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 -9دکترای جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالمشهر ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اسالمشهر ،ایران
 -1استاد دانشگاه تهران و مدیر گروه جامعه شناسی علوم تحقیقات تهران

چكیده
قدرت ،متغیر اجتماعی مهمی است که در بررسی هر ساختار و نهاد اجتماعی موورد توجوه
است  .هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل موثر بر ساخت قدرت است .این پژوهش با استفاده
از روش پیمایش انجام گرفته و دادههای مورد نظر از طریق پرسشنامه جمو آوری ،اسوتخراو و
تحلیل شده است .جامعه آماری پژوهش زنان متاهل مناطق 11گانه شهر تهران و حجم نمونه نیز
751نفر بوده است .نمونهها از طریق نمونه گیری تصادفی خوشوهای چنود مرحلوهای شناسوایی و
دادهها از آنها جم آوری شدند .یافتههای پژوهش نشان میدهود کوه  91/1درصود خوانوادههوا
ساخت دموکراتیک دارند 31/7 ،درصد تا حدی دموکراتیکاند ،و در 91/5درصد خوانوادههوا
ساخت غیر دموکراتیک حاکم است .متغیرهای منزلوت شوغلی زن ،تحصویالت همسور ،درآمود
زن ،فاصله سنی زوجین ،بعد خانوار ،تصوراقتدارگرای شوهر با متغیر وابسته رابطوه ی معنوی دار
آماری دارند . .در تحلیل چند متغیره نیز متغیرهای مستقل موجود در مودل ،در کول %71درصود
از واریانس متغیر وابسته را در جامعه آماری تبیین میکنند.
واژههای کلیدی :ساختار قدرت ،خانواده ،زنان ،الگوی تصمیم گیری ،شیوه اعمال قدرت.
* نویسنده مسؤول

