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هدف این پژوهش مطالعۀ تجارب زیستۀ زنان مطلقۀ شهر ایالم در مورد طالق است .به این منظور از
روش کیفی و رویکرد نظریۀ زمینهای استفاده شد .مشارکت کنندگان در تحقیق عبارتنداز  18تن از
زنان مطلقۀ در شهر ایالم ،خانوادههای آنان که با تکنیک مصاحبۀ عمیق و نیمه استاندارد با آنها گفتگو
شد .تحلیل مصاحبهها ،به شکلگیری مدل پارادایمی با مقوالتی مانند «باور زنان نسبت به مسئلۀ
طالق» ،شرایط علی با مقولۀ «شرایط تنش زا» ،و شرایط میانجی با مقولههایی مانند نبود مهارتهای
ارتباطی بین فردی ،ناهمسان همسری ،فشار هنجاری ،زیست دوگانه» ،شرایط زمینهای با مقولههایی؛
مانند «بستر اقتصادی»« ،بستر فرهنگی» ،کژکارکردی خانوادهها» ،و راهبردهایی مانند «اعتراض به
وضعیت»«،راهبردهای اجباری نزدیکی به شکست»«،مدیریت وضعیت») و پیامدهایی در سطح فردی،
خانوادگی ،اجتماعی منتهی شد .با در نظرگرفتن رابطۀ بین مجموعه مقوالت ،مفهوم دوسوگرایی جامعه
شناختی» که در آن شاهد تناقضات میان هنجار اصلی (هنجارهای برگرفته از سنتها و عصبیتها) و
ضدهنجار فرعی (ارزشهای اجتماعی-فرهنگی مدرن) هستیم ،استخراج شد.

کلیدواژهها :طالق ،نظریۀ زمینهای ،فشار هنجاری ،دوسوگرایی جامعه شناختی ،زنان.
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** این مقاله از طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه ایالم و سازمان بهزیستی استان ایالم استخراج شده است.
مقاله علمی پژوهشی
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مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1
 .1مقدمه و بیان مسئله

بررسی آمار طی سالهای اخیر ،نشان میدهد؛ در فرانسه با جمعیت تقریبی  66میلیون نفر،
در سال ( )2012میالدی ،حدود  133هزار طالق انجام شده است .در آلمان  82میلیونی190 ،
هزار طالق و در انگلیس  60میلیونی هم  144هزار طالق ثبت شده است .در ایران  77میلیونی
در سال ( )1391حدود  150هزار طالق به وقوع پیوسته است (سازمان بهداشت جهانی،
 .)2012آمار و ارقام نشان دهندة این است که در جامعۀ ما نیز ،شمار جدایی روابط زن و شوهر
رو به افزایش است به طوری که ایران به عنوان چهارمین کشور پرطالق دنیا محسوب میشود
(نیکبخت نصرآبادی و همکاران.)1395 ،
براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور ،در سال  94.039 ،1385واقعۀ طالق ثبت شده
است .این آمار در سال  ،1390افزایش قابل توجهی داشته است و به  142.841واقعه میرسد.
رسد .براساس آمار ثبت احوال کشور ،تعداد طالق در سال  ،1393در کل کشور  163.569مورد
بوده است .بهعبارتی بر طبق گزارشات و تحقیقات ،در سال  92به ازای هر پنج مورد ازدواج،
یک مورد طالق ،به ثبت رسیده و در سال  93به ازای هر  4/4مورد ازدواج ،در کشور یک مورد
طالق ،به ثبت رسیده است (زارعان و سدیدپور1396 ،؛ نوابی نژاد و همکاران .)1396 ،باالترین
رقم در تهران با  32.976بوده است که از هر  2/8ازدواج ،یک ازدواج به طالق ختم میشود.
توزیع سنی زوجین در زمان طالق نیز ،قابل بررسی است .طبق گزارشهای آماری ،بیشترین
توزیع سنی زوجین در زمان طالق در سال  ،1393مربوط به سنین  24-20سال در زوجه و
 25-29سال در زوج میباشد .توجه به طول مدت زندگی نیز نشان میدهد که آمار باالی طالق
مربوط به چند سال اول زندگی است و هرچه از سالهای اولیۀ ازدواج بگذرد ،آمار طالق پایین-
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در سال  1392همچنان این افزایش سیر صعودی داشته و تعداد طالق به  155.369واقعه می-

تر میآید .بهطوری که در سال  1393بیشترین آمار طالق یعنی  22.860مورد مربوط به
ازدواجهایی با طول مدت کمتر از یک سال است .این رقم در ازدواجهایی با طول مدت 6-5
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سال به  9028مورد تقلیل می یابد .همچنین نرخ آمار طالق در نقاط شهری و روستایی روندی

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

متفاوت دارد .به طوری که نرخ طالق در نقاط شهری رقم باالتری را نسبت به نقاط روستایی
نشان میدهد (سازمان ثبت احوال کشور.)1393 1،
طی سالهای اخیر با گسترش آسیبهای اجتماعی ،طالق در بسیاری از استانهای کشور
رشد چشمگیری داشته است .یکی از این استانها ،استان ایالم است .تحقیقات نشان می دهد
در استان ایالم ،میزان دوام زندگی مشترک در چند سال اخیر ،کمتر از متوسط کشوری است.
در سال  1391به طور متوسط ،طول مدت زندگی مشترک در کشور  7/6سال بوده که استان
ایالم با میانگین  5/3کمترین طول مدت دوام زندگی تا واقعۀ طالق را در بین استانهای کشور
دارا بوده است (سپیدنامه و قیصریان .)1393 ،همچنین طبق اظهار نظر مدیرکل ثبت احوال در
استان ایالم ،در سال  650 ،1396طالق در دفاتر رسمی به ثبت رسیده است که  3درصد،
نسبت به زمان مشابه سال قبل ،افزایش نشان میدهد .آمارها کاهش  12درصدی ازدواج نسبت
به سال  1395را نشان میدهد همچنین ،استان ایالم بیشترین رشد طالق را در سالهای اخیر

براساس نتایج تحقیق رضایی نسب ( ،)1397از سال  1392تا  1396در استان ایالم3624 ،
واقعۀ طالق ثبت شده است .به تفکیک در سال  619 ،1392واقعه ،در سال  583 ،1393واقعه،
در سال  742 ،1394واقعه ،در سال  824 ،1395واقعه و باالخره در سال  856 ،1396واقعه
طالق به ثبت رسیده است .دادهها از افزایش تعداد طالق در استان ایالم در طی سالهای
یادشده حکایت دارد .بهعبارتی از  17/1درصد در سال  1392به  23/7درصد در سال 1396
افزایش یافته است .این درحالی است که در گذشته طالق برای بسیاری از خانوادهها به ویژه،
زنان یک ننگ اجتماعی محسوب میشد و تحت هر شرایطی زنان مجبور بودند به زندگی
زناشویی خود ادامه دهند .اما بهنظر میرسد امروز زنان حاضر به تحمل شرایط ناخوشایند
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نسبت به دیگر استانها دارد (سایت مهر نیوز.)1396 2،

زندگی زناشویی نیستند و همین امر باعث شده علیرغم پیامدهای روانی ،اجتماعی ،فرهنگی
طالق متقاضی آن باشند .از این رو این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه زنان مطلقه دربارة عوامل

. www.Sabteahval.ir
. www.Mehrnews.com

301

1
2

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1400.12.1.5.1

مؤثر بر طالق در شهر ایالم انجام شده است.
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گزارش های مختلف همچنین نشان دهندة آن است که افزایش میزان طالق ،باعث افزایش
شمار زنان سرپرست خانوار شده و با توجه به نتایج این تحقیقات ،زنان (و بهویژه زنان سرپرست
خانوار) در زمرة آسیبپذیرترین اقشار جامعه قرار میگیرند که خود این امر موجب بروز مسائل
و آسیبهایی در سطح کالن جامعه میشود (صادقی فسایی و ایثاری.)27 :1392 ،
به دلیل کمبود گزارشهای تحقیقاتی در مورد علل و شرایط طالق در شهر ایالم ،ضرورت
پژوهشی با تأکید بر دریافت فرضیه از واقعیت و اکتشاف و دریافت عمیقتر مسئله نمایان می-
گردد .مهمترین منبعی که میتواند به شناخت این پدیده ،کمک کند خود افراد و بهخصوص
زنانی است که درگیر این موضوع بودهاند .در نتیجۀ بررسی عوامل مؤثر بر طالق در زنان شهر
ایالم (که طبق آمارها در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است ،اهمیت زیادی دارد.
همچنین محقق با جستجو در سایتهای علمی مختلف ،به تحقیقی که در شهر ایالم و درک
پدیدة طالق در این شهر و از دید زنان مطلقه باشد ،برخورد نکرد .طالق به عنوان یک مسئلۀ
مناسبات اجتماعی وسیعتر از اهمیت بسزایی برخوردار است .باید این ایده را قبول کرد که
هرچه پژوهش های علمی بیشتری در این زمینه انجام گیرد؛ نتایج آن میتواند برای برنامهریزی
متولیان ،مؤثر و مفید واقع شوند .بهنظر میرسد بررسی عمیق این مسئله میتواند به کمتر
شدن نرخ طالق در شهر ایالم کمک کند.
بدین ترتیب ،پژوهش حاضر طالق را یک کنش اجتماعی معنادار از سوی سوژهای عامل و
پدیدهای چندبعدی در نظر دارد که نمیتوان آن را با نگاهی بیرونی مورد مطالعه و ارزیابی قرار
داد و اینکه زنان مطلقۀ شهر ایالم اساساً علل ،بسترها ،پیامدها و زندگی بعد از طالق یا به
عبارتی دیگر ،جهان اجتماعی خود را چطور میبینند و ارزیابی آنها از این قضیه چیست.

