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). بررســی عوامــل مــوثر بــر جایگــاه 1395مردانی، مرضــیه و موحــد، مجیــد (
زنــان در ســاختار قــدرت نهــاد خــانواده (نمونــه مــوردي: زنــان متأهــل شــهر 

  .43ـ71 )، 8( 3 جامعه شناسی نهادهاي اجتماعیشیراز)، 
  بررسی عوامل موثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت نهاد خانواده 

  ن متأهل شهر شیراز)(نمونه موردي: زنا
  2و  مجید موحد 1مرضیه مردانی

  06/10/1395تاریخ پذیرش:                                                       17/03/1395تاریخ دریافت:  
  چکیده

ي گســترده تــابع ســنت و مــذهب تا چنــد دهــه قبــل شــکل مســلط خــانواده در ایــران، خــانواده     
ن در اختیــار پــدر بــود، امــا تغییــرات اجتمــاعی ناشــی از انقلــاب صــنعتی بــا بود، که ریاست اصــلی آ
هــاي اجتمــاعی زنــان، زمینــه را جهــت تغییــر ســاختار قــدرت در خــانواده را ایجاد تغییراتی در نقــش

 از زنــان نیــز موقعیــتهــایی مواجــه ســاخت. فراهم نمود و سیســتم مردســالاري ســنتی را بــا چــالش
 و منــابع کنتــرل در آنــان دســتیابی بــه بهبــود یافــت و صادي ـ اجتمــاعیاقت  پایگاه و تحصیلات نظر

 واقعیتــی بــا توجــه بــه اصــل مشــورت، ایــن. منجــر گردیــد خــانواده در گیــريتصــمیم قــدرت
 باشــند، داشــته مشــارکت هــاگیــريدر تصــمیم همســر دو هــر اگــر کــه انکــار اســت غیرقابل
ي پیمــایش و اده از رویــه. پــژوهش حاضــر بــا اســتفشــد خواهــد نیــز حاصــل بهتــري نتــایج

نفــر از زنــان متاهــل هســتند کــه از  600شــود. جمعیــت نمونــه پرسشنامه در شهر شیراز، انجــام مــی
-هــا بــا اســتفاده از تکنیــکاي انتخــاب شــدند. واکــاوي دادهبنــدي ســهمیهگیــري طبقــهطریق نمونــه

ن پــذیرش تســت نشــانگر آن اســت کــه بــین میــزا Fهــاي رگرســیون تــک متغیــره، چنــد متغیــره و 
هاي دینی در باب خانواده، دینــداري، تحصــیلات زن، شــوهر و والــدین، منزلــت شــغلی مــرد بــا ارزش

هــاي دینــی در ســاختار قــدرت در خــانواده ارتبــاط معنــاداري وجــود دارد. از بــین ایــن عوامــل ارزش
  .باب و تحصیلات مادر به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ساختار قدرت در خانواده دارند

  
  : خانواده؛ زن؛ ساختار قدرت؛ دموکراتیک بودن.ه هالید واژک
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  مقدمه و بیان مسأله: -1
 و فــرد ســلامت تضــمین و تثبیــت کــه اســت حیــاتی و اوّلیــه اجتماعی نهاد یک خانواده     
 از بلکــه زیســتی، و جســمی نظــر از تنهــا نــه گیرد. فــردمی شکل این کانون در جامعه بقاي
 بــه واقــع خــانواده دارد، قــرار خــانواده تــأثیر نیــز تحــت خصــیتیش و عــاطفی ـ روانــی نظر

 هــاينقــش پــذیرش يآمــادهشخصــیت خــویش  تکمیــل بــا توانــدفرد می که است جایگاهی
 صــمیمی، زناشــویی رابطــه یــک در بــر ایــن باورنــد کــه 1گــردد. یونــگ و لانــگ اجتمــاعی

از مســائلی کــه در  یکــیکننــد.  برقــرار ارتبــاط هــم بــا چگونــه کــه بگیرنــد یــاد بایــد زوجین
ــی ــران مطــرح م ــین همس ــط ب ــویی و رواب ــائل زناش ــا حیطــه مس ــت ی ــردد، بحــث حاکمی گ

  ).1385آباد، حسین؛ یزدي و حسینی1387ساختار قدرت در خانواده است (گروسی، 
ــل  ــه از راه رفتارهــاي عینــی اعضــاء قاب ــومی اســت ک ــدرت مفه ــط خــانوادگی ق در رواب

را بــه نماینــدگی از مفهــوم قــدرت در خــانواده  2یــريگمشاهده اســت و معمولــاً وجــه تصــمیم
کنــد، ایــن امــر متوجــه پرســیم چــه کســی اعمــال قــدرت مــیانــد. وقتــی کــه مــیبه کار برده

هــایی کــه در ارتبــاط بــا ســاختار قــدرت در در بررســی هــا در خــانواده اســت.گیــريتصــمیم
بــل شــکل ي قتــا چنــد دهــهرســند کــه، خــانواده صــورت گرفتــه اســت بــه ایــن نتیجــه مــی

ي تــابع ســنت و مــذهب ي گســتردهگیــري در ایــران، خــانوادهمسلط خــانواده و نــوع تصــمیم
بود، که ریاست اصــلی آن در اختیــار پــدر بــود و در ســاختار سلسســه مراتبــی قــدرت، شــوهر 

گرفــت، امــا ایــن شــکل از روابــط قــدرت بــا ورود یا پدر خانواده در رأس هرم قــدرت قــرار مــی
؛ زاهــد زاهــدانی و ایــران 1367اننــد غــرب، دچــار تغییــر شــد (عنایــت، نوسازي بــه ایــران، هم

ــوب،  ــادري، 1371محب ــوریان و ق ــاهی  1382؛ منص ــدوي و صــبوري خسروش )، 1382و مه
 شهرنشــینی، نســبت افــزایش و زنــان بــین در عــالی تحصــیلات گســترشبــه ایــن نحــو کــه 

 کــه زنــانی اســت. داشــته دنبــال بــه ایــران ســنتی روابــط نظــام را در ايگســترده تغییــرات
 مــالی اســتقلال بــه طورنســبی بــه بپردازنــد، به اشــتغال خانه، محیط از بیرون در اندتوانسته

 هــايهزینــه از بخشــی مــالی تــأمین اجتمــاعی و هــايعرصــه در زنــان حضور اند.یافته دست
 هــايتجربــه اســت. بــرده خــانواده بالــاتر در را آنهــا زنــیچانــه قدرت زنان، درآمد از خانواده

 عرصــه مــردان، از ســوي جانبــه یــک قــدرت اعمــال بــدون خانوادگی امور در زنان مشارکتی
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 اجتمــاع فــراهم در بیشــتر هرچــه مشــارکت منظــور بــه آنهــا هــايقابلیــت افــزایش بــراي را

 خــانواده اعضــاي متفــاوت هــايجایگــاه پــذیرش بــه امــر ایــن دیگــر، ازســوي اســت. آورده
 حــدي واگــذاري مــردان کــه، طــوريبــه اســت. شــده منجر مردان ذهن در گذشته نسبت به

 داخلــی درامــور نیــز خــود و انــدپذیرفتــه کاملــاً زنــان به درخانواده را ي خودمطلقه قدرت از
دارنــد (ســاروخانی و دودمــان،  فعــال مشــارکت بــود، زنــان ســنتی مخصــوص طوربه خانه که

1394 :107  .(  
 نظــام شــدن همگــانی و ورکشــ بــه نوســازي فرآینــد ورود آغــاز بــا ایران در مجموع در

 اجتمــاعی، ارتباطــات رشــد و جوامــع ســایر در ســاختاري تحولــات بــا آشــنایی آموزشــی،
 در زنــان مشــارکت یافــت. تغییــر خــانواده در اجتمــاعی و سیاســی هــايقــدرت روابــط شکل

 ســاخت و یافتــه افــزایش چشــمگیري طــرز هــاي سیاســی و اجتمــاعیفعالیــت يعرصــه
 یافتــه شــوهر) تغییــر و زن متقابــل کــنش خصــوص بــه( انوادگیخ روابط الگوهاي و خانواده

 دنیــاي بــه زنــان ورود بــا اســت. شــده پیــدا هــانقش توزیع به نسبت افراد نگرش در تحول و
 حاکمیــت بــه مربــوط هــايارزش شــدن کمرنــگ نیــز و منــزل از بیــرون در اشــتغال و کــار

یافــت  ضــرورت نــو دلیتعــا پیــدایی و شــد دگرگــون خــانواده ساخت جنسگرایانه، هاينگرش
اهمیـــت ســـاختار قـــدرت در  ).188: 1393پـــور و بهمنـــی: زاده، بهـــرام(بـــاقري، حســـین

-خانواده و تعدیل آن به انــدازه اســت کــه چگــونگی، توزیــع و نحــوه اعمــال قــدرت بــر شــکل
-گیــري شخصــیت، عــزّت نفــس و حتــی احســاس رضــایت و خوشــبختی زوجــین تــأثیر مــی

هــاي انجــام شــده نیــز بیــانگر پــژوهش). 159: 1387د، آبــاحســینگــذارد (یــزدي و حســینی
ــائل و  ــرم آن، مس ــدن ه ــودي ش ــانواده و عم ــدرت در خ ــدایی ق ــه پی ــتند ک ــه هس ــن نکت ای

  اند:آورد که برخی از آنها چنینتنگناهاي بسیاري فراهم می
چــون و چــراي دســتور زمانی کــه کــودك یــا نوجــوان، مجبــور بــه تعبـّـد و پــذیرش بــی

شــود صــرفا بپــذیرد و عمــل کنــد. مانــد. چــون از او خواســته مــیر بــاز مــیاست، ناچار از تفک
توانــد و نبایــد بیندیشــد، هــیچ اعتقــادي نیــز بــه هــیچ اندیشــه، یــا همچنین آن کس که نمــی

تصمصم نخواهد داشت در نتیجــه، دچــار همنــوایی خواهــد شــد. یعنــی هــر لحظــه بــه رنگــی 
کــه از یــک هــرم عمــودي قــدرت  هــاي پژوهشــگران فرزنــديآیــد. بــر اســاس یافتــهدر مــی

-خیــزد، شخصــیتی ناســالم دارد. یکــی از ابعــاد عــدم ســلامت چنــین شخصــیتی قــدرتبرمی
گیــرد در برابــر قــدرت تســلیم شــود، هــر چنــد کــه هــیچ منطقــی در نگري است. او یــاد مــی

اندیشــه صــاحب قــدرت نباشــد. بنــابراین منطــق و درســتی اندیشــه مطمــح نظــر او نیســت، 
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کننــده درســتی یــا نادرســتی هــر اندیشــه یــا عمــل اســت. عمــودي شــدن تنها قدرت توجیــه 
آورد کــه اتکــاء بــه هــایی را فــراهم مــیهــرم قــدرت در خــانواده، موجبــات پیــدایی شخصــیت

ــان ــتند؛ انس ــوایی هس ــدد همن ــواره درص ــد و هم ــس ندارن ــی در نف ــه حت ــوچکی ک ــاي ک ه
ــک  ــام، در ی ــک کل ــتند. در ی ــاه هس ــامی و پناهگ ــتجوي ح ــالی در جس ــا بزرگس ــانواده ب خ

هــایی نــه آینــد. چنــین انســانهــایی غیرمتعــادل پدیــد مــیســاختار عمــودي قــدرت، انســان
ــرد  ــد ک ــراز خواهن ــه را اح ــراي اداره جامع ــازم ب ــوغ ل ــه بل ــتند، ن ــب هس ــهروندانی مناس ش