naseri.sohila@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسأله
آنچه در دنیای امروز ماهیت روابط اعضای خوانواده را دگرگوون سواخته تحووست اساسوی
است که در هرم قدرت خانواده ایجاد شده است ،تحصویالت بواستر زنوان و اشوتغال دو پوارامتر
اساسی محسوب میشوند ،اما مطالعه قودرت تنهوا در چوارچوب خوانواده و بودون درک آن در
متنی گسترده تر میسر نیست .قدرت را مویتووان از زاوایوای مختلور در زنودگی اجتمواعی نیوز
مورد توجه قرار دارد در این معنا قدرت به عنوان یک خصلت فردی ،به عنووان ویژگوی مهموی
در تعامل بین افراد یا به عنوان دریچهای برای فهم و درک شیوههای نظام مند موجود در جامعوه
مورد توجه قرار می گیرد ،عملکرد قودرت در سوطخ خورد و کوالن مورتبط بوا یکودیگر اسوت،
هنگامیکه فرد در خانواده اعمال قدرت میکند؛ اگر چه او اقدامی فردی انجام داده ،اما با دقوت
بیشتر می توان دریافت عملکرد او تحوت تواثیر سواختار قودرت حواکم بور جامعوه اسوت (لبیبوی،
 .)337-331 :9717خانواده یکی از بنیادیترین و فراگیر ترین جریانات ناشی از صنعتی شدن و
تخصصووی شوودن اموووردر جوامو جدیوود اسووت .در نتیجووه گسووترش ایوون جریووان ،سووازمانهووای
تخصصی گوناگون بخش مهمی از مسئولیتهای خدماتی خانه و خوانواده را بوه خوود اختصوا
داده اند .از سوی دیگر ،توسعه صنعتی ،ساختار سنتی خوانواده را از لحواا اقتودار حواکم بور آن
سست کرده است .پودر خوانواده دیگور هموان رمویس مرسووم در جوامو کشواورزی محسووب
نمیشود .یکی دیگر از علل مهم افت اقتدار خانواده را میتووان جهوان بینویهوای دموکراتیوک
جوام صنعتی مرتبط دانست که به طوور معموول تاکیود بیشوتری بوه حقووف فوردی دارد؛ بودین
ترتیب روند دموکراسی به همان سان که نقشهای سنتی نهادهای سیاسی ،اقتصادی و آموزشوی
را دگرگون ساخت ،نقش خانواده را نیز تغییر داد(لنسکی9761 ،؛.)867
اما تاثیر تحوست صنعتی بر خانواده ،بویژه در زمینه تحول روابط سنتی اقتودار و تغییور نقوش
سنتی زنان از همه ابعاد مشهورتر است .گرهارد لنسکی ،روند تحول مزبوور را اینگونوه توصویر
میکند "در سراسر تاریخ مدون بشری ،وظیفه اصلی زنوان عبوارت بوود از بوارداری در سوالهای
جوانی ،پرستاری از نوزادان و مراقبت از آنها و مانند آن .نخستین نشانههوای تغییروضو در قورن
نوزده م از زموانی پدیودار گشوت کوه هزینوه خانوادهوای بوزرن ،بور منواب آن فزونوی گرفوت.
کوششهایی که در جهت کاهش باروری صورت میگرفت ،بزودی با نوآوریهایی در زمینوه
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تنظیم موالید تقویت شد .نخستین جنبش ها در زمینوه حقووف زنوان در جامعوه غربوی بوه هموت و
رهبری با فرهنگ تورین ،آسووده تور ین و مرفوه تورین زنوان طبقوه بواس پایوه ریوزی شود .هودف
جنبشهای مذکور در درجه اول چیزی جز کسوب پوارهای از حقووف و امتیوازات قوانونی بورای
زنان نبود .حقوقی که مردان طبقات متوسط و باس از آن برخورداری بودند .از جملوه حوق رای،
حق اشوتغال در سوازمانهوای عموومی ،حوق مالکیوت و بوویژه ورود بوه دانشوگاههوا .در حووالی
سالهای  9111خواستهای آغازین زنان در جوام غربی تقریبا جامه عمل پوشیده بوود .اموا ایون
امر بیشترنتیجه نوآوریهای تکنولوژیک بود و به سوبب توالشهوای سیاسوی سوازمان یافتوه ایون
نوآوریها شامل بسیاری از وسایل خانگی میشد که زنوان رااز صورف وقوت و انورژی بویش از
حددر خانه معاف میداشت .بدین ترتیب این نوآوریها سرانجام ،زنان جوام صنعتی را از قیود
محدودیتهای تاریخی آزاد ساخته و به آنها اجازه داد تا در صورت تمایول بوه جسوتجوی کوار و
حرفه واقعی بپردازند و برای نخستین بار به عرصههای دیگر از فعالیتهای اجتمواعی گوام نهنود
(لنسکی.)861-9761 :831 ،
دگرگونیها در نقش زنان از یک سو بر آگاهی زنوان نسوبت بوه حقووف فوردی و اجتمواعی
خودتاثیر گذاشته و از سوی دیگر ،باعث ایجاد تغییراتی در نگرش موردان نسوبت بوه توانواییهوا
ونقش زنان در خانواده و جامعوه شوده اسوت .بوه دنبوال ایون دگرگوونیهوا ،سواختار خوانواده از
بعدهای مختلر ،بویژه از لحاا توزی قدرت و نوع اقتدار حاکم بر آن و همچنین ازنظر تقسویم
کار سنتی دستخوش دگرگونی شد .در کشور ما نیز با توجه به گذار کشوور از جامعوه سونتی بوه
مدرن شاهد تحوستی در ساختار خانواده بودهایم و بسیاری از محققان نیوز در ایون خصوو

