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Abstract
Ethnic differences, like culture and language, responsible for
shaping many of the cognitions of the environment,
behaviors, and emotions in societies, so the aim of this study
was to compare of gender beliefs and attitudes toward divorce
between Kurdish and Fars students according Gender. The
research method is comparative or post-event. The statistical
population included all 20,000 Kurdish and Persian girls and
boys in two Islamic Azad University of Sanandaj Branch and
Sari Branch during the period from February to April 2017.
And the research participant 370 (370 samples in Kurdish
group and 370 samples in Persian group) were investigated
using non-randomized purposeful method. In this research,
three tools included; the Attitude to Divorce Scale of Kinnaird
& Gerrard (1986), Family Assessment Device questionnaire
of Epstein, Baldwin & Bishop (1983) and Gender Belief
Scale of Bem (1974) were used for measurement of variables.
One-Way Covariance Analysis (MANCOVA) was used for
data analysis. The results showed that there is a significant
difference between the subscales of gender beliefs and
attitude toward divorce between Persian and Kurd students.
And between the roles (F =5/702, P <0/018) and emotional
relationship (F =8/976, P <0/003) from the family function
variable, positive attitude (F =10/856, P <0/001) from the
attitude to divorce variable and sexual beliefs of both sexes (F
=3/902, P <0/041) of of gender beliefs variable was
significantly different in two groups. However, in other
subscales, there was no significant difference between the two
groups according to their gender. These results will
emphasize the social cultural perspective that follows its role
on beliefs and relationships, so it can be concluded that
ethnicity can affect many cognitive, social and functional
factors with respect to gender.