  ).31-30: 1384(ساروخانی، 
ــه اســتنباط مــی ــژوهش اینگون ــه ایــن مقدمــه مســأله اساســی پ ــا توجــه ب ــه ب شــود ک

 بــا بیشــتر چــه هــر ارتبــاط و جامعــه در خــویش و موقعیــت نقــش از زنــان اهیآگــ افــزایش
 نفــع بــه را خــانواده در قــدرت ســاختار اســت انــدازه توانســته چــه تــا منــزل از خارج دنیاي

ی کــه تحصــیلات کمتــري زنــان بــا داراي تحصــیلات در مقایســه زنــان جایگاه دهد؟ تغییر آنها
    است؟ چگونه خانواده در قدرت ساختار دردارند، 

  اهداف پژوهش:
  هاي شهر شیراز.بررسی الگوي ساختار قدرت در خانواده -1

  شناخت متغیرهاي اساسی موثر بر دموکرات شدن ساختار قدرت در خانواده. -2
  تعیین اینکه، کدام متغیرها بر هرم قدرت در خانواده تأثیر بیشتري دارد. -3
  پیشینه پژوهش: -2

  پردازیم.داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه میاین قسمت به بررسی تحقیقات 

  تحقیقات داخلی -2-1
 و خــانواده در قــدرت ســاختار"اي بــا عنــوان ) در مقالــه1393ســاروخانی و دودمــان (     
کــه بــه شــیوه پیمــایش انجــام داده انــد بــه  "شــیراز شــهر اجتمــاعی در مشارکت بر آن تأثیر

اجتمــاعی،  مشــارکت بــر میــزان در خــانواده قــدرت متغیــر ســاختار رســند کــهاین نتیجه می
 باشــد، افقــی و مشــارکتی بیشــتر تصــمیمگیري در خــانواده هرچــه یعنــی .دارد تأثیرافزایشی

  .است بیشتر نیز فرد اجتماعی مشارکت میزان
ــی ( ــینیان و امین ــی، حس ــوان 1393امین ــا عن ــی ب ــه ") در پژوهش ــان ب بررســی ورود زن

کــه  "هــاي درون خــانوادهان قــدرت آنهــا در تصــمیم گیــريعرصه اشتغال و تاثیر آن بــر میــز
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خــانوار شهرســتان بوکــان انجــام دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند  70با شیوه پیمایش بر روي 
 و شــاغل زنــان هــايخــانواده بــین در خــانواده هــاي، درونگیــريتصــمیم در زنــان قدرتکه 

 ارزشــمند منــابع لــکتم از متغیرهــاي زیــادي حــد تــا و اســت متفــاوت متأهــل شــاغل غیــر
 (مــدّت جمعیتــی متغیرهــاي و ارزشــمند) منــابع تملــک زوجــین، درآمــد زوجین، (تحصیلات

  پذیرد.می تأثیر زوجین) سنی فاصله زوجین، ازدواج زمان
ــا عنــوان ) در مقالــه1390توســلی و ســعیدي ( ــان بــر ســاختار  "اي ب ــاثیر اشــتغال زن ت
ــوانکی ــدرت در شــهر ای ــه شــیوه پیمــایش و ا "ق ــه ب ــین ک ــزار پرسشــنامه در ب ــر از  384ب نف

رســند کــه میــزان دسترســی زنــان یــا مــردان بــه اند به این نتیجه مــیزنان ایوانکی انجام داده
توانــد موجــب گــردد هــرم قــدرت بــه نفــع منابع ارزشمندي مثل اشتغال، تحصــیلات و ... مــی

ــژوهش  ــد. پ ــر یاب ــت عنــوان1382مهــدوي و خسروشــاهی (او تغیی ــاخ " ) تح ــی س تار بررس
ي جــو در ســه منطقــهوي پیمایشــی و از طریــق پــرسبــه شــیوه "در خــانواده قــدرت توزیــع

هــاي پــژوهش نفــري انجــام شــده اســت. یافتــه 200ي شهر تهران و بــا یــک نمونــه 16و  6،3
تــر و در هــاي جنــوب شــهر غیردموکراتیــکحاکی از آن است کــه ســاختار قــدرت در خــانواده

ــر بــوده اشــمال شــهر دموکراتیــک ســت و عــواملی نظیــر ســطح تحصــیلات و اشــتغال زن، ت
ــر تصــور فرمــان ــهبمشــارکت زن در انتخــاب همســر، باعــث افــزایش و متغیرهــایی نظی ي ران

زن از نقــش خــود و تصــور اقتــدارگراي شــوهر، موجــب کــاهش دمــوکراتیزه شــدن خــانواده 
  .گرددمی

  تحقیقات خارجی: -2-2
ــا کوئســتر        ــه2015( 1دیان ــوان اي ) در مقال ــا عن ــدرت "ب ــیت و ق ــیوه  "جنس ــه ش ــه ب ک

کنــد کــه بررســی قــدرت در خــانواده بســیار اسنادي انجام داده است به ایــن نکتــه اشــاره مــی
حائز اهمیت است. چون بــا بررســی ایــن موضــوع بــه برابــري یــا نــابرابري جنســیتی رهنمــون 

د کــه هــر شــوشویم. البته قدرت هم به صورت آشکار و هم بــه صــورت پنهــان اعمــال مــیمی
ــی ــت م ــوع داراي اهمی ــیدو ن ــاًثر م ــددي مت ــل متع ــدرت را عوام ــازد از باشــند. ســاختار ق س

  جمله تحصیلات.
ــتون        ــوان 2014( 2واس ــا عن ــتاري ب ــه") در نوش ــراي هم ــیتی ب ــري جنس ــه  "براب ــه ب ک

کنــد کــه تبعــیض و نــابرابري در شــیوه اســنادي انجــام داده اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی
                                                        

1 Diana Koester  
2 Watson, Lilla 



 48...........................................انوادهبررسی عوامل موثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت نهاد خ 
 

  
 

زنــد. یکــی از انــواع خشــونت علیــه زنــان و دختــران زن و مــرد هــر دو آســیب مــیخانواده به 
ــان در تصمصــم ــداري آن ــاتوان پن ــرين ــیتی از گی ــابرابري جنس ــت. ن ــاي درون خــانواده اس ه

سیستم پدرسالاري ریشه گرفته است که ایــن طــرز تلقــی و هنجــار نادرســت نســل بــه نســل 
  منتقل شده است.

ــاه و همکــاران        ــن 4201( 3اول ــه ای ــد ب ) در پژوهشــی کــه بــه شــیوه میــدانی انجــام دادن
هــاي گیــري اســت و نقــشرســند کــه اشــکال مختلــف خــانواده در حــال شــکلنتیجــه مــی

ــین ســاختارهاي جنســیتی در حــال  ــه اســت و همچن ــر یافت ــا حــدي تغیی ــز ت جنســیتی نی
ج از متحول شدن هستند اما با وجود همــه اینهــا هنــوز زنــان بــا وجــود کــار تمــام وقــت خــار

پردازنــد و مســئولیت هــر دو نــوع کــار را بــر عهــده منزل به کار پاره وقت درون خانه نیــز مــی
ــر ــد. آرک ــوان 2010( 4دارن ــا عن ــی ب ــمیم") پژوهش ــاختارهاي تص ــريس ــیوه "گی ــه ش ي را ب

اســنادي بــه انجــام رســانده اســت. نتــایج ایشــان بــه اختصــار بــدین شــرح اســت. تصــمیمات 
فــردي و مقتدرانــه و یــک ســویه منجــر بــه نتــایج بهتــري  گروهــی در مقایســه بــا تصــمیمات

-خواهنــد شــد ایــن نتیجــه را هــم تحقیقــات تئــوریکی و هــم تحقیقــات عملــی حمایــت مــی
هــا، کنند. به علاوه افــراد متفــاوتی کــه در گــروه، مثــل خــانواده، حضــور دارنــد داراي ذهنیــت

ــازم اســت همــه ــس ل ــد متفــاوتی هســتند. پ ــراد در تاطلاعــات و عقای ــريصــمیمي اف ــا گی ه
ي آنــان اســتفاده گــردد. بــه علــاوه گــروه پویــاتر از فــرد مشارکت داده شوند و از ذهنیت همــه

  گردد.است و این خود باعث اتخاذ تصمیمات بهتر می
تصــمیمات گروهــی در ") در پژوهشــی کــه بــا نــام 2010( 5ي امریکــامرکز ملــی جامعــه

گــردد کــه مشــارکت ن نتــایج حاصــل مــیي اسنادي انجــام داده اســت ایــو به شیوه "خانواده
زنــان در تصــمیمات خــانگی امــري ضروریســت و در غیــر ایــن صــورت تعــداد زیــادي از افــراد 

هــایی را هــا و شــیوهشــوند. پــس رهبــران جامعــه بایــد سیاســتگیر و منزوي میجامعه گوشه
بــراي مشــارکت زنــان بیندیشــند و فرهنــگ ضــد زن را تغییــر دهنــد. همچنــین امکانــاتی در 

ي اختیار زنان قرار گیــرد، تــا ســطح تحصــیلات و اشــتغال خــود را افــزایش دهنــد چــون همــه
  باشد.این امور بر قدرت زن در خانواده تاثیرگذار می

                                                        
3 Livia Sz. Oláh and etal 
4 Archer, D 
5 American Human’s National Center 
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ــوان 2010( 6موهــدنور ــژوهش تحــت عن ــمیم") در پ ــد تص ــريفراین ــق  "گی ــه از طری ک
ور خلاصــه بــه پیمــایش و بــا ابــزار پرسشــنامه و مصــاحبه در مــالزي انجــام داده اســت بــه طــ

هــایی غیــر از گیــري در خــانواده پویــاتر از مکــانرســد کــه فراینــد تصــمیمایــن نتیجــه مــی
 7اي مهــم اســت بلکــه بســیار بحرانــیگیــري در خــانواده نــه تنهــا حــوزهخانواده است، تصمیم

هــاي افــراد مــوثر اســت. در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق تحقیقــات ها و موقعیتاست و بر فرصت
زان دینــداري زن بــه عنــوان یــک متغیــر فرهنگــی و ارتبــاط آن بــا ســاختار انجــام شــده میــ

اي مســلمان قــدرت و ابعــاد آن مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت، از آنجــا کــه مــا در جامعــه
کنــیم و متغیــر دیــن بــه عنــوان یکــی از مهمتــرین متغیــر تاثیرگــذار در تمــامی زنــدگی مــی

باشــد، بنــابراین ســنجش بــین زوجــین مــی ابعاد زنــدگی و از جملــه حــوزه خــانواده و روابــط
هــاي زن مثــل میــزان عــزت رســد. همچنــین صــفات و ویژگــینظــر مــیاین متغیر ضروري بــه

هــاي انجــام نفس و ... مورد مداقه واقــع نگردیــده اســت. حجــم کــم تعــداد نمونــه در پــژوهش
ان ي آمــاري بــا احتیــاط فــراودهــی نتــایج حاصــله بــه کــل جامعــهگردد تعمیمشده باعث می

هــاي موجــود در صورت گیــرد. بنــابراین ایــن پــژوهش در جهــت پــر کــردن خلاءهــا و شــکاف
  هاي انجام شده، صورت خواهد گرفت. پژوهش

  مروري بر نظریه ها: -2-3
ي مفهــوم قــدرت بــین دو جــنس و بــویژه در در ایــن بخــش، بــه بررســی نظــرات دربــاره     