بوه

مطالعاتی دست زده اندکه از جمله آنها :عنایت ( )9763در مقالهای با عنوان"تاثیر اشوتغال زنوان
بر روابط خانوادگی در شهر شیراز" به این نتیجه رسیده است که اشتغال زنان منجر بوه تغییراتوی
در روابط خانوادگی میشود .اشتغال زن در خارو از خانه همراه با دیگر ویژگیهوای اقتصوادی
–اجتماعی زن وشوهر موجب شده است تا روابط خانوادگی از قالب سنتی خود بیرون اید .مثال
باس رفتن تحصیالت زن و مرد ،تشریک مساعی ،هماهنگی وتفاهم آنهوا را در زنودگی افوزایش
میدهد .بر اساس یافته هوای ایون تحقیوق ،سواخت قودرت در خوانواده نیوز بوا تواثیر ایون عوامول
دگرگون میشود و با بواس رفوتن میوزان سوواد زن واشوتغال او در خوارو از خانوه ،سوهم او رادر
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تصمیم گیریهای مهم افزایش مییابود .مهودوی و خسروشواهی ( )9771در مقالوهای بوا عنووان
"بررسووی سوواختار توزی و قوودرت در خووانواده"بووه ایوون نتیجووه رسوویدند کووه سوواختار قوودرت در
خانواده های جنوب شهر غیر دموکراتیک تور و در شومال شوهر دموکراتیوک تور بووده اسوت و
عواملی نظیر سطخ تحصیالت و اشتغال زنوان ،مشوارکت زن در انتخواب همسور باعوث افوزایش
متغییرهایی نظیر تصور فرمانبرانه زن از نقش خود و تصور اقتودارگرای شووهر ،موجوب کواهش
دموکراتیزه شدن خانواده موی گوردد .گروسوی ()9773در مقالوهای بوا عنووان "بررسوی سواختار
قدرت در خانوادههای شهرستان کرمان"به این نتیجه میرسود کوه سواختار قودرت خوانوادگی،
همانگونه که پیشبینی می شود به نف شوهر اسوت و میوان سواخت قودرت در خوانواده و میوزان
دسترسی زنان به منواب  ،نووع باورهوا ،شوناخت آنهوا از توانوایی زنوان و موردان و برخوی عوامول
زمینه ای دیگر ،رابطه معناداری وجود دارد . .مساله اصلی تحقیوق حاضور ایون اسوت کوه بودانیم
ساخت قدرت در جامعه مورد مطالعه ما چگونه بوده و چه عواملی در شکل گیری آن موثر بوده است؟
پیشینه پژوهش
ذوالفقار پور ( )9771در پایان نامه خوود بوا عنووان "بررسوی رابطوه بوین سواختار قودرت در
خانواده با رضایتمندی زناشویی زنان کارمند و خانهدار" بوه ایون نتیجوه رسوید کوه بوین سواختار
قدرت در خانواده با -9 :رضایتمندی زناشویی بین زنان  -1تحصیالت شوهر ارتباط وجود دارد
و فرضیه دیگر مبنی بر تفاوت ساخت قدرت بین خانوادههایی که زن و شوهر هور دو شواغلند و
خانوادههایی که در آن زن ،خانه دار است تاکید شد.
عنایت و دسترنج ()9771در مقالهای با عنوان "مطالعوه سواخت قودرت در خوانواده (مطالعوه
موردی :شهر سر)"پرداختهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهود کوه 1درصود خوانوادههوا دارای
ساخت دموکراتیک 77/6 ،در صد خانوادهها توا حودی دارای سواخت دموکراتیوک ،و در 1/8
درصد خوانوادههوا دارای سواخت غیور دموکراتیوک هسوتند .از میوان متغیرهوای موورد مطالعوه،
متغیر های سن ازدواو ،تحصیالت زن ،تحصیالت همسر ،درآمد زن ،طوول مودت ازدواو ،بعود
خانوار و وضعیت اشتغال زن با متغییر وابسته رابطه معنادارآماری دارنود .در تحلیول چنود متغیوره
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نیز متغیرهای مستقل موجود در مدل تحقیق در کل 6/1 ،درصد از واریانس متغییور وابسوته را در
جامعه آماری تبیین میکند.
ساروخانی و پناهی ( )9775درمقالهای با عنوان "بررسی رابطه ساخت قودرت در خوانواده و
مشارکت اجتماعی" ،به این نتیجه رسیدند که هر اندازه سواخت قودرت در خوانواده برابور تور و
مبتنی بر تصمیم گیریهای مشارکتی باشد فرزندان در بزرگسالی به سومت مشوارکتهایی بوا بورد
گسترده و با شعاعهای بیشتر مانند عضویت در احزاب و تشکلهای و ...گرایش پیدا میکننود و
مسأله روابط قدرت در خانواده یک امر کامالً جامعه شناختی است و تغییر در کم و کیور ایون
روابط نیز وابسته به علل جامعه شناختی است.
فوواکس )9137( 9در شووهر آنکووارای ترکیووه ،بووه مطالعووه عواموول موووثر بوور توووازن قوودرت در
خانوادههای ترک پرداخت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افوزایش سوطخ تحصویالت
زنان ،شهرنشینی واشتغال در بخشهای غیر کشواورزی باعوث کواهش قودرت مطلوق موردان در
خانواده میشود .