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2023-01-09

اجتماعی به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و نیز دگرگونی در ساختار خانواده و

بنابراین ،درک معنایی و ذهنی زنان درگیر از منظر خود آنها امتیاز اصلی این تحقیق است.
بدین ترتیب ،هدف کلی این تحقیق مطالعهای کیفی از علل ،پیامدها ،سازگاری با تجربۀ طالق و
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همچنین درک معنای طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم میباشد.
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نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

 .2مباني نظری

به منظور تبیـین مسئلۀ طالق در فضای کنونی جامعۀ ایران و به طور خاص جامعۀ ایـالم از
چارچوب مفهومی دورکیم دربارة آنومی استفاده شده است.
آنومی یا آشفتگی اجتماعی

آنومی از جمله ،مسائلی است که مربوط به دوران مدرن است؛ زیرا فرایند مدرنیزاسیون چـه
در بعد فنی و چه در بعد فرهنگی ،موجب آسیب دیدن سـاختار ارزشـی پیشـین شـده اسـت و
انسان مدرن را در فضایی مبهم به خود واگذاشته است .تحمیل سـبکهـای جدیـد زنـدگی بـه
انسانها از جانب رسانهها در قالب تولید مداوم آرزومندی ،نیاز دستیابی به سعادت و خوشبختی
را برای انسان مدرن مبدل به معنایی کرده است که دستیابی به آن مدام به تعویق میافتد.
از دیدگاه جامعه شناسان ،آنومی 1بـه مفهـوم فقـدان اجمـاع در مـورد اهـداف اجتمـاعی،
تدریجی آتوریته و ضابطۀ اخالقی می شود و جامعه ،کنترل اجتماعی خود را از دست مـیدهـد.
هنگامی که جامعه در حال گذار و دگرگونی است ،بسیاری از انسانها دچار سرگردانی میشـوند
و قواعد و ارزشهای جامعه ،برای آنها بیاهمیت و کم ارزش میشود .از سوی دیگـر ،ارزشهـای
جدید و منطبق با شرایط نیز ،هنوز در جامعه جا نیفتاده است .در واقع جامعـه دو سـاخت دارد.
در نتیجه وضعیت نارضایتی اجتماعی پدید میآید که در جریان اقدامات منفی اجتمـاعی نظیـر
طالق ،خودکشی و  ...ظاهر میشود که از نظر آماری قابل سنجش است (رفیع پور-19 :1378 ،
.)18
وجدان جمعی یکی از مهمترین ضمانتهای تحقق اهداف و ارزشهای جامعه است .شـخ
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انتظارات جمعی و الگوی رفتا ر برای اعضای جامعه است .ایـن حالـت منجـر بـه محـو و غیبـت

یا اشخاص می توانند هنجارهای جامعه را تحقیر کنند؛ اما در برابر وجدان جمعـی ،جـز اطاعـت
راهی ندارند .هر چقدر وجدان جمعی قوی باشد ،خشم عمـومی در مقابـل هنجارشـکنی حـادتر
افراد مطلقه را به عنوان مطرودین اجتماعی تلقی نمیکنـد و بـدین ترتیـب ،بـر میـزان طـالق
. Anomy
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است .با ضیف شدن وجدان جمعی ،ارزشهای منفی منتسب به طالق کاهش مییابد و جامعـه،
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افزوده میشود .به عبارت دیگر ،جامعهای که طالق را پدیدهای عادی و طبیعی میداند ،موجـب
رواج آن نیز ،خواهد شد؛ برعکس ،آنجا که طالق منفور ،زشت و ضـدارزش محسـوب مـیشـود،
خواه ناخواه از کمیت آن کاسته میشود (محبی.)1389 ،
تضاد ارزشها از پیامدهای مهم وضعیت آنومی میباشد .مطابق نظریـۀ نوسـازی ،کشـورهای
پیرامونی در فرآیند نوسازی دچار تغییرات فرهنگی میشوند که متـأثر از گـذار از نظـم سـنتی
است .در فرآیند نوسازی ،انشقاق ،گسستگی و تضعیف در بین عوامل همبستۀ اجتماع سنتی بـه
وجود میآید .در این شرایط ،افراد به صورت اتمهایی مجزا به نظر میرسند که به دنبال حداکثر
سود و منفعت فردی و شخصی خود هستند؛ یعنی منافع شخصی بر مصالح جمعی اولویت مـی-
یابد و تغییر در ایدهها و ارزشهای افراد در جهت استیالی سکوالریسم ،مادیگرایی و فردگرایی
صورت میگیرد .این شرایط ،میتواند مخـل نظـم اجتمـاعی و تضـعیف کننـدة وجـود ضـروری
حداقلی از جهتگیریهای جمع گرایانه برای هر جامعه باشد .همزمـان بـا ایـن تحـوالت نـوعی
به سوی فردمحوری و ازدواج ،از حالت نهاد محور به رابطه محور تغییـر مـیکنـد و خـانواده در
تغییرات ساختاری و فرهنگی و در گذر جامعه از نظم سـنتی بـه نظـم مـدرن ،دچـار تغییـرات
چشمگیری میشود ،در این مسیر ناهماهنگی و عدم سـازگاری فـرد و نظـامهـای اجتمـاعی بـا
شرایط در حال تغییر ،زمینهساز مسائل اجتماعی متعددی در حیطۀ نهاد خـانواده مـیشـود .در
همـین راستا ،افزایش طالق به عنوان یک مسئلۀ اجتماعی و نتایج مترتب بـر آن ،قابـل تأمـل و
بررسی است( .مساواتی.)281 :1374 ،
بدین ترتیب ،آنومی در آثار دورکیم مفهومی است که موقعیتها ،وضـعیتهـای نابسـامان و
نامنظم اجتماعی را بیان میکند .این اصطالح همواره بـا دو ویژگـی همـراه اسـت )1 :تغییـرات
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گذار و نابسامانی در نهاد خانواده صورت میگیرد .در نتیجه ،فضای فرهنگی از خانواده محـوری،

ناگهانی منتج از یک بحران غیرطبیعی یا جابهجایی سریع قدرت و ثروت؛  )2وضعیتهای مزمن
و کهنه ،ناشی از پس افتادگی و باقی ماندن در قالبهای فرسودة کهنـه .مفهـوم آنـومی از نظـر
اشتیاقها و داعیههای انسانی به وسیلۀ موانع اجتماعی (سنتهای نادرست) متوقف نشود .طبـق
نظر دورکیم ،در چنین اوضاعی کارکردهای ویژه در تقسیم کار ،به طور کلی تداوم و تقابل مـؤثر
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دورکیم بر این اصل استوار است که ارتباط اجتماعی فقط زمانی کارکرد دارد که امیدها ،آرزوها،

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

بر یکدیگر ندارند .در نتیجه ،درک نظام اجتماعی ،قوانین مشترک و فهم این قوانین از سوی فرد
به مشکل بر میخورد.
پیشینه تجربي

مطالعات مختلف و ارزشمندی در ارتباط با طالق در داخل و خارج انجام گرفته است که
میتوان خالصهای از مهمترین آنها را در جدول شماره  1طرح کرد.
جدول شماره  )1خالصه ادبیات تجربی تحقیق

پژوهشگر

نتایج

رحیمی

1380

بررسی علل طالق در

نداشتن تفاهم اخالقی ،عدم

استان خراسان

تمکین ،مشکالت مالی و

فاتحی زاده

اقتصادی ،اعتیاد ،مداخله
دیگران ،اختالف سنی و
تحصیلی
1384

بررسی تأثیر عوامل
خانوادگی در پایین بودن
آمار طالق در شهرهای
یزد

1384

نگرش جمعیت 65-18

نقش مؤثر عوامل خانوادگی
مانند اعتقادات مذهبی ،مداخله
بزرگان فامیل ،وابستگی زن به
شوهر ،الگوپذیری دختر از مادر،
عدم حمایت خانواده از طالق،
حمایت اقتصادی والدین در
کاهش طالق
رابطۀ مثبت با نگرش به طالق:

ساله ساکن شهر مشهد

تحصیالت دانشگاهی ،تضاد و

و همکاران

بیگوند
بخشی

و

عوامل

کشمکش در خانواده ،تماس با

به

طالق

و

اجتماعی-فرهنگی مؤثر

فرهنگ و جامعه غربی ،افزایش

برآن

انتظارات ازدواج و زناشویی

افزایش پایبندی به مذهب و
سنت ،پیوند با خویشان ،منزلت
و طبقۀ اجتماعی
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رابطۀ منفی با نگرش به طالق:
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سال

عنوان تحقیق

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1
مشکی

و

1390

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

بررسی وضعیت و عوامل
مرتبط با طالق از دیدگاه

همکاران

زوجین مطلقه گناباد

نوابی نژاد و

1396

مطالعه طالق از دیدگاه
فرد مطلقه :یک مطالعه
کیفی پدیدارشناسانه

1397

بسترها و پیامدهای
طالق در شهر رشت :یک
مطالعۀ کیفی
بررسی علل طالق به
شیوة تحلیل روایت در
شهرستان یزد
تبیین فرایند شکل گیری
طالق :یک پژوهش کیفی

همکاران

احمددوست
و همکاران
رضایی

و

1399

همکاران
1399

خجسته
مهر

و

همکاران
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واعظی

1394

دیدگاه زنان مطلقه
پیرامون عوامل مؤثر بر
طالق (مطالعه موردی
زنان مطلقه شهرستان
بانه)

 60/7درصد طالق در  5سال
اول زندگی 63 ،درصد در
مناطق شهری 76 ،درصد از
زوجین دیپلم یا کمتر از دیپلم،
 45درصد زوجین کمتر از 20
سال.
درون مایههای اصلی (عوامل
فردی ،بین فردی ،خانوادگی،
فرهنگی و اجتماعی)
درون مایههای فرعی (ازدواج با
انگیزة نامناسب ،مسائل روانی و
شخصیتی همسر ،عدم مهارت
های ارتباطی مؤثر ،تقابل سنت
و تجدد در نظام خانواده،
همزیستی فرهنگ بومی در
کنار فرهنگ نوین)
ادراک معنایی طالق (رهایی
بخشی طالق ،آخرین چاره
بودن طالق) ،ابعاد معنایی
طالق (معنای اجتماعی ،معنای
شخصی ،معنای جنسیتی)
بسترهای کالن ،تعاملی و خرد
پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی و
شخصی
اعتیاد ،خیانت ،مشکالت
اقتصادی ،اختالالت بالینی ،عدم
بلوغ فکری و عاطفی
شرایط علی (ازدواج نامطلوب،
خشونت ،پیمان شکنی
زناشویی) ،شرایط زمینه
ای(خانواده ناکارآمد ،موقعیت
اقتصادی-اجتماعی ،مشکالت
جنسی) شرایط میانجی (ضعف
راهبردهای مقابله ای زوجین،
عوامل فرا زوجی) ،راهبردها
(انعطاف و ابتکار ،انزوا و
انفعال) ،پیامدها (ننگ مهر
طالق ،تحلیل رفتگی ،رهایی از
استرس ،سبک زندگی جدید)

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم
مارتین

و

2008

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

رابطۀ نگرش به طالق با

افزایش طالق در فارغ
التحصیالن دانشگاهی

رابطه بین سن و انحالل

اختالف سنی زیاد به ویژه
زمانی که زن بزرگتر باشد اثر
معکوس بر ثبات ازدواج خواهد
داشت
تأثیر ناهمسان همسری سنی بر
طالق بهویژه ،زمانی که زن
بزرگتر باشد

تجربۀ زیستۀ زنان
روستایی مطلقه اتیوپی
مطالعهای طولی از علل

طرد اجتماعی

مدارج تحصیلی

پاراشار
لرر

2014

لنگستاد

2015

آبابه

2015

سالوینی و

2015

ازدواج

ناهمسان همسری و
طالق

طالق

ویننگولی
آپوستولو 1و

2018

بررسی علل طالق با
استفاده از رویکرد تحلیل
مضمون

همکاران
کلوبکار
سیمونیک

و
2

نارضایتی از زندگی ،خشونت
زوجین ،نداشتن فرزند ،عدم
رضایت از فرزندان
فقدان سازگاری و حل تعارض
در روابط میان فردی ،الگوهای
رفتاری ناشی از خانواده اصلی،
رفتار و عادات پیش از ازدواج،
غیبت در زندگی مشترک،
وضعیت اجتماعی-اقتصادی
پایین ،وجود مرزهای میان
نسلی میان زوجین

در جدول  ،1خالصه ای از مهمترین ،تحقیقات ارزشمندی که از دهۀ  80تاکنون در زمینۀ
طالق و بر روی جامعل زنان انجام شده ،مشاهده میشود .اما مقالۀ پیشرو از دو جهت دارای
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2016

عوامل مؤثر بر طالق:
مطالعهای کیفی

طالق باال در زنان با تحصیالت
کم

ویژگی نوآورانه است .اول آنکه بیشتر تحقیقات با رویکرد کمی -پوزیتیویستی انجام شدهاند در
حالیکه رویکرد روشی این تحقیق بهصورت کیفی است؛ چرا که پژوهش حاضر طالق را یک

. Apostolou
. Rijavec Klobučar.
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کنش اجتماعی معنادار از سوی سوژهای عامل و همچنین پدیدهای چندبعدی میداند که نمی-

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

توان آن را با نگاهی بیرونی مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد .آنچه در این مطالعه ،حائز اهمیت
میباشد نگاه امیک به این مسئله و اینکه زنان مطلقه شهر ایالم اساساً علل ،بسترها ،پیامدها و
زندگی بعد از طالق یا به عبارتی دیگر ،جهان اجتماعی خود را چطور میبینند و ارزیابی آنها از
این قضیه به چه صورتی است .درک معنایی و ذهنی زنان مطلقۀ شهر ایالم امتیاز اصلی این
تحقیق نسبت به تحقیقات مشابه است .نکتۀ دوم ،انتخاب مکان مورد مطالعه؛ یعنی ،شهر ایالم
میباشد .از دهۀ  80تاکنون ،تحقیقاتی که با رویکرد روشی کیفی انجام گرفتهاند سایر استانها
و شهرها را به عنوان مکان مورد مطالعه انتخاب کردهاند .بدین ترتیب ،خأل تحقیقی در مورد
مسئلۀ طالق در بین زنان شهر ایالم و همچنین استفاده از روش کیفی و رویکرد نظریۀ زمینه-
ای از نکات مورد توجه در تحقیق حاضر میباشد.

در این مطالعه ،از روش کیفی با رویکرد نظریۀ مبنایی یا زمینهای1استفاده شده است.
جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش ،زنان مطلقه در شهر ایالم و همچنین خانوادههای آنان
میباشد .اشباع نظری نیز تعیین کنندة حجم نمونه است .تکنیـکهـای مـورد اسـتفاده در ایـن
تحقیق عبارتند از :مصاحبۀ نیمه استاندارد؛ بررسی اسناد و مدارک .تجزیه و تحلیل از سـه نـوع
کدگذاری تشکیل شده اسـت کـه عبارتنـداز :کدگـذاری بـاز ،کدگـذاری محـوری و کدگـذاری
انتخابی .اعتبار در این تحقیق مبنی بر دقت در انجام تحقیق صورت گرفته اسـت .در تحقیقـات
کیفی توجه به اعتبار تفاسیر است .دیویس و رد )2002(2معتقدنـد کـه واژة دقـت بـه نـوعی بـا
اعتبار ارتباط دارد .اینها درصدد مفهوم سازی مجدد دقت از طریق کشف ذهنیـت ،بازاندیشـی و
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 .3روش تحقیق

کنش متقابل اجتماعی در امر مصاحبه هستند (گل افشانی.)2003 ،
دقت در تحقیقات کیفی به محققان اجازه میدهد که یک موضوع را با عمق زیـاد شـکافته،

1

. Grounded Theory
. Davies & Rodd
3
. Traingulation
2
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داده هایی پر مایه را به دست آورد .این فرایندی است که از آن به عنـوان تثلیـث3یـاد مـیشـود

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

(لیسا2006 ،؛ عباس زاده 1390 ،به نقل از رضایی نسب .)1396 ،اعتبارپذیری به واقعـی بـودن
توصیفها و یافتههای پژوهش اشاره دارد و عبارت است از درجۀ اعتماد به واقعی بودن یافتههـا
برای شرکت کنندگان پژوهش و برای زمینهای کـه این پژوهش در آن انجام شده است؛ به ایـن
معنا که آنچه در یافتهها و نتایج تحقیق از سوی پژوهشگر ذکر میگـردد ،همـانی باشـد کـه در
نظر و پاسخگو بوده است .به منظور رسیدن به ایـن امـر لیـنکلن و کوبـا بـه مـواردی ،همچـون
تماس طوالنی با محیط پژوهش ،مشاهده مسـتمر ،بررسـی از زوایـای مختلـف ،تبـادل نظـر بـا
همتایان ،تحلیل موارد منفی ،کفایت مراجع و کنترل از سوی اعضا اشــاره مـیکننـد (حریـری،
 .)66 :1390اعتبار در این تحقیق با تأسی از نظر دیویس و رد مبنی بر دقت در انجام تحقیق ،و
همچنین کنترل از سوی مشارکت کنندگان ،صورت گرفته است.
برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد(1معـادل اعتبـار و روایـی در تحقیقـات کمـی) در ایـن
پژوهش از ســه تکنیــک متعــارف و مرســوم زیر استفاده شد )1 :کنترل یا اعتباریابی توسط
صحت آن نظر دهند )2 .مقایسههای تحلیلی :در ایـن روش بـه دادههـای خـام رجـوع شـد تـا
ساختبندی نظریـه بـا دادههای خام مقایسه و ارزیابی شود )3 .استفاده از نظرات سه متخص
در حوزة روش تحقیق کیفی بر مراحـل مختلف کدگذاری و مفهوم سازی و استخراج مقوالت.
ویژگي های جمعیتي مشارکت کنندگان
جدول  )2مشخصات مشارکت کنندگان تحقیق
زمان

ردیف

تحصیالت

سن

وضعیت

شغل

اشتغال

همسر

طول
زندگی
مشترک

تعداد
فرزندان

شناخت
برای
ازدواج قبل

1

کارشناسی ارشد

33

کارمند

کارمند

 3سال

 3ماه

. Trust worthines
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عقد
0
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اعضا :در این روش از شرکت کنندگان خواسته شد یافتـههـای کلـی را ارزیـابی کـرده و دربـارة
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نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

3

دکتری

37

کارمند

کارمند

 5سال

0

 1سال

4

کارشناسی

23

آزاد

کارمند

 9ماه

0

 1ماه

5

دیپلم

19

خانه دار

کارمند

 7سال

2

 3ماه

6

فوق دیپلم

20

خانه دار

آزاد

 6ماه

0

 1ماه

7

دبیرستان

23

خانه دار

آزاد

 5سال

1

 6ماه

8

کارشناسی ارشد

28

آزاد

آزاد

 2سال

0

 4ماه

9

کارشناسی

28

کارمند

آزاد

 2سال

0

 2ماه

10

کارشناسی

29

کارمند

آزاد

 1سال

0

 3ماه

11

فوق دیپلم

23

آزاد

کارمند

 1سال

0

 4ماه

12

دیپلم

22

خانه دار

کارمند

 2سال

1

 2ماه

13

دبیرستان

24

خانه دار

آزاد

 7سال

1

 1ماه

14

کارشناسی

24

آزاد

بیکار

 1سال

0

 2ماه

15

کارشناسی ارشد

30

کارمند

آزاد

 4سال

0

 6ماه

16

دیپلم

33

خانه دار

آزاد

 3سال

0

 1ماه

17

دیپلم

18

آزاد

کارمند

 1سال

0

 1ماه

18

کارشناسی

25

آزاد

بیکار

 4سال

1

 3ماه

 .4یافتههای تحقیق
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2

کارشناسی

21

آزاد

کارمند

 3سال

1

 1ماه

 )1پرسش اول :پدیدة طالق از نظر زنان مطلقه چگونه درک و تعریف میشود؟

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

گزاره ها

مقوله ها
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جدول  )3تعریف و درک پدیده طالق از نظر زنان مطلقه

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

تنها راه خالص شدن از زندگی سخت ونکبت بار
نبودن دید مثبت به طالقچیز خوبی نیستتنها راه رهایی و نجاتشرایطی که در آخر مجبور به جدا شدن میشوی
یعنی نگاه کردن به تو به عنوان یک زن بیوهدرک و تعریف
زنان مطلقه از

بر رویت وجود دارد
تنها راه آزادی وقتی به بن بست می رسی-یعنی رهاشدن از مشکالتی که شخ

رهایی بخش از وضعیت
موجود

دیگری برای تو به وجود آورده
به نتیجه رسیدن دو زوج مبنی بر اینکهنبودشان منفعت بیشتری دارد
شرایطی که دیگه امیدی نیستهیچ راه نجاتی نداریآخرین راه چاره-وقتی تمام تالشت را میکنی و نتیجه
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طالق

-تنها راه آزادی از دست ظلم و فشارهایی که

طالق بهعنوان امری

نمیگیری
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 )2پرسش دوم :پدیده طالق از نظر زنان مطلقه به چه عواملی نسبت داده می شود؟

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

جدول  )4کدگذاری باز و محوری در مورد شرایط علی طالق

شرایط علی
طالق از دید

گزاره ها
عدم درک همدیگرعدم درک مسائل از طرف شوهرنداشتن تفاهمعدم تعهد همسرعدم مسئولیت پذیری همسرخودخواهی شوهرشکاکیت و سوءظنضرب و شتم ؛ تحقیر توسط شوهردشنام؛ فحش؛ انتقاد و سرزنش مداوم شوهرنداشتن امنیت بدلیل کتک کاری ها
عدم حمایت از طرف شوهربیماری جسمی شوهرنداشتن تعادل روحی-روانی همسرمصرف مشروبات الکلی توسط شوهرمصرف قرص های توهم زااعتیاد و مصرف مواد مخدر همسرسن پایین ازدواجعدم عالقه به همسرتفاوت رفتار شوهر در زندگی با وعده هایقبلی او

مقوالت

-شرایط تنش زا

شرایط تنش زا در پژوهش حاضر مربوط به مواردی است که زندگی فرد را دچار تنش و
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زنان مطلقه

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

فشار میکند و اوضاع روحی او را از حالت عادی خارج میکند .زنان مطلقه ،علل طالق خود را
در شرایطی در قالب مفاهیمی چون خیانت همسر ،اختالفات خانوادگی ،اختالف با همسر،
شوهر و ...اشاره میکردند.
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اعتیاد شوهر ،بیکاری شوهر ،بی مسئولیتی همسر ،خشونت همسر ،مشکالت جنسی ،تعصبات

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

بعد از دوماه از عروسیمون که گذاشت متوجه شدم ،همسرم مواد مصرف میکند .بعد از اینکه متوجه
شدم و بهش گفتم کارمون دعوا کردن و فحش و ...بود .بعضی وقتا که کم میآورد و نمیتوانست منو قانع
کنه شروع به کفر کردن و کتک زدنم میکرد .به خانوادة همسرم هم که موضوع رو گفتم بجای اینکه
فکری بکنن ،میگفتن که پیش ما سالم بوده و دروغ میگی .حاال پیش تو این بال سرش اومده خودت هم
براش یه فکری بکن .در حالیکه تو مجردی مصرف میکرده و اینا موقع خواستگاری به من نگفته بودن...
ما در طی مدتی که با هم زندگی کردیم خیلی باهمدیگه ارتباط جنسی هم نداشتیم اگه هم بود اصالً
ارضاء نمیشدم 23( .سال ،آزاد ،فوق دیپلم).

 )3پرسش سوم :شرایط زمینهای وقوع طالق از نظر زنان مطلقه کدامند؟ شرایط زمینه به
محل حوادث و وقایع مربوط به پدیده داللت دارد.
جدول  )5کدگذاری باز و محوری شرایط زمینه ای طالق
کدگذاری باز

ای طالق از
دید زنان
مطلقه

 کژکارکردی خانواده ها بستر فرهنگی -بستر اقتصادی
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مقوالت
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شرایط زمینه

گزاره ها
ازدواج به دلیل ترس از مجرد ماندنازدواج بدلیل شرایط بد خانوادگیازدواج به دلیل عدم حمایت مالی خانوادهازدواج به دلیل تعصبات شدید خانواده و فرار ازاین شرایط
ازدواج به دلیل اصرار خانوادهنداشتن ارتباطات مناسب در زمان محدودنامزدی-عقد بدلیل سخت گیری والدین
روش نادرست فرزندپروری در خانواده هاتوجه ویژه به فرزند پسر و عدم کنترل آنهادخالت های نابجای خانواده هاطرفداری های نابجا خانواده شوهردعوا و اختالف با مادر شوهراختالف با خواهر شوهرتعصبات شدید خانواده بر روی دختربی مسئولیتی خانواده هاتوجه صرف خانواده ها به فرزندآوریغفلت از تربیت صحیحپایین بودن سطح سواد والدین و افکار قدیمی آنهادوران نشان و نامزدی کم
-دوران محدود عقد و عجله در گرفتن عروسی

کدگذاری محوری

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

بیکاری همسر-بیکاری و مشکالت مالی در منطقه

کژکارکردی خانوادهها مقولۀ مهم در پژوهش حاضر است .خانواده به عنوان نهادی
اجتماعی ،هستۀ نخستین پیوند اجتماعی انسان را بنیان مینهد و با تأمین مجموعهای از
نیازهای انسانی ،عهدهدار نقشها و کارکردهای ویژهای است .با توجه به اهمیت خانواده بهعنوان
اولین کانون رشد فرد ،در پژوهش حاضر ،بیشتر زنان ،دالیل طالق خود را اختالف و تنش چه با
خانوادة خودی و چه با خانواد ،همسر ذکر کردهاند .بهنظر میرسد ،خانوادهها آن طور که باید،
در انجام کارکردهای خود موفق نبودهاند و تنها به بعد زیستی و تولید مثل توجه داشته و از
سایر کارکردهای خود غافل ماندهاند .به اعتقاد گورویچ ،خانواده پدیدهای است که هر لحظه در
حال دگرگونی بوده و از فراگردهای «ساخته شدن»« ،از ساخت افتادن» ،و «باز ساختی شدن»
که برخی الگوهای سنتی در خانوادهها که بعضاً نامتجانس با تغییرات جدید بوده ،همچنان در
خانوادهها باقی ماندهاند (همانند مخالفت با انتخاب شریک زندگی توسط فرد ،کنترل و تعصب
شدید ،عدم حمایت از دختران ،نادیده گرفتن حقوق زن ،توجه ویژه به فرزند پسر و .)...و
خانوادهها برای تغییر آنها مقاومت سخت نشان میدهند.
مادرم بیسواد و پدرم هم سیکل بود .و خیلی به مشکالتی که ممکنه بین زن و شوهر اتفاق بیوفتد ،آگاه
نیستند در همان زمان دعوای ما ،وقتی با اون شرایط از سر کار رفتم خونشون عصبانی شدند و در همان
لحظه عصبانیت هرچی حرف از دهنشو ن دراومد بارش کردن و مشکالت من دو چندان شد و نمیذاشت
دیگه دخترمو ببینم .دیگه واقعاً به آنها هم اطمینان و اعتماد نداشتم .به جای اینکه کمکم کنن و از
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برخوردار است (صادقی فسایی .)1392 ،در حالیکه بنا بر نظرات پاسخگویان ،ما شاهد هستیم

مشکالت کم کنن ،اوضاع ما بدتر و بدتر میشد ( 33سال ،آزاد ،دیپلم).

در این میان بسیاری از زنان به جامعهپذیری ناق

دینی -اجتماعی در خانوادههایشان

غیر رسمی) به افراد بدست آمده و موجب حلول قوانین رفتاری هر جامعه و همه انتظارات
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اشاره داشتند .جامعهپذیری فرایندی است که به دنبال آموزشهای عام (اعم از آموزش رسمی و

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

فرهنگی آن ،در کل شخصیت روانی افراد ،با (توجه به مشارکت آنها در نظام آن اجتماع)،
میگردد و این قوانین و انتظارات را بر شخصیت فرد حک میکند (دفلور.)637 :1383 ،
در این تحقیق از دیدگاه زنان ،دین نقش اساسی در فرایند جامعهپذیری دارد .در این زمینه
به نقش اساسی والدین (و در ادامه سایر نهادها) در جهتگیری مذهبی و فرایند جامعهپذیری
دینی توجه داشتند و غفلت والدین را علت اصلی رویگردانی از مذهب و معنویات میدانستند.
به نظر این زنان ،مفاهیمی چون صبر ،توکل ،ایمان قلبی ،یاد خدا در شرایط سخت ،سختی و
عذاب بهعنوان آزمایش الهی و حتی مهارتهای ارتباطی و ...آنطور که باید برای آنها درونی
نشده بود .همچنین بسیاری از زنان از عدم اطالع از مهارتهای مقابله با مشکالت صحبت می-
کردند .در خانواده فقط به بعد فرزندآوری و تولید مثل توجه شده و از اهمیت تربیت و اجتماعی
شدن صحیح غفلت شده است .در این زمینه بایستی به نقش خانواده ،نهادهای مذهبی ،مدرسه،
رسانهها و حتی افکار عمومی توجه ویژه داشت .میتوان گفت جامعهپذیری ناق

روندی که در

درک کاملی نداشته باشند یا برای انجام آنها آمادگی الزم را پیدا نکرده باشند .در این صورت در
برآوردن انتظارات یکدیگر دچار مشکل میشوند و به اینترتیب ،ناسازگاری پیش خواهد آمد.
از همان بچگی به ما صبر و توکل را یاد ندادند ،اینکه در زندگی به هر حال مشکل و گرفتاری
طبیعی است ،اینکه برای هرکاری یا اقدامی بدون فکر اقدام نکنیم ،نه اینکه نادانی کنیم و خودمان را از
بین ببریم .به هرحال پدر و مادرم بیسواد بودند و آگاهی نداشتند و فکرشان قدیمی .باور کنید فقط بچه
آورده اند و آنها را تو خیابون و کوچه ول کرده اند تا بزرگ بشن ( 33سال ،آزاد ،دیپلم).
در محیط خانوادة پدری هم یادم میاد کسی نبود از خدا یا قرآن برایمان حرف بزند .اآلن مدت هفت
ماهی است که در جلسات مسجد محله مان مدام شرکت میکنم دیدم واقعاً عوض شده به زندگی .شاید
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آن ،جریان اجتماعی شدن به طور کامل تحقق نیابد و افراد از حقوق و وظایف نقشهای خود

اگر بیشتر با این دستورات آشنا بودم یه خورده تحملم باال میرفت .شوهرمم که چیزی از دین و ایمان
حالیش نبود تو همچین خانواده بیدینی بزرگ شده بود .مدام وقتی عصبی میشد کفر و توهین به
مقدسات میکرد .واقع ًا دیگه نوری تو زندگیمون نمونده بود ( 24سال ،خانه دار ،متوسطه).
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مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

بستر اقتصادی مقولۀ دیگر است .کانگر 1معتقد است دورههای سخت اقتصادی در جامعه،
نتایج زیانباری بر خانوادهها دارد .از جملۀ آنها احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بیسازمانی آن
است .محرومیت اقتصادی ،تعامالت مثبت زوجین را کاهش میدهد و آنها را به سوی طالق
سوق می دهد .مشکالت اقتصادی در بین زوجینی که منافع خانوادگی آنها برای بقای زندگی در
سطح استاندارد مناسب نمیباشد ،زندگی زناشویی آنها را بیثبات میکند و مردان در این
خانوادهها ،بیشتر تعامل منفی دارند (کانگر و الدر .)1990 2،طالق نتیجۀ جامعهای است که
هیچ رابطۀ نرمالی بین درآمد و هزینه برقرار نکرده است .همچنین بستر فرهنگی از دیگر عوامل
زمینهساز در این تحقیق است که از مقولههایی مانند پایین بودن سطح سواد ،پایین بودن سطح
آگاهی ،پایین بودن آموزش ،نفش تفکر و عقالنیت ،پایین بودن ایمان قلبی استخراج شده است.
واقعاً از لحاظ شرایط مالی اوضاعمون خوب نبود .انگار نه انگار مسئولیت یه خانواده باهاش بود .بیکار
بود دنبال کار نمیرفت .هی میگفت کار نیست .یه وانت داشت که بعضی وقتا اگه کاری براش گیر می-
خیلی نمیرفتیم ( 23سال ،خانه دار ،متوسطه).

 )1پرسش چهارم :شرایط میانجی طالق از نظر زنان مطلقه کدامند؟ شرایط میانجی،
شرایط کلی و وسیع تری که بر چگونگی کنش/کنش متقابل اثر می گذارد؛ عبارتنداز:
زمان ،فضا(مکان) ،فرهنگ ،پایگاه اقتصادی ،سطح تکنولوژی ،تاریخچه و وقایع زندگی
فرد .در واقع شرایط میانجی یا ساختاری در رابطه با سهولت بخشی یا محدودیتهایی
است که از طریق وضعیت زمانی ،مکانی ،فرهنگی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی به
گونه ای غیرمستقیم در پدیده موردنظر تأثیر میگذارد.
جدول  )6کدگذاری باز و محوری شرایط میانجی طالق

کدگذاری باز
گزاره ها
شرایط میانجی طالق

کدگذاری محوری
مقوالت
نبود مهارت-های ارتباط بین
فردی

. Conger
. Elder
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از دید زنان مطلقه

عدم صحبت و گفتگو در خانواده هاتوسل به زور و خشونت-عدم تحمل و صبر؛ عصبانیت زودهنگام همسر
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میومد میرفت .منتظر بود بهش زنگ بزنن .ما بیشتر وقتا سر سفره پدر و مادرم بودیم .خونه پدرشوهرم

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

دوسوگرایی جامعهشناختی  1:تناقض هنجار اصلی با ضدهنجارهای فرعی مقولۀ هسته و مهم
این تحقیق میباشد .در مفهوم دوسوگرایی جامعهشناختی از یک طرف فشارهای هنجاری ناشی
از عصبیتهای ایلی-طایفهای و از طرف دیگر آموزههای مدرنیته را داریم .فشار هنجاری را می-
توان محدودیت هایی در سطح محیط اجتماعی و محل زندگی دانست که فرد توانایی غلبه بر
این موانع را در خود نمیبیند .از مصادیق فشار هنجاری در صحبتهای زنان ،فشار ناشی از
«عصبیت ایلی» است .این مفهوم از دو واژة عصبیت و ایل تشکیل شده است .عصبیت از نظر
لغوی از ریشه «عصبه» به معنای خویشاوندان شخ

از جانب پدر است و شخ

صاحب
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 . 1الزم به ذکر است مقوله دوسوگرایی جامعه شناختی مفهومی است که نویسنده در رسالۀ دکتری خود در مورد
خودکشی زنان شهر ایالم به آن رسیده بود .این مفهوم با صحبتهای زنان مطلقه همخوانی داشت .دوسوگرایی
جامعه شناختی بدان معنا است که زنان در مسئلۀ خودکشی خود را از هر جهت در بن بست میدیدند؛ اما در
طالق ،زنان بواسطۀ شرایطی از جمله خانواده های منعطف تر ،داشتن شغل و استقالل مالی ،تحصیالت باالتر و...
روزنه امیدی در این شرایط سخت مشاهده میکردند .هر چند در ادامه حتی زنان مطلقه نیز به دلیل شرایط
محدودکننده ،به خودکشی میاندیشیدند.
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روابط سرد عاطفیسرد مزاجی؛ زود ارضاییروابط جنسی همراه با خشونتروابط سرد عاطفی؛ بیتوجهی و بیمحبتی
عدم صداقت؛ نداشتن تفاهم ،تحقیر و بی-
احترامی
تفاوت سنی با همسرتفاوت در اعتقادات مذهبیاختالفات مبنی بر شرکت در مراسمات مذهبیتفاوت تحصیالت و عدم درک همدیگرتفاوت در طایفه محل زندگیتقدیرگرایی و اعتقاد به شانس در ازدواجدورویی و نفاقتعصبات شدید بر روی دخترانتوجه ویژه روی فرزند پسر و عدم کنترل آنهاپایین بودن سطح سواد در منطقهوجود تکنولوژی مدرن در خانهمقایسه خود با دیگری از طریق وسایل ارتباطیجدید

ناهمسان همسریهافشار هنجاری-آموزههای مدرنیته

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

عصبیت کسی است که از حریم جد اعالی خود دفاع کند .عصبیت از راه پیوند نسبی و
وابستگی خاندانها به یکدیگر و با مفاهیمی مشابه آن ،حاصل میشود .در ضمن این
خویشاوندی باید واضح و صریح باشد و خویشاوندان همدیگر را به عنوان خویشاوند شناخته،
قبول داشته و با هم همکاری کنند (ابن خلدون .)247 :1359 ،ابن خلدون مالط همبستگی
ایلی را عصبیت یعنی ارزشهای قومی و قبیلهای میداند که از پیوند نسبی و یا پیوند
خویشاوندی حاصل شده با هم پیمانی و هم سوگندی گسترش مییابد .عصبیت ایلی یعنی
پیروی تقلیدی از یک چارچوب غیر منعطف ،یا بهعبارتی پیروی و دنباله روی از هنجارها و
ارزشهای ایل .با توجه به اینکه جامعۀ ایالم یک جامعۀ ایلی است زنان در صحبتهای خود به
مصادیق عصبیت در یک چارچوب هنجاری متعین و سخت در قالب مناسبات ایلی اشاره می-
کردند .مصادیق عصبیت ایلی در صحبتهای زنان مطلقه ،عبارتند از :مردساالری شدید ،عدم
تفکر و منطق در بحث و گفتگو ،عدم کنش ارتباطی بهویژه در مردان ،جنس دوم بودن زن،
عامیانه ،مهم بودن دیگری ،نظارت و کنترل شدید اجتماعی ،فضای کوچک و باخبر بودن همگی
از احوال یکدیگر ،تقلید از اجداد و نیاکان (بهوی ژه تقلید مذهبی) .در زیر به مواردی از صحبت-
های زنان مطلقه ارائه شده است:
پدرم بیشتر بخاطر وضعیت خواهر بزرگترم که چند سال پیش ازدواج کرده بود و  2دختر داشت و
شوهرش معتاد از آب درآمده بود روی این موضوع حساس شده بود .و کاری کرد که من به این جواب بله
بدم چون واقع ًا هیچ حسی بهش نداشتم .میگفت من چه گناهی کردم که خدا همچین بخت هایی را
برای من بیاورد .اتفاقاً یادمه خواهرمم فقط برای اینکه از این خانه برود ازدواج کرد و خودش را بدبخت
کرد ( 28سال ،کارمند ،کارشناسی).
بنظرم اینکه چطور در یک خانواده بزرگ میشوی خیلی مهمه و به خانواده بستگی دارد .خانواده ش
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توجه ویژه به فرزند پسر از دوران کودکی ،سطح پایین تحصیالت مادران و زنان ،رواج باورهای

از طایفه ارکوازی هستند انگار نوکر و مظلوم گرفتهاند .برای زن هیچ ارزشی قائل نیستند .پدر و مادرش
مدام در حال دعوا هستند این هم یاد گرفته بود ازشون .البته پدر و مادر خودم هم فکرشون قدیمیه .ما
درد هم نمی خوریم .میگفت عیبه .شوهر که آدمو نمیخوره میخاد چیکارت کنه .ما تو این شرایط بزرگ
شدیم حرف حرف دیگرانه تا ما؛ نظر دیگران خیلی مهم تر از ماست ( 19سال ،خانه دار ،دیپلم).
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دوران عقد با اینکه بیشتر از  3ماه با هم نبودیم؛ ولی بخدا شناخته بودمش .یک بار به مادرم گفتم ما به

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

اما در قسمت دیگر ،آموزههای مدرنیته را داریم .مدرنیته به معنای تجدد ،نوین و تازگی
میباشد ،که اولین بار در آثار «ژان ژاک روسو» در قرن  18به کار رفت و بعد از وی در آثار
بسیاری از نویسندگان آن عصر متداول گشت .مدرنیته در اصطالح عبارت است از نوعی حالت و
کیفیت ،ویژگی و تجرب ه مدرن یا دوره مدرن ،که بیانگر تازگی ،بداعت و نو بودن زمان حال به
عنوان گسست یا انقطاع از گذشته ،و ورود به «آیندهای» که در حال ظهور است میباشد ،و
گسترة آن با فکر یا ایدة نوآوری ،ابداع ،ابتکار ،تازگی ،خالقیت ،پیشگامی ،پیشرفت ،ترقی،
توسعه ،رشد ،تکامل ،سلیقه و مد همراه است .نقطه مقابل مدرنیته ،گذشتهگرایی ،کهنهپرستی،
رکود ،عقب افتادگی ،قدیمی بودن و  ...میباشد .محیطها و تجارب مدرن ،تمامی مرزهای
جغرافیایی و قومی ،طبقاتی و ملی ،دینی و ایدئولوژیکی را در مینوردند .در این معنا میتوان
گفت که مدرنیته کل نوع بشر را وحدت میبخشد .اما این وحدتی معماوار و تناقض آمیز است؛
وحدتی مبتنی بر تفرقه .این وحدت همه را به درون گرداب فروپاشی و تجدید حیات مستمر

برمن ،مدرنیته را میانجی مدرنیزاسیون و مدرنیسم میداند .مدرنیزاسیون مجموعه از
برنامههای اقتصادی ،اجتماعی ،صنعتی شدن ،شهرنشینی و کاربرد تکنولوژی در زندگی روزمره
است .این مجموعه از تغییرات با نگرشی فرهنگی به نام مدرنیسم همراه است که در آن بر
فردگرایی ،دموکراسی ،برابری و تعامالت باز تأکید میشود (جمشیدیها و قلی پور .)1389 ،در
تحقیق حاضر نیز ،مدرنیته اغلب در مقابل سنت قرار گرفته است و نشان دهندة جدایی از سنت
است .اگر سنت به گذشته مینگرد مدرنیته ظاهراً نگاهش به آینده است .فرهنگ مدرن اغلب با
واژههایی مانند پیشرفت ،توسعه ،رهایی ،آزادی ،رشد ،انباشت ،روشنگری ،بهبود  ،و  ...در
ارتباط است .از جمله تناقضات موجود در بین زنان ،تناقضی است که بین آموزههای مدرنیته
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میافکند ،گرداب مبارزه و تناقض ،ابهام عذاب» (کرباسی زاده اصفهانی و حیدریان.)1388 ،

(وجود تکنولوژی جدید در منزل ،آگاهی از حقوق خود ،دسترسی به شبکههای مجازی،
شهرنشینی سریع ،افزایش سطح تحصیالت ،اشتغال زنان ،ارتباطات اجتماعی جدید و )...با فشار
سنتها و عدم انعطافپذیری ،عدم گفتگو و منطق در مورد مسائل مختلف و )...وجود دارد.
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هنجاری ناشی از سنتهای گذشته (مردساالری شدید ،عدم توجه به جنس مونث ،پافشاری بر

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

فشار روحی من در یک برهه آنقد زیاد بود که در طول یه مدتی همش به خالص شدن از این
وضعیت فکر میکردم .بقیه رو که میدیدم دستشون تو جیب خودشان بود ،شاغل بودن و خرج میکردند
و من باید چشمم به دنبال جیب شوهرم که چیزی رو به خانه میاره یا نه .خودم هم که با اینکه  4سال
درس خونده بودم نه کاری داشتم نه کسی به من کار میداد .دوستانی دارم که همیشه از هم خبر می-
گیریم .مدام تو اینستا از زندگیشون ،سفرهاشون عکس میذارن .رفتار شوهرانشون باهشون خوب .آنوقت
شوهر من هیچ امکاناتی برای زن و زندگیش تامین نمیکرد و مجبور بودیم به این و اون دست دراز کنیم
( 29سال ،بیکار ،کارشناسی).

در حوزة جامعهشناسی ،مرتون 1با شرح و بسط نظریۀ «دوسوگرایی جامعه شناختی »2به
تبیین دوگانگی نظر و عمل (نگرش و رفتار) میپردازد (مرتون 17 :1976،به نقل از رضایی
نسب .)1396،دوسوگرایی جامعه شناختی را از نظر مرتون در این تحقیق را میتوان در
ناسازگاری میان هنجارهای اصلی و ضدهنجارهای فرعی جستجو نمود.

سنتی و عصبیتهای ایلی و طایفهای (توجه ویژه به فرزند ذکور ،عدم توجه به فرزند دختر،
خشونت و اجرای تصمیمات با زور و فشار ،نبود فرهنگ گفتگو ،ازدواج در سنین پایین ،ازدواج
های اجباری ،تقلید مذهبی از نیاکان و عدم اعتقادات قلبی-عملی ) ،وجود دارد و رواج آموزه-
های نوگرایانه (تساوی طلبی جنسیتی ،مصرف رسانه؛ ارتباطات اجتماعی با دیگری مهم،
شهرنشینی سریع ،تحصیالت و اشتغال زنان ،آموزههای دینی در مورد تکریم و احترام به زن)
در بسیاری موارد در چالش با آموزههایی قرار داشت که در یک چارچوب هنجاری متعین برای
زنان درونی شده بود .بهعبارتی ،طبق اظهارات زنان ،در جامعۀ ایالم زنان یک زیست دوگانه یا
زندگی در دو زیست جهان مختلف را تجربه میکنند.
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منظور از دوسوگرایی در تحقیق حاضر ،تناقضی است که میان آموزههای ناشی از هنجارهای

ناهمسان همسری از دیگر مقوالت این پژوهش است .به گمان الک و برگس 3،بخت هر فرد
بیشتر در راستای ازدواجی همسان گزینانه عمل میکند تا ناهمسانگزین .همسان همسری به
صورتهای گوناگون دیده میشود؛ مانند همانندی طبقه اجتماعی ،سطح تحصیلی ،گروه نژادی،

.Merton
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3
. Lock & Burgess
2
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1

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

گروه دینی ،جغرافیایی ،ویژگیهای جمعیت شناختی و همسانی منش یا همان ویژگیهای روان
شناختی.
یکی از سوژهها میگفت که ما اصالً همدیگر را نمیفهمیدیم من از یک طایفه ،اون از یه طایفه دیگه.
تازه تحصیالتمون هم فرق داشت من کارشناسی بودم و اون دیپلم .جالب اینجاست که بازم زبون اون
درازتر بود و همیشه میگفت  4کالس سواد داری میخای هی منو متهم کنی( 21سال ،آزاد ،کارشناسی).

فقدان مهارتهای ارتباطی قبل و بعد از ازدواج میتواند مشکلزا باشد .ارتباطات میان فردی،
مبنای اولیه پیوند با دیگران را تشکیل میدهد .ارتباطات مؤثر موجب شکوفایی افراد و بهبود
کیفیت زندگی میشود .این در حالی است که ارتباطات غیر مؤثر ،مانع شکوفایی و حتی ابزاری
برای سلب آسایش و آرامش روان انسان است .نتایج بسیاری از پژوهشهای تجربی نشان می-
دهد که مهارتهای ارتباطی و چگونگی ارتباط بین زوجین ،پیشبینی کنندة خوبی برای
رضایت زناشویی است (اسماعیل پور و همکاران1392 ،؛ اعتمادی و همکاران .)1393 ،ارتباط
بگذارند و عشق ،دوستی و محبتشان را نسبت به یکدیگر ابراز کنند .هنگامی که رابطه صمیمانه
متوقف میشود ،انرژی عشق به آزردگی و خشم تبدیل میشود و در نتیجه ،منازعات فراوان،
انتقادهای مکرر ،پناه بردن به سکوت ،عدم همراهی عاطفی و غیرقابل حل ماندن مشکالت را به
وجود میآورد (بولتون 1986 ،به نقل از سادات جوادی .)1394 ،مهارتهای ارتباطی زوجین
شامل مهارتهای صحبت کردن ،گوش دادن ،حل تعارض ،تعامالت عاطفی (ارتقای روابط
جنسی زوجین ،تقویت دلبستگی) و روابط بین فردی است که منجر به روابط رضایت بخش،
حمایتگر و پایدار میشود .متأسفانه این مهارت بسیار مهم در جوامع و خانوادههای سنتی
مانند جامعه ایالم کمتر مورد توجه قرار میگیرد .زیرا تحت تأثیر فشار هنجاری ناشی از
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خوب همسران ،آنها را قادر میسازد تا نیازها ،خواستهها و عالیق خود را با یکدیگر در میان

عصبیتهای ایلی ،تصمیمات معموالً با زور و اجبار به کرسی مینشینند .در خانوادههای قدیمی
و سنتی رفتارها به ندرت دوستانه بوده و بیشتر جو تحکم ،خشونت و پرخاشگری ،تحقیر و...
بازتولید آن میپردازند .این در حالی است که مهارتهای ارتباطی در هر سنی قابل اکتساب
هستند.
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رواج داشته است .با وجود آسیبهایی که این الگوی ارتباطی ایجاد میکند؛ زنان ناخواسته به

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

یکی از سوژهها می گوید در طول دو سال زندگی مشترک ،در موقع دعوا و اختالف باور کن یک بار
ننشستیم و با هم سنگامون را وا کنیم .مثالً اگه از دستش عصبانی میشدم عقدهم را روی غذا خالی می-
کردم و آن را شور می کردم .چون کالً عادت نداشتیم حرف بزنیم .البته از کی یاد میگرفت .یه بابای
متعصب و بد دلی داشت که اینم دقیقاً به اون رفته بود .کسی نمیتونست روی حرفش ،حرف بزنه (24
سال ،خانه دار ،متوسطه).

 )2پرسش پنجم :راهبرد یا استراتژی زنان مطلقه جهت برخورد با مشکالت و تعازضات
کدامند؟
جدول )7راهبردهای زنان جهت برخورد با تعارضات

زنان مطلقه
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گزاره ها
گریه و زاری هنگام دعوا و مشکالتقفل شدن مغزندانستن راهکار
نفرین کردن شوهرداد و بیداد کردندعوا با همسرکفر و ناسزا به مقدساتنفرین کردن همهناامیدی از خدا
دعواکردن با فرزندراهکار مقایسه خود با دیگریمصرف داروهای آرام بخشرفتن نزد مشاورخودخوری کردنقهر و سکوت کردنجواب ندادن عذرخواهی در شرایط تنشعدم گفتگو و صحبت در زمان مشکالتنبود فرهنگ مشورت و درد دل کردن با دیگریبیفایده بودن مدارا و کوتاه آمدن-توسل به خدا و ائمه

مقوالت
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استراتژی

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

نذر و نیاز کردنمراجعه به دعانویسمشغول شدن با درس و دانشگاه(بعد از طالق)رفتن به باشگاه؛ استخر برای فراموشی شرایطمشغول شدن با کالس هایی مانند طب سنتی،خیاطی ،آرایشگری ،آشپزی
قطع رابطه بصورت موقت با دیگران-خانه نشینی و گوشه گیری

راهبردهایی که پاسخگویان برای رویارویی با تعارضات در دو مرحلۀ قبل و بعد از طالق به
کار بردهاند عبا رت است از :اعتراض بیرونی ،اعتراض درونی ،رویگردانی از معنویات ،نبود رویکرد
تعاملی-منطقی ،عدم مدیریت تنش ،مدیریت تنش .در واقع بسیاری از زنان در این جامعه و با
ویژگی هایی که در باال اشاره شد ،امکان بکارگیری راهبردهای مؤثرتر را نداشتهاند .این زیر
شکست و مدیریت وضعیت ،دستهبندی شدند.
بعد از طالقم برا اینکه یه خورده شرایطم رو عوض کنم هم دانشگاه میرم و هم با آرایشگاه خودم رو
مشغول میکنم .وقت خالی برا خودم نذاشتم چون وقتم آزاد باشه تو فکر میرم .واقع ًا شرایط من سخت
ال تحمل نمیکرد چون من باردار بودم و طالق گرفتم .قرار شد که بچه رو
بود .هرکی جای من بود اص ً
بدنیا بیارم و یک روز هم بهش شیر ندم و بهشون تحویل بدم .مدام تو فکر بچم بودم .انگار یه عذاب
وجدان بود همش بچه م جلوی چشمم بود ( 23سال ،آزاد ،کارشناسی).
اگه به قبل از طالقم برگردیم واقعاً دیگه چارهای برام نمونده بود .وقتی مشکلی برام پیش میاومد نه
خواهری داشتم که بتوانم با اون درد دل کنم .پدر و مادرم هم که در خانه به حرف من و خواهرم گوش
نمیدادند .انگار آدم نبودیم ..نه نظری نه مشورتی هیچکدام از اینها در خانوادة ما جا نداشت و ندارد.
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مقولهها در قالب سه مقولۀ اصلی اعتراض به وضعیت موجود ،راهبردهای اجباری نزدیک به

دیگه موقع دعوا با همسرم کارمون فقط جیغ و داد و بیداد و گریه کردن و کفر و توهین به مقدسات و...
بود .بعد از طالق هم برا اینکه خیلی اذیت نشم رفت و آمدم رو با خیلیا که دیدنشون اذیتم میکنه تو

 )3پرسش ششم :طالق برای زنان مطلقه چه پیامدهایی دارد؟
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فامیل ،قطع کردم .خیلی بیرون نمیرم و تنهایی برام بهتره ( 22سال ،خانه دار ،دیپلم).

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

جدول  )8پیامد طالق از نظر زنان مطلقه

خالص شدن از سوءظنهای همسررهایی از شرایط بدرهایی از فشار روحی-روانی ایجاد شدهپذیرش و حمایت از سوی خانوادهسردردهای شدیدخود درمانی و افزایش مصرف دارو برای آرامشاحساس شکست در زندگیرفتارهای پرخاشگرانهافکار خودکشی بدلیل شرایط بد(بعد از طالق)حس تنهاییحس ترحم از طرف آشنایانافسردگی و گوشه گیریتنفر نسبت به جنس مخالفبیاعتمادی نسبت به جنس مخالفبدبینی نسبت به ازدواج مجدد
فشار و اجبار برای ازدواج مجدددید منفی نسبت به زن مطلقهسوءاستفاده دیگرانرعایت نشدن حریم شخصی زن مطلقه بهویژه ازطرف مردان
طالق به عنوان عاملی برای تجاوز دیگران به حریمخود
از دست دادن اعتقاداتاز دست دادن موقعیت های گذشتهاختالل در روابط و مناسبات با اقوام و آشنایانمقصر قلمداد شدن از سوی دیگرینبود حمایت مالی (بعد از طالق)مشکالت مالیمشخ نبودن آیندة فرزندانخانواده از هم پاشیده شدهمشکالت تأمین مالی فرزندانکاهش اعتماد به نفس فرزندافزایش کنترل توسط خانوادهکنترل وضعیت ظاهری و رفت و آمدهاهم خانه شدن با خانواده و بیشتر شدن مشکالتاقتصادی

تغییرات مثبت در وضعیتتغییرات منفیاختالل در مناسبات اجتماعیپیش داوری های منفی دیگرانفرسایش سرمایۀ اجتماعیمشکالت اقتصادیکنترل و نظارت شدیدازهم گسیختگی خانوادهمسائل مربوط به آینده فرزندان
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گزاره ها

مقوالت
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پیامد طالق

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

پیامدها نشانگر آثار و تبعات طالق زنان در خانواده و جامعه است .در این تحقیق ،پیامدهای
طالق در قالب زیرمقولههایی مانند تغییرات مثبت در وضعیت ،تغییرات منفی ،اختالل در
مناسبات اجتماعی ،پیش داوریهای منفی دیگران ،فرسایش سرمایۀ اجتماعی ،مشکالت
اقتصادی ،کنترل و نظارت شدید ،ازهم گسیختگی خانواده ،مسائل مربوط به آینده فرزندان
دستهبندی شد که در نهایت در قالب سه مقولۀ اصلی پیامد فردی (مثبت و منفی) ،پیامد
خانوادگی منفی ،پیامد اجتماعی -فرهنگی دستهبندی شدند .به صحبتهای چند مورد از
نمونههای تحقیق در این قسمت اشاره خواهد شد.
بنظرم آدم تا مجبور نباشه طالق نمیگیره .طالق انگار سرطانه .مثالً وقتی سرطان به پاهات یا جای
دیگهای از بدنت می زند بخاطر بقاء و دوامت مجبوری که آن قسمت را بکنی و دور بندازی .در مورد
طالق هم چون تو شهر ما دید نسبت به زن بیوه بده ،باید تمام راهها رو بروی و ببینی میتونی این
تا خواهر و  5تا برداریم که بابام واقع ًا حقوقش کمه .اینقد شرایطم بد بود که چارهای جز بخشیدن مهریه
هم نداشتم چون طالقم نمیداد .این هم شد قوز باال قوز ( 22سال ،خانه دار ،دیپلم).
درخانوادههای ما چون خیلی سنتی هستن بیشتر تحت کنترل قرار میگیری .وضعیت من سختتر
شده .خانوادهم با اینکه میدونن دخترشون مقصر نبوده ،این دامادشون بوده که معتاد شده ،کتک میزده،
خرجی نمی داده و ...ولی بعضی وقتا سرکوفت میزنن .یه بار عصبانی بودم و با مادرم حرفمون شد .طعنه و
کنایه ای به من زد که بعدش واقع ًا تو فکر این بودم که خودم رو خالص کنم .بهم گفت تو از او ل عرضۀ
زندگی رو نداشتی .پیش خودم گفتم تو که نزدیکترین کس پیش منی داری اینطوری میگی دیگه وای به
حال دیگران ( 24سال ،خانه دار ،متوسطه).
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زندگی رو ادامه بدهی یا نه .خود من اآلن که برگشتم پیش خانوادهم واقع ًا احساس سرباری میکنم .سه

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

مدل پارادایمی پژوهش
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شکل  )1مدل پارادایمی

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

 .5بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد نظریۀ زمینهای یا مبنایی و روند پژوهشی استقرایی-قیاسی
به جای آزمون فرضیات بر انطباق یافتهها با واقعیات اجتماعی جامعۀ ایالم تأکید دارد .یافته-
های بدست آمده نشان میدهد که کژکارکرد بودن خانواده از جمله ،مقولههای عوامل زمینه-
ساز طالق است .بیشتر زنان مطلقه به دخالت خانوادة شوهر و عدم توجه به مدیریت خانواده در
زمینۀ کاهش اختالفات اشاره میکردند .کلوبکار و سیمونیک ( )2018و خجسته مهر و همکاران
( )1399نیز به نقش خانواده اشاره داشتهاند.
جامعهپذیری ناق

دینی-اجتماعی که نتیجۀ تضعیف کارکرد خانواده است موجب تفسیر

غلط از دین ،نقش مذهب و اعتقاد ب ه خدا ،عدم یادگیری صبر ،توکل ،در کودکی ،عدم یادگیری
مهارتهای مهم در کودکی ،توجه تک بعدی به خانواده (فرزندآوری) میشود .در میان
تحقیقات انجام شده ،فاتحی زاده ( )1384به متغیر همسویی در اعتقادات دینی به عنوان یکی
ارتباطی توجه کردهاند (مشکی و همکاران ،1389 ،واعظی ،1394،کلوبکار و سیمونیک،2018 ،
خجسته مهر و همکاران.)1399 ،
وضعیت نامناسب اقتصادی ازجمله ،علل طالق برشمرده شده در این پژوهش است که از
سوی تحقیقات دیگر (مانند بیگوند و بخشی1384 ،؛ رحیمی1380 ،؛ فاتحی زاده،1384 ،
خجسته مهر و همکاران )1399 ،نیز مورد تأیید بوده است .اما پدیدهای که بیشتر خصلت بومی
دارد ،شاید فشار هنجاری ناشی از عصبیتهای ایلی-طایفهای باشد که از ویژگیهایی مانند
مردساالری ،جنس دوم بودن زن ،تعصب همسر ،کنترل و نظارت شدید اجتماعی ،اجرای
تصمیمات با زور و نه منطق استخراج شده است .پدیدة تناقض هنجار با واقعیت به عنوان یکی
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از عوامل کاهش طالق اشاره کرده است .بسیاری از تحقیقات نیز به متغیر فقدان مهارتهای

از علل طالق در این تحقیق است .واعظی ( )1394نیز در اثر خود به متغیر همزیستی فرهنگ
بومی در کنار فرهنگ نوین اشاره کرده است که تا حدی با این مقوله ،همخوانی دارد .در خالل
دوگانگیها و تناقضات بدست آمد (رضایی نسب .)1396 ،این نقطۀ عطفی در مطالعات مربوط
به مسائل اجتماعی در استان ایالم میباشد؛ چرا که بهنظر میرسد ،ریشۀ بسیاری از مسائل و
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بررسی پدیدة خودکشی زنان در استان ایالم مقولۀ دوسوگرایی جامعهشناختی در قالب

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارة 1

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

آسیبهای اجتماعی در زنان ایالمی به این مقوله مهم مربوط میشود .در واقع این مقوله ،می-
تواند به عنوان یک رویکرد بومی در زمینۀ مسائل اجتماعی زنان در استان ایالم پیشنهاد شود.
در بین مفاهیم مطرح شده در قسمت چارچوب مفهومی ،مفهوم تضاد ارزشها و آنومی با این
مقوله ،همخوانی دارد .در واقع براساس نظریۀ تضاد ارزشها ،در جوامعی که در حال انتقال از
وضع اجتماعی و اقتصادی خاص به وضع و شرایط دیگری هستند ،مشکالتی مانند تصادم
نـوگرایی و سنتگرایی و تشدید تخاصم بین نسلها پدید میآید .نفوذ مدرنیته با گسترش
آزادیهای فردی و اجتماعی ،سکوالریزم و دنیاگروی ،تغییر ارزشهای اجتماعی ،تفوق ارزش-
های فردگرایانه ،تنوع روزافزون سبک زندگی و تأثیرات ناهمگون بر عادات ،ارزشها ،تصورات و
شیوهای فکر و اندیشه ب ه فاصله گرفتن بیشتر افراد از کدهای رفتاری مبتنی بر مذهب و تعهد
انجامیده اسـت .خانواده نیز از فرایند بازاندیشانۀ روند مدرنیته ،مستثنی نبوده و الگوی خانوادة
سنتی و متعارف با اولویت حفظ نهاد خانواده با چالشهای جدی مواجه شده است .کما اینکه
به رشد نوگرایی در خانواده که در قالب تغییر شکل در حمایتهای اجتماعی خانواده ،دسترسی
به انواع شبکه های ارتباطی ،حضور زنان در حوزة عمومی ،کاهش فرزندآوری ،کمرنگ شـدن
باورهـای مـذهبی ،تغییر در نگـرشهای جنسیتی ،تغییر در شیوة گـذران اوقات فراغت
خـانوادهها ،افزایش میزان اسـتفاده از رسانهها ،تغییر در ارتباطات دختران و پسران ،به وجود
آمدن شکلهای جدیدی از خانوادهها ،تغییر در چگونگی حیات عاطفی خانوادهها پدیدار می-
شود؛ میتواند به تغییر شکل یا فرسایش سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی خانوادهها ،آنومی و
تضعیف وجدان جمعی و در نهایت افزایش طالق ختم شود.
در تحقیق حاضر ،زنان ایالم تحت تأثیر انواع فشارها به سمت طالق کشیده میشوند.
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در صحبتهای زنان بهطورخاص میتوان به زوال ارزشهای مذهبی اشاره کرد .در واقع روند رو

فشارهایی مانند فشار هنجاری که فشاری منبعث از سنت است .از طرف دیگر مؤلفههای
مدرنیزاسیون نیز آنها را احاطه کرده است و چالشها و تناقضاتی برای این زنان به وجود آورده
شده است؛ اما ساختارهای فرهنگی هنوز بر دوش جامعۀ زن ایالمی سنگینی میکنند .در واقع،
طالق در استان ایالم ناشی از فروریختن ساختارهای سنتی و وارد شدن به شرایط جدید از دید زنان
اس ت .لیکن شرایط جدید آن شکل نگرفته است؛ چرا که قشر قدرتمند یعنی ،مردان هنوز بر مسند سنتها
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است .در حالی که ساختار های مادی صوری جامعه در اثر مدرنیزاسیون و جهانی شدن دگرگون

فرایند شکلگیری طالق در بین زنان مطلقۀ شهر ایالم

نویسندة مسئول( :زهرا رضایی نسب)

تکیه دارند .اینجاست که بایستی برخورد با سنت به شکل مدرن مورد توجه قرار گیرد .بدین
معنی که سنتها پاالیش شوند و عناصری از آنها که در شکل جدید زندگی دیگر کارایی ندارند،
حذف یا تضعیف شوند .اصالح رویهها ،آداب و سنن فرهنگی ،ایجاد و خلق عادات و چهارچوب-
های جدید رفتاری ،تشویق برای ایجاد فضای باز فکری و توجه ویژه به نقش زن در اجتماع،
تغییر هنجارهای سنتی و نگرش ها در قشر دیگر و البته قدرتمند در جامعۀ ایالم یعنی مردان،
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