دهــیم، جــود بــه چرایــی مســئله پاســخ مــیپردازیم. بــا توجــه بــه نظــرات موحوزه خانواده می
هــاي موجــود، ي تحقیــق را مجــددا بررســی و تحدیــد نمــوده و بــا اســتفاده از نظریــهمســئله
  هاي اساسی تحقیق مشخص و متغیرها استخراج خواهند شد.فرضیه

  8هاي جنسیت پذیري نقشي جامعهنظریه -2-3-1
هــا و رفتارهــاي مناســبی را بــه ارزشهــا، فراینــدي اســت کــه افــراد نگــرش 9پذیريجامعه     

هــاي پــذیري نقــش). جامعــه10،1992کننــد (شــافرعنوان عضوي از یک فرهنــگ، درونــی مــی
جنسیتی فرایندي اســت کــه طــی آن، الگوهــاي رفتــاري خاصــی کــه در یــک فرهنــگ معــین 

                                                        
6 Mohd Nor, L 
7 Critical 
8 Gender roles socialization theory 
9 Socialization 
10 Schafer, F. T 
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شــود. اصــولا براي هــر یــک از دو جــنس مقــرر گردیــده، از نســلی بــه نســل بعــد منتقــل مــی
کننــد: خــانواده، مــدارس پــذیري را بــه چنــد دســته تقســیم مــیان، عوامل جامعهشناسجامعه

  ).123: 1388نجفی، ها (بستانو رسانه
ــه تفــاوتبررســی ــف در جوامــع صــنعتی ب ــذیري دخترهــا و هــاي جامعــههــاي مختل پ

هــاي خــاص بــه دختــر و پســر تاکیــد دارد. امــا هاي تربیتی و انتقــال نگــرشکاريپسرها، ریزه
ي ما مســئله خیلــی فراتــر از آن اســت. هنــوز در مــدارس الگوهــاي ســنتی زنانــه ـ در جامعه

). بــه هــر تقــدیر، در اینکــه الگوهــاي 194: 1382شــود (اعــزازي،مردانه به کودکــان ارائــه مــی
اي در بــروز و متفاوت اجتماعی شــدن دختــران و پســران، بــه ویــژه در خــانواده، نقــش عمــده

-وانــی و رفتــاري، بــر عهــده دارنــد، اختلــافی بــین صــاحبهاي جنسیتی، اعــم از ررشد تفاوت
رو هســتیم. بــر خــورد، ولــی در توضــیح فراینــد بــا آراي مختلفــی روبــهنظران بــه چشــم نمــی

ــه ــه طبــق نظری ــاعی، ب ــه از ســوي تعــدادي از روان شناســان اجتم ــادگیري اجتمــاعی ک ي ی
اي اجتمــاعی و نیــز بســط یافتــه اســت، کــودك از دو راه عمــده رفتارهــ 11ویژه آلبــرت بانــدورا

ــش ــینق ــیتی را م ــاي جنس ــد ه ــتقیم و دوم، از راه فراین ــوزش مس ــت از راه آم ــوزد: نخس آم
ــه ــوان هماننــدتقلیــد کــه در نظری ــا عن ــد ب ــن روش، ي فروی ــود؛ در ای ســازي مطــرح شــده ب

شــوند و پــذیري الگوســازي مــیرفتارهــاي جنســیتی توســط والــدین و دیگــر عوامــل جامعــه
ســازي و الگوســازي، ســه قلیــد و پیــروي مــی کنــد. دو فراینــد شــرطیکودك از ایــن الگوهــا ت

ي عمــده را در اکتســاب رفتــار جنســیتی در پــی دارنــد؛ در مرحلــه نخســت، کــودك از مرحله
خــورد. بین پدر و مادر با او که همجنس اوســت، بــه عنــوان منبــع پــاداش و تنبیــه پیونــد مــی

کننــده را مبنــایی دهنــده و تنبیــهشهــاي پــادااي از اقــدامدر مرحلــه بعــد، کــودك مجموعــه
کنــد. دهــد و یــا بــا همجــنس خــود از والــدین همانندســازي مــیبراي تعمــیم دادن قــرار مــی

دهــی بــه هویــت جنســیتی متناســب، همــراه بــا ســرانجام در ســومین مرحلــه، فراینــد تعمــم
  ).129-123: 1388نجفی، رفتار جنسیتی متناسب منجر خواهد شد (بستان

ــه ــاطفی،  يدر مجمــوع هم ــل، ع ــع، منفع ــان تصــویري مطی ــا از زن ــن عوامــل معمول ای
انــد. تــا وابسته و از مردان تصــویري مســتقل، اســتوار، شایســته، توانــا و مصــمم ترســیم کــرده

انــد، جایی که تحقیقــات نشــان داده، زنــانی کــه در خــانواده پــدري مطیــع و فرمــانبردار بــوده
ذیري عــاملی اســت کــه نگــرش افــراد را پــانــد. لــذا جامعــهي شــوهر نیــز مطیــعدر خــانواده
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-هــاي جامعــهدهــد. در ایــن ارتبــاط، دیــدگاهي رفتــار جنســی تحــت تــاثیر قــرار مــیدربــاره
هــاي نقــش، معتقدنــد کــه رفتــار و نقــش مناســب بــراي مــردان و زنــان، تــا پذیري و گــرایش

، 12انــد (ســاث و اســپتزپــذیري داشــتهگــردد کــه در طــول جامعــههــایی برمــیحدي به آموزه
هــاي ســنتی جــنس گیــري در خــانواده بــه کــارکرد نقــش). بخشــی از قــدرت تصــمیم1994

رود اي، از زنــان انتظــار مــیگــردد. بــه اعتقــاد ریتــزر در چنــین جامعــهمذکر و مونــث بــر مــی
که نسبت به مــردان نقــش مطیــع را بــازي کننــد. البتــه تــا حــدي در چنــین شــرایطی زنــان 

پذیرنــد. ایــن امــر حتــی در قلمــرو کــار و شــغل مــینقش جنسی سنتی پایگاه مطیع بــودن را 
هــاي کــاري انجــام پذیرفتــه، نشــان داده نیــز وجــود دارد. بــر اســاس تحقیقــاتی کــه در گــروه

شــوند، بــه همــان نســبت از پــذیر مــیگونه که مــردان  بــه طــور مســتقل جامعــهشد که همان
فــس کمتــري دارنــد نفوذ بیشتري نسبت بــه زنــان برخوردارنــد. در مقابــل زنــان اعتمــاد بــه ن

کنــد کــه در شــرایط کنــونی ایــن پایگــاه مطیــع بــودن ). البته ریتــزر اضــافه مــی1983، 13(پو
ــر زوج ــدهدر اکث ــت و ای ــر اس ــال تغیی ــا در ح ــج ه ــال رای ــر ازدواج در ح ــه در ام ي برابرطلبان

ــزر،  ــه عرصــه1979شــدن اســت (ریت ــان ب ــذیرش نقــش) و ورود زن ــا عــدم پ ــاي ي کــار ب ه
بــه بعــد، خودآگــاهی  1970ي ). بــه اعتقــاد لســی از دهــه1975، 14رنــرجنسی تــوام اســت (و

هــاي زناشــویی نیــز در ایــن امــور هاي زناشویی بوده اســت کــه انتظــارات نقــشي نقشدرباره
  ).1980، 15تغییر یافته است (لسی

  هاي منابع ارزشمندنظریه  -2-3-2
در خــانواده مــورد  هایی کــه بــر حســب منــابع ارزشــمند در چگــونگی توزیــع قــدرتتئوري   

ــرار گرفتــه ــه دو دســتهتوجــه ق ــد را ب ــه -1ي ان ــه نظری ــابع تقســیم نظریــه -2ي مبادل ي من
  پردازیم.ایم که به توضیح هر یک مینموده
  16ي مبادلهنظریه

ــه      ــهنظری ــه و جامع ــه جامعــهي مبادل ــاري در نظری ــأثر از شناســی رفت شناســی بیشــتر مت
ي مــورد ـ اف اســکینر مکتــب ســودگرایی هســتند. مبادلــه روانشناسی بویژه رفتــارگرایی بــی

ي چیزهــاي شــود، بلکــه عمومــا دربــارهنظر در اینجــا، تنهــا بــه اشــیاي ملمــوس مربــوط نمــی
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ي مبادلــه موضــوعاتی ماننــد غیر ملموسی ماننــد تکــریم، علاقــه، همکــاري و تائیــد اســت. واژه
ــات فرصــتشــود و رنــج، هزینــه، شرمســاري و جــز اینهــا را نیــز شــامل مــی هــا، گــاهی اوق

گیــرد. نظریــه هــاي تطبیقــی روابــط انســانی را نیــز دربــر مــیامتیــازات، یــا بعضــی از جنبــه
هــاي شخصــی روشــنی بــراي مبادلــه بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه افــراد آرزوهــا و هــدف

-خود دارند. هر کسی ممکــن اســت بــه چیزهــایی نیــاز داشــته باشــد، امــا ایــن نیازهــا، هــدف
هــاي شخصــی و هــا و خواســتهتند. در اینجــا فــرض شــده اســت کــه هــدفهاي مشترك نیســ

پــردازان مبادلــه دهــد. نظریــهبــه آنهــا مــی 17ايهــاي خودخواهانــهمنحصر به فرد افراد، انگیزه
ــد،  ــردي در نظــر بگیرن ــی و ف ــوان موضــوعی شخص ــه عن ــزش را ب ــد انگی ــی ورزن اصــرار    م

ایــم کــه افــراد ا ایــن فــرض را پذیرفتــهپذیرند فرهنگ نیــز در آن نقشــی دارد. مــگرچه که می
پردازند تــا بــه لــذت یــا رضــایت برســند. امــا کــنش فــرد در بر اساس خودخواهی به کنش می

گیــرد چیــزي بایــد بدهــد. بایــد چنــین گیــرد. هــر کســی در ازاي آنچــه مــیخلاء صورت نمی
بــل تــوجهی بــه دیگــري یعنــی محــروم کــردن وي از پــاداش. اگــر رضــایت متقاباشد، زیرا بــی

گویــد مــردم وجــود نداشــته باشــد، هــیچ تعامــل اجتمــاعی صــورت نخواهــد گرفــت. بلــا مــی
هــاي خــود را بــه حــداقل برســانند، هاي خــود را بــه حــداکثر و هزینــهخواهان آنند که پاداش

هــا پــاداش برابــري بــراي آیــد. برخــی مبادلــههــا پدیــد مــیها و نــابرابرياما ناگزیر عدم تعادل
. طرفــی کــه پــاداش کمتــري گرفتــه اســت در واقــع بــراي خوشــایند دو طــرف مبادلــه نــدارد

توانــد آن را جبــران کنــد و ایــن یــک عــدم تعــادل اي کــرده اســت کــه نمــیطرف دیگر هزینه
دهــد کــه یکــی از است. در واقع می تــوان گفــت عــدم تعــادل زمــانی در یــک مبادلــه رخ مــی

ران کنــد بــه او بدهــد. توانــد جبــطرفین پاداشــی بیشــتر از آن چیــزي کــه طــرف مقابــل مــی
هــایی وجــود داشــته باشــد و روابــط قطــع شــود، امــا تمــام ایــن نــوع البته، ممکن است گزینه