بایری و دیگران )9119( 1درشهر تریپولی ،بر روی  111نفر از موردان لیبیوایی مطالعوه انجوام
دادند .در این تحقیق ،تاثیر سن ،تحصیالت ،نوع خانواده ،زمینه شهری یا روستایی بودن ،درآمد
و درجه مذهبی بودن بر روی نگرش مردان نسبت به تغییور نقوشهوای سونتی زنوان مطالعوه شود.
نتا یج حاصل از این پژوهش نشان داد که مردان جوان با تحصویالت بواس نسوبت بوه تغییور نقوش
سنتی زنان و مشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و تصمیم گیریهای درون خانواده
نگرش مثبتی دارند.

1 Fox
2 Bauer and others
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چارچوب نظری
در این کار تحقیقی ،محقق چاچوب نظری را بر مبنای سه تئوری زیر بر گزیده است:
بالد و ولف
 اولین تئوری بر مبنوای تئووریهوایی کوه بور حسوب منواب ارزشومند در توزیو قودرت درخانواده مورد توجه قرار گرفته است .معروف ترین نظریوه پوردازان ایون دیودگاه ،بوالد و ولور
میباشند که نظریه آنها به نام" تئوری مناب " معروف و اسواس و اندیشوه ایون تئووری نیوز در ره
یافت مبادله است .بالد و ولر دو نظریه پردازنظریه مناب هسوتندکه تعوادل و تووازن در تصومیم
گیریها به نف کسی است که مناب و امکانات بیشتری را به خانه میاوردهر چه منابعی کوه فورد
در اختیووار دارد بیشووتر باشوود ،از قوودرت بیشووتری بوور خوووردار اسووت و چنووین فووردی حووق دارد
تصمیمات مهمی را که بر کل خانواده تاثیر می گوذارد ،اتخواذ کنود .آنهوا بور ایون اعتقادنود کوه
افزایش سطخ تحصیالت مرد ،پایگاه شغلی ،درآمد و دارایی او منابعی هستند که مرد مویتوانود
از آن جهت کسب قدرت بیشتر در روابط خانوادگی استفاده نماید( .بالد و ولر9161 ،9؛.)11
دیدگاه فمنیستی
 دیدگاه دوم به نقش جامعهپذیری اشاره دارد و نیز بوه ایودمولوژیهوای غوالبی کوه جامعوهپذیری نقش جنسی را مطرح میکنند و اساساً تصورات و رفتارهوای جنسوی را متواثر از قالوب و
شکل گیری جامعه پذیری می دانند و در فرایند جامعوه پوذیری زنوان را دارای تصوویر منفعول و
مردان را فعال و مستقل ،ترسیم میکنند .آشکارترین شیوهای که از طریق آن ،جامعوه در ایجواد
تفاوتهای مردان و زنان نقش ایفا میکند ،جامعه پذیری است .جامعه پوذیری فرآینودی اسوت
که انسانها از طریق آن شیوه های زنودگی جامعوه شناسوان راموی آموزنود و شخصویت ویوژهای
کسب میکنندبه گونهای که آمادگی عملکرد و رفتار در جامعوه بوه عنووان یوک عضوو را پیودا
نمایند.
آنچه که جامعه شناسان در فرآینود جامعوه پوذیری بورآن تاکیود دارنود یوادگیری مهارتهوا و
نگرشهایی است که متناسب با نقشهای اجتماعی افراد است .جامعه پذیری جنسیت آن بخش
1 Blood & Wolfe
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از اجتماعی شدن است که بوسیله آن نه تنها کودکان تبدیل به موجوداتی اجتمواعی مویشووند،
بلکه به افرادی با ویژگیهای زنانه یا مردانه تبدیل میگردنود .در ایون وضوعیت ،جنسویت یعنوی
مرد یا زن بودن ،در بر دارنده مجموعهای ازویژگیها و رفتارهایی است که در درون هر جامعوه
برای زنان و مردان شایسته و مناسب است .آنچه به عنووان محتووای ایون فرآینود در نظور گرفتوه
میشود (نظیر ارزشها ،هنجارها ،نگرشها و رفتارها) همانهوایی هسوتند کوه از نیازهوای سیسوتم
اجتماعی جامعوه سور چشومه موی گیرنود .گرچوه جامعوه شناسوان در اهمیوت خوانواده ،مدرسوه،
همساسن و رسانه های گروهی در اجتماعی کردن اعضای جامعه متفق القول هستند ،اما بسویاری
ازآنان بر ایون باورنود کوه خوانواده دارای اهمیتوی اساسوی در جامعوه پوذیر کوردن افوراد اسوت.
کودکان که به طور دامم والدینشان را در هنگام اجرای نقشهای جنسیتی روزانه شان مویبیننود،
اگر ببینند که مادرشان اغلب در داخل منزل به سور بورده و پدرشوان در خوارو از منوزل بوه کوار
اشتغال دارند ،مادرشان نسوبت بوه پدرشوان وقوت بیشوتری را بوه بورای آشوپزی ،نظافوت و سوایر
کارهای خانه داری اختصا