ناهمسانیهای قومیتی همانند فرهنگ و زبان مایه شکلدهی بسیاری از شناختها
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 پس این پژوهش با هدف هم. رفتارها و هیجانهای جوامع است،درباره محیط
 کارکرد خانواده و نگرش به طالق دانشجویان کرد و،سنجی باورهای جنسیتی
 جامعه. روش پژوهش علی مقایسهای یا پس رویدادی است.فارس انجام گرفت
 دانشجو دختر و پسر کرد و فارس در دو دانشگاه02222 آماری دربرگیرنده همه
5931  تا خرداد5931 آزاد اسالمی واحد سنندج و واحد ساری در بازۀ زمانی بهمن
 نمونه در گروه فارس) با972  نمونه در گروه کرد و972(  آزمودنی972  تعداد.بود
، در این پژوهش از سه ابزار،بهکارگیری روش غیر تصادفی هدفمند بررسی شدند
 پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده،)5391( سنجه نگرش به طالق کینایرد و جرارد
.) استفاده شد5371( ) و سنجه باورهای جنسیتی بم5399(  بی شاپ، بالدوین،اپشتاین
یافتههای حاصل از آزمون آماری تحلیل کوواریانس یکراهه نشان داد که
رویهمرفته تفاوت میان خرده مؤلفههای باورهای جنسیتی و نگرش به طالق میان
؛F=1/720( دانشجویان دختر و پسر کرد و فارس معنیدار است و میان نقشها
) از متغیر کارکردP<2/229 ؛F=9/371( ) و آمیزش عاطفیP<2/259
) از متغیر نگرش به طالق وP<2/225؛F=52/911(  نگرش مثبت،خانواده
) در دو گروه تفاوتP<2/215 ؛F=9/320( باور جنسیتی هر دو جنس
 ولی در دیگر مؤلفهها با توجه به سطح معنیداری،معنیداری وجود دارد
بهدستآمده در دو گروه با توجه به جنسیت آنان تفاوت معنیداری مشاهده
 این برآیندها تأکیدی بر دیدگاه فرهنگی اجتماعی پیرو نقش آن بر باورها و.نگردید
 بنابراین میتوان نتیجه گرفت که موقعیت قومیتی با توجه به،روابط خواهد داشت
 اجتماعی و عملکردی را تحت تأثیر،جنسیت میتواند بسیاری از عوامل شناختی
.قرار دهد
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مقدمه
محیط خانواده باید میان ویژگیهای طبیعی و رفتارهایی که اعضا یاد میگیرند هماهنگی ایجاد کند و
پژوهشهای گوناگون همانند پنینگز ،)0223( 5کولیک )0221( 0این انگاره را تأیید میکند که جنسیت
بهتنهایی تجارب آدمها را شکل نمیدهد و عوامل دیگری مانند قومیت نیز همزمان میتواند زنان و مردان
اینکه ویژگیهای یک قوم میتواند در کارکرد خانواده متجلی شود ،با توجه به سیر افزاینده طالق در ایران
بهویژه در دهههای اخیر که نیازمند پژوهشی جدی ،با توجه به تأثیر پیامدهای ناگوار طالق بر ابعاد گوناگون
زندگی اجتماعی است و بررسی علل و عوامل تأثیرگذار شناختی ،رفتاری و میان فردی در گسترههای
متفاوت اجتماعی بر نگرشهای منتهی به طالق در فرهنگها و قومیتهای متفاوت بایسته به نظر میرسد.
هر خانواده دارای کارکردی است ،کارکرد خانواده متغیری است که شالوده اصلی خانواده را تشکیل
میدهد (گلدنبرگ و گلدنبرگ .)5931 ،خانواده بهعنوان یک خرده سیستم در کل سیستم اجتماعی ،نقش
و کارکردهایی دارد .بحث در ارتباط با کارکردهای خانواده ،معموالً به مکتب کارکردگرایی نسبت داده
میشود (چابکی .)5930 ،ازجمله مظاهر زندگی اجتماعی آدمی ،وجود همکنشهای سالم و سازنده میان
اعضای خانواده و برقرار بودن عشق و صمیمیت و همدلی است (کارولین .)0223 ،9خانواده ،از دید
کارکردگرایان ،محلی برای بروز و نمایش همکاری میان زن و مرد است ،از این دیدگاه ،خانواده درمجموع
دارای چهار کارکرد بنیادی است :ساماندهی روابط جنسی ،جامعهپذیری کودکان ،حمایت اقتصادی
روانی ،فراهمسازی پایگاه اجتماعی (هیتون .)0220 ،1کارکردهای یادشده ،در حفظ و پایداری خانواده و
درنهایت سالمت جامعه ،نقش اساسی دارند .فرد متناسب با فرهنگ محل تولد و سکونت ،جامعهپذیر
میشود (استنلی ،اسکات و هاوارد.)0221 ،1
فرد در خانواده پندارهای اولیه درباره جهان و محیط و هنجارهای اساسی رفتار را فراگرفته و نگرشها،
