
 

 

 

(. بررسی 139۸)راضیه  ،محمدامین و یحیی پور ،کنعانی ؛علی ،یعقوبی چوبری

 در بین شهروندان شهر رشت. رابطه سبک زندگی و گرایش به طالق توافقی
 .1۲1-1۴۸(، 1۴)۶ شناسی نهادهای اجتماعی،جامعه

 رابطه سبک زندگی و گرایش به طالق توافقی بررسی

 در بین شهروندان شهر رشت

 3راضیه یحیی پورو  ۲محمدامین کنعانی، 1علی یعقوبی چوبری

 ۲/۱۱/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                           ۱۵/۴/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده
 میتوانیم م،یافراد بدان یهاها و نگرشارزش اندیشی درباز  یبرا یرا راه یسبک زندگتغییر در اگر 

بهتر ت اس یدر طالق سنت فیباز تعر یرا که نوع ینگرش نسبت به طالق توافق نهیافراد در زم یتفاوتها

به طالق توافقی در بین شهروندان نگرش هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک زندگی و . میدرک کن

ساله و باالتر در  1۸نفر از شهروندان  ۴00ست. روش تحقیق پیمایشی بوده که در فرایند آن شهر رشت ا

ات آوری اطالعای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمعگیری تصادفی طبقهشهر رشت با استفاده از نمونه

ریق ضریب آلفای ای و پایایی آن از طساخته بوده که اعتبار آن از طریق اعتبار سازهپرسشنامه محقق

های تحقیق  نشان دادند که بین ابعاد سبک زندگی )مصرف کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته

؛ داری وجود داردای( با گرایش به طالق توافقی همبستگی معنیفرهنگی، مدیریت بدن و مصرف رسانه

افراد گرایش ی بیشتر باشد ایعنی هر چه مصرف فرهنگی باالتر، اِعمال مدیریت بدن و مصرف رسانه

ای از قبیل سن، جنس و تأهل، شدت این رابطه بیشتری به طالق توافقی دارند. با کنترل متغیرهای زمینه

ساله و باالتر شدت رابطه بین متغیرهای سبک  ۴۴شود، به نحوی که بین متأهلین و افراد تعدیل می

 زندگی و گرایش به طالق توافقی باالتر است. 

 رشت. ؛ بازاندیشی؛گرایش ؛طالق توافقی ؛سبک زندگیها: کلیدواژه
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 له ئمقدمه و بیان مس -۱

ها از واقعیت ها از امور اجتماعی از قبیل ازدواج و طالق  ناشی از خوانشی است که آنفهم انسان

الگویی ، درصورت تکرار به امری عینی و مسلّم استها از موضوع ازدواج دارند. برخی درک آن

که  دنشوشود. بنابراین، نهادها زمانی تشکیل میآید و نهاد تشکیل میشده در میریزیقالب

در مقابل، . دنکنندگان  وجود داشته باششدۀ انواع عملهای متقابلی از اعمال عادیسازینمونه

 و است «اختیارگرا»و « نسبی»، «ذهنی»  درکشان از واقعیتی  همچون خانواده و ازدواج عضیب

 «جبری»و « مطلق»، «عینی»انداز ازدواج نه امری کند. در این چشموجهی برساختگی پیدا می

ۀ چنین فرایندی درخصوص هم. شودبلکه فرایند زبانی است که توسط عامالن انسانی ساخته می

 های اجتماعی از جمله طالق توافقی وجود دارد. پدیده

 یکوتاه زمان مدت در کهدارند  طالقاین سنخ از  نگرش منفی درخصوصباره، برخی این در

کنند.  زوجین می نگرانی اظهار آن شیوع از و زندمی لطمه خانواده بنیان بهو  شودمی صادر

نقطه نظر  فقی بهبرای طالق تواداشته باشند  رفع اختالفات  ایکه در شرایط گفتگو برجای اینبه

د شرایط ایجا دارند که با طالق توافقی درخصوصبعضی نگرش مثبت برعکس  رسند. مشترک می

نخ از این س. کندگفتگو میان طرفین از طریق اقناع، راه دستیابی به رضایت طرفین را هموار می

انگیز نیست بلکه وجهی زبانی و برساختگی پیدا کرده گذشته امری عینی و قبح همانندطالق، 

 نآ که در است خانواده نهاد در گسست هایممکانیس از یکی توافقی است. عالوه براین؛ طالق

 .شوندمی جدا ازهم یکدیگر، توافق با دو هر باشد، طالق زن سوژۀ و  عامل طالق مرد آنکه جایبه

 جماعا به...  و فرزندان حضانت مهریه، مانند مسائلی درباره مراجعه به محافل قضایی، از قبل ها آن

 توافقی در این روایت، طالق. نمایدمی صادر رأی هاآن توافقات براساس نیز دادگاه و اندرسیده

بوده که اینک عاملیّت پیدا کرده و درصدد  مشترکشان زندگی بر هازوج حق اعمال از بخشی

 جدایی هستند.

 سبک زندگی گره طور انضمامی با مفهوم طبقه و مفهوم متأخرِهگرایش به طالق توافقی، ب     

شناسان کالسیک بود. درآمد، شغل و تحصیالت خورده است. مفهوم طبقه نقطه عزیمت جامعه

رسد بیشتر در قرن نوزدهم پایگاه نظر میداد. بهسه شاخص عمدۀ طبقۀ اجتماعی را تشکیل می

 ،بود دهاقتصادی افراد متغیر مستقل و اصلی را در سلسله مراتب اجتماعی را به خود اختصاص دا

 های اجتماعی مفهوم طبقه، باتوجه به پیچیدگیبعد از جنگ جهانی دومقرن بیستم بویژه اما در 

شناسان جامعهاجتماعی خودبسندگی خود را در تحلیل سلسله مراتب اجتماعی از دست داد. 

ک زندگی بجای مفهوم طبقه اجتماعی از واژگان دیگری از قبیل سبه  بیشتر متأخر از قبیل گیدنز
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-در تحلیل هویت اجتماعی افراد از فعالیت عبارت دیگر،به در تبیین امور اجتماعی استفاده نمودند.

ی عنوان شاخصابتدا مفهوم سبک زندگی، به های مصرفی توجه نمودند.های تولیدی به فعالیت

برای عنوان شاخصی برای سنجش طبقۀ اجتماعی وارد جامعه شناسی شد، اما بتدریج نه به

ربندی ای به مبحث قشمثابۀ مفهوم مستقلی که حاکی از رویکرد تازههسنجش مفهوم طبقه، بلکه ب

سبک زندگی (. 11: 13۸1)اباذری و چاوشیان،  شناسی شدو تمایزات اجتماعی است وارد جامعه

شناسان مختلف تعابیر مختلفی شده است. مفهوم سبک مفهومی لغزنده است و توسط جامعه

جای تأکید بر درآمد، شغل یا وی به. مبتنی است «1تمایز»برمبنای معیار  بوردیو  زندگی

 (.175: 19۸۴)بوردیو،  تحصیالت برمعیارهای فرهنگی چون الگوهای قریحه و ذوق تصریح نمود

. در هر دو صورت (119: 137۸)گیدنز،  داندگیدنز شیوه متفاوت زندگی را سبک زندگی می

الگومند مصرف و درک و ارزشگذاری فرهنگ مادی و غیرمادی است. زمان، سبک زندگی روش 

د سبک زندگی مادی و الگوهای مصرف اشیاء و رفتارهای فراغتی های بعپول، تخصص، شاخص

سمت چه جوامع بیشتر به(. هر۲۶: 139۴)خادمیان،  دی هستندهای سبک زندگی غیرماشاخص

 شدن اجتماعات انسانی درعصر جدیدداری و مصرفیسرمایهتحوالتی نظیر مدرنیته، اقتصاد پولی، 

ردد گالعاده متکثر و متنوع میای خارقشیوهو ... در حرکت است، الگوهای سبک زندگی افراد به

  .ایدشناختی رخ نمای جامعهعنوان مسئلهشود که سبک زندگی بهو همین تنوع و تکثر سبب می

تعارهاسوجود دارد؛ زیرا سبک زندگی   تناتنگ ا ارتباطهها و نگرشبین سبک زندگی و ارزش

ای نسبتاً سبک زندگی مجموعه»است. ها و تمایالت فرد ها، هنجارها، خواستهارزش ای از 

ها مانند طرز لباس ها و سلیقههای یک فرد معین و حالتهماهنگ از همۀ رفتارها و فعالیت

نحوۀ گذران اوقات فراغت در جریان زندگی روزمره پوسیدن و طرز آرایش زنان، دکور منزل و 

در این تعریف، سبک زندگی عالوه بر تأکید بر عنصر فرهنگی با  (.1۲1: 137۸)گیدنز،  «است

ها نیز گره خورده است و در تبیین امور اجتماعی بخشی از پیکربندی سلسله ها و نگرشارزش

ها زندگی راهی است برای تعریف ارزشسبک »مراتب اجتماعی را به خود اختصاص داده است. 

)اباذری « یابدهای اجتماعی روز به روز افزایش میهای افراد، که اهمیت آن برای تحلیلو نگرش

ویژه طالق توافقی، افزایش نرخ طالق در جامعه و آسان بودن طالق، به  (.۶: 13۸1و چاوشیان، 

افراد ارتباط  و نگرش با تغییر ذهنیت استها را به خود اختصاص داده که میزان زیادی از طالق

فرد او را برای اقدام به عملی یا احتراز از آن آماده و توجیه و نگرش  تنگاتنگ دارد. تغییر ذهنیت

 کنند. می
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های اخیر موجب اما افزایش آن در سال ۀ جدیدی در ایران است،هر چند طالق توافقی پدید

برخی از کشورهای صنعتی قانون اصالح طالق و اصل طالق در »ای شده استهای فزایندهنگرانی

همچنین، (. 13۸۶)گیدنز،  «ای تازه تثبیت و تحکیم شدبا تصویب الیحه 199۶توافقی در سال 

وامع ج های مبتنی بر تسهیل قوانین طالق به افزایش آمار طالق دراصالحات قوانین و سیاست

 1371در ایران نیز طالق توافقی از سال (. »57: ۲00۴، دیگرانو  1)کالمیجن غربی منجر شد

مورد استقبال بسیاری از  ،طالق سنخ ازاین  ۀ اخیر،وارد متون حقوقی کشور شد و طی دو ده

دهد های پژوهش نشان مییافته(. 3: 1391)ساروخانی و قاسمی،  «متقاضیان قرار گرفته است

کشوری بوده و نسبت ازدواج به طالق  که میزان طالق در سطح استان گیالن باالتر از میانگین

 (. 10۴: 139۶)کنعانی،  ای قرار داردو در وضعیت پیچیده 1به  3نیز در حدود 

رسیده  139۶فقره در  سال  ۶103به  13۸۸فقره در سال  3۶۶9تعداد طالق توافقی نیز از      

درصد تغییرات طالق توافقی  139۶تا  13۸۸ هدهد که در فاصلنشان می این آمار است.

کمی  1397این تعداد در سال  درصدی مواجه بوده است 3/۶۶در استان گیالن با رشد 

رشد داشته  13۸۸نسبت به سال درصد  1/۴۸فقره رسید که  5۴3۴ به و کاهش یافت

سرعت رشد طالق نیز در گیالن بیشتر از سطح  (.139۸)آمار قضایی استان گیالن،  است

وان عن. شهر رشت بهاستکه در چند سال اخیر به باالترین حد خود رسیده طوریبهکشور است، 

شهرهای کشور و بزرگترین شهر شمال یکی از کالن یفرن 95۶971مرکز استان گیالن با جمعیت 

به شبکه  ۲015(. این شهر در سال 1395آمار استان گیالن،  مرکز) شودکشور محسوب می

عنوان شهر خالق خوراک شناسایی شد و زیر نظر یونسکو پیوست. تنوع شهرهای خالق جهان به

 غذایی در گیالن و شهر رشت نمادی از تنوع فرهنگی در این خطّه است. نکته جالب درباره رشت

های ایران را به نام خود ثبت کرده است که این امر حاکی از بساطت است که بسیاری از اولین آن

است. بدیهی است تراکم جمعیت و تغییرات فرهنگی، تغییراتی  بورمز و گشودگی فرهنگی شهرِ

در سبک زندگی و مناسبات انسانی فراهم خواهد کرد. این تغییرات کیفیت و کمیت روابط 

با این مقدمه، هدف مقاله فعلی،  اجتماعی و خانوادگی را بیش از گذشته ناپایدارتر خواهد نمود. 

مقاله  پرسش بنیادین زندگی و گرایش به طالق توافقی است.های سبک واکاوی رابطه بین مولفه

این است که چه نسبتی بین سبک زندگی و گرایش به طالق توافقی در بین شهروندان شهر 

 رشت وجود دارد؟ 
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 پیشینه پژوهش -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

کی از تاکنون تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشور درخصوص طالق انجام شده است، ی

های جدید طالق، طالق توافقی است، اما این سنخ از طالق در مقایسه با طالق سنتی، بندرت گونه

( 1390) در جامعۀ ایرانی و نظام دانشگاهی محور مطالعه بوده است. برمبنای پژوهش بیات

 مقوله فرعی ۲3ای نشان داد که درخصوص طالق توافقی با رویکرد کیفی و با روش نظریۀ زمینه

توان در مطالعات طالق توافقی دست یافت. این مقوالت عبارتنداز: مردساالری، ناهمگون می

پذیری، ادراک همسری، ناآمادگی برای پذیرش ازدواج، ادراک فکری، وابستگی به مواد، مسئولیت

های دینی، ناتوانی در گفتگو، نفی مشاور توسط همسر، محرومیت عاطفی، خشونت روانی و ناباوری

می، خشونت و نارضایتی جنسی، خشونت اجتماعی، خشونت فیزیکی، فرزندآوری، صبر و تحمل، کال

ترغیب همسر برای مشاوره، تنهایی، بذل حقوق و رهایی. محقق مقولۀ هسته را مردساالری، منابع 

 های پژوهش قاسمی و ساروخانیداند. برمبنای یافتهو مطالبات نابرابر در تکوین طالق توافقی می

 بوده کم خیلی طالق توافقی متقاضیان در نامزدی دوران مدت و ازدواج از قبل ( آشنایی139۲)

. اند بوده مخدر مواد مصرف سابقه دارای درصد 7/1۸ توافقی طالق متقاضی مردان میان در و است

 لتدخا به مربوط ترتیب به توافقی طالق متقاضی زوجین طالق عوامل بیشترین براین،عالوه

 و القهع نداشتن و تنفر توجهی،بی بدبینی، اعتیاد، و ظن سوء دروغگویی، شتم، و اطرافیان، ضرب

 متغیر دهدمی ( در مورد طالق توافقی نشان139۲نیا )های پژوهش ناظمیافته .است بوده  خیانت

 گوپاسخ تحصیالت میزان ایزمینه های متغیر و زوجین میان عرفی هایارزش تناسب عدم مستقل

 جموعم همچنین اند،داشته طالق در توافق میزان بینیپیش در را سهم بیشترین فرزندان، تعداد و

( طالق در توافق میزان) وابسته متغیر تغییرات از %۲۸ مطالعه، مورد ایزمینه و مستقل متغیرهای

 کنندۀ( در یک مطالعه کیفی به عوامل تعیین139۴بلوردی و دیگران) .کنندمی بینیپیش و تبیین را

گرایش به طالق توافقی پرداختند. برمبنای این تحقیق، طالق توافقی محصول عاملیت فردی، عدم 

( در پژوهشی با روش کیفی تحت 1395) سادات موسوی یابی است.های پیامدی و هویتآگاهی

 : بازاندیشی در نقش مرد بهدست یافته استشش مقوله عمده به « بازنمایی طالق توافقی»عنوان 

ـ اجتماعی، فشار عنوان نان آور خانواده، روابط جنسی نامطلوب، درگیری عاطفی، اختالفات فرهنگی 

ری گیجهت»هسته ـ محوری این بررسی  هنجاری اطرافیان و اختالالت شخصیتی و رفتاری. مقوله

تواند در تغییر گیرد و خود میاست که سایر مقوالت عمده را در بر می «زنان نسبت به طالق توافقی

( 1395) نتایج تحقیق جعفری و دیگران دهی معنایی طالق توافقی نزد زنان موثر واقع شود.و جهت
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یالن حاکی از آن است که بین سبک زندگی و با عنوان سبک زندگی و نگرش به طالق در استان گ

ار ددار وجود دارد. همچنین تأثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی معنینگرش به طالق رابطه معنی

ار د. در سرمایه اقتصادی این تأثیر برای سبک زندگی معنیدار نیستاما بر نگرش به طالق معنی

 یگراندنتایج پژوهش پورنصیری و  دهد.داری تغییر میصورت معنیاما نگرش به طالق را به نیست،

دهد که شناخت شتابزده، دخالت ( در خصوص طالق توافقی در بین مردان تالش  نشان می139۶)

ر، شکنی همسو اهمیت نظر دیگرانِ مهم، ناهمراهی خانواده با ازدواج، تفاوت منزلتی/پایگاهی، پیمان

زنی و سازش بر سر مهریه، رنج جدایی، رضایت از ایی، چانهدرپی، توافق برای جدهای پیمجادله

ی و اند. آقاجانازدواج مجدد و اعتقاد به زندگی بهتر پس از جدایی از دالیل اصلی طالق توافقی بوده

( در تحقیق کیفی با عنوان فرایند برساخت هویت زنان در جریان طالق در بین 139۶) دیگران

 «خودمختاری»های تهران دریافتند که دو مفهوم اجتماعی دانشگاههای علوم دانشجویان زن رشته

( با 1397) دیگراندو عامل مهم در بازاندیشی طالق است. نتایج پژوهش علوی و «  فردیت»و 

دهد که این سنخ از طالق برخالف خوانش فقهی از طالق است. علت رویکرد حقوقی نشان می

گذار و سیستم از طرفی پذیرش این امر از جانب قانونگرایش زوجین به انجام طالق توافقی و 

قضایی کشور، پرهیز از اطالۀ  دادرسی در موضوع طالق و تعیین تکلیف زوجین ناسازگار است. در 

(، رابطۀ مستقیم بین درجه 19۸9) 1های پژوهش ترنت و ساوزبین تحقیقات خارجی، بر اساس یافته

( نشان داده که ۲00۴) دیگرانست. نتایج تحقیق کالمیجن و مشهود ا کامالً  نوسازی و میزان طالق

اگر زنان به علت کار دارای درآمد باشند و نیز محل کارشان نیز برایشان جذاب و جالب توجه باشد، 

بخش یابد. عالوه بر عوامل اقتصادی، طرفداری زنان از هنجارهای آزادیمیزان طالق نیز افزایش می

( ۲009) ۲دهد. برمبنای تحقیق توس و کملمیرطالق را افزایش می به طور قابل توجهی میزان

گرا، نگرش مساعدتری درخصوص طالق دارند. نتایج جوامع فردگرا، در مقایسه با جوامع جمع

( نشان داد که افراد سکوالر به مراتب از افراد مذهبی کمتر از ۲010) 3پژوهش استوکس و الیسون

( منابع اقتصادی رابطۀ ۲010) ۴چمنکند. بر طبق تحقیق تیمی گیرانه حمایتقوانین طالقِ سخت

 رابطه بیکاری ،(۲011) 5بیتی و آماتو تحقیق هاییافته اساس نزدیکی با اقدام به طالق دارد. بر

کند که عواقب آن ممکن است جدایی و بیکاری موجی از اختالفات ایجاد می دارد، طالق با مثبتی

دهد، بیشتر تحقیقات نسبت بین  متغیرهای پیشینۀ پژوهش نشان می پس از مدتی طالق باشد.
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اند و کمتر  رابطۀ  بین ههای پایگاه اجتماعی و طالق را مورد بررسی قرار داداجتماعی و شاخص

 سبک زندگی و گرایش به طالق توافقی مورد واکاوی بوده است.

 نظریچارچوب  -۲-۲

ها و ساخت مفاهیم دارند. پژوهشگر از طریق شناخت پدیدهای در رویکردهای قیاسی نقش عمده

اندازهای مختلف ببیند و با های مختلف از جمله طالق را از چشمتواند پدیدهمبانی نظری می

های مختلف ای است که از دریچهوجوه مختلف آن درگیر شود. هرچند طالق دارای وجوه پیچیده

 توان بدان نگاه کرد. نظری می

اجتماعی  امور درخصوص ۲گرایانهبرساخت نگاه   از شناس برجستۀ فرانسویجامعه 1دیوپیر بور

تاب در ک ویبنیان نظری محکمی برای تحلیل پدیده مصرف پدید آورده است. .  او ه استپرداخت

مصرف را رکنی حیاتی در  بوردیو. کرده استیق ارائه الس ینقدی اجتماعی درباره داور ،«3تمایز»

شکل گرفته در افراد، در شکل دادن الگوی  ۴رهواو معتقد است عادت کندتلقی می جدیدعصر 

و  «5فرهنگییه سرما»ها مصرف آنان بسیار تأثیرگذار است. او انواع سرمایه را معرفی و از بین آن

 داند؛ به اعتقاد بوردیو مصرفِ فرهنگکننده مییار مهم و تعیینبه عبارتی؛ مصرف فرهنگی را بس

خواه آگاهانه و تعمداً و خواه ناآگاهانه و ناخواسته، این کارکرد اجتماعی را دارد که تفاوتهای »

یابد (. سبک زندگی با مصرف فعلیت می۲۶۸: 13۸۶)استوری،  «بخشدروعیت میمشاجتماعی را 

بدن، چگونگی گذران اوقات فراغت، نوع اند از مصرف اقتصادی، مصرف فرهنگی، مدیریت و عبارت

دهند مند نشان میزندگی خود را ارزش طلهای مسگروه(. 19۸۴)بوردیو،  نوشیدنی، نوع ورزش و...

کنند. بوردیو سبک وه داده، آن را حفظ میخویش را قانونی جل کار، موقعیت هژمونیکو با این

صورت شود و بهاش با آن درک میل رابطهالداند که از خه میوارمند عادتزندگی را محصول نظام

خشد بای نمادین به فرد هویت میگونهتر جنبه عینی داشته، بهآید که بیشمی ها درنظامی از نشانه

واره سبک زندگی عادت بدین معنا، (.19۸۴ ،همان) کندمختلف تمایز ایجاد می رو میان اقشا

اخالقی و زیباشناختی، رفتار جنسی و غذایی، پوشاک گروهی از اشخاص است که دارای  اعتقادات 

ی مختلف هاهای فرد در میدانرمایهواره و س، عادتوی عقیده دارد ی مشخصی هستند.هاو انگاره

ی فرد و گروه به بک زندگی خاصی را برادرون فضای اجتماعی، الگوی مصرف و به تبع آن س

 

1 - Pierre Bourdieu 

2 -Constructionism 

3 - Distinction 

4 - Habitus 

5 - Cultural Capital 



 ۹۸/ پاییز و زمستان  ۱۴شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... ۱۲۸

 

 

طه برخورداری افراد به واس. »شودبخشی مییتآورند که منجر به تمایز اجتماعی و هووجود می

کنند با ب افراد تالش میاغل د.زننز انواع مختلف سرمایه دست به مصرف فرهنگی و مادی میا

م کنند و یک التغییر طبقاتی خود را اع ... مصرف نوع خاصی از کاالها یا نوع خاصی از پوشاک و

بوردیو از سویی طبقات را (. 173همان: ) «آورندهویت طبقاتی و سبک زندگی جدید را به دست 

از دیگر سوی (. 13۸0)بوردیو،  بندی کردبر مبنای اقتصاد به طبقات غالب، متوسط و پایین الیه

 (.13۸3، و دیگران هندریزندگی گوناگون متمایز کرد) های درون هر طبقه را براساس سبک

هایی را در قالب ظاهر انتخاب که درآید پدید می 1از نظر بوردیو برمبنای قشربندی سلیقه

های جبری است که فضای اجتماعی، پیش کند؛ اما در واقع، چندراهههای زندگی ارایه میسبک

به عبارت  (.175: 19۸۴)بوردیو،  دهدقرار میروی افراد در هر موقعیت به مثابۀ راهبرد زندگی 

 توافقی مؤثر است.دیگر، سبک زندگی در سلیقه یا گرایش افراد به طالق 

زعم وی، زبان هنگرد. ببه طالق می (گراییسازه)3گراییبرساختنیز  از منظر  ۲گیدنزآنتونی 

تنوعی های مابزاری برای توصیف جهان نیست بلکه میانجی کردار اجتماعی است و در تمام فعالیت

باره، از جمله معروف که کنشگران اجتماعی در آنها درگیر هستند دخالت دارد. گیدنز در این

 ،روند توصیفی از آن مراسم نیستندکار میواژگانی که در مراسم ازدواج به»گیرد: بهره می ۴آستین

(. طالق توافقی گرچه در زبان معمولی در ۲30 ب:13۸۴)گیدنز،  «اندبلکه بخشی از آن مراسم

کشف مجدد زبان معمولی و عرف » شناسی شود، اما زبان جامعهزندگی روزمره به کار برده می

(. دیدگاه گیدنز در تبیین طالق را باید در مبانی نظری وی در خصوص ۲3۶است)همان، « عامه

جستجو کرد. در روایت گیدنزی گرچه ساختارها حالت تحمیلی خویش  «۶عاملیت»و  «5ساختار»

خویش گامی در جهت تغییر  تواند دست به انتخاب بزند و با کنشاما عامل نیز می ،را دارند

مفاهیم ساختار،  گیدنز (.  ۶03: 1377)ریتزر،  ساختارها بردارد و ساختار جدیدی بازتولید نماید

ت اهمی زعم وی،هو سبک زندگی گره می زند. ب اندیشیعاملیت را با مفاهیم دیگر از قبیل باز

یافتن سبک زندگی از پیامدهای تجدد است. فرهنگِ مبتنی بر سنت، آداب و رسوم جا افتاده در 

دهد. در این نوع فرهنگ اگر چه افراد شده قرار میتعیینهای از پیشکانالۀ زندگی را در محدود

 ن معنا عملیگیرد. سبک زندگی در ایها در بازه خاصّی قرار می کنند، اما انتخاب آنانتخاب می
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دد اما فرآیند تج ،شودقیدوشرط پذیرفته میگونه تغییری در آن، بیاست، که بدون ایجاد هیچ

ای شدهتعیینگونه راهبرد از پیشهای خود بدون هیچشود، که فرد در گزینش )مدرنیته( باعث می

کند: در دنیای متجدد اما گیدنز معنایی را در این روند باز می ،از تنوع انتخاب برخوردار باشد

 ؛کنیم، هم ناچار به این پیروی هستیمهای معینی در زندگی پیروی میما هم از شیوهۀ کنونی، هم

شود و در مان، هویتی را که برگزیدیم نیز مشخص میزیرا عالوه بر برآورده کردن نیازهای جاری

 دهند.آشکار شده، بروز میهایشان بر طبق این هویت پی آن دیگران رفتارهای خاصّی را در کنش
براساس استدالل گیدنز در مدرنیته متأخر، هویت به امری تأملی و روزمره تبدیل شده است و »

شود. مدرنیته نظمی های زندگی تعبیر میهایی محقق می شود که از آن به سبکدر برنامه

-مناچار از طریق تصمیمابعدسنتی است که در آن چگونه باید زیست؟ و چه کسی باید بود؟...به 

گیری روزانه درباره چگونه رفتار کردن، چه چیزی پوشیدن و چه چیزی خوردن، پاسخ داده 

به باور گیدنز عملکردهایی که در نوع پوشش، خوراک، روش کار (. 1۴: 1991)گیدنز،  «شودمی

هویت یابد و در پرتو ماهیت متحرک های مطلوب برای مالقات با دیگران تجسم میمحیطو 

ای هرچه وضع و حال جامعه باز و پذیرا هستند. در برابر تغییرات احتمالی طور بازتابیشخصی، به

برد بیشتر به دنیای مابعد سنت تعلق داشته باشد، شیوه زندگی او نیز که فرد در آن به سر می

اش، ساخت و همچنین تجدید ساخت آن سروکار خواهد بیشتر با هسته واقعی هویت شخصی

وتعدیل خویشتن خویش از دخل و تصرف و جرح وی عقیده دارد (.1۲0: 137۸)گیدنز،  اشتد

ها و نیز راهبردهای بازاریابی، با تأکید بر سبک زندگی و به بهای مایه گذاشتن رهگذر انواع رسانه

ای نسبتاً هماهنگ از همه گیرد. به باور او سبک زندگی به مجموعهاز معنای شخصی انجام می

 شود.ن زندگی روزمره اطالق میجریاهای یک فرد معین در رفتارها و فعالیت

عالوه بر متغیر سبک زندگی به عنوان متغیر مستقل، در خصوص گرایش به طالق توافقی 

گیدنز سه سطح استفاده کرده است.  1مثابۀ متغیر وابسته گیدنز از مفهوم دیگری  بنام آگاهیبه

ی، دهد. آگاهیِ عملقرار میتحلیلی برای آگاهی قایل است که همگی کردار انسانی را تحت تأثیر 

در آگاهیِ استداللی فرد در مقام بیان دالیل  (.9: 19۸۴)گیدنز،  آگاهِی استداللی و ناخودآگاهی

کند؛ از این تواند سخن گوید و توضیح دهد که چرا به فالن شیوه خاص عمل میعمل خود می

ورزند. مقصود از آگاهِی سازی کنش خود مبادرت میطریق است که عامالن اجتماعی به عقالنی

ها ها، عادتتواند به عمل درآید. این آگاهی مبتنی بر مهارتعملی سطحی از آگاهی است که می

شوند. ای از رفتارهای ما را در زندگی روزمره شامل میهای تکراری است که بخش عمدهو روال

ند، اما کفای نقش میدستی در تثبیت روندهای کنش ایآگاهی عملی دانشی ضمنی که با چیره»
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سرانجام  (.۶۶ب:  13۸۴)گیدنز،  «ای استداللی صورتبندی کندکنشگر قادر نیست آن را به شیوه

های ناخودآگاه معطوف است. پایه و مایه رفتار در بخش بخشی از انگیزش کنش به انگیزه

اشاره دارد امنیت وجودی به وضعیت ذهنی راحت و مناسبی »ناخودآگاه امنیت وجودی است. 

همراه افراد دیگری که تهدیدی برای های بدیهی، در محیطی آشنا و بهکه در آن فرد به فعالیت

-درونی (. از نظر بوردیو آگاهی ناشی از۴30: 1379)استونز،  «آورند، مشغول استاو به وجود نمی

ن کند.  اییها ایجاد مسازی است که تنها، ترجیحی را برای یک گزینه نسبت به سایر گزینه

تواند خودآگاه داشته باشد، اما بیشتر ناخودآگاه سازی میکردن، مانند هر فرایند درونیدرونی

ایی را هآید و در ظاهر انتخاباست. بنابراین، سلیقه)رغبت( برمبنای قشربندی اجتماعی پدید می

اجتماعی، پیش  های جبری است که فضایکند، اما چندراههدر قالب سبک های زندگی ارایه می

باره، به تغییر شکل گیدنز دراین (.175: 19۸۴)بوردیو،  دهدروی افراد در هر موقعیت قرار می

کند و معتقد است که در قلمرو مثابۀ آگاهِی عملی اشاره میصمیمیت در جهان مدرن به

 ، مشخصۀ یا رابطۀ ناب ارتباط عاطفی با خود و دیگری در یک چارچوب مبتنی بر1صمیمیت

ای برابر است که برای رابطه« ۲رابطۀ ناب»برابری جنسی و عاطفی است. او بر این باور است که 

این »ای خارج از نفس ارتباط آزاد است.شود و از قید هرگونه معیار و ضابطهنفس رابطه برقرار می

د به حرابطه فقط زمانی ادامه می یابد که هر دو طرف احساس کنند که حضورشان در این رابطه 

(. گیدنز مدعی است دانش تخصصی 5۸: 199۲)گیدنز،  «کافی برای طرف دیگر ارضاکننده است

شود، نه تنها در اعمال نهادی بلکه در رفتارهای فردی نیز به کار گرفته که توسط نهادها ایجاد می

یی هاشود. برای مثال، نهادهایی هنچون دانشگاه، خدمات اجتماعی و روان پزشکی که دانشمی

ها با چرخش در بدنۀ اجتماعی از طریق آورند. این دانشدربارۀ زندگی صمیمی به وجود می

-های عمومی، مدارس، کلیساها و افراد اهل مطالعه، به زندگی صمیمانۀ روزمره شکل میرسانه

 بخشد.

داند که نرخ طالق باالست...آگاهی از نرخ کند میهرکس که در یک کشور غربی ازدواج می»

گیری در مورد ازدواج و نیز مالحظات مرتبط با آن، مانند باالی طالق ممکن است برای تصمیم

ایی هتأمین مالی زناشویی و جز آن، تأثیر گذارد...یک فرد غیرمتخصص دربارۀ این پدیده به شیوه

-۴3: 199۶)گیدنز،  «اندشناختی شکل گرفتهتأثیر تفکر جامعهکند که تحتپردازی مینظریه

۴۲.)  

 

1 - Intimacy 

2 - Pure relationship 
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های بوردیو و گیدنز باتوجه به مطالب فوق چهارچوب نظری تحقیق برایندی از دیدگاه 

ای هدرخصوص سبک زندگی است. مصادیق سبک زندگی از دیدگاه بوردیو و گیدنز را در شاخص

 زیر می توان اشاره کرد:

روژۀ های سبک زندگی افراد است که در اصطالح او تبدیل به پاول، بدن یکی از مؤلفه

آگاهی یافتن به وضع و حال کلی بدن، مشتمل  گیدنزبازتابی)بازاندیشی( شده است. از نظر 

-۸7: 137۸)گیدنز،  های غذایی استهای مشخص با رژیمبرخبرگیری از ضرورت ورزش و تمرین

ها، های گذران اوقات فراغت و تفریح، سرگرمی(. دوم، لباس و مد. سوم، تفریحات: شیوه1۴9

-روی یا کوهها، پیادهها، بازیدهد از قبیل ورزشهایی که با آن خود را متمایز نشان میفعالیت

 پیمایی، اسکی یا سوارکاری، گلف یا تنیس و...چهارم، مصرف رسانه ای: روزنامه، مجله، سینما و...

عبارتند از: مدیریت بدن، پوشاک، فراغت، های سبک زندگی شاخصترین عمدهدر این پژوهش، 

ازدواج امری توان چنین استدالل کرد گرچه از مبانی فکری گیدنز و بوردیو میمصرف رسانه. 

عینی است که محصول میادین مختلف و سبک زندگی است، اما محصول انسانی نیز است و 

 گیرد.همواره مورد بازاندیشی قرار می

 های تحقیقفرضیه -۲-۳

 فرضیه کلی

 .بین  سبک زندگی و گرایش به طالق توافقی رابطه وجود دارد 

 فرضیات جزئی

  بین مصرف فرهنگی افراد و گرایش به طالق توافقی رابطه وجود دارد؛ 

 بین فعالیت فراغتی افراد و گرایش به طالق توافقی رابطه وجود دارد؛ 

  وجود دارد؛بین مدیریت بدن افراد و گرایش به طالق توافقی رابطه 

  بین مصرف رسانه افراد و گرایش به طالق توافقی رابطه وجود دارد؛ 



 ۹۸/ پاییز و زمستان  ۱۴شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... ۱۳۲

 

 

 ، آمده است. 1مدل مفهومی تحقیق در شکل مطابق با فرضیات تحقیق، 

 

 مدل مفهومی تحقیق :۱شکل 

 روش تحقیق -۳

روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش بوده است و از  ابزار پرسشنامه در جمع آوری اطالعات 

یرهای ی متغشده است؛ این پرسشنامه حاوی سؤاالت چند گزینه ای )طیف لیکرت( دربارهاستفاده

سال و باالتر  1۸ی آماری این تحقیق کلیه شهروندان )مستقل و وابسته( تحقیق  است. جامعه

 3۸۴باشند. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران و پارامترهای محاسباتی برابر با رشت می

نفر انتخاب شدند. میدان تحقیق در این  ۴00نفر شد که برای پیشگیری از خطای احتمالی 

ازنظر جنسیت، رده سنی، وضعیت تأهل،  پژوهش مردان و زنان ساکن در شهر رشت هستند که

  گیری در این پژوهش ترکیبیشیوه نمونهاند. تغال موردتوجه بودهسطح تحصیالت و وضعیت اش

گیری سیستماتیک بوده است. روش نمونه و  ساده تصادفی گیری، نمونهایگیری طبقهاز  نمونه

هر  درواقع،تقسیم شده است. شهرداری شکل بوده است که شهر رشت به پنج منطقه کار بدین

زان میجمعیت هر منطقه به تناسب  اندگیری درنظرگرفته شدهنمونهعنوان طبقات منطقه به

ساده  گیری تصادفیصورت نمونهمحله به ۴محله و از سایر مناطق  ۸محالت از منطقه یک، 

-کبر مبنای شماره پالگیری تصادفی سیستماتیک روش نمونهدر مرحله آخر، به انتخاب گردید. 

در منطقه یک  از شود مشاهده می 1همانطورکه در جدول نمونه نهایی انتخاب شد. های منازل 

 نمونه تکمیل گردید. ۲0از هر محله  5و  ۴ ، 3، ۲نمونه، در منطقه  10هر محله 

گرایش به طالق توافقی  

 

 مصرف فرهنگی

 فعالیت فراغتی

 مدیریت بدن

 مصرف رسانه 
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 گیری از مناطق شهر رشتنمونه ۀشیو  :۱جدول 

 تعداد محالت منطقه ردیف
تعداد محالت 

 منتخب

جمعیت به 

 نفر
 سهم هر منطقه

 ۸0 1۲۴3۶۸ ۸ ۲۲ یک 1

 ۸0 1۲3599 ۴ 11 دو ۲

 ۸0 1۲۶307 ۴ 13 سه 3

 ۸0 1۲7517 ۴ 11 چهار ۴

 ۸0 1۲3709 ۴ 11 پنج 5

 ۴00 ۶۲5500 ۲۴ ۶۸ کل ۶

 تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها -۱ -۳

مستقل و وابسته( تعاریف مفهومی و عملیاتی های)ها، از هر یک از متغیردر راستای آزمون فرضیه

 بعمل آمده است. 

در طالق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود)مهریه،  :گرایش به طالق توافقی

نماید. در این نوع طالق جهیزیه و نفقه( یا مال دیگری، زوج را راضی به اجرای صیغۀ طالق می

باشد، طرفین، توافق خود را بر شرایط)مهریه، جهیزیه، نفقه ایام تواند از نوع خلع یا مبارات که می

 ر دادگاه تقدیمحضعده و نفقه معوقه( یا و غیرمالی )حضانت فرزندان یا مالقات آنان( طالق به م

در تبیین گرایش  (.13۸3)سادات اسدی،  کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمایدمی

همانطورکه در و سلیقه نزد بوردیو استفاده کرد.  گیدنز در دیدگاهتوان از مفهوم آگاهی می

سه سطح تحلیلی برای آگاهی قایل است که همگی کردار  گیدنزچارچوب نظری اشاره شد، 

: 19۸۴)گیدنز،  دهد. آگاهِی عملی، آگاهیِ استداللی و ناخودآگاهیانسانی را تحت تأثیر قرار می

مقصود از آگاهیِ  .تواند سخن گویدمقام بیان دالیل عمل خود می(. در آگاهیِ استداللی فرد در 9

سرانجام بخشی از انگیزش کنش به تواند به عمل درآید. عملی سطحی از آگاهی است که می

-از نظر بوردیو آگاهی ناشی از درونی(. ۶۶ب:  13۸۴)گیدنز،  های ناخودآگاه معطوف استانگیزه

ین ا کند. ها ایجاد مییک گزینه نسبت به سایر گزینه سازی است که تنها، ترجیحی را برای

تواند خودآگاه داشته باشد، اما بیشتر ناخودآگاه سازی میکردن، مانند هر فرایند درونیدرونی

ایی را هو در ظاهر انتخاب آیدسلیقه)رغبت( برمبنای قشربندی اجتماعی پدید میاست. بنابراین، 

های جبری است که فضای اجتماعی، پیش کند، اما چندراههمیدر قالب سبک های زندگی ارایه 

گرایش به طالق در این پژوهش (. 175: 19۸۴)بوردیو،  دهدروی افراد در هر موقعیت قرار می

بعدی عملیاتی شده است که شامل بعد صورت یک مقیاس سهعنوان متغیر وابسته بهبهتوافقی 
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ین سه بعد از طریق تعریف نظری گرایش طراحی ارزشی و رفتاری است. ا -شناختی، هنجاری

 گرایش آید.شده است. با ترکیب این سه بعد، متغیر گرایش به طالق توافقی به دست می

تواند دارای گیری و وضعیت روانی کلی است که فرد نسبت به موضوع معینی دارد و میجهت

خص را در مورد چگونگی موضوع که تصورات ش 1بعد شناختی -1همه یا برخی از این ابعاد باشد: 

که شامل احساسات و عواطف مثبت و منفی شخص نسبت ۲بعد عاطفی -۲موردنظر در بر دارد، 

که آمادگی فرد برای رفتار، له یا علیه موضوع نگرش  3بعد آمادگی رفتاری -3شود و به موضوع می

یک مقیاس محقق  مفهوماین در این پژوهش، (. ۴۸: 13۸۴است )حیدری بیگوند و بخشی، 

های مثبت و منفی نسبت به طالق توافقی را ارزیابی می کند. سؤاالت ساخته است که گرایش

گذاری )کامال مخالفم( نمره1)کامال موافقم( تا  5این مقیاس به صورت طیف لیکرت به ترتیب از 

 . تر به طالق توافقی استه گرایش مثبتدهندشوند. امتیازات باالتر نشانمی

از نظر گیدنز سبک زندگی چیزی فراتر از اشتغاالت مورد عالقه و کاالهای  ک زندگی:سب

شود.  افراد باید در دورۀ مدرن سبک زندگی خود مصرفی است و رفتارها و باورها را نیز شامل می

ی های سبک  زندگتر باشد، دغدغهزعم وی هرچه شیوۀ زندگی فرد پساسنتیه. برا انتخاب کنند

در تحقیق  (. 31الف:  13۸۴گیدنز، ) دهندشوند و هسته شخصی را تشکیل میمطرح میبیشتر 

حاضر از مولفه های مصرف فرهنگی ، فعالیت فراغتی ، مدیریت بدن و مصرف رسانه جهت 

 شد.عملیاتی کردن سبک زندگی به عنوان متغیر مستقل استفاده 

وردیو داند؛ به اعتقاد بکننده میتعیینیار مهم و مصرف فرهنگی را بس بوردیو:  مصرف فرهنگی

خواه آگاهانه و تعمداً و خواه ناآگاهانه و ناخواسته، این کارکرد اجتماعی را دارد »مصرفِ فرهنگ 

منظور بوردیو از  (. 7۲7-7۲۸: 1377)ریتزر، « بخشدروعیت میمشهای اجتماعی را که تفاوت

 های گوناگون فرهنگی ون میان فرآوردهمصرف فرهنگی به گرایش اکتسابی به تمایز قایل شد

های سنجه به برای سنجش این متغیر .ها اشاره داردشدن برای آنزیباشناختی و ارزش قایل

 و ها کنم، فیلممی شرکت کنسرت و سینما تئاتر، مانند هنری مراکز از قبیل)در زیباشناختی

 هایفعالیت دهم و بهمی گوش موسیقی کنم، بهمی تماشادی ویدی و دیسی از را ها سریال

 ه،همیشای گزینهپردازم( در سطح مقیاس لیکرت و پنجمی... و خطاطی، نقاشی، هنری: موسیقی

 استفاده شده است. ندرت، هرگزاوقات، به اوقات، گاهی اکثر

 

1- cognitive 

2- feeling 

3- action tendency 
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رد را گیری فاز نظر بوردیو فعالیت فراغتی خصلت هویتی دارد و نوع جهت :فعالیت فراغتی

های فراغت انجام می دهند هایی که افراد در مورد گزینهکند. به نظر بوردیو انتخابمشخص می

 زعم ویهب گیرند.های فراغتی را یاد میهای زندگی و فعالیتاساساً اجتماعی است و مردم سبک

ور های مزبها فراغتی عالوه بر جنبۀ تمایزبخشی خصلت بدنمندی هم دارد. فعالیتاین فعالیت

 ، اما برای طبقات باالی جامعه خصلت سالمت محور داردقات پایین جنبۀ فیزیکی  داردبرای طب

 با معاشرت برای سنجش این مفهوم از سنجه هایی از قبیل ) به (.۸19-۸۴0: 19۸۴)بوردیو، 

 .روممی شاپکافی و رستوران به .کنممی گردی پاساژ .پردازممی همساالن هایگروه و دوستان

 اهیاوقات، گ اکثر ای همیشه،گزینه( در قالب طیف لیکرت و پنج.روممی خانوادگی هایمهمانی به

 شده است.ندرت، هرگز  استفادهاوقات، به
از نظر گیدنز بدن در جامعه مدرن  در معرض کانون بازاندیشی قرار گرفته : مدیریت بدن

هایشان برای گیرد و افراد از بدنمیاست. وی معتقد است بدن در ارتباط با هویت و خود قرار 

برای سنجش این مفهوم از  (.1991)گیدنز،  کنندشان استفاده میشکل دادن به هویت شخصی

 و ورزشی هایفعالیت کنم، حداقلمی رعایت را پاکیزگی و نظافت هایی از قبیل )معموالًسنجه

 انجام را سریع رویپیاده مانند جسمانی هایفعالیت دهم، حداقلمی انجام را هفته در را نرمشی

 اصالح را دهم، موهایممی انجام را...  و ایروبیک شنا، سواری،دوچرخه مانند هاییدهم، ورزشمی

ای نهگزی( در قالب طیف لیکرت و پنج.کنممی استفاده بغل زیر دئودورانت کنم، ازمی آرایش و

 شده است.هرگز  استفادهندرت، اوقات، به اوقات، گاهی اکثر همیشه،
قط کنند فها در جامعه منتشر میاطالعات و افکاری که رسانه به باور گیدنز : ایمصرف رسانه

 ها انهرسبازتابی از جهان نیست بلکه یکی از عوامل و نیروهای مؤثر در شکل جهان اجتماعی است.  

های را مشخص کرده و سبکهای انتخاب ما در بازاندیشی مدرن نقشی محوری دارند و گزینه

برای (. ۴7 :137۸)گیدنز، ای داردو در جداسازی زمان و فضا نقش عمدهزندگی را به ما معرفی 

ی، خارج ایران، مطبوعات، رادیو ایران، تلویزیون سنجش این مفهوم از سنجه هایی از قبیل )رادیو

ای زینهگدر قالب طیف لیکرت و پنج( .بوک، واتساپای، تلگرام، وایبر، الین، فیسماهواره تلویزیون

 شده است.ندرت، هرگز  استفادهاوقات، به اوقات، گاهی اکثر همیشه،

 اعتبار ابزار پژوهش -۳-۲

اتید و اس) مطلع افراد از نظرات استفاده ابتدا با است شده درخصوص اعتبار پرسشنامه نیز سعی

و اصالحات موردنیاز انجام شود. سپس با استفاده از تحلیل  شود فراهم آن اعتبار (پژوهشگران

است. نتایج حاصل از بررسی آزمون تحلیل اکتشافی  شدهیبررسعاملی اکتشافی، اعتبار سازه آن 
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 تحلیل برای هاگویه بودن مناسب نشان از ۲بارتلت و 1اولکین وکایزر، مایر  آزمون دو وسیلهبه

 از ترکم بارتلت آزمون داریمعنی سطح و ۶/0 از باالتر kmo آزمون میزان چراکه. دارد عاملی

 .است 05/0

 پایایی ابزار پژوهش-۳-۳

. ده استشاز ضریب آلفای کرونباخ استفاده  هاهیگوبرای سنجش پایایی و همبستگی درونی بین 

قرار  موردسنجششد و پایایی آن  توزیع هانمونهنفر از  50مقدماتی بین  هایپرسشنامه نخست

 ابعاد متغیرهای پژوهش حاضر، شود ، بین همهمشاهده می ۲ گرفت. همانطورکه در جدول

. جزییات هستند 7/0همسازی درونی وجود دارد. درواقع، همه ابعاد دارای آلفای کرونباخ باالی 

 .استآمده   ۲ نتایج پایایی در جدول

 : تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق۲ جدول

 نام متغیر
نوع 

 متغیر

تعداد 

 گویه
مقدار 
KMO 

سطح 

داری معنی

 بارتلت

تعداد 

های عامل

استخراج 

 شده

 ضریب

 آلفای

 کرونباخ

 709/0 1 000/0 ۶99/0 5 مستقل مصرف فرهنگی

 70۲/0 1 000/0 ۶1۲/0 ۴ مستقل فعالیت فراغتی

 73۴/0 ۲ 000/0 71۶/0 ۶ مستقل مدیریت بدن

 ۶99/0 ۲ 000/0 ۶3۸/0 10 مستقل مصرف رسانه

 ۸75/0 3 000/0 ۶۸3/0 ۲1 وابسته گرایش به طالق توافقی

 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته -۳-۴

و  یفیدر دو بخش توص 3اساسپیاس یافزار آماربا استفاده از نرم، شدهآوریجمع یهاداده

از ، شهای پژوهیافته برای انجام بخش تحلیلی. است وتحلیل قرارگرفتهمورد تجزیه یاستنباط

د که ش ها استفادهبررسی نرمال بودن یا نبودن دادهبرای  آزمون نرمالیته کولموگروف اسمیرنف

و بیشتر از  ۲05/0عنوان متغیر وابسته دارای سطح معناداری متغیر گرایش به طالق توافقی به

 

1- Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) 

2- Bartlett’s Test 
3 - SPSS 
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ق های تحقیجام آزمون فرضیهبنابراین، برای ان کند؛ها را تأیید میاست و نرمال بودن داده 05/0

 .شد های پارامتریک استفادهاز آزمون

 وابسته متغیر بودن نرمال : آزمون۳جدول 

 سطح معناداری k-sمیزان  میانگین متغیر

 ۲05/0 0۶۶/1 ۶7/7۲ گرایش به طالق توافقی

 پژوهشهای یافته -۴

 های توییفییافته -۴-۱

درصد از پاسخگویان این پژوهش  7/۶3، (۴)جدول های توصیفی این پژوهشبرمبنای یافته

میانگین سنی پاسخگویان این پژوهش دهند. ها را مردان تشکیل میدرصد از آن 3/3۶را زنان و

سال،  7۶/۲۲میانگین سن ازدواج پاسخگویان این پژوهش برابر با  سال بوده است. 5۴/33برابر با 

سال بوده است.  ۸۶/۴بوده است. انحراف معیار نیز سال  ۲0بیشترین فراوانی سن ازدواج برابر با 

درصد از پاسخگویان  ۲/۲9 سال بوده است. ۴۲ترین آن نیز سال و مسن 1۲ترین سن ازدواج جوان

درصد نیز همسر خود را  ۸/0اند، بوده درصد از پاسخگویان  متأهل 5/۶۸این پژوهش مجرد و  

بیشترین فراوانی در لحاظ تحصیلی، به اند.جداشده درصد نیز از همسر خود 5/1اند و دادهازدست

درصد و کمترین فراوانی در مقطع تحصیلی دکتری تعلق  30مقطع تحصیلی دبیرستان و دیپلم با 

 داشته است. 

 گرایش به طالق توافقی :متغیر وابسته

 یانپاسخگو دیگر،عبارتبه. است متوسط حد از باالتر هاپاسخ میانگین هاگویه همه در تقریباً

 توافق اهمیت» گویه برای ۲۶/۴ با برابر میانگین بیشترین. دارند توافقی طالق به باالیی گرایش

 هایگویه برای ۲۴/۲ با برابر آن کمترین و« باشد یکسان بایستمی طالق، و ازدواج در طرفین

 مرد تدس باید طالق» و «بپردازد را فرزند نفقه باید پدر باشد، مادر با فرزند حضانت اگر حتی»

عالوه براین، میانگین کل سه بعد متغیر گرایش  .«کند نظراعمال نباید بارهدراین هم زن و باشد

، در بعد 51/3دهد که در بعد شناختی میانگین کل برابر است با به طالق توافقی نشان می

در هر سه بعد میانگین که  11/3و در بعد رفتاری برابر است با  73/3ارزشی برابر است با -هنجاری

 .(5)جدول  کل از سطح متوسط باالتر است
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 شناختیهای توییفی متغیرهای جمعیت:  آماره۴جدول 

 درید فراوانی عنوان متغیر

 جنسیت
 3/3۶ 1۴5 مرد

 7/۶3 ۲55 زن

 سن

 عنوان
 زن مرد

 حداکثر حداقل درصد فراوانی

 5/۲۴ 9۸ ۸/1۲ 51 سال 30زیر 

 ۸/31 1۲7 5/13 5۴ سال ۴۴تا  30

 5/7 30 10 ۴0 سال و باالتر ۴5

 تحصیالت

 عنوان
 زن مرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 3/1 5 3/0 1 ابتدایی

 ۴ 1۶ 1 ۴ راهنمایی

 1/۲0 ۸0 ۸/۸ 35 دیپلم

 3/17 ۶9 ۸/9 39 دیپلمفوق

 1/17 ۶۸ 7/11 ۴7 لیسانس

لیسانس و فوق

 دکتری
19 ۸/۴ 15 ۸/3 

وضعیت 

 تأهل

 عنوان
 زن مرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 5/17 70 1۴ 5۶ مجرد

 3/۴۶ 1۸5 3/۲۲ ۸9 متأهل

 متغیر مستقل: سبک زندگی

ها در سطح متوسط میانگین پاسخحاکی از آن است که  ۶های جدول داده: فرهنگی مصرف

بر دانند. بیشترین میانگین برامیرا در سطح متوسط  قرار دارد و پاسخگویان مصرف فرهنگی خود

 مراکز در»برای گویه  3۲/۲و کمترین آن برابر با « دهممی گوش موسیقی به»برای گویه  ۸۸/3با 

 93/۲بوده و میانگین کل این متغیر برابر با « کنممی شرکت کنسرت و سینما تئاتر، مانند هنری

 است.
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 به طالق توافقیهای طیف گرایش میانگین  پاسخ به گویه -۵ جدول

 میانگین کل میانگین هاگویه ابعاد

ی
شناخت

 
 ۲/3 نیست. ناپسند و زشت امری طالق، امروزه

51/3 

 ۶9/3 است. بهتر باشد زن یا مرد آن متقاضی که طالقی از توافقی طالق

 ۶/3 است. منطقی و خوب حل راه یک توافقی، شدن جدا

 ۲۲/3 است. شخص هر فردی آزادی تحقق معنای به توافقی طالق

 ۶۸/3 است. یکدیگر به طرفین انسانی احترام نشانه توافقی شدن جدا

 13/3 رود. می بین از طالق، ساالری مرد های جنبه توافق، با

 ۶۲/3 شود. نمی تحمیل دیگری به اجباری هیچ توافقی، طالق

 55/3 است. مهمتر قانون حرف از زوجین توافق طالق، در

 کمتر.. و . آبروریزی تهمت، فحاشی، مثل مخرب اثرات توافقی طالق در

 است.
95/3 

ی
هنجار

-
ی

ارزش
 

 ۸۶/3 بماند باقی رابطه یک در عمرش آخر تا که مجبورکرد نباید را کسی

73/3 

 0۸/۴ .باشند برخوردار برابر حقوقی از طالق در بایست می مرد و زن

 ۲۶/۴ .باشد یکسان بایستمی طالق، و ازدواج در طرفین اهمیت توافق

 ۲۴/۲ .ازدبپرد را فرزند نفقه باید پدر باشد، مادر با فرزند حضانت اگر حتی

 ۲۴/۲ .کند نظر اعمال نباید باره این در هم زن و باشد مرد دست باید طالق

 ۸۸/3 .باشند داشته طالق حق باید هم زنان

ی
رفتار

 

 ترجیح زندگی ادامه به رو طالق رسیدم، زندگی بست بن به اگر

 .میدهم
07/3 

11/3 

 ۲1/3 م.می شو جدا توافقی بشم، گرفته نادیده خودم ها، سختی تحمل با اگر

 ۸۶/3 باشد. توافقی حاضرم باشد، جدایی رو پیش حل راه تنها وقتی

 9۲/۲ می شوم. جدا توافقی حتما باشم، نداشته خوبی زندگی اگر

 11/3 می شوم جدا همدیگر توافق با کردم اشتباه همسر انتخاب در اگر

یم جدا توافقی داشتم، مشکل مشترکم زندگی در فرزند وجود با اگر

 شوم.
51/۲ 

های فراغتی در سطح متوسط قرار دارند. : پاسخگویان در زمینه فعالیتفراغتی فعالیت

و کمترین میانگین « روممی خانوادگی هایمهمانی به»برای گویه  ۶۶/3بیشترین میانگین برابر با 

 .است 1/3بوده و میانگین کل این متغیر برابر با « کنممی گردی پاساژ»برای گویه  5۲/۲برابر با 

 های سبک زندگی از حیث میانگین دارای مرتبه دوم بوده است.از بین شاخص
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 های ابعاد سبک زندگیمیانگین گویه -6جدول  

 میانگین کل میانگین هاگویه ابعاد

 مصرف

 فرهنگی

 شرکت کنسرت و سینما تئاتر، مانند هنری مراکز در

 کنممی
3۲/۲ 

93/۲ 

 ۸۶/۲ کنم.می تماشا DVD و CD از را هاسریال و هافیلم

 ۸۸/3 دهم.می گوش موسیقی به

 (...و خطاطی نقاشی، هنری )موسیقی، هایفعالیت به

 پردازم.می
51/۲ 

 کارهای )آشپزی، مهارت بر مبتنی هایفعالیت به

 پردازم(.چینی و ... میگل کامپیوتری،
0۶/3 

های فعالیت

 فراغتی

 59/3 پردازم.می همساالن هایگروه و دوستان با معاشرت به

1/3 
 5۲/۲ کنم.می گردی پاساژ

 ۶۶/۲ روم.می شاپکافی و رستوران به

 ۶۶/3 روم.می خانوادگی هایمهمانی به

 مدیریت بدن

 31/۴ .دهممی انجام را روزانه استحمام معموالً

5۶/3 

 انجام را هفته در را نرمشی و ورزشی هایفعالیت حداقل

 .دهممی
۴/3 

 را سریع رویپیاده مانند جسمانی هایفعالیت حداقل

 .دهممی انجام
۴9/3 

 را ...و  ایروبیک شنا، سواری،دوچرخه مانند هاییورزش

 .دهممی انجام
۶9/۲ 

 ۲/۴ .کنممی آرایش و اصالح را موهایم

 3/3 .کنممی استفاده بغل زیر دئودورانت از

 مصرف رسانه

 ۲1/۲ ایران رادیو

۲9/۲ 

 99/3 ایران تلویزیون

 ۸۲/۲ مطبوعات

 57/1 خارجی رادیو

 ۴1/۲ ایماهواره تلویزیون

 ۴۶/3 تلگرام

 ۴1/1 وایبر

 35/1 الین

 ۴/1 بوکفیس

 ۴۶/1 واتساپ
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 در. ارندد قرار باالیی نسبتاً سطح در بدن مدیریت زمینه در : میانگین پاسخگویانمدیریت بدن

 بیشترین هستند. بیشتر است، 3 با برابر که بدن مدیریت متوسط از پاسخگویان هاگویه بیشتر

 میانگین کمترین و« دهمیروزانه را انجام ممعموالً استحمام » گویه برای 31/۴ با برابر میانگین

 «دهممی انجام را...  و ایروبیک شنا، سواری،دوچرخه مانند هاییورزش» گویه برای ۶9/۲ با برابر

های سبک زندگی مدیریت از بین شاخص است. 5۶/3بوده و میانگین کل این متغیر برابر با 

 بدن دارای بیشترین میانگین بوده است.
پاسخگویان در زمینه مصرف رسانه در سطح تقریباً پایینی قرار دارند.  رسانه:مصرف 

است، کمتر هستند. بیشترین  3که برابر با  ها از متوسط مصرف رسانهپاسخگویان در بیشتر گویه

برای گویه  ۴/1و کمترین میانگین برابر با « تلویزیون ایران»برای گویه  99/3میانگین برابر با 

 است. ۲9/۲بوده و میانگین کل این متغیر برابر با « بوکفیس»

 تحلیلیهای یافته -۴-۲

فرهنگی،  های سبک زندگی )مصرفدهد که بین مؤلفهنشان می( 7)جدولهای تحقیق یافته

توافقی رابطه معناداری  طالق به گرایش و های فراغتی، مدیریت بدن و مصرف رسانه(فعالیت

متغیرهای سبک زندگی و گرایش به طالق توافقی نتایج تحقیق نشان وجود دارد. جهت کنترل 

می دهد که رابطه بین مصرف فرهنگی و گرایش به طالق توافقی در بین مردان، متأهلین و گروه 

های فراغتی و گرایش هاست. همچنین رابطه بین فعالیتسال بیش از سایر گروه ۴۴تا  30سنی 

های دیگر مشاهده می شود. رابطه بین سال بیش از گروه 30ر به طالق توافقی در بین سنین زی

سال و باالتر  ۴5مدیریت بدن و گرایش به طالق توافقی در بین زنان، متأهلین و  افراد  سنین  

شود. همچنین رابطه بین مصرف رسانه و گرایش به طالق توافقی در میان بیشتر مشاهده می

 شود. سال و باالتر بیشتر مشاهده می ۴5سنین   زنان و مردان، افراد متأهل و  افراد

 گام متغیرهایبه، ضریب همبستگی مدل رگرسیونی گام۸های موجود در جدول بر اساس داده

دهد بین است که نشان می ۲/0مستقل مورد بررسی برای تبیین گرایش به طالق توافقی برابر 

ش به طالق توافقی همبستگی ضعیفی متغیرهای مستقل واردشده در مدل و متغیر وابسته گرای

 ۲/۴است، یعنی  0۴۲/0آمده برابر با دست( به2Rشده )وجود دارد. مقدار ضریب تعیین تعدیل

 ۸/95درصد از کل تغییرات گرایش به طالق توافقی وابسته به متغیرهای مستقل تحقیق است و 

 است. درصد نیز ناشی از متغیرهایی است که در پژوهش حاضر مدنظر نبوده
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سبک زندگی و گرایش به طالق توافقی به تفکیک ابعاد ای پیرسون بین آزمون رابطه :7جدول 

 جنسیت، وضعیت تأهل و سن پاسخگویان

 تعداد متغیر

 ضریب همبستگی

 متأهلین مجردین زنان مردان کل
 ۳0زیر 

 سال

تا  ۳0

۴۴ 

 سال

۴۵ 

سال و 

 باالتر

 ۲۲۴/0 199/0** 01۸/0 17۲/0** 00۶/0 107/0 1۶7/0** 1۴1/0** ۴00 مصرف فرهنگی

های فعالیت

 فراغتی
۴00 095/0 107/0 079/0 07۴/0 075/0 *17۶/0 03۲/0 11۶/0 

 ۲۸9/0* 139/0 1۴۸/0 17۶/0** 0۸9/0 ۲۲۸/0** 10۲/0 1۶5/0** ۴00 مدیریت بدن

 ۲50/0* 135/0 15۶/0 1۸7/0** 091/0 1۶0/0* ۲0۴/0** 159/0** ۴00 مصرف رسانه

سبک زندگی 

 کلی 
۴00 **19۴/0 **1۸9/0 **۲1۸/0 097/0 **۲1۶/0 *170/0 *1۸3/0 **3۲3/0 

 اینتر روش : مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل برای تبیین گرایش به طالق توافقی به۸جدول 

ضریب 

 R یهمبستگ

 ضریب تعیین

R Square 

ضریب تعیین 

 شدهیلتعد
Adjusted R Square 

مقدار 

 Fآزمون 

داری سطح معنی

 Fآزمون 

۲05/0 0۴۲/0 03۲/0 3۲۴/۴ 0۲۴/0 

 متغیرها
ضریب تأثیر 

 B یراستانداردغ
 سطح معناداری Tمقدار  Betaتأثیر استاندارد 

 000/0 ۸۲3/15 --- 77۲/۲ مقدار ثابت

 ۲59/0 130/1 0۶9/0 10۲/0 مصرف فرهنگی

 ۲01/0 3۲۴/1 09۲/0 150/0 فعالیت فراغتی

 010/0 ۲31/۲ 151/0 35۶/0 بدن مدیریت

 0۲9/0 195/۲ 115/0 ۲7/0 مصرف رسانه

 

 هد،دبررسی ضرایب تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل مورد بررسی بر متغیر وابسته نشان می

( بیشترین تأثیر رگرسیونی را روی گرایش به 151/0متغیر مدیریت بدن با ضریب رگرسیونی )
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( قرار دارد. بدین 115/0متغیر مصرف رسانه با ضریب رگرسیونی )از آن طالق توافقی دارد و پس 

معنی که به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر مدیریت بدن، گرایش به طالق توافقی 

 متغیر در استاندارد انحراف یک افزایش انحراف استاندارد افزایش و به ازای 151/0به میزان 

افزایش خواهد یافت.  استاندارد انحراف 115/0 میزان به افقیتو طالق به گرایش مصرف رسانه،

دهد که هر دو متغیر مدیریت بدن و مصرف نگاهی به جهت تأثیرگذاری این متغیر نشان می

صورت مثبت بر گرایش به طالق توافقی تأثیرگذار است. دو متغیر مصرف فرهنگی، رسانه به

ته ر وابسته این پژوهش )گرایش به طالق توافقی( نداشفعالیت فراغتی، نیز تأثیر معناداری بر متغی

 و قدرت تبیین آن را ندارند.

 

 طالق توافقیتحلیل مسیر متغیرهای مستقل بر گرایش به  :۲شکل

 

 ۀهنددشده بر روی هر فلش نشاندهد، عدد نوشتهنمودار فوق، مدل تجربی تحقیق را نشان می

ضریب مسیر بین دو متغیر است. مدل تحلیل مسیر نهایی مقادیر ضریب بتای استانداردشده هر 

 ۶/15شود، متغیر مدیریت بدن با گونه که مشاهده میسازد. همانیک از مسیرها را مشخص می

رف رسانه از آن مصدرصد بیشترین تأثیر مستقیم را بر متغیر گرایش به طالق توافقی دارد و پس

 درصد تأثیر مستقیم بر متغیر گرایش به طالق توافقی قرار دارد. 5/11با 

گرایش به طالق 

 توافقی
 مدیریت بدن

ایمصرف رسانه  

1/15  

5/11  

 فعالیت فراغتی

 مصرف فرهنگی

1/1۸  

7/۲۴  

۸/17  

۴/19  

۲/1۸  
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 گیریبحث و نتیجه -۵

 معمولینظر خود قرار داده است که در زبان هرچند این تحقیق، نگرش به طالق توافقی را مطمع

شود، اما بازنماکننده استدالل گیدنز است که گرایش به طالق توافقی، صرفًا مردم به کار برده می

توصیفی از آن مفهوم نیست، بلکه بخشی از کنش طالق است که افراد در فرایند اجرای آن 

اختی، شن بعدتوان به سه ، گرایش به طالق توافقی را میهای تحقیقبرمبنای یافتهاند. سهیم

عدی آگاهی بُسطوح سه کنندۀتداعیگانه سه ابعادبندی کرد. این هنجاری و رفتاری مقوله

گرایش  عد متغیرعالوه براین، میانگین کل سه بُ. استاستداللی، آگاهی عملی و ناخودآگاه گیدنز 

 ی عملی( )آگاهارزشی-هنجاری عددهد که بیشترین میانگین مربوط به بُبه طالق توافقی نشان می

، و 51/3عد شناختی)آگاهی استداللی( میانگین کل برابر است با سپس بُ 73/3برابر است با 

که در هر سه بعد میانگین کل از سطح متوسط  11/3برابر است با  )ناخودآگاه(عد رفتاریسرانجام بُ

  باالتر  بوده است.

 هایفرهنگی، فعالیت )مصرفهای سبک زندگی بین مؤلفهدهد های تحقیق نشان مییافته

ا ب توافقی رابطه معناداری وجود دارد. طالق به گرایش و فراغتی، مدیریت بدن و مصرف رسانه(

 ویکهنحکند، بهمی تغییر  شدت این رابطه ،هل و سنأورود متغیرهای بالفصل از قبیل جنس، ت

شود. از حیث جنسی هر دو گروه مردان سال به باال بیشتر مشاهده می ۴۴هلین و افراد أبین مت

سبک  هایدر بین مؤلفه أثر از متغیر سبک زندگی هستند.تدر گرایش به طالق توافقی مو زنان 

های هنری، گوش دادن موسیقی مصرف فرهنگی)شرکت در مراکز و  فعالیتزندگی، بین متغیر 

ری ی که از سرمایه فرهنگی بیشتیعنی افراد؛ و...( و  گرایش به طالق توافقی همبستگی وجود دارد

 رانجعفری و دیگاین امر با نتایج تحقیق  برخوردارند گرایش بیشتری به طالق توافقی دارند.

دیدگاه  ۀکنندرابطه بین مصرف فرهنگی و گرایش به طالق توافقی تداعی (  مطابقت دارد.1395)

ود شجدید در فرد میو سالیق ها وارهپیربوردیو است. مبنی براینکه مصرف فرهنگی موجب عادت

گردد. براساس دیدگاه بوردیو صاحبان سرمایۀ فرهنگی و و متعاقب آن بازاندیشی در طالق می

بدنمندی و ها خصلت وارههای متعددی هستند این عادتوارهاقتصادی مختلف دارای عادت

 یانناظم های پژوهشبخش دارد و در جهت تمایز خود با دیگران هستند و  همچنین با یافتههویت

 مطابقت دارد.  (19۸9) و ترنت و ساوزر (  1395) جعفری و دیگران (139۲)

ای و گرایش به طالق توافقی ارتباط وجود های تحقیق نشان می دهد که بین مصرف رسانهیافته

یشتر بای بیشتر باشد بازاندیشی در ازدواج و طالق سنتی معنا که هرچه مصرف رسانهدارد. بدین

مصرف  و همچنین، بین ابعاد سبک زندگی شامل مصرف فرهنگی، مدیریت بدن خواهد شد.

 داری با گرایش به طالق توافقی وجود دارد. ای همبستگی معنیرسانه
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یر گرایش کننده متغترین تبییننتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که متغیر مدیریت بدن مهم

 ،ترین متغیر سبک زندگی که خصلت بدنمندی دارددیگر، مهم .به عبارتبه طالق توافقی است

ارای دبیشتر در این باره، منظور از بدن صرفاً امری فیزیکی نیست، بلکه  مدیریت بدن است.

ای و مصرف رسانه متغیر مصرفترتیب بهاز آن؛ پسخصلت اجتماعی و فرهنگی نیز هست. 

 بیشترین تأثیر را بر گرایش به طالق توافقی دارد.  فرهنگی

د دارد. دار وجوبراساس نتایج تحقیق، بین سبک زندگی و گرایش به طالق توافقی رابطه معنی

ه کافرادیکه از سبک زندگی سنتی برخوردارند مخالفت بیشتری با طالق توافقی دارند و کسانی

-هطالق توافقی دارند.  نتایج این تحقیق با یافتتری دارند گرایش بیشتری به سبک زندگی مدرن

در داخل و ترنت و ساوزر ( 1395) جعفری و دیگران (139۲ناظم نیا ) (،1390) بیات های تحقیق

یکی از  ر خارج همسویی دارد.د( ۲009) و کملمیر توس و (۲00۴) دیگرانکالمیجن و ( 19۸9)

زندگی  یۀ گیدنز افرادیکه از سبکبرمبنای نظر است.« بازاندیشی» مفاهیم کلیدی در اندیشه گیدنز

ها هایشان تابع ساختارها و نگرشتری برخوردارند دارای عاملیت بیشتری هستند و کمتر ارزشمدرن

نخ بدین معناکه، افرادیکه در سمیزان بازاندیشی بیشتری برخوردارند، وتصرف یا دخل هستند و از 

ون ای چها از اُبژهعرصۀ انتخاب هستند و بازتعریف آن گیرند با تنوع بیشتری درمدرن جای می

هایشان تابع ساختارها هستند و از برعکس طبقات پایین در انتخاب طالق و ازدواج بیشتر است

ها کمتر های اجتماعی از قبیل ازدواج در آنعاملیت کمتری برخوردار بوده و میزان بازتعریف ارزش

تری در خصوص دیشی افرادیکه دارای سبک زندگی مدرننکته مهم این است که بازان است.

ود. شگیرد بلکه در درون ساختار ازدواج و طالق سنتی انجام میخانواده هستند در خال صورت نمی

کنندگان و ساختار اجتماعی جدای از متارکهنگرش مردم درخصوص در تبیین گیدنزی، عاملیت 

  وجود دارند.هم نیستند بلکه بین آنها رابطۀ دیالکتیکی 

ای ظهتغییرات قابل مالح ،بین سبک زندگی و گرایش به طالق توافقی باتوجه به رابطۀسرانجام، 

دان استفاده مر بنابراین، رخ داده است. اجتماعی متوسططبقات  ویژهدر گفتمان خانواده ایرانی ب

 استراتژی رسدمینظر سازی زنان فاقد کارایی است. بهاز استراتژی اقتدار سنتی جهت اقناع

های گفتگومحور های زندگی اجتماعی و تقویت گفتگوی خانواده از طریق کارگاهآموزش مهارت

 ای در کاهش و تعدیل این مساله اجتماعی  داشته باشد.آوری نقش عمدهو تاب
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 منابع

 برساخت ندیفرا .(139۶) زاده، عبدالعلیجهانگیری، جهانگیر و  لهسایی؛ انی، زهراجآقا 

: یمورد)مطالعه خانواده قبح و خانواده تقدس در یشیبازاند طالق انیجر در زنان تیهو

 ،یاجتماع توسعه فصلنامه .(تهران یهادانشگاه یاجتماع علوم یهارشته زن انیدانشجو
11(3)، 1۶۶-1۲9. 

 علوم نامه .یزندگ سبک تا یاجتماع طبقه از .(13۸1) اباذری، یوسف و چاوشیان، حسن 
 .3-۲7 (۲0)، یاجتماع

 حسین پاینده ترجمه .عامهفرهنگمطالعات فرهنگی؛ درباره (. 13۸9) استوری، جان. 

 : نشر آگه.تهران

 تهران:  .. ترجمۀ مهرداد میردامادیبزرگ جامعه شناسی متفکران. (1379) .استونز، راب

 نشر مرکز.

 مطالعات راهبردی زنان، ، نقد قانون و رویه قضایی در محاکم .(13۸3). اسدی، لیال سادات

 .۲۶ش 

  ،کننده نییتع عوامل .(139۴) بلوردی، زهیرمصطفی و آقاجانی، محمود ؛طیبهبلوردی 

 (،۴)۴، سالمت علوم در یفیک قاتیتحق مجله .یفیک مطالعه کی: یتوافق طالق به شیگرا

۴5۴-۴۴۸. 

 نقش و نگار. :ترجمه: مرتضی مردیها، تهران .نظریۀ کنش  (.13۸0یر )بوردیو، پی 

 مطالعۀ مورد بانوان متقاصی  بررسی کیفی پدیدۀ طالق توافقی .(1390) بیات، محبوبه(
نامه پایان) (90-91طالق توافقی در محاکم قضایی خانواده شهرستان مشهد سال 

 .(کرمان قاتیتحق و علوم دانشگاه ،یشناسجامعهکارشناسی ارشد 
 طالق  دهیکندو کاو پد .(139۶) وشیدار ،یبوستان  بهروز و ز،یروستاخ ؛ایثر ،یریپورنص

 (۲)1۲ ،فصلنامه توسعه اقتصادی .(1393)مورد مطالعه: شهرستان تالش در سال یتوافق

17۲-1۴۲. 

 (. تبیین 1395) امیرمسعود ،ظاهریامیرم و حسین ،آقاجانی مرساء ؛رضا ،جعفری سدهی

ه کننده بجعهشناختی تأثیر سبک زندگی بر نگرش به طالق در بین زوجین مراجامعه

 .3۶-7۶( 7) ۲، پژوهشنامه مددکاری اجتماعین. مراکز بهزیستی گیال

 سامن ساله ۶5 تا 1۸ جمعیت نگرش .(13۸۴) حامد بخشی، داریوش و بیگوند، حیدری 

 هدانشکد یاجتماع علوم مجله .آن بر مؤثر فرهنگی -اجتماعی عوامل و طالق به مشهد شهر
 .۴5-7۴ (1)۲ مشهد، فردوسی دانشگاه انسانی علوم و ادبیات
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 جهان کتاب. :، تهرانسبک زندگی و مصرف فرهنگی .(139۴) خادمیان، طلیعه 

  معاونت اجتماعی رشت،  .استان گیالنمسایل  گزارش .(139۸) استان گیالن آمار قضایی

 گیالن.استان دادگستری  پیشگیری از جرم 

 ،محسن: ترجمه .(سوم چاپ) معاصر دوران در شناسیجامعه نظریه .(1377) جورج ریتزر 

 .علمی انتشارات :تهران ثالثی،

 (۴۶)، 1۲، پژوهیخانواده .بازنمایی معنایی طالق توافقی .(1395) موسوی، مهریسادات 

30۴-۲۸7. 

  ،افزایش بر مؤثر عوامل شناختیجامعه بررسی .(1391) علیرضا باقر و  قاسمی،ساروخانی 

( ۲1)7 خانواده، و زنان تربیتی -فرهنگی فصلنامه کرمانشاه. شهرستان در توافقی طالق

۴9-7. 

  ماهیت حقوقی طالق توافقی در نظام  .(1397) اشرفی، مهدی علوی، سید محمدتقی و

  .79-10۴ ،(۶9)۲3، حقوق خانوادهترویجی فقه و  -دوفصلنامه علمی .حقوقی ایران

 پژوهشگاه هنر و ارتباطات. :، تهرانمصرف و سبک زندگی .(13۸۲) فاضلی، محمد 

 عوامل مرتبط با طالق در زوجین متقاضی  .(139۲باقر ) ،ساروخانیو  علیرضا ،اسمیق

 .۶9-۸7، (39 )10 ،مطالعات علوم اجتماعی ایران .طالق توافقی )شهرستان کرمانشاه(

 طرح  .گذار جمعیتی و مسئلۀ طالق .(139۶) حمیدی فر، مهدی و  کنعانی، محمد امین
پژوهشگاه هنر و تهران:  ،ملی تحلیل مسائل و آسیبهای اجتماعی کشور ویژه گیالن

 .ارتباطات

 ،پردازان کالسیک و های نظریههای اجتماعی: دیدگاهنابرابری  .(13۸1) .ج، ادوارد گرب
 نشر معاصر. :تهران .احمد رضا غروی زاده و سیاهپوشمحمد ه ترجم .معاصر

 ( 13۸۴گیدنز، آنتونی)تهران: نشر  .پورترجمه محمدرضا جالیی .انداز جهانیچشم. الف

 طرح نو.

 کنش، ساختار و تناقض در  یاجتماع هیدر نظر یمحور لیمسا .ب(13۸۴) یآنتون دنز،یگ
 تهران: نشر سعاد. .ییمحمد رضا ۀترجم. یاجتماع لیتحل

 نی.  تهران: نشر .ترجمۀ حسن چاوشیان  شناسی.جامعه .(13۸۶) گیدنز، آنتونی 

 ( 1377گیدنز، آنتونی.) تهران: مرکز .ترجمۀ محسن ثالثی. پیامدهای مدرنیت. 
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