میدهند و اغلب مادرشان است که از کارشان میزنند توا از آنهوا

به هنگام بیماری مراقبت کرده یا آنها را به دکتور ببرنود ،طبیعوی اسوت کوه ایون کودکوان نقوش
مذکور را به عنوان شیوههای عادی و پذیرفته شده برای رفتار مردان و زنان تلقی کرده و آنها را
بپذیرند (براون.)76 :9111 ،
براساس نظریه جامعه شناسی جنسیت ،در فرآیند جامعه پذیری خانواده ،نگرشهوا و هویوت
جنسیتی به صورت درونی شده به فرزندان انتقال و توداوم سولطه موردان و فرموانبری زنوان را بوه
دنبال می آورد .بوا توجوه بوه اینکوه در طوی فرآینود جامعوه پوذیری جنسویتی ،معمووس از موردان
تصویری مستقل ،استوار ،شایسته ،توانا و بوا اراده ترسویم گردیوده و در مقابول زنوان موجووداتی
آرام ،فرمانبر ،منفعل ،عاطفی ،وابسته توصیر میشوند در چنین شرایطی موردان نقوش جنسویتی
تستی سلطه گری مردانه و زنان نقش فرمانبر بودن را میپذیرند (شافروسمن.)17 :9111 ،
یکی دیگر از راههایی که والدین ،رفتارهای جنسیت مدار فرزندانشان را تقویت میکننود از
طریق الگوهای متفاوت کنش متقابل و رفتار با دختران و پسوران اسوت .والودین ایون رفتارهوای
مبتنی بر جنسیت را با دادن یا ندادن پاسخهای خا

به برخی از رفتارهای معین در فرزندانشوان

تقویت میکنند .از این رو ،تقلید فرزندان از رفتارهای والدین و نیز تقویوت مسوتقیم پاسوخهوای
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فرزندان توسط والدین از راه های اساسی هستندکه منجر بوه جامعوه پوذیری متفواوت دختوران و
پسران در خانواده میگردد .این تفاوت گذاریها و تمایزات بین دو جنس که از آغواز زنودگی
شروع می شود منجر به یادگیری رفتارهوای منفعالنوه ،مطیعانوه و پورورش و مراقبوت از دیگوران
توسط دختران می گردد در حالیکه پسران و رفتارهای فعاسنه ،پرخاشگرانه و مستقل ومتکوی بوه
خود بودن را می آموزند .بر اساس نظریات بالک والدین به احتمال زیادرفتارهایی را در پسوران
تشویق می کنند که آنها را دارای اعتمواد بوه نفوس ،مسوتقل و جسوور بوار مویآورنوددر حالیکوه
دختران را به سوی رفتارهای افزایش دهنده ،روابط متقابل با دیگران و متکی شدن به آنها سووف
میدهند .فرهنگ عبارت است از روشهایی که اعضای یک گروه معین دارند ،هنجارهایی کوه
ازآن پیروی میکنند و کاسهای مادی که تولید میکنند .ارزشها ،آرموانهوای انتزاعوی هسوتند
حال آنکه هنجارها اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار میرود آنها را رعایوت کننود.
هنجارها نشان دهنده بایدهوا و نبایودها در زنودگی اجتمواعی هسوتند (گیودنز .)76 :9716 ،نظوام
فرهنگی با ارزشها و اهداف تعیین شده از سوی جامعه ،شخصیت زنان را طوری میسازد که در
سلسله مراتب اجتماعی بر اساس قدرت جسمی و زور و استبداد مردان موجودات توابعی باشوند.
همین مسأله در نظام خانوادگی و نیز استخدام زنان در موسسات و سازمانها و ...شرایط را برای
زنان از سوی مردان سخت میکند و وجود ایدمولوژی مردانه در فرهنگ هر جامعه کوار موردان
را مهم و ضروری و کار زنان را وظایر تولید مثلی ایشان را کم ارزش جلوه میدهنود و از ایون
را موقعیت مسلط مردان را تایید و تحکیم میکند.
در مقابل دیدگاههایی که منشأ تفاوتها را در ویژگویهوای زیسوت شوناختی جسوت و جوو
میکنند مطالعاتی وجود دارد که تفاوت هوای رفتارهوای جنسویتی را بور اسواس سواز و کارهوای
جامعهپذیری توضیخ میدهند و از اواخور دهوه  9161ودهوه  9131مویالدی بوا تاکیود بور مبوانی
جامعهشناسی تفاوت حرکت به سوی تغییر شرایط برای کاهش تفاوتها را آغواز کوردهانود .بور
اساس مطالعات انسان شناختی ،تفاوتهای جنسیتی در جوام مختلر از ابعواد تعودد بوه اشوکال
گوناگون دیده میشود که این بیانگر بی تاثیری ریشههای زیستی و حاکی از اثر گذاری عوامل
اجتماعی است و مهمترین عامل اجتماعی در این زمینه فرهنگ است و فرهنگ از طریوق سواز و
کارهای جامعه پذیری از ابتدای تولد تا دوران بزرگسالی به طوور موداوم بوه تولیود تفواوتهوای
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جنسیتی می پردازد .بر این اساس کوودک مفهووم جنسویت را بوه طوور اکتسوابی یواد مویگیورد.
طرفداران این اندیشه معتقدند که بر خالف نظر فروید کودکان تا دوسوالگی از تفواوت جنسوی
خود با کودکان دیگر بی خبرند .پس از این سن کودک یاد میگیرد که جنسویت خاصوی دارد
و برخی رفتارها برای او خوب و مناسب و برخی دیگر نامناسب تلقی میشوند .بنابراین بوا تولود
کودک نوع برخورد متفاوت با جنس او صورت میگیرد و زمینههای جامعه پذیری جنسویتی او
را فراهم میکند رفتار کودک اگر متناسب با جونس او باشود مسوتوجب پواداش و در غیور ایون
صورت مستوجب مجازات می گوردد .بور ایون اسواس هوویتی کوه کوودک بوه دسوت مویآورد
اکتسابی است نه طبیعی .در مرحله بعدی با ورود کودک و نقشهای مشخص را بورای دختوران
و پسران تعریر میکنند .علت تفواوت برداشوت دختوران و پسوران از اخوالف و عودالت تجربوه
متفاوت آنها از این مسایل است .بنابراین بعد از مرحله جامعه پذیری اولیه نیز در تموام روابوط و
سطوح اجتماعی ،تفاوتهای جنسیتی مستمر باز تولید میشوند (مشیرزاده.)51 :9777 ،
در اهمیت تاثیر فرهنگ بر نابرابری جنسیتی میتوان گفت :زن و مرد بوودن اموری طبیعوی و
خارو از اختیار ماست ولی نقش ها را ،توا حودود قابول تووجهی شورایط فرهنگوی و اجتمواعی و
آموزشی به آنها تحمیل میکند و فرد غالبا نمیتواند در آن تغییری پدیود آورد .بوه نظور جامعوه
شناسان اشخا

نقشهای خوود را مطوابق انتظوارات جامعوه ایفوا مویکننود کوه خواسوت نظوام

اجتماعی در آن منظور شده باشد و انتظارات افراد از صاحب نقش نیز بر اساس الگوهای تثبیوت
شده فرهنگی اسوت .در واقو فرهنوگ راهنموای عمول اجتمواعی اسوت و کونش فورد را مطوابق
ارزشهای اجتماعی شکل میدهد با این همه نباید تاثیر فعالیت زنوان را بوه دسوت آوردن نقوش
اجتماعی نادیده گرفت.
فرضیات
بین منزلت شغلی و ساخت قدرