع
ر/ ا

عش
ع 

راب
ة ال

سن
ال

العناصر االجتماعیة المؤثرة للطالق العاطفى بین العوائل 
فى طهران

ستار بروين، مريم داودی، فريبرز محمدی

المقتطف
الورقه هذه محاولة لدراسة قضية الطالق العاطفی و عناصر االجتماعية التی تؤثر فيها 
فی مدينة الطهران. المجموعة االحصائية لهذه الدراسة هی جميع العائالت الساكنه فی 
مدينة الطهران و تساوی حجم العينة خمسمئة شخصًا. اسلوب الدراسة يتّم فی المرحلتين، 
االولی العنقوية و الثانی عشوائية. و االطار النظری لهذه الدراسة هی نظرية الوظيفی/البنائی 
. و الفرض النظری الذی تبتنی عليها الدراسة هو أنَّ اضطراب توازن فی بناء العائلة و تغيير 

قی وظائفها المرتكز عليها يعتبر االساس الرئيسی للطالق العاطفی. 
اسلوب الدارسة هو التقييم و تحصی المعلومات من خالل االستمارات التی حصلنا 
العائله نفسها، و بناء  عيها فی اثناء الدراسة. نتائج الدراسة تشير الی أنَّ المتغيرات فی 
السلطة فيها و رأسمال االجتماعی لها، تحظی  من اكثر داللة احصائية و مدی الطالق 
العاطفی. و كذلك نتائج .. تدل علی أنَّ المتغيرات المستقلة الدراسة تبين تقريبا 0/665 من 
الفوارق  و تغييرات فی مجال الطالق العاطفی. نتائج الدراسة تدل علی أنُّ كلما اضطرب 
التوازن فی  نظام العائلة بسبب شرائط الداخلية و الخارجية؛ المؤثرات الوظيفية كالراسمال 
االجتماعی فی داخل العائله، و النظم الموجود فيها ، و بنية السلطة و ....،  تواجه مضالَق 

من شأنها أن يفضی الی الطالق العاطفی. 
المفردات األساسیه

 الطالق العاطفی، الوظيفية، الرأسمال االجتماعی، التدين.
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دراسة االختالفات بین الجنسین في عواقب النفسیة- 
االجتماعیة للعقم بین المراجعین إلى معهد العقم في 

مدینة یزد
محمد اسماعيل رياحي، الهام زارع زاده 

المقطف
العقم كظاهرة ذات الطبيعة البيولوجية لها أبعاد نفسية و اجتماعية في نفس الوقت. لهذا 
يتوقع منها ظهور نتائج نفسية و اجتماعية بعد تمييز مرض العقم. تهدف هذه الدراسة إلي 
أن تدرس بعض النتائج النفسية و االجتماعية السلبية بين فئة عقيمة من الرجال و النساء 
في مدينة يزد كما تهدف أن تعيّن االختالفات بين الجنسيين في هذا المجال. هذه الدراسة 
الفئة  المسح. هذه  بأسلوب  استعانت  كما  المعلومات  لجمع  والمقابلة  االستطالع  وّظفت 
تشمل 360 زوجا عقيما الذين أحيلوا إلي مركز العقم في مدينة يزد و انتخبوا بأسلوب 
عشوائي. نتائج الدراسة تشير إلي أن هناك ليس اختالفات عميقة بين الجنسين في ابالغ 
النتائج السلبية للعقم بين الرجال و النساء. مع هذا هناك اختالفات عميقة بين الرجال و 
النساء في المواحهة مع عار العقم و مقدار العزلة الناتجة عن العقم و نوع تصور كل شخص 

عن نفسه بسبب العقم و التصور عن نوع حكم الشخصيات الكبار علي نفسه.
الکلمات األساسیة 

 االختالف بين الجنسين، العقم، نتايج نفسية- اجتماعية للعقم، تمييز، العار.
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دراسة سوسیولوجیة حول الشعور بالسعادةبین الطالبات
اإلیرانیات المتزوجات

فاطمة جميلي كهنه شهري، مهناز رنجبر

المقتطف
لدي مراجعتنا اآلراء وتقارير البحوث حول الشعور بالسعادة و الزواج داخل البالد 
قومية  ونزعات  الموضوع  في  تعقيدات  تبين وجود  تناقضات  بعض  نواجه  و خارجها، 
لبعض النسويين الليبراليين و نزعات الوضعيين البحت في اختبار و فرض النظريات غير 
المحلية علي الواقع اإلجتماعي؛ مع أن أكثر الدراسات تختص بالمجال السيكولوجي. فمن 
أجل توطين الموضوع و بعبارة أخري لغرض استكشاف حدود المفاهيم وتحديد تالؤم 
تلك المقوالت مع الواقع االجتماعي لمجتمعنا والذي يستلزم اجتياز مسار استكشاف 
نفس  برأي  بالسعادة  الشعور  حول  أعمق  و  أدق  بدراسة  البحث  هذا  يهتّم  الفرضيات، 
ـُخذ المنهج النموذجي لهذا البحث  المجيبات المتزوجات وذلك عبر نزعة سوسيولوجية. ات
من نظرية الشعور بالسعادة متجهًا إلي منهج إستراوس و كوربين تحت عنوان نظرية إعادة 
البحث. فعلي ذلك؛ تم اختيار نموذج التحليل المقارن باستخدام أخذ العينات النظرية و 
تحديد اإلطار وفقًا للتشبع النظري لوجهة نظر 22 طالبة متزوجة عبر المقابلة االستقصائية و 
المقابلة شبه القياسية. ونتائج البحث تدّل علي أن الحكم العام الذي أعلنته »جسي برنارد« 
بأن الزواج يؤدي إلي عدم الشعور بالسعادة في النساء أكثر من العزوبة، يواجه هذا الحكم 
في تحديات وتناقضات بالنظر إلي دراستنا هذه. كذلك في عملية استكشاف الفرضيات 
في النماذج، تم الحصول علي أن ازدواجية رأي الزوج و تصرفاتهتؤثر كعامل مستقل سلبي 
و بشكل قوي علي شعور النساء بالسعادة و لها تأثيرها المباشر علي تظاهرهن بالسعادة. ثّم 
استكشفنا عالقة إيجابية بين الشعور بالسعادة و بين الزواج التركيبي و المتجانس و عالقة 

سلبية بينهذا الشعور و بين الزواج باألشكال الحديثة.
المفردات االساسیه

الشعور بالسعادة، نظرية إعادة البحث، التحليل المقارن المستمر، ازدواجية الرأي والتصرف، 
التظاهر   بالسعادة.
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العالقة بین الحب الرومانسى و تحقق القیم الزوجیة
ابوتراب طالبی، سيمين ويسی

المقطف
يهدف هذا المقال الی دراسة العالقة بين الحب الرومانسي )العاطفی( و تحقق القيم 
العالمية  الحب  لغة  نظرية  الرومانسي  الحب  ظاهرة  تناول  فی  اعتمادنا  قد  و  الزوجية. 
لهندريكس و نظرية سترنبرج و تم جمع البيانات بطريقة البحث االستقصائي في مجتمع 
إحصائي في طهران شمل 180فردآ ممن يعيشون حياة زوجية طبيعية و120فردآ من 
مراجعي محاكم اآلسرة في طهران ممن كانت قد آغلقت ملفات طالقهم في عام 2010 م. 
و تشير المعطيات إلی آن اآلزواج الذين آوشكت حياتهم الزوجية علی الطالق كانت لهم 
تجربة حب الرومانسی دفعهم لإلقدام علی الزواج لكن حياتهم و اجهت مشاكل الحقٰآ و 
بالتالي يمكن القول ان الحب الرومانسي اليضمن حياة ناجحة. و في الحصيلة و علی  ضوء 
معطيات البحث يمكننا القول انه كان هناك آشد الترابط بين الحب الرومانسي و الدوافع 
الجنسية لدي اآلزواج المنفصلين  بينما الحب الرومانسي لدی اصحاب الحياة الزوجية 
المرضية يسير علی أرضية من القيم اآلخالقية الزوجية مثل طيبة الخلق و الصدق و الشعور 
بالمسؤوليةو تحمل المشاكل و النبل و القبول و اللذة و الجاذبيات الجنسية و الطاعة و 
الوفاء. و علی اساس معطيات هذا البحث يبدو آن توفيقآ مناسبآ بين المشاعر و العواطف و 
الوعی تجاه الذات و إتباعهما بالمباد ی اآلخالقية يمكننا منٰ إيجاد مزيج متوازن و متناسق 

من العقل و المشاعر و العاطفة و تحقيق زيجات ناجحة في المجتمع.
المفرادت االساسیه

القيم الزوجية، الحب الرومانسي، اختيار الزوج، األسرة،  الطالق.
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 The Relationship between Romantic Love and the

Attainment of Marital Values

Abotorab talebi, simin veici

Abstract

The paper aims to study the relationship between romantic love and 

marital values. Romantic love was defined according to Hendriks’ the-

ory of universal language of love and love triangle theory of Sternberg. 

Data were gathered through surveys. The sample comprised the couples 

living in Tehran. 180 of them had normal marital lives and 120 of them 

were those couples who had got divorced in the first half of the year 

1389. The results showed that romantic love before marriage was still 

important for those couples who now were going to divorce. Therefore, 

it can be said that romantic love cannot guarantee a happy life. In sum, 

the findings indicate that among the divorced group, romantic love had 

the most significant correlation with sexual chemistry, while in couples 

having a successful marriage, romantic love was correlated with the 

following marital moral values: good behavior, honesty, responsibil-

ity, tolerating the problems, chastity, acceptance, enjoyment, chemistry, 

deference, loyalty. According to these findings, it seems that combi-

nation of feelings and affections, self-consciousness along with moral 

values can ensure a balanced mixture of wisdom and emotion and lead 

to successful marriages in society.

 

Key words

 marital values, romantic love, spouse selection, family, divorce.
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 Sociological Study of Happiness among

Married Female Students

Fatemeh Jamili Kohneshahri ,Mahnaz Ranjbar

Abstract

Reviewing domestic and foreign views and research reports about happiness 

and being married, we would confront some contradictions implicate the com-

plexity of the issue and ethnic biases among some of liberal feminists in addi-

tion of some positivist approaches in testing and imposing non-expatriate theo-

ries on social facts. Majority of these studies devoted to the field of psychology. 
This study is going to explorepersonal views of married women toward happi-

ness phenomenon with a sociological approach in order to localizing the find-

ings or detecting conceptual limits whichin the other words is the exploration 

ofadaptation range of different related elements with our social facts. This pro-

cess requires proposing some suitable hypothesis. Our paradigm or model for 

studying the happiness phenomena is driven from Straus and Corbin method 

called “Grounded Theory”. In this regard we have compared the views of 22 
female married students using theoretical sampling and theoretical saturation 

plus doing some deep and semi-standard interviews. The findings show that 
the generalization of Jessi Bernard’s hypothesis which states that being married 

would lead more to unhappiness among womenin compare of being singlehas 

been challenged seriously in our given sample. Also in the process of proposing 

the hypothesis in the samples, duality of husband’s attitude and practice - as 

the independent variable-would have a negative and strong effect on women’s 

happiness and would also have a direct effect on their pretended happiness. 

Also there has been a positive correlation between mixed and traditional mar-

riage and the feeling of happiness among women, while the correlation between 

women’s happiness and modern marriage has been shownas negative. 

Key Words

Happiness, Grounded theory, Constant comparison analysis, Duality of 

attitude and practice, Pretended happiness.
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A study on the gender differences in psycho-social 

consequences of infertility:

Infertile couples using Yazd’ Infertility Center services

Mohammad Esmaeil Riahi , Elham Zarezade Mehrizi 

Abstract

Infertility is a twofold phenomenon: biological as well as psycho-so-

cial. Therefore, following the infertility diagnosis by others, one might 

anticipate the psycho-social consequences. The present study seeks to 

examine some of the psycho-social consequences of infertility among a 

sample of infertile men and women in Yazd and also explain gender dif-

ferences in this regard. The study is conducted via survey method; and 

data has been collected through questionnaire. The subjects of the study 

were 360 men and women who have been referred to Yazd’ Infertility 

Center and selected by means of simple random sampling method. The 

results of the study show that no significant gender differences were ob-

served in the negative consequences of infertility among infertile men 

and women. However, there were significant gender differences in such 

variables as; coping styles with infertility-related stigma, isolation 

caused by infertility, self-image due to infertility, and perceiving 

Important Others’ view concerning him/herself. 

Keywords

 Gender differences, infertility, psycho-social consequences of infertil-

ity, labeling, stigma.
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 Sociological factors influencing emotional divorce in

Tehran

Sattar parvin, Maryam davoodi, Fariborz mohamadi

Abstract

The present article is to study emotional divorce among families in 

Tehran. The first method research is survey. The study’s theoretical 

framework is built upon functional /structural theory (it’s affects on 

family). A sample of 500 families drawn in Tehran city was targeted 

in a questionnaire survey. The results of survey show that emotional 

divorce among families in Tehran is low so that 7 percent of families 

have hard emotional divorce. Other findings display  between variables 

as the power structure in family, job burnout, homogamy, and religios-

ity, physical/mental health, order inside family, social capital of family 

satisfaction in sexual issues and  emotional divorce  is significant sta-

tistical relation. The Correlation of these variables except job burnout 

is negative. The results of regression analysis shows independent valu-

ables explain 0.65 percent from variation of dependent valuable. 

Keywords

 emotional divorce, functionalism, order inside family, social capital of 

family, religiosity.
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Studying  relationship rate and kind use of Persian-

 language satellite networks and family relationships

among tehrani citizens

Masoud golchin, Ayoub sakhaei, Alireza afshani

Abstract

In this research relationship between rate and kind use of Persian-language satel-

lite networks and family relationships among tehrani citizens using of  cultivation 

and agenda setting, social learning and cultural amperialism have been considered. 

This research is kind of correlational and comparative  researches that was done by 

survey method with sample of 384married woman related to 5 regions of Tehran 

city including (1-5-9-13-17) within multi-step cluster sampling method. Results of 

present research show that there is almost average condition about family relation-

ships and its dimensions such as marital relationships,parents and childrens relation-

ships and marital trust in index of parents and childrens relationships and marital 

relationships.but in field of marital trust index .there is undesirable condition.also 

relationship between kind of satellite networks use and family relationships and its 

dimensions show that families who don’t use of satellite networks by far have better 

family interactions in comparison with families who watch satellite networks and 

finally two variables including rate use and kind use of satellite networks determine 

26 persent of family  relationshipschanges.therefore we can say if rate use of satel-

lite networks is higher and families yse satellite networks programs more regularly 

ingeneral desirability of family relationships and parents and childrens relationships 

and marital relationships and their marital trust will be decreased.

Keywords

family relationships, marital relationships,children and parents relationships 

and marital trust.
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 A study of social action styles of the women and girls

 toward veil model and it’s relation with internet and

sputnik consumptions

Amir rastegar khaled, meisam mohammadi,sahar nagipour eivaky

Abstract

This research was done with the aim of investigation of the social action styles 

of 385 persons of the 18-40 years old of women and girls in 2,10 and 18 locals 

of Tehran city related to permitted veil and its relation to internet and sputnik.

The results revealed about In social action, persons on the basis of subjective 

meaning which committed for their action, aim and incentives of action, value 

action with religion and secular components revealed highest and lowest value 

responses in acceptance of the veil and also secular component effect on rejec-

tion of the veil.Furthermore, the instrumental, traditional and affectional ac-

tions were in the next steps respectively.The hypotheses showed the sputnik 

and internet decreased the permitted veils.The kind of sputnik and internet con-

sumption.(entertainment and diversion) decreased the permitted veil, increased 

instrumental and affectional actions and do not effect on the traditional action. 

The effects of sputnik on instrumental,affectional and traditional actions were 

inactive, positive and negative and also internet was inactive on religion and 

secular components affected with all dimensions of sputnik and internet. The 

correlation coefficients between the traditional, religion and affectional actions 

with permitted veil were meaningless, highest (-0.560) and lowest (0.193) val-

ues whereas this correlation for secular and instrumental actions were meaning-

less, highest (0.455) and lowest(0.098) values.

Keywords

permitted veil (hejab jayez), social actions, sputnik , internet, women 

and girls.
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