ــهروابــط قطــع نمــی هــاي نــابرابر ممکــن اســت کــار طــرف شــوند. طــرف فرودســت در مبادل
ــاداش دهنــده ــا نــوعی تقویــت عمــومی جبــران کنــد کــه هــومنز آن را تاییــد پ ي خــود را ب

نامــد، و بــه ایــن معناســت کــه ت و بلا آن را فرمــانبرداري یــا متابعــت مــیاجتماعی نامیده اس
توانــد بــه طــور کامــل آن را تلــافی کنــد، تمایــل دارد فرد در مقابل دریافت امتیــازي کــه نمــی

پوشــی کنــد و فرمــانبردار شــود هــاي خــود در مقابــل طــرف دیگــر چشــماز بعضــی خواســته
  ).99-130: 1385(اسکیدمور، 
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-قیده اســت کــه انســانها بــه دلایــل گونــاگونی کــه آنهــا را بــه همگروهــیریتزر بر این ع
شــوند. همــین کــه نخســتین پیونــدها دهنــد، جــذب یکــدیگر مــیهــاي اجتمــاعی ســوق مــی

هــاي متقــابلی کــه ایــن پیونــدها را بــراي اعضــاي گــروه بــه ارمغــان شــوند، پــاداشبرقرار مــی
-ت عکــس ایــن قضــیه نیــز امکــانشــوند. موقعیــآورند، باعث نگهداشت و تقویت آنهــا مــیمی

پذیر است. هرگــاه طرفــی بــه چیــزي از آن دیگــري نیازداشــته باشــد ولــی بــراي جبــران آن، 
-شــود. نخســت، انســانها مــیاي نتواند ارائه کنــد، چهــار صــورت مطــرح مــیچیز قابل مقایسه

بــه توانند دیگــران را بــه زور وادار بــه کمــک کننــد. دوم، آنهــا میتواننــد بــراي رفــع نیازشــان 
تواننــد بــدون آن چیــزي کــه بایــد از دیگــران منبــع دیگــري رجــوع کننــد. ســوم، آنهــا مــی

شــان را از آب بیــرون بکشــند. ســرانجام و از همــه مهمتــر، مــی تواننــد بدست بیاورنــد، گلــیم
شــان را در روابــط» اعتبــار تعمــیم یافتــه«خودشــان را تــابع دیگــران ســازند و از ایــن طریــق، 

؛ دیگران نیز هــر گــاه کــه خواســته باشــند آنهــا برایشــان کــاري انجــام به دیگران واگذار کنند
ــی دهنــد، می ــاز کننــد ایــن صــورت چهــارم همــان ویژگ ــار حســاب ب ــن اعتب تواننــد روي ای

کنــد کــه کنتــرل خــدمات ). بلــاو تاکیــد مــی435-436: 1382اساســی قــدرت اســت (ریتــزر، 
منشــا قــدرت اســت. اگــر  و یا منابعی کــه هــیچ بــدیل دیگــري بــر آن متصــور نیســت منبــع و

کسی این منابع را در اختیــار داشــته باشــد و اشــخاص دیگــر نیازمنــد آنهــا باشــند، مجبورنــد 
گیــري و تعــاون قــدرت منبعــی اســت کــه جهــت«نویســد ي او متابعت کننــد بلــاو مــیاز اراده

اما از ســوي دیگــر قــدرت متضــمن ســلطه اســت و هــر جــا ســلطه وجــود » سازد.را میسر می
آیــد؛ بنــابراین ســلطه باعــث مقاومــت، مخالفــت و رد و تعــارض نیــز بــه وجــود مــیدارد برخــو

کننــد تــا انــد تلــاش مــیحتی گــاه باعــث عصــیان اســت. آنهــا کــه بــر مصــدر قــدرت نشســته
کننــد وضــعیتی بــه وجــود آورنــد کــه تعارض و برخورد را به حــداقل برســانند و کوشــش مــی

عبــارت دیگــر بــه قــدرت مشــروعیت فرودســتان بــا رضــایت بــه کــار خــود ادامــه دهنــد، بــه 
  ).428-432: 1386بخشند (توسلی، 

  
  

       (چهارچوب نظري پژوهش): 18ي منابعنظریه

                                                        
18 Resource theory 
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ــوان نســخه        ــه عن ــابع را ب ــوان تئــوري من ــه در نظــر شــاید بت ي دیگــري از تئــوري مبادل
هــر در فــرد تلــاش  -1گرفت. تئوري منابع بر اســاس ســه فــرض اساســی قــرار گرفتــه اســت: 

غالــب نیازهــاي هــر فــرد از  -2تا نیازهاي خود را رفــع کنــد و بــه هــدفش دســت یابــد. است 
طــی ایــن تعاملــات  -3شــود. هــا ارضــاء مــیطریق تعاملات اجتماعی بــا ســایر افــراد یــا گــروه

کنــد و یک مبادله مستمر منابع و امکانات وجــود دارد کــه بــه رفــع نیازهــاي فــرد کمــک مــی
ي اصــلی در ایــن دیــدگاه ایــن اســت کــه ایــدهوه مــوثر اســت. در دستیابی به اهداف فرد یا گر

یک فــرد منــابع و امکانــاتی در اختیــار دارد کــه بــراي فــرد دیگــر جهــت رســیدن بــه اهــداف، 
  .)130: 1383(ابوت و والاس،  اش ضروري استنیازها، تمایلات و علاقه

اســتوار اســت  انــد کــه تئــوري منــابع بــر ایــن فــرض) بــر ایــن عقیــده 1970( 1بلاد و ولف    
ي مســتقیمی بــا میــزان مشــارکتی کــه هــر گیري هر یــک از زوجــین رابطــهکه قدرت تصمیم

ــوان  ــه عن ــا ارزش ب ــد، دارد. یــک منبــع ب ــامین نیازهــاي ارزشــمند دارن یــک از زوجــین در ت
-یــک همســر ممکــن اســت بــراي دیگــري در دســترس قــرار " شــود کــه مــی چیزي تعریــف

ي منــابع نظریــه "ا و رســیدن بــه اهــدافش تــامین کنــد.دهــد، رضــایت او را در تــامین نیازهــ
ي مبادله است. بلــاد و ولــف بــه طــور خــاص بــر منــابع درآمــد، اشــتغال تر از نظریهنوع خاص

ــدرت درتصــمیم کننــد وو تحصــیلات تمرکــز مــی ــد بــین ایــن متغیرهــا و میــزان ق -معتقدن
  ).4و لی 3لی ،2(وارنر ي مثبت وجود دارد.گیري رابطه

ــر  ــدرت همس ــمیمق ــت تص ــجه ــانواده مت ــري در خ ــاهأگی ــه ثر از پایگ ــا در جامع ــاي آنه ه
ي ســه تــر بوســیلهگســتردههــاي اقتصــادي و اجتمــاعی باشــد کــه ایــن پایگــاه مــی ترگسترده

).  621: 1987، 5شــود (کــانیگیــري مــیمتغیر نــامبرده (تحصــیلات، اشــتغال و درآمــد) انــدازه
ــف (621 ــاد و ول ــوهر 1960).  بل ــدرت ش ــه ق ــد ک ــیلات، ) دریافتن ــطح تحص ــزایش س ــا اف ب

ــه ــا مجموع ــغلی وي و ی ــاه ش ــد پایگ ــیدرآم ــزایش م ــل اف ــن عوام ــابراین اي از ای ــد. بن یاب
توانــد از آن جهــت کســب قــدرت متغیرهاي یاد شــده بــه عنــوان منبعــی اســت کــه مــرد مــی

ــادي و  ــابع اقتص ــاف من ــه اختل ــر چ ــذا ه ــد. ل ــتفاده نمای ــانوادگی اس ــط خ ــتر در رواب بیش
-مــرد بیشــتر باشــد، اختلــاف قــدرت بــین زن و مردهــا هــم بیشــتر مــی اجتمــاعی بــین زن و

                                                        
1 Blood & Wolf 
2 Warner, R. 
3 Lee, G. 
4 Lee, J. 
 5 Cooney, R. 
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شود. بر طبــق ایــن تئــوري ســن و طــول مــدت ازدواج نیــز از متغیرهــایی اســت کــه بــر روي 
گــذارد. قــدرت مــردان در ســالهاي اولیــه ازدواج (حــدود توزیــع قــدرت در خــانواده تــاثیر مــی

ي زنــدگی زن در طــول چرخــه ســال اول) در بالــاترین میــزان خــود مــی باشــد و قــدرت 7-5
یابــد. همچنــین زنــانی کــه فرزنــد دارنــد نســبت بــه زنــان بــدون فرزنــد از قــدرت افزایش می

کمتري برخوردارند. این نتیجــه اینگونــه تحلیــل مــی شــود کــه زنــان داراي فرزنــد بــه منــابع 
خارجی کمتري دسترســی دارنــد و در نتیجــه قــدرت کمتــري نســبت بــه زنــان بــدون فرزنــد 

  ).194: 1354تند (میشل،دارا هس
بــه علــاوه بلــاد بــر ایــن عقیــده اســت کــه تعــادل قــدرت بــین زن و شــوهر تــا حــدي از 

ــش ــینق ــاثیر م ــاي ازدواج ت ــیلهه ــداي ازدواج بوس ــا در ابت ــا خصوص ــذیرد. رفتاره ــیش پ ي پ
ــرض ــمیمف ــورد تص ــه در م ــایی ک ــیه ــاثیر م ــود دارد ت ــري وج ــدت گی ــذیرد، در دراز م پ

گــذارد و ایــن شــامل منــابعی اســت کــه هــر ه بر تعادل قدرت تــاثیر مــیگرایانفاکتورهاي واقع
یک از زوجین با خــود بــه ازدواج آورده اســت. برخــی افــراد نیازمنــد ســلطه هســتند و برخــی 

ــه دیگــر تحــت ســلطه مــی ــدرت ب ــرادي وارد ازدواج شــوند، تعــادل ق ــد وقتــی چنــین اف رون
-ت تعــادل قــدرت از ویژگــیشــود. گــاهی اوقــاهــاي فــردي مــرتبط مــیهــا و ویژگــیمشخصه

-باشــد مثلــا اگــر یــک مــرد برابــريگیرد، بلکه مربوط بــه موقعیــت مــیهاي فردي نشات نمی
خواه با یک زن قدرتمنــد زنــدگی کنــد، ممکــن اســت همــین مــرد در کنــار یــک فــرد ملــایم 
نقــش زورگــو بــازي کنــد. اینجــا ایــن زورگــویی بــه ویژگــی فــردي ارتبــاطی نــدارد، بلکــه بــه 

و ترکیــب او بــا چنــین فــرد ملــایمی اســت.  بلــاد و ولــف بــر دو عامــل خــاص خــاطر تلفیــق 
فــرد  -2فــرد تحصــیل کــرده  -1گــذارد: کننــد کــه بــر تعــادل قــدرت تــاثیر مــیاشــاره مــی

شــود خصوصــا زمــانی بزرگتر. فــردي کــه تحصــیلات بیشــتري دارد بــر همســرش مســلط مــی
شــد. فــردي کــه تحصــیلات کــه یکــی از زوجــین بــه دانشــگاه رفتــه باشــد و دیگــري نرفتــه با

کمتــري دارد ممکــن اســت خــودش را فــردي غیــرمطمئن ارزیــابی کنــد و خــود را از فراینــد 
گیري کنار بکشــد. گرچــه کــه اختلــاف در تحصــیلات داراي اهمیــت اســت امــا تفــاوت تصمیم

سنی از اهمیت بیشتري برخوردار اســت. زمــانی کــه شــوهر هفــت ســال بزرگتــر باشــد، تــأثیر 
ي اي شــبیه بــه رابطــهي بلــاد و ولــف چنــین رابطــهدار اســت. در مطالعــهتفــاوت ســنی معنــا

شــود و زن خــود را وابســته تــر مــیباشــد و در دراز مــدت ایــن رابطــه پیچیــدهپدر ـ دختر می
طــور زنــی کــه از همســرش بزرگتــر باشــد، خــود را مــادر شــوهرش بینــد. همــینبه مــرد مــی

د. علــاوه بــر ایــن مــوارد زن یــا شــوهري باشــکند که نیازمند مراقبت و نصــیحت مــیفرض می
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تــرین آورد. پرقــدرتکنــد منــابع قــدرت را بــا خــود بــه خانــه مــیکه بیرون از خانــه کــار مــی
منبع پول است. اگــر تنهــا شــوهر بیــرون از خانــه بــا حقــوق بالــا کــار کنــد، تنهــا اوســت کــه 

از زن و  هــاي اقتصــادي دارد. درآمــد بــه ســمت هــر یــکگیــريبیشترین تــاثیر را بــر تصــمیم
گیرنــده اســت تصــمیم» آورنــان«رود و فــرد شوهر که انحراف یابــد تعــادل قــدرت از بــین مــی

-شــود. ایــن واقعیــت دارد کــه زن و مــرد شــاغل مــیو قــدرت فــرد دیگــر نادیــده گرفتــه مــی
و  "دهــماین پول خــودم هســت و بنــابراین هــر کــاري کــه بخــواهم بــا آن انجــام مــی"گویند 

ت و همبســتگی ازدواج اســت و در ضــمن ایــن اشــتباه خواهــد بــود ي وحــداین تهدید کننــده
ي اقتصــادي بــا قــدرت اســت. فــردي کــه ي معاملــهکــه عــدم تعــادل قــدرت مــنعکس کننــده

آورد از نظــر اجتمــاعی و روانــی نیــز خــود را منبع اقتصادي (درآمد) را بــا خــود بــه خانــه مــی
کــار ســخت و مــوفقی را انجــام  داند. از نظر روانشناسی یــک مــرد یــا زنــی کــهفرد موثري می

کنــد کــه مهــارت مــدیریتی را دارد. از نظــر دهــد عــزت نفــس بالــایی دارد و احســاس  مــیمی
ــابی مــی ــق ارزی ــردي خــود را موف ــین ف ــاعی چن ــه داراي کنــد و احســاس مــیاجتم ــد ک کن

پرستیژ بالــایی اســت. و همچنــین بلــاد و ولــف دریافتنــد کــه تعــادل قــدرت بیــانگر آن اســت 
تــر اســت و اینکــه کــدام یــک بیشــتر بــه هــا وابســتهک از زوجین بیشتر به ســازمانکه کدام ی
هــاي اجتمــاعی مشــتق توانــد از فعالیــترود. بنابراین منــابع روانــی و اجتمــاعی مــیکلیسا می

-شود، دقیقا شبیه به کسانی که شــاغل هســتند. بــه علــاوه زن یــا شــوهري کــه در خانــه مــی
ــمی ــبتاَ در تص ــل دارد نس ــد، تمای ــاد، مان ــد (بل ــال بمان ــته1964مات اصــلی غیرفع اي از ). دس

متغیرهاي جمعیتی ماننــد ســن، فاصــله ســنی زوجــین، محــل اقامــت، مــدت ازدواج، تعــداد و 
ــی ــذار م ــانواده اثرگ ــدرت در خ ــرم ق ــدیل ه ــر تع ــز ب ــدان نی ــنس فرزن ــدوي و ج ــد (مه باش

  ).                           40: 1382خسروشاهی، 
  پژوهش: هايفرضیه 

-هــاي ارائــه شــده بــه اســتخراج فرضــیه هــاي پــژوهش مــیدر این بخش با توجه بــه تئــوري
  پردازیم:

  اي معنادار وجود دارد.بین سن پاسخگو و ساختار قدرت در خانواده رابطه .1
  اي معنادار وجود دارد.بین سن همسر و ساختار قدرت در خانواده رابطه .2
  اي معنادار وجود دارد.انواده رابطهبین درآمد پاسخگو و ساختار قدرت در خ .3
  اي معنادار وجود دارد.بین درآمد همسر و ساختار قدرت در خانواده رابطه .4
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  اي معنادار وجود دارد.بین عزت نفس و ساختار قدرت در خانواده رابطه .5
ــذیرش ارزش .6 ــزان پ ــین می ــدرت در ب ــاختار ق ــانواده و س ــاب خ ــی در ب ــاي دین ه

  جود دارد.اي معنادار وخانواده رابطه
  اي معنادار وجود دارد.بین دینداري و ساختار قدرت در خانواده رابطه .7
ــین تحصــیلات پاســخگو و ســاختار قــدرت در خــانواده رابطــه .8 ــادار وجــود ب اي معن

  دارد.
  اي معنادار وجود دارد.بین تحصیلات همسر و ساختار قدرت در خانواده رابطه .9

ــان .10 ــدرت در خ ــاختار ق ــدین و س ــیلات وال ــین تحص ــهب ــود واده رابط ــادار وج اي معن
  دارد.

  اي معنادار وجود دارد.بین تعداد فرزندان و ساختار قدرت در خانواده رابطه .11
اي بــین منزلــت شــغلی پاســخگو و همســرش بــا ســاختار قــدرت در خــانواده رابطــه .12

  معنادار وجود دارد.
  روش تحقیق:  -3

ل در آن خــانواده اســت. ایــن تحقیــق بــه روش پیمــایش انجــام شــده اســت و واحــد تحلیــ    
جامعه آماري این مطالعــه شــامل زنــان متأهــل اســت. بــا اســتفاده از فرمــول کــوکران، تعــداد 

بنــدي گیــري بــر اســاس طبقــهي نمونــهنفر به عنوان حجم نمونه مشــخص شــد و شــیوه 600
ي شــهر شــیراز و بــا توجــه بــه اي اســت؛ بــدین نحــو کــه بــر اســاس منــاطق نــه گانــهسهمیه

شــود، ضــمن اي بــه آن اختصــاص داده مــیزنان همســردار هــر منطقــه، ســهمیهنسبت تعداد 
اینکــه ســعی شــد پراکنــدگی در هــر منطقــه رعایــت شــود، در نهایــت فــرد پاســخگو نیــز بــه 

  شود.طور کاملا تصادفی انتخاب می
، 1نامــه اســتفاده شــده اســت. روایــی پرسشــنامهآوري اطلاعــات از پرســشجهــت جمــع

هــاي آن از ضــریب آلفــاي کرونبــاخ ینــان یــافتن از پایــایی بخــشو بــراي اطم 2روایی صــوري
ــاخ را  1شــود. جــدول اســتفاده می ــه روش آلفــاي کرونب نتیجــه آزمــون پایــایی هــر طیــف ب

  دهد.نشان می
  ي آزمون پایایی هر طیف به روش آلفاي کرونباخ: نتیجه1جدول 

ــــریب آلفــــاي  ض   متغیر  تعداد گویه
                                                        

1 Validity 
2 Face Validity 
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  کرونباخ
  گیريهاي تصمیمحوزه  14  75/0
  ساخت روابط قدرت  11  80/0
  ي اعمال قدرتشیوه  9  7/79

  شاخص کل ساختار قدرت  34  94/85
  هاي دینی در باب خانوادهارزش  10  2/75
  بعد اعتقادي دینداري  10  7/69
  بعد عاطفی دینداري  6  1/73
  بعد مناسکی دینداري  9  8/74
  بعد پیامدي دینداري  8 6/65
  دینداري کل  33  8/87

  
بــا توجــه بــه ســطوح ســنجش، در دو  SPSSاطلاعات گردآوري شده بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

ســطح توصــیف (توزیــع درصــد و فراوانــی) و تبیــین آزمــون مقایســه رگرســیون دو متغیــره و 
  چند متغیره) پردازش گردیده است.

  تعریف نظري و عملیاتی متغیرها  -3-1
مســتقل اجتمــاعی و فرهنگــی ذکــر شــده در  در ایــن قســمت ابتــدا بــه تعریــف متغیرهــاي    

 "ســاختار توزیــع قــدرت"پــردازیم و ســپس بــه تعریــف متغیــر وابســته کــه مدل تحقیــق مــی
  باشد خواهیم پرداخت.می

  متغیرهاي مستقل تعریف 
-ي تولــد تــا زمــان تحقیــق از عمــر مــیسن: منظــور تعــداد ســالهایی اســت کــه از لحظــه -1

  است.  ايگذرد، این متغیر در سطح فاصله
وضــعیت اشــتغال: منظــور شــاغل یــا بیکــار بــودن پاســخگو اســت. ایــن متغیــر در ســطح  -2

  اسمی است.
اي اســت کــه پاســخگو بــه آن اشــتغال دارد. ایــن متغیــر، متغیــري نوع شــغل: نــوع حرفــه -3

  اسمی است. 
کنــد. ي اشــتغال و بســته بــه نــوع شــغل دریافــت مــیدرآمــد: حقــوقی کــه زن در نتیجــه  -4

  اي است. ر در سطح فاصلهاین متغی
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اي اســت کــه همســر پاســخگو بــه آن اشــتغال دارد. ایــن نــوع شــغل همســر: نــوع حرفــه -5

  متغیر نیز متغیري اسمی است.
باشــد .ایــن تعداد فرزنــدان: مجمــوع فرزنــدان ذکــور و مونــث زنــده پاســخگو مــدنظر مــی  -6

  اي است . متغیر در سطح فاصله
فــرد صــرف فراگیــري آمــوزش رســمی کــرده اســت. ایــن تحصــیلات: تعــداد ســالهایی کــه  -7

  اي است. متغیر در سطح فاصله
هــاي انســانی در ها بــه طــور کلــی بــه عقایــدي کــه افــراد یــا گــروههاي دینی: ارزشارزش -8

نهنــد. یکــی از دارنــد و بــه آن ارج مــی باشــند،خــوب یــا بــد مــی مناسب، مورد آنچه مطلوب،
گویــه  10). ایــن متغیــر نیــز بــا 787: 1382ســتند (گیــدنز، هــاي دینــی هها، ارزشاین ارزش

  شود.اي سنجیده میو در سطح فاصله
هــاي ) عــزت نفــس را احســاس ارزشــمندي از توانــایی1967( 3عزت نفــس: کــوپر اســمیت -9

باشــد ســنجیده اي مــیگویــه کــه در ســطح فاصــله 10خود تعریف کرده است. این متغیــر بــا 
  خواهد شد.

ي شــوند چنــدان مــورد توافــق همــهي: تعــاریفی کــه از دینــداري ارئــه مــیمیزان دینــدار -10
شــوند. ي کــارکردگرا و ذاتــی تقســیم مــیمحققــان نیســت. در مجمــوع تعــاریف بــه دو دســته

ــون ــف رابرتس ــر  4تعری ــورد نظ ــف م ــوان تعری ــه عن ــا آن را ب ــت و م ــی اس ــاریف ذات ــزو تع ج
هــاي ناشــی از آن نمادهــا و ارزش اي از اعتقــادات وایــم، فرهنــگ دینــی را مجموعــهبرگزیــده

گیرد کــه مربــوط بــه تمــایز بــین واقعیــت تجربــی و واقعیــت متعــالی و فراتجربــی در نظر می
ــون، ــت (تامبس ــاطفی، پیامــدي و مناســکی  4). دینــداري 34: 1381اس بعــد اعتقــادي، ع

ــی ــاك و اســتاركم ــداري از 342: 1965، 5باشــد (گل ــراي ســنجش دین ــژوهش ب ــن پ ). در ای
و اســتارك اســتفاده خــواهیم کــرد. همچنــین بــراي هــر یــک از ابعــاد دینــداري  مــدل گلــاك

ي چنــد گویــه مــورد ســنجش واقــع هــایی مشــخص خواهــد گردیــد کــه بــه وســیلهشــاخص
  اي است.خواهد شد. این متغیر نیز در سطح فاصله

متغیر وابسته ایــن پــژوهش ســاختار توزیــع قــدرت (میــزان دموکراتیــک بــودن) اســت کــه در 
  مورد توجه قرار می گیرد و عناصر و اجزاي آن به شرح ذیل می باشد:سه وجه 

                                                        
3 Ciipersmith, S. 
4 Robertson 
5 Glock & Stark 
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ــوري). حوزه-1 ــوهر مح ــزان ش ــانواده (می ــوهر در خ ــدرت زن و ش ــرو ق ــوزه و قلم ــاي ح ه
ــد دســته تقســیم میتصــمیم ــه چن ــري در خــانواده ب ــه گی ــه ب ــزاري ک ــردد؛ تصــمیمات اب گ

یابــد. تصــمیمات مــوثر مثــل موضوعاتی ماننــد ســلامتی، غــذا، پناهگــاه بــراي افــراد ربــط مــی
هــا، قــوانین و اهــداف خــانواده اســت ازدواج فرزند، تصــمیمات اجتمــاعی کــه مــرتبط بــا ارزش

ي خــرج کــردن درآمــد و تصمیمات اقتصادي ماننــد انتخــاب شــغل بــراي بزرگســالان و نحــوه
ــر یــک از حــوزه ــه ه ــهک ــتفاده از گوی ــا اس ــا ب ــیه ــایی ســنجیده م ــا ه ــه)   14شــوند (ب گوی

  ). 3: 2009، 6(اسپارك
ســاخت قــدرت در خــانواده (میــزان تقــارن روابــط): منظــور از ســاخت قــدرت در خــانواده، -2

ــودن آن در خــانواده اســت. منظــور از ویژگــی یک ــارن) ب ســویه (نامتقــارن) و دوســویه (متق
گیرنده صــرفا زن یــا مــرد بــه تنهــایی باشــد و ویژگــی سویه این است کــه، تصــمیمژگی یکوی

تشــریک مســاعی زوجــین در امــور زنــدگی اســت و بــه طــور خلاصــه شــامل  دوسویه به معنی
ــه ــد: گوی ــه گرفتــه میهایی مانن ــا شــوهرم در تصــمیماتی کــه در خان ــرا معمول شــود نظــر م

ــا تصــمیماتی کــه شــوهرم در امــور زنــدگی مینمی گیــرد، خواهــد، گــاهی اوقــات مخالفــت ب
. (بــا کنــد و ... خالــت نمیفایده اســت و شــوهر مــن چنــدان هــم در جزئیــات رفتــار مــن دبی
  گویه). 11
ــی از جامعه-3 ــین برخ ــانواده: همچن ــدرت در خ ــال ق ــیوه ي اعم ــال ش ــیوه اعم ــان ش شناس

ــور را طبقه ــام ام ــه انج ــراد ب ــردن اف ــدرت و وادار ک ــدي کردهق ــد مجاببن ــد. مانن ــازي، ان س
رایش خواهــد کــاري بــهایی ماننــد زمــانی کــه میمجبورسازي و حالت بینــابین، کــه بــا گویــه

گیــرد چنــدان آورد، نســبت بــه تصــمیماتی کــه میکننــده مــیانجام دهم، معمولــا دلیــل قانع
انتقادپذیر نیست و در خانواده ما رســم بــر ایــن اســت کــه زن از شــوهر حــرف شــنوي کامــل 

ــنجیده می ــد س ــته باش ــا داش ــود و .... (ب ــاهی، 9ش ــدوي و خسروش ــه)  (مه -32: 1382گوی
33.(  

ســنجیده شــده و بــا تجمیــع ســه بعــد، شــاخص کــل  7ف لیکــرتاین گویه هــا در قالــب طیــ
  شود. گویه) سنجیده می 34ساختار قدرت (با 

  یافته هاي پژوهش: -4
  آمار توصیفی  -4-1

                                                        
6 Spark, L. 
7 Likert-Scale  
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ــا       ــان تقریب ــن زن ــانگین س ــران  33می ــانگین ســن همس ــال، می ــانگین  38س ــال، و می س
دار و بقیــه شــاغل درصــد از ایــن افــراد خانــه 2/72باشــد. حــدود ســال مــی 5تفاضــل ســنی 

، 47/1بودند. میانگین تعــداد پســر، تعــداد دختــر و تعــداد کــل فرزنــدان بــه ترتیــب برابــر بــا 
ـــوده اســـت.  10/2و  52/1 ـــد تحصـــیلات دانشـــگاهی و  2/66ب درصـــد از پاســـخگویان فاق

ــادر و همسرانشــان  ــدر، م ــانگین تحصــیلات پ ــد، می ــابقی داراي تحصــیلات دانشــگاهی بودن م
ــا ــر ب ــب براب ــه ترتی ــی 12و  44/5، 42/6 ب ــت م ــند. اکثری ــراد خــود را از  3/49باش ــد اف درص

ــه ــذیرش ارزشطبق ــزان پ ــتند. می ــط دانس ــین ي متوس ــانواده در ب ــاب خ ــی در ب ــاي دین ه
ــراد،  ــت اف ــادي از  5/61اکثری ــداد زی ــرآورد شــد، همچنــین تع ــزان متوســط ب ــه می درصــد، ب

بودنــد در مــورد متغیــر  درصــد) داراي عــزت نفــس بــا میــزان متوســط 2/69دهنــدگان (پاسخ
  درصد زنان میزان دینداریشان در حد متوسط بوده است. 67میزان دینداري 

ــدرت: اکنــون در اینجــا مناســب اســت پــس از بررســی شــاخص هــاي ابعــاد ســاختار ق
گیــري (کــه بــه ســه زیــر ي ســاختار توزیــع قــدرت شــامل ســه بعــد مــوارد تصــمیمگانــهســه

شــوند)، میــزان تقــارن روابــط (یــا لیــد تقســیم مــیي بعــد اقتصــادي، اجتمــاعی و مواشــاخه
ســازي) بــه تجمیــع ســه بعــد ي اعمال قــدرت (یــا میــزان مجــابساخت توزیع قدرت) و شیوه

ــدرت در خــانواده ــر وابســته پرداختــه و شــاخص کــل ســاختار توزیــع ق هــاي شــیرازي متغی
ــی ــی م ــخگویان (بررس ــادي از پاس ــد زی ــود. درص ــزان  8/81ش ــوهرمحوري (می ــد) ش درص

هایشــان بــه میــزان متوســط و حــداقل گیــري) در خــانوادهارکت در حــوزه هــاي تصــمیممشــ
درصــد بــه میــزان زیــاد بــوده اســت.  3/10) درصــد بــه میــزان کــم و همچنــین 8/7آنها نیــز (

انــد کــه ســاخت قــدرت درصــد از پاســخگویان اعلــام کــرده 3/15نتایج حاکی از آن است کــه 
ــارن،  ــا متق ــانواده آنه ــد از 3/71در خ ــته درص ــان داش ــان بی ــدرت در آن ــاخت ق ــه س ــد ک ان

ــدگی ــیزن ــابین م ــه صــورت بین ــا شــان ب ــدرت  3/13باشــد و تنه ــان ســاخت ق درصــد از زن
هــاي پــژوهش حــاکی از آن انــد. یافتــهشان را نامتقــارن (بــه نفــع شــوهر) اعلــام کــردهخانواده

درصـــد صـــورت  2/16هـــاي شـــیرازي، ي اعمـــال قـــدرت در خـــانوادهاســـت کـــه شـــیوه
درصــد بــه صــورت  5/12درصــد بــه میــزان متوســط (بینــابین) و تنهــا  3/71ازیست، مجبورس

  سازي بوده است.مجاب
بــه نمــایش گذاشــته شــده حــاکی  2ي ارقام حاصــل از پــژوهش کــه در جــدول شــماره 

درصــد بینــابین و  0/74درصــد اقتــدارگرا،  7/13از آن اســت کــه ســاختار قــدرت در خــانواده 
  بوده است.درصد در نیز دموکرات  3/12
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  : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب ساختار قدرت2جدول
  ساختار قدرت  فراوانی  درصد

  اقتدارگرا  82  7/13

  بینابین  444  0/74

  دموکرات  74  3/12
  کل  جمع  600 100%

  
  آمار استنباطی -2 -4

ــماره  ــدول ش ــل  3ج ــاخص ک ــا ش ــتقل ب ــاي مس ــه دوي متغیره ــتگی دو ب ــریب همبس ض
  دهد.درت را نمایش میساختار ق

  : آزمون همبستگی بین متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته3جدول 
  میزان دموکراتیک بودن خانواده  متغیرهاي مستقل

  سطح معنی داري Rهمبستگی   تعداد نمونه
  R=292/0 000/0  600  هاي دینیمیزان پذیرش ارزش

  R=386/0  000/0 600  میزان عزت نفس
  R=145/0  000/0 600  میزان دینداري

  R=102/0  013/0 600  تحصیلات زن
  R=114/0  005/0 600  تحصیلات همسر

  R=078/0 049/0 600  تحصیلات پدر
  R=092/0  025/0 600  تحصیلات مادر

  R=050/0  525/0 600  درآمد زن
  R=066/0  105/0 600  درآمد همسر

  R=045/0  276/0 600  تعداد فرزندان
  R=041/0  317/0 600  سن پاسخگو
  R=011/0  797/0 600  سن همسر

  
ــا دموکراتیــک بــودن میــزان پــذیرش ارزش-1 هــاي دینــی: میــزان همبســتگی ایــن متغیــر ب

دار و احتمــال معنــی 000/0اســت شــدت رابطــه نســبتا قــوي و در ســطح  292/0هــا خــانواده
اینکه این نمونه از جمعیــت تحقیــق آمــده باشــد زیــاد اســت. همبســتگی بــین ایــن دو متغیــر 
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هــاي دینــی در بــاب خــانواده بیشــتر مــورد پــذیرش (زن) قــرار دهــد هــر چــه ارزشان مینش
  گیرد میزان دموکرات بودن خانواده نیز به همان اندازه بیشتر خواهد بود.

هــا میــزان عــزت نفــس: میــزان همبســتگی ایــن دو متغیــر بــا دموکراتیــک بــودن خــانواده-2
ــوي  386/0 ــه ق ــدت رتبط ــتقیم، ش ــه مس ــت رابط ــت. جه ــطح اس ــی دار  000/0و در س معن

است. احتمال اینکه این رابطــه از جمعیــت تحقیــق آمــده باشــد زیــاد اســت. همبســتگی بــین 
دهــد هــر قــدر عــزت نفــس زنــان بیشــتر باشــد میــزان دموکراتیــک بــودن دو متغیر نشان می
  شود.خانواده بیشتر می

 145/0انواده میــزان دینــداري: میــزان همبســتگی ایــن متغیــر بــا دموکراتیــک بــودن خــ -3 
ــال  ــه احتم ــتقیم و ب ــه مس ــانوداه  99/0اســت. جهــت رابط ــداري در خ ــزان دین ــه می ــر چ ه

  کند.بیشتر باشد هرم قدرت نیز به سمت عدالت بیشتر میل می
ــا دموکراتیــک بــودن -4 تحصــیلات زن، شــوهر و والــدین: میــزان همبســتگی ایــن متغیرهــا ب

ــا  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــژوهش  092/0و  078/0، 114/0، 102/0خــانواده ب ــایج پ ــی باشــد. نت م
بیانگر این است که بــا ارتقــاء ســطح تحصــیلی افــراد از مهمتــرین عوامــل مــوثر بــر دگرگــونی 

  .جایگاه زن در ساختار قدرت در خانواده و پذیرش عناصر مدرن در خانواده است
ــه -5 ــانواده ب ــی در خ ــزان دموکراس ــا می ــر ب ــن دو متغی ــتگی ای ــر: همبس ــد زن و همس درآم

اســت. بــه عبــارتی در جمعیــت نمونــه پــژوهش حاضــر بــین  105/0و  525/0برابــر بــا  ترتیب
میــزان درآمــد زن و همســرش بــا میــزان دموکراتیــک بــودن هــرم قــدرت در خــانواده ارتبــاط 

  معنی داري یافت نشد.
ــا -6 ــر ب ــانواده براب ــودن خ ــوکرات ب ــزان دم ــا می ــر ب ــن متغی ــتگی ای ــدان: همبس ــداد فرزن تع

  گردد.توجه به سطح معناداري این فرضیه مورد تائید واقع نمی باشد که بامی 045/0
و  317/0سن زن و شوهر: همبستگی ایــن دومتغیــر بــا متغیــر وابســته بــه ترتیــب برابــر بــا -7

  باشد. دار نمیباشد. این رابطه نیز به لحاظ آماري معنیمی 797/0
بـــا میـــزان ي بـــین نـــوع شـــغل پاســـخگویان را منزلـــت شـــغلی زن: چگـــونگی رابطـــه-8

ایــم. بــا توجــه بــه اســمی بــودن ایــن زیــر بــه نمــایش گذاشــته دموکراتیک بودن را در جدول
گــردد بــا توجــه متغیر از آزمون تحلیل واریانس اســتفاده کــرده و همانگونــه کــه ملاحظــه مــی

و ســطح معنــاداري تفــاوت ایــن دو نــوع شــغل ظاهریســت و بــه لحــاظ آمــاري  Fبــه مقــدار 
هــاي مهــدوي و خسروشــاهی در ایــن راســتا قــرار ن پــژهش بــا یافتــهفاقد معناست. نتیجه ایــ

  گیرد.می
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  : آزمون رابطه بین نوع پاسخگو با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آن4جدول 

sig F  انحراف معیار  Std.E  ــــر   منزلت شغلی  فراوانی  میانگین متغی
  وابسته

  
  

641/0 

  
  

561/0 

  دارخانه  433  38/112  691/0  380/14

ختا
سا

رت
 قد

ر
  

  کارمند  83  87/112  898/1  291/17
  فرهنگی و معلّم  45  87/113  260/2  158/15
  آزاد  39  85/109  128/2  476/13
  جمع کل  600  39/112  604/0  801/14

  
گــردد در ارتبــاط بــا ایــن متغیــر بیشــترین منزلت شغلی شوهر: همانگونه که ملاحظــه مــی-9

ب مــردان کارمنــد و بازنشســته بــه خــود اختصــاص داده انــد. و کمتــرین میــانگین را بــه ترتیــ
ــن اســت کــه فرضــیهو ســطح معنــی Fمقــدرار  ــانگر ای ــین شــغل داري بی ي وجــود رابطــه ب

گــردد اطمینــان مــورد تاییــد واقــع مــی 99/0همسر و میزان دموکراسی در خانــه بــه احتمــال 
گیــري نــاي نمونــهو تفــاوت مشــاهده شــده در میــانگین هــاي نمونــه احتمالــا در جمعیــت مب

  گردد. هم ملاحظه می
  : آزمون رابطه بین نوع شغل همسر با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آن5جدول 

Sig  F 
 

  متغیر وابسته  شغل همسر  فراوانی  میانگین Std.E  انحراف معیار

001/0 79/4 

  کارمند  208  56/115  912/0  157/13

رت
 قد

تار
ساخ

  

  زادآ  204  19/111  010/1  424/14

897/15  422/1  45/109  125  
ــــــــــاغل  مش

  خدماتی
  مشاغل عالی  35  46/114  940/2  394/17
  بازنشسته  28  25/108  138/3  603/16
  جمع کل  600  39/112  604/0  801/14

  رگرسیون چند متغیره:
تجزیه و تحلیل چند متغیــره نیــز از روش رگرســیونی مرحلــه بــه مرحلــه جهــت پــیش بینــی 

اریانس متغیــر وابســته اســتفاده شــد. بــا بکــارگیري ایــن روش، مــدل مناســبی بــراي تحلیل و
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تعیین متغیرهایی که بیشترین ســهم را پــیش بینــی داشــته انــد فــراهم مــی آیــد. بــر اســاس 
  مرحله پیش رفت.  2این روش محاسبات براي متغیر ساختار قدرت تا 

ــر ارزش ــه متغی ــایج گویــاي آن اســت ک ــاننت ــی در بــاب خ ــاي دین ــر ه واده و متغی
باشــند. ایــن در حــالی اســت کــه میــزان دار مــیدرصــد معنــی 99تحصــیلات مــادر در ســطح 

بــوده انــد و بــه همــین دلیــل وارد معادلــه رگرســیون  05/0خطــاي ســایر متغیرهــا بیشــتر از 
  اند. نشده

هــاي دینــی در بــاب خــانواده اســت. در تائیــد ایــن متغیــر و اولین متغیــر اثرگــذار ارزش
هــا کــه در فراینــد هــا، هنجارهــا، باورهــا و ایــدئولوژيآن بوردیــو بــر اهمیــت ارزش موثر بودن

هــا کنــد. ایــن ارزشدهــد، پافشــاري مــیاجتماعی شدن، ذهن عاملان اجتمــاعی را شــکل مــی
-گردد کــنش انســانی از الگوهــاي منظمــی پیــروي کنــد. درونــی شــدن ایــن ارزشموجب می

افــراد بــویژه مــادر کــه نقــش تربیتــی مــوثري بــر   پــذیري اولیــه و بوســیلهها از طریق جامعــه
  ).  2002، 8گیرد (شوآرتزفرزند دارد صورت می

دومــین متغیــر مهــم و مــوثر بــر ســاختار قــدرت، تحصــیلات مــادر اســت. ایــن امــر بــر 
گــذارد. دموکراتیــک شــدن خــانواده یــک فراینــد اســت و در پــذیري صــحّه مــیاهمیت جامعه

ی کــه هرگــز در زنــدگی خــانوادگی بــا پــدر و مــادر گیــرد. بــراي زنــیــک لحظــه شــکل نمــی
ــی ــائل شخص ــوچکترین مس ــورد ک ــته در م ــرأت نداش ــاز ج ــاي ب ــد، فض ــر کن ــار نظ اش اظه

ي خــودش همــان قــدر خنثــی اســت کــه فضــاي اســتبدادي. از دموکراســی در زنــدگی آینــده
گــردد، بلکــه بــه ســیر ایــن رو، دموکراتیــک بــودن، تنهــا بــه زمــان تشــکیل خــانواده برنمــی

  ). 62: 1380پذیري فرد از اوان زندگی راجع است (مهدوي و خسروشاهی، معهجا
: تحلیل چند متغیــره گــام بــه گــام بــراي پــیش بینــی متغیــر وابســته ســاختار 7جدول 
  قدرت

Sig t Beta B Std.E  .A2R
d  

2R R   متغیـــــر وارد
  شده

  گام

000/0 7/7 299/
0 

 1  هاي دینی ارزش 292/0 086/0 084/0 137/0 05/1

005/0 8/2 108/
0 

 2 تحصیلات مادر 312/0 097/0 094/0 124/0 345/0

  گیري:بحث و نتیجه -5
                                                        

8 Swartz, David L 
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ــات اجتمــاعی برخــوردار اســت چــرا کــه از یــک ســو       خــانواده از جایگــاه رفیعــی در حی
شــویم و از خیــزیم و در درون آن بــا دنیــا آشــنا مــینخســتین گروهــی اســت کــه از آن برمــی

گذرانــد، وارد ســازد و بــر کــودك کــه دوران اولیــه حیــات را مــی سوي دیگر، بیشــترین تــأثیر
-این تأثیر تا پایــان حیــات پایــایی دارد. ســوم آنکــه از روزنــه حیــات اجتمــاعی هرگــز جامعــه

هــایی ســالم برخــوردار باشــد (ســاروخانی، یابد مگــر آنکــه از خــانوادهاي به سلامت دست نمی
شــود، ه و روابــط بــین زوجــین مطــرح مــی). یکی از مســائلی کــه در حــوزه خــانواد32: 1384

ساختار توزیع قدرت اســت کــه نقــش بســیار مهمــی در تعاملــات میــان اعضــاي خــانواده دارد. 
پــذیري افــراد، اعتمــاد بــه نفــس، نحــوه توزیــع قــدرت در خــانواده، نقــش مهمــی در جامعــه

  سازگاري زوجین و احساس خوشبختی دارد.
بررســی عوامــل مــوثر بــر ش حاضــر بــا هــدف بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع، پــژوه     

صــورت گرفــت. بــدین منظــور بــا اســتفاده از نظریــات  جایگاه زنان در ساختار قدرت خــانواده
و تحقیقــات انجــام شــده از ســوي ســایر محققــان تعــدادي متغیــر مســتقل در قالــب تعــدادي 
ــب یــک پرسشــنامه در اختیــار نمونــه مــورد  فرضــیه طــرح گردیــد و ســپس متغیرهــا در قال

هــاي نفــر از زنــان متأهــل ســاکن شــهر شــیراز قــرار گرفــت. ســپس داده 600بررســی شــامل 
گــردآوري شــده بــه منظــور آزمــون فرضــیات در چنــد ســطح تجزیــه و تحلیــل دو متغیــره و 

تست مورد بررســی قــرار گرفتنــد. بــر اســاس نتــایج بــه دســت آمــده از ایــن  Fچند متغیره و 
ــژوهش،  ــانواده 7/13پ ــد از خ ــاي شــیرادرص ــدارگرا، ه ــاخت اقت ــابین و  74زي س درصــد بین

  درصد داراي ساخت دموکرات دارند. 3/12
  

  فرضیه تائید شد.  8از میان فرضیه هاي، پژوهش 
-در فرضیه اول مشــخص شــد کــه رابطــه معنــادار و مثبتــی بــین میــزان پــذیرش ارزش

یرش هاي دینی بــا ســاختار قــدرت در خــانواده وجــود دارد؛ بــدین معنــی کــه بــا افــزایش پــذ
ــوکراتارزش ــدرت در خــانواده دم ــاب خــانواده از ســوي زن، ســاختار ق ــر هــاي دینــی در ب ت

  خواهد شد.
در فرضیه دوم مشــخص شــد کــه بــین میــزان عــزت نفــس زنــان بــا ســاختار قــدرت در 

ــان بیشــتر باشــد خــانواده رابطــه ــادار وجــود دارد؛ هــر چــه عــزت نفــس زن اي مثبــت و معن
ــه عبــارتی ي تصــمیمهــامیــزان مشــارکت بیشــتري در حــوزه ــد. ب گیــري درون خــانواده دارن
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کننــد و دهــد تصــوري کــه زنــان از خــود در ذهــن شــان ترســیم مــیاین همبستگی نشان می
هایشــان در ذهــن دارنــد، عــاملی مهــم در تعــدیل هــرم قــدرت در میزان باوري کــه از توانــایی

  گردد.خانواده محسوب می
اي اختار قــدرت در خــانواده رابطــهدهــد کــه بــین دینــداري و ســفرضیه سوم نشــان مــی

مثبت و معنادار وجــود دارد؛ هــر چــه میــزان دینــداري در خــانواده بیشــتر باشــد هــرم قــدرت 
  کند.نیز به سمت عدالت میل می

ــدرت رابطــه اي  ــاختار ق ــا س ــدین ب ــوهر و وال ــین تحصــیلات زن، ش ــارم: ب ــیه چه فرض
افــزایش ســطح تحصــیلات افــراد، معنادار وجود دارد: نتایج پــژوهش بیــانگر ایــن اســت کــه بــا 

شــود. ایــن همبســتگی کــه بســیار حــائز اهمیــت میزان دموکراتیک شدن خانواده بیشــتر مــی
دهد بــا افــزایش ســطح تحصــیلات احتمالــا افــزایش نگــرش دموکراســی بیشــتر است نشان می

گــردد. از طرفــی، افــزایش ســواد موجــب تغییــر نگــرش افــراد نســبت بــه الگوهــاي ســنتی می
-ردد. بــا افــزایش ســطح تحصــیلات زن، دموکراســی در خــانواده نیــز بیشــتر مــیگــرفتار مــی

شود، تحصیلات بــه عنــوان یــک منبــع بــا ارزش نقشــی اساســی دارد و موجــب تغییــر نگــرش 
نمایــد ي پــژوهش مــا را تائیــد مــیگــردد. آنچــه کــه یافتــهزنان نسبت به الگوهاي سنتی مــی

ــت ( ــق عنای ــایج تحقی ــن1367نت ــاهی () و 1967( 9)، رادم ــدوي و خسروش ــی1382مه -) م
همچنــین نتــایج گویــاي آن اســت کــه بــا افــزایش تحصــیلات والــدین، ســاختار قــدرت باشد. 

 مبتنــی و برابرتــر خــانواده در قــدرت ســاخت انــدازه هــر"در خانواده دموکرات تر می گــردد. 
و در خــانواده هــایی کــه خــود  بزرگســالی در فرزنــدان باشــد مشــارکتی هــايگیريبر تصمیم

 بیشــتر هــاي شــعاع بــا و بــرد گســترده بــا هــایی مشــارکت ســمت شــکیل مــی دهنــد بــهت
 شــناختیجامعــه کاملــا امــر یــک خــانواده در قــدرت روابــط مســاله و کننــدمــی پیدا گرایش

-شــناختی (و جامعــهجامعــه علــل بــه وابســته نیــز روابــط ایــن کیــف و در کــم تغییر و است
ــذیري) ــت پ ــاران،  "اس ــوریان و همک ــا ). 126: 1388(منص ــوهر ب ــغلی ش ــت ش ــین منزل ب

ــال  ــه احتم ــه ب ــاي آن اســت ک ــایج گوی ــود دارد: نت ــادار وج ــه معن ــدرت رابط ــاختار ق  99س
  گردد. درصد این فرضیه نیز تائید می

باشــد، ســاختار ي منــابع کــه چــارچوب نظــري پــژوهش حاضــر مــیبا توجــه بــه نظریــه
هــر یــک از زوجــین  ي زنــدگی خــانوادگی، تحــت تــاثیر منــابع در دســترسقــدرت در حــوزه

گیري در رفتــار ســنتی جامعــه مــا پــدر محــور اســت، امــا بنظــر باشد. گرچه الگوي تصمیممی
                                                        

9 Rodman, H. 
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ــی ــذیرش ارزشم ــزان پ ــر می ــواملی نظی ــد ع ــزان رس ــزان دینــداري، می ــاي دینــی، می ه
تحصیلات زن شــوهر و والــدین، عــزت نفــس و منزلــت شــغلی شــوهر نقــش بســیار مهمــی در 

  بر عهده دارند.تعدیل هرم قدرت در خانواده 
تــوان اینگونــه بیــان داشــت کــه عوامــل در مجموع با توجه به نتایج پــژوهش حاضــر مــی

ــرار مــی ــاثیر ق ــدرت در خــانواده را تحــت ت ــابراین فرهنگــی و اجتمــاعی ســاختار ق دهنــد. بن
جهت پاسخگویی به مســئله پــژوهش ذکــر ایــن نکتــه حــائز اهمــت اســت کــه بــراي متعــادل 

ریــزي بــا هــدف افــزایش تحصــیلات زنــان، افــزایش ده، برنامــهســاختن هــرم قــدرت در خــانوا
ــه پــذیرش ارزش ي ایرانــی بســیار ضــروري و هــاي دینــی در جامعــهعــزت نفــس و کمــک ب

اي بــر بهبــود ســاختار هــا تــأثیر قابــل ملاحظــهنماید. افزون بر این از آنجــا کــه رســانهمهم می
بت بــه کــم قــدرتی زنــان و فرهنگی جامعه دارنــد، بایــد بــه کــاهش باورهــاي ســو یافتــه نســ

تــر شــوند هــا دموکراتیــکفرادســتی مــردان همــت گماشــت. همچنــین بــراي اینکــه خــانواده
هــاي خــانواده ضــروري گیــريتغییــر در شــناخت مــردان از اهمیــت نقــش همســر در تصــمیم

کنــیم، جهــت اي اســلامی زنــدگی مــیاســت. شــایان ذکــر اســت از آنجــا کــه مــا در جامعــه
ن و ایجــاد تعــادل در هــرم قــدرت بایــد از فــرامین اســلام کمــک تحکــیم روابــط بــین زوجــی

ــی  ــه ایران ــابراین جامع ــناخت. بن ــرد را بازش ــارکت زن و م ــورت و مش ــت مش ــت و اهمی گرف
هاي ارزشی نــوینی اســت، چــه در حــوزه روابــط بــین زن و مــرد و چــه در حــوزه نیازمند سازه

، مثلــث تأثیرگذارنــد.  هــاي جمعــی، مدرســه و خــانوادهنگــرش زنــان نســبت بــه خــود. رســانه
گیــري و رشــد هــاي آتــی شــاهد شــکلدر این صورت بسی جاي امیــدواري ســت کــه در ســال

  هایی با ساختار توزیع قدرت متعادل و دموکرات باشیم.خانواده
  منابع:

 ) ــام . جمعــی از متــرجمین. شناســیتفکــر نظــري در جامعــه). 1385اســکیدمور، ویلی
  .قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 ) ــهلا ــزازي، ش ــاختار و)1382اع ــش، س ــر نق ــد ب ــا تاکی ــانواده ب ــی خ ــه شناس  . جامع
  تهران: روشنگران و مطالعات زنان.کارکرد خانواده در دوران معاصر. 

 ،زنــان ورود بررســی). 1392( امینــی، یوســف و حســینیان، ســیمین امینــی، محمــد 
 درون هــاي گیــري درتصــمیم هــا آن قــدرت میــزان بــر آن تأثیر و اشتغال عرصه به

  .1-28 ،1)4( جامعه، و زن پژوهشی – علمی فصلنامه.  خانواده
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 ) ــر ــاس، کل ــا و وال ــوت، پامل ــه). 1383آب ــانجامع ــی. شناســی زن ــه نجــم عراق . ترجم

  تهران: نشر نی.
 ــاقري، معصــومه، حســین ــیب ــی، ســجاد حســین ، بهــرامزاده، عل ــور، ســمیه و بهمن پ

در ســاختار قــدرت (نمونــه مــوردي: ). بررســی عوامــل مــوثر بــر جایگــاه زنــان 1393(
ــهر شــیراز).  ــل ش ــان متأه ــابق)، زن ــانی س ــعه انس ــاعی (توس ــعه اجتم ــلنامه توس فص

)9(1 ،204-187.  
 ) ــم: انتشــارات اســلام و جامعــه شناســی خــانواده). 1388بســتان نجفــی، حســین . ق

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 ) پــور، تهــران: هــرام. ترجمــه علــی بدیــن و ســاختار اجتمــاعی). 1381تامسپون، کنت

 انتشارات امیرکبیر.

 ) تــاثیر اشــتغال زنــان بــر ســاختار قــدرت 1390توسلی، افســانه و ســعیدي، وحیــده .(
  .133-149، 3)9، (زن در توسعه و سیاستدر شهر ایوانکی. 

 ) تهران: انتشارات سمت. هاي جامعه شناسینظریه). 1386توسلی، غلامعباس .  
 ) ترجمــه  شناســی در دوران معاصــر.جامعــه هــاينظریــه). 1382ریتــزر، جــورج

  محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی. 
 ) ـــات و ). 1371زاهـــد زاهـــدانی، ســـعید و ایـــران محبـــوب، جلیـــل بررســـی امکان

ــیراز. ــتان ش ــان در شهرس ــتغال زن ــکلات اش ــت مش ــز جمعی ــگاه مرک ــی دانش شناس
  شیراز.

 ) ــاقر ــانواده. پژوهشــی در ج. )1384ســاروخانی، ب ــدرت و خ ــاه زن درزن، ق ــرم  ایگ ه
  .29-50)، 2( 3 پژوهش زنان.قدرت در خانواده. 

 ) ــا ــان، لیل ــاقر و دودم ــاروخانی، ب ــاثیر آن 1394س ــدرت در خــانواده و ت ــاختار ق ). س
، ســال اول ، شناســیمجلــه تخصصــی جامعــهبر مشــارکت اجتمــاعی در شــهر شــیراز. 

  .105-129پیش شماره اول، 
 ) تغال زنــان بــر روابــط خــانوادگی در شــهر بررســی تــاثیر اشــ). 1367عنایــت، حلیمــه

  ي  کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.پایان نامه شیراز.
 ) ــعیده ــی، س ــانواده1387گروس ــدرت در خ ــاختار ق ــی س ــتان). بررس ــاي شهرس  ه

  . 7-25)، 2( 6 مطالعات زنان. .کرمان
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 ) ترجمه منوجهر صبوري. تهران: نشر نی شناسی.. جامعه)1382گیدنز، آنتونی  
 ــو ــاز (منص ــادري، فرحن ــریم و ق ــد ک ــر 1381ریان، محمّ ــوثر ب ــل م ــی عوام ). بررس

ــانواده.  ــدرت درخ ــاخت ق ــفهانس ــگاه اص ــانی دانش ــوم انس ــات و عل ــکده ادبی  دانش
2)31-30 ،(269-294  .  

 ) ــب ــاهی، حبی ــادق و خسروش ــد ص ــدوي، محمّ ــع 1382مه ــاختار توزی ــی س ). بررس
  . 27-67)، 2(1 مطالعات زنانساختار قدرت در خانواده. 

 ) عبـــاس منـــوچهر و دیگـــران. تهـــران: اقتصـــاد و جامعـــه). 1374میشـــل، آنـــدره .
  انتشارات مولی.

 قــدرت ســاختار رابطــه ).1387(فاطمــه  ،آبــاد حســین حســینی و منــور یزدي، ســیده 
  .157-170)، 12(1 ،مطالعات جوانان. زنان هیجانی باهوش خانواده در
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