باورها و روحیات خود را شکل میدهد و به عبارتی اجتماعی میگردد (کورابیک و مک کری.)0222 ،1
اجتماعی شدن ،آشنایی با قوانین و درونی کردن نقشها و ارزشهای فرهنگی در خانواده روی میدهد و
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فرهنگ هر جامعهای از طریق فرایند جامعهپذیری ،ویژگیهای خاصی را برای دختر و پسر تعریف میکند
و از آنها انتظارات متفاوتی دارد و خواهان آن است که دختر و پسر بر اساس نگرشهای مرسوم رفتار
کنند (جتمی ،مکدرموت و اییوز .)0251 ،5بم )5391( 0معتقد است که انتظار فرهنگی منجر به تفاوتهای
رفتاری میان زنان و مردان میشود و انتظارات متفاوت اجتماعی شدن «نقشهای جنسیتی» متفاوتی را برای
فکر ،احساس و رفتار میکنند (کاپتا و بارس .)0223 ،9این نقشها همچون سناریوهایی عمل میکنند که
زنان و مردان با پیروی از آنها ،مردانگی و زنانگی خود را تحقق میبخشند و به شیوه مورد انتظار در
موقعیتهای مختلف عمل میکنند (ثروتی و وبر.)0255 ،1
رفتارهای قالبی جنسیتی الزام ًا منعکسکننده واقعیت نیستند بلکه معرف باورهای مشترک درباره
رفتارهای افراد برای یک گروه خاص هستند (تا و همکاران .)0257 ،1در طول دوران کودکی سبکهای
تعاملی و تجربههای خانواده نقش حیاتی را در ساختن نگرشها و باورها و انتظارات فرزندان بازی میکنند
و پژوهشها نشان دادهاند که ارزشها ،رفتارها و نگرشهای والدین بهطور معنیداری با اعتقادات و
نگرشهای نوجوانان به ازدواج و طالق رابطه دارند (ویلوگبی .)0252 ،1نگرش یکی از عوامل اصلی و
مؤثر در رفتاراست و در تمام کارکردهای شخصیت گروهی و اجتماعی افراد اثر ویژهای میگذارد .شدت
و ضعف هر نگرشی در کیفیت رفتار نتایج متفاوتی میآفریند (ویلوگبی ،هال و لوکزاک .)0259 ،7به نظر
میرسد علل و عوامل گوناگونی سبب گرایش زنان و مردان به طالق و درنتیجه افزایش میزان آن شده
باشد که تغییر ارزشی در قلمرو خانواده ،در ارتباط با تقسیم نقشهای سنتی رخداده و این تغییر در دختران
بیشتر از پسران مشهود است (هیتون.)0220 ،
خمسهای ()5991؛ یوسفی ()5931؛ فالحتی ( )5931به این نتیجه رسید که میان زنان و مردان تفاوت
معنیدار در نگرش به نقشهای جنسیتی وجود دارد ،ازنظر قومیتی ،نگرش به نقشهای جنسیتی در میان
زنان و مردان در قومیت فارس و لر دارای تفاوت معنیدار است و این در حالی است که در قومیت کرد
1 .Hatemi, McDermott, & Eaves
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تفاوت معنیدار میان دو جنس وجود ندارد .چابکی ( )5930در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه میان نسلی
نگرش به طالق و کارکردهای خانواده در زنان به این نتیجه رسید در معیارهای مرتبط با انتخاب همسر میان
دو نسل جوان و نسل گذشته ،شکاف عمیقی ایجادشده است .حاتمی و همکاران ( )0251دریافتند که
عوامل محیطی و وقایع زندگی و ژنتیک بهطور متوسط بر نگرش نسبت به طالق اثر میگذارد .الگوهای
میتواند بسیار نیرومند باشد و از طریق خانواده در میان نسلها منتقل میشوند ،میتوانند برای آن خانواده
از نژاد ،مذهب یا ریشه ملی مهمتر جلوه کنند ،مخصوصاً که آنها معرف نیازهای روانی فردی و خانوادگی
برای کسب هویت و احساس تداوم تاریخی است .ما در نظر داریم در این پژوهش رابطهی باورهای
جنسیتی و کارکرد خانواده و نگرش به طالق را موردبررسی قرار دهیم و با توجه به مطالبی که نشان میدهند
فرهنگها و جوامع گوناگون ،نقشها و خصوصیات زنان و مردان را متفاوت و حتی گاهی مغایر تعریف
میکنند و بر خانواده و باورها و نگرشهای مختلف آن تأثیرگذارند.
با توجه به اهمیت جوامع پژوهش در حیطۀ بررسی نگرشی ،رفتاری و اجتماعی در پژوهش حاضر
سؤال پژوهش این است که:
آیا میان باورهای جنسیتی و نگرش به طالق میان دانشجویان کرد و فارس با توجه به جنسیت تفاوت
معنیداری وجود دارد؟
روش
روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسهای یا پس رویدادی بوده است و جامعه آماری پژوهش حاضر
را همه ( )52222هزار دانشجو دانشگاه آزاد واحد سنندج و ( )52222دانشگاه آزاد واحد ساری در دو
جنس در بازۀ زمانی بهمن  5931تا خرداد  5931تشکیل دادند .در فرایند حوزۀ میدانی از آزمودنیها
خواسته شد تا به سنجه نگرش به طالق کینایرد و جرارد ( ،)ADSپرسشنامه سنجش کارکرد خانواده
اپشتاین ،بالدوین ،بی شاپ ( )F.A.Dو سنجه باورهای جنسیتی بم ( )5371پاسخ دهند .با توجه به روش
پژوهش با توجه به فرمول کوکران در سطح ( )2/21به ازای هر گروه دانشجویان با توجه به قومیت 972
آزمودنی  972نمونه در گروه کرد و  972نمونه در گروه فارس با استفاده از روش نمونهگیری غیر تصادفی
هدفمند آزمودنیها انتخاب گردید.
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ابزار اندازهگیری
سنجه نگرش به طالق .1این سنجه توسط کینایرد و جرارد )5391( 0ساختهشده است .این سنجه  50ماده
دارد که نگرشهای مثبت و منفی به طالق را ارزیابی میکند .تمرکز این سنجه بروی شادکامی همراه با
ازدواج ،وفاداری و اهمیت ازدواج تا هنگام مرگ است .سؤاالت این سنجه بهصورت طیف لیکرت به
مثبت به طالق و  1سؤال دوم دیگر آن نگرش منفی به طالق را اندازه میگیرد .نمرههای باالتر نشاندهندهی
نگرش مثبتتر به طالق است .موتس ( )0221پایایی و روایی این پرسشنامه را خوب توصیف کرده است.
در پژوهش خجسته مهر پایایی با روش آلفا و تصنیف  2/32و  2/35بهدستآمده است .در پژوهش خجسته
مهر ،ممبینی و اصالنی ( ،)5930پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز با روش آلفای کرونباخ و
تنصیف به ترتیب  2/99و  2/93گزارششده است .پایایی در پژوهش حاضر با توجه به روش آلفای
کرونباخ به ترتیب برای نگرش مثبت و منفی  2/95و  2/79بهدستآمده است.
پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده .3کارکرد خانواده پرسشنامهای  12سؤالی است که برای سنجش
کارکرد خانواده ،توسط اپشتاین ،بالدوین ،بی شاپ )5399( 1بنا بر الگوی مک مستر ،تدوینشده است.
این آزمون دارای شش مؤلفه حل مسئله عبارتاند از ،12 ،12 ،99 ،01 ،50 ،0 :که در کل  1سؤال است،
ارتباط عبارتاند از  13 ،10 ،19 ،03 ،59 ،51 ،9و در کل  7سؤال است ،نقشها عبارتاند از،51 ،52 ،1 :
 ،19 ،11 ،12 ،91 ،92 ،09که در کل  3سؤال است ،آمیختگی عاطفی عبارتاند از ،99 ،01 ،00 ،05 ،50
 ،11 ،10 ،97که در کل  9سؤال است ،پاسخگویی عاطفی عبارتاند از 17 ،13 ،93 ،91 ،09 ،53 ،3 ،1 :و
در کل  9سؤال است ،کنترل رفتار عبارتاند از  ،11 ،15 ،13 ،15 ،91 ،95 ،01 ،02 ،51 ،55 ،9 ،1 ،5که
در کل  59سؤال است .این آزمون پس از تهیه توسط اپستین ،بالدوین ،بیشارب در سال  5399بر روی یک
نمونۀ  129نفری اجرا شد و دامنۀ آلفای زیرمجموعههای آن بین  2/70و  2/30است که حاکی از همسانی
درونی نسبتاً خوب آن است .روایی توسط ثنایی ( )5999و پایایی میان  2/11تا  2/71برای مؤلفههای
بهدستآمده است و باز آزمایی آن در عرض یک هفته رضایتبخش بود .پایایی در پژوهش حاضر با
)1.Attitudes Toward Divorce Scale(ADS
2 .Kinnaird, & Gerrard
)3 .Family Assessment Device(F.A.D
4 .Epstein, Baldwin & Bishop
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ال موافق ) نمرهگذاری میشوند و  1سؤال اول آن نشاندهنده نگرش
ترتیب از ( 5شدید ًا مخالف ) تا ( 1کام ً
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توجه به روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای کارکرد خانواده کلی برابر با  2/77برای مؤلفههای حل
مشکل ،نقشها ،همراهی عاطفی ،ارتباط ،آمیزش عاطفی و کنترل رفتار به ترتیب برابر با ،2/19 ،2/11
 2/73 ،2/91 ،2/99و  2/92بهدستآمده است.

است که دربرگیرنده  12ویژگی شخصیتی بود 02 .ویژگی ابتدایی کلیشهای زنانه (کامالً زنانه  5تا  52و
ال مردانه  02تا  92و تقریب ًا مردانه  )12-92و  02ویژگی
تقریب ًا زنانه  52تا  )02و  02ویژگی دوم مردانه (کام ً
سوم خنثی یا غیر کلیشهای هستند (هردو جنس) .بم در استفاده از ابزار باورهای جنسیتی ضریب
قابلیتاعتماد آن را در بعد زنانگی  2/92و در بعد مردانگی  2/91گزارش نموده است .در پژوهش برزگری
ال
ال مردانه  ،%11کام ً
( ،)5991ضریب قابلیت اعتماد این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در بعد کام ً
زنانه  ،2/19دوجنسیتی  ،2/19تقریباً مردانه  ،2/11تقریب ًا زنانه  2/15به دست آمد .پایایی در پژوهش حاضر
با استفاده از آلفای کرونباخ در بعد کامالً مردانه  ،2/17کامالً زنانه  ،2/12دوجنسیتی  ،2/13تقریباً مردانه
 ،2/19تقریب ًا زنانه  ،2/11بهدستآمده است.
شیوۀ اجرای پژوهش
با توجه به هدف پژوهش در حیطۀ میدانی پس از کسب مجوزهای سازمانی به جهت کسب آزمودنیها از
دو واحد سنندج و ساری ،در بازه زمانی بهمن  5931تا خرداد  5931به دانشگاههای مربوطه مراجعه گردید
و با توجه به روش نمونهگیری مبتنی بر هدف در ابتدا در خصوص هدف پژوهش و نحوۀ تکمیل ابزارها
اطالعاتی در اختیار دانشجویان ارائه گردید و در صورت رضایت آگاهانه در جهت شرکت در پژوهش
ابزارها بهصورت فردی و در اتاق مشاوره دانشگاهها با توجه به سه ابزار انجام گردیده شد ،پس از
جمعآوری دادهها با توجه به نرمافزار  SPSS22و با روش آماری تجزیهوتحلیل تحلیل کوواریانس
یکراهه (مانکوا) به دلیل وجود گروههای وابسته و متغیر همپراش (قومیت) دادهها مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
با توجه به اطالعات جمعیت شناختی جمعآوریشده بیشترین فراوانی سنی در دو گروه قومیت کرد و
فارس در دو جنس مرتبط با بازۀ سنی  02تا  01با فراوانی  093دانشجو در واحد سنندج و  951دانشجو در
واحد ساری و بیشترین فراوانی در حوزۀ وضعیت تأهل در دو گروه مرتبط با وضعیت مجرد بودن در دو
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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سنجه باورهای جنسیتی بم .این سنجه توسط بم بر اساس نظریه طرحوارههای شناختی ( )5371تدوینشده
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جنس است که با فراوانی  091دانشجو در واحد سنندج و  920دانشجو در واحد ساری ،در وضعیت شغلی
نیز در دو گروه بیشترین فراوانی مرتبط با عدم داشتن شغل با فراوانی  051دانشجو در واحد سنندج و 011
دانشجو در واحد ساری است.

متغیر
کارکرد خانواده
حل مشکالت
نقشها
همراهی عاطفی
ارتباط
آمیزش عاطفی
کنترل رفتار
نگرش به طالق
نگرش مثبت
نگرش منفی
کامالً زنانه
تقریباً زنانه
کامالً مردانه
تقریباً مردانه
هردو جنس

گروه
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد
فارس
کرد

میانگین
818/00
814/44
87/70
87/9
48/89
48/19
48/99
48/17
85/19
85/14
85/44
85/99
40/19
49/1
84/88
84/47
41/85
41/8
41/84
81/58
4/49
4/89
8/10
7/89
8/05
8/70
8/88
0/10
41/04
48/10

مرد
انحراف استاندارد
44/48
49/47
4/00
4/80
4/11
4/90
4/47
8/07
4/14
4/88
4/84
4/07
4/14
4/08
89/48
84/00
4/91
4/70
4/41
4/15
8/78
4/71
8/40
8/15
0/18
9/78
8/84
8/58
84/47
81/80

میانگین
814/51
814/18
87/41
87/08
44/71
44/74
41/09
41/84
81/14
85/44
81/41
81/40
44/10
48/9
88/84
88/41
81/79
41/40
85/89
85/99
4/49
4/59
9/44
8/59
1/51
8/11
4/1
4/44
44/0
44/90
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زن
انحراف استاندارد
85/5
85/7
4/71
4/74
4/4
4/14
8/74
8/10
4/19
4/4
4/87
4/77
4/84
4/90
87/48
81/8
4/07
4/8
4/88
4/74
8/94
8/45
8/88
9/48
8/11
4/48
4/78
4/98
5/0
5/18
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جدول ( )5اطالعات توصیفی حاصل از دو شاخص گرایش به مرکز و شاخص پراکندگی دربرگیرنده
میانگین و انحراف استاندارد در متغیرهای کارکرد خانواده ،نگرش به طالق و باورهای جنسیتی را در دو
گروه قومیت کرد و فارس نشان میدهد.
جدول  :2آزمون باکس ،پیشفرض همگنی واریانسها
تحلیل واریانس

8/888

درجه آزادی 6

474

درجه آزادی 2

1185/459

معنیداری

1/199

جدول ( )0با توجه به عدم معنیداری آزمون باکس و عدم معنیداری همسانی واریانسها توسط آزمون
لون و بررسیهای انجامشده در خصوص نرمالی دادهها با آزمونهای کولموگروف-اسمیرنوف دادهها
نرمال بوده است و با احتمال قوی میتوان گفت دادهها همسان و مفروضات تحلیل کوواریانس یکراهه
( )MANCOVAرعایت شده است.
جدول  :3نتایج حاصل از تحلیل آزمونها تحلیل واریانس بر روی تفاضل نمرات باورهای جنسیتی و
کارکرد خانواده و نگرش به طالق دو گروه قومیت با توجه به جنسیت

قومیت و
جنسیت

تحلیل

درجه

خطای درجه

واریانس

آزادی

آزادی

84

855

1/187

855

1/187

855

1/187

اثرات

مقدار

اثر پالیی

1/819

8/711

المبدایی ویلکز

1/159

8/711

84

اثر هتلینگ

1/887

8/711

84

بزرگترین ریشه
خطا

1/887

8/711

84

855

معنیداری

1/187

جدول ( )9نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره بر روی تفاضل نمرات باورهای جنسیتی،
کارکرد خانواده و نگرش به طالق در دو گروه نشان میدهد همه آزمونهای مانوا در سطح
( )P<0.001معنیدار میباشند ،بر این اساس میتوان بیان داشت حداقل در یکی از باورهای جنسیتی،
کارکرد خانواده و نگرش به طالق در دو گروه تفاوت معنیداری وجود دارد.
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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آزمون باکس

491/804
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جدول  :6نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یکراهه بر روی تفاضل نمرات باورهای جنسیتی
و کارکرد خانواده و نگرش به طالق دو گروه قومیت با توجه به جنسیت
منبع پراکندگی

جنسیت

آزادی

مربعات

واریانس

1/791

1/889

1/749

9/714

1/181
1/411

متغیرها

مجموع مربعات

حل مشکالت

1/791

8

نقشها

81/145

8

81/145

همراهی عاطفی

8/948

8

8/948

8/840

ارتباط

4/145

8

4/145

1/945

1/808

آمیزش عاطفی

15/181

8

15/181

1/570

1/114

کنترل رفتار

47/857

8

47/857

4/088

1/811

نگرش مثبت

19/481

8

19/481

81/190

1/118

نگرش منفی

8/989

8

8/989

1/481

1/087

کامالً زنانه

8/494

8

8/494

1/877

1/078

تقریباً زنانه

51/885

8

51/885

8/445

1/108

کامالً مردانه

1/480

8

1/480

1/189

1/514

تقریباً مردانه

01/187

8

01/187

4/011

1/195

هردو جنس

474/151

8

474/151

4/514

1/188

جدول ( )1نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یکراهه را نشان میدهد که این آزمون حاکی از آن
است که درمجموع میان نقشها ( )2/259و آمیزش عاطفی ( )2/229از متغیر کارکرد خانواده ،نگرش
مثبت ( )2/225از متغیر نگرش به طالق و باور جنسیتی هر دو جنس ( )2/215در دو گروه با توجه به
مقادیر تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت معنیداری وجود دارد ،ولی در دیگر مؤلفهها با توجه به سطح
معنیداری بهدستآمده در دو گروه با توجه به جنسیت آنان تفاوت معنیداری مشاهده نگردید.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،تطبیق باورهای جنسیتی ،کارکرد خانواده و نگرش به طالق میان دانشجویان
کرد و فارس با توجه به جنسیت ،بوده است و بهطورکلی تفاوت معنیداری در خصوص باورهای
جنسیتی ،کارکرد خانواده و نگرش به طالق میان دانشجویان کرد و فارس با توجه به جنسیت پژوهش
مشاهده شد ،همچنین در کارکرد خانواده و نگرش به طالق منفی در دانشجویان کرد شرایط بهتری را
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قومیت و

درجه

میانگین

تحلیل

معنیداری
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از دو گروه دیگر پژوهش با توجه به شاخص میانگین دارا بودند و ولی در مؤلفه باور به هر دو جنس از
متغیر باورهای جنسیتی مؤلفۀ خودآگاهی در گروه دانشجویان فارس شرایط بهتری مشاهده گردیده
است .این با نتایج ،با یافتههای فالحتی ( ،)5931یوسفی ( ،)5931سنبلی بیدگلی ( )5930تا و همکاران
( ،)0257چاپتا و بارث ( ،)0251چابکی ( ،)5930است .در تبیین نتایج بهدستآمده از مؤلفه باورهای

بهتدریج از طریق تجاربی که شخص در برخورد و تعامل اتفاقی و پیشبینینشده به دست میآورد ،از
طریق دستورات و تلقینات آشکار و از طریق نتیجهگیریهای شخصی شکل میگیرد و حاصل معمول
این روند ،هماهنگی هویت جنسی و نقش جنسی است (ثروتی و وبر.)0255 ،
هرچند صفات زیستی حائز اهمیت است ،ولی یادگیری عامل عمدهای در دستیابی به نقش متناسب با
جنس است .همچنین بر اساس رویکرد زیستی تقسیم وظایف میان زن و مرد ریشه در تفاوتهای فیزیکی
و ذاتی میان دو جنس دارد (تا و همکاران .)0257 ،اساس این رویکرد بر این استدالل استوار است که
زنان و مردان با تفاوت در خصیصههای شخصیتیشان رشد میکنند و در بخشهایی تفاوت نقشها را
بر پایهی تفاوت میزان هورمونهای جنسی در مردان و زنان تبیین میکنند؛ ولی اصلیترین نظریه در
تبیین تفاوت بهدستآمده در حوزۀ دو قومیت را میتوان در مباحث فرهنگی اجتماعی -تربیتی جست
جو نمود ،بیان میدارد که عوامل اجتماعی بالفاصله پس از تولد ،نقش خود را وارد صحنه مینمایند و
بر اساس عوامل اجتماعی برچسبی به پسر یا دختر زده میشود (کاپتا و بارس )0223 ،که باعث میشود
با نوزاد مطابق با جنس او رفتار شود .همچنین با توجه به تفاوتهای زیاد در خصوص آداب و رسوم،
زبان و ...این نتایج را میتوان تبیین نمود.
از جهتی دیگر بر اساس نظریهی طرحواره جنسیتی ،فرهنگ در رشد و تحول جنسیت و آماده کردن
مرجع برای تشکیل طرحوارههای جنسیتی نقش دارد .این نظریه ،خانواده ،گروه همساالن ،معلمان و
رسانهها ،تصاویری از زنان و مردان میآفرینند که در یادگیری و عملکرد رفتارهای جنسیتی مناسب
نقش اساسی دارد (جتمی ،مکدرموت و اییوز )0251 ،و الگوسازی نیز میتواند عامل مهمی در
شکلگیری رفتارهای جنسیتی باشد .بر اساس نظریه بم ( )5399این نظریه ،هر یک از ما ،بهعنوان بخشی
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جنسیتی در هر دو جنس میتوان اینگونه بیان نمود که نقش جنسی در هنگام تولد ایجاد نمیشود بلکه
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از ساختار دانش خود ،یک طرحواره جنسیتی داریم ،یعنی مجموعهای از تداعیهای مرتبط با جنسیت.
بهعالوه ،طرحواره جنسیتی ،زمینهی اصلی را برای پردازش اطالعات بر اساس جنسیت فراهم میکند.
بهطورکلی با توجه به مؤلفههای نقشها و آمیزش عاطفی که غالباً بر تعارضات و حل تنشهای ارتباطی
و صمیمیت میان اعضای یک خانواده تمرکز دارد ،میتوان بیان نمود که بر اساس نظریۀ فطری -سرشتی

جاذبۀ ایجادشده و صمیمیت و بعضاً تنشهایی اشاره نمود که همواره در همه انسانها حتی با عنایت به
مباحث فرهنگی اجتماعی اشاره نمود (کارولین .)0223 ،در تبیین این تفاوت نگرش مثبت به طالق
میتوان بیان نمود که در زمینه نگرش نسبت به طالق ،با توجه به دیدگاه اجتماعی فرهنگی تا مباحث
فرهنگی و یادگیریهای مشاهدهای اجتماعی و همچنین میتواند تابع مباحث شناختی همانند؛ هوش و
استعداد و تأثیر بسیار مهم قصد و نیت رفتاری بر اساس دیدگاه قصد رفتاری است (هیتون )0220 ،و به
اینگونه که قصد و نیت فرد تابع نگرش بهسوی رفتار و هنجارهای ذهنی است که در حیطۀ روابط
همسران میتواند دربرگیرنده کشش عاطفی -جنسی و میل به سروسامان گرفتن زندگی ،میل به پایگاه
اجتماعی بهتر ،میل به استقالل ،امید به زندگی ،ترس از عواقب ازدواج ،ترس از کاهش آزادی فردی،
میل بهتنهایی ،ترس از تغییر در رفتارها و عادات ،ترس از قبول مسئولیت و تعهد است (ویلوگبی ،هال و
لوکزاک .)0259 ،در نظر گرفتن تأثیرات بالقوه جنسیت در رشد و حفظ باورها و دیدگاههای رابطهای
از اهمیت باالیی برخوردار است .جامعه ،انتظارات مختلف و تعیینکنندگی ،از زمان احساس آمادگی
زنان و مردان برای طالق دارد.
اصلیترین محدودیت با توجه به روش پژوهش که علی مقایسهای است این است که بهدشواری
میتوان علیت را بر مبنای اطالعات جمعآوریشده ،در نظر گرفت و ممکن است یافتهها ناشی از تعامل
چندگانه میان متغیرهای روانشناختی و موقعیتی رویداده باشد و دیگر عامل محدودکننده این پژوهش،
عدم امکان دستکاری متغیرها و روش نمونهگیری هدفمند بود که به دالیل اخالقی در پژوهش استفاده
گردیده است و همچنین دیگر محدودیت پژوهش به دو حیطۀ جغرافیایی ،قومیتی و تحصیلی مرتبط
میشود که تعمیم نتایج را با احتیاط سبب میگردد.
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در انتها پیرو یافتههای بهدستآمده در جهت حفظ باورهای جنسیتی ،به طراحی سیستم یادگیری
هدفمند و تقویت نگرشهای مثبت به موضوعهای اجتماعی و غرابت فرهنگی پرداخته شود و همچنین
در نظامهای آموزش عالی در محتوای دروس اصول و قواعد صحیح در نگرشها بهصورت قاعدهمند
در نظر گرفته شود و سپس در سیر فرایند رشدی آموزشهای تنظیم و مدیریت نگرشها به دانشجویان

میگردد ،حمایتهای اجتماعی که بر نگرش افراد به نظر میرسد بسیار اثرگذار است ،بر نقش این
حمایتهای اجتماعی در جهت بهبود نگرشها و باورهای افراد در مسائل متفاوت اجتماعی ازجمله
جنسیت ،ازدواج و طالق تأکید بیشتری شود.
سپاسگزاری
با توجه به آنکه این پژوهش در حیطۀ دانشگاهی به در دو واحد سنندج و ساری به انجام رسیده است،
ضمن سپاسگزاری از مسئولین مربوطه ،این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی مادی و معنویای با این
دو واحد و دیگر سازمانها دارا نبوده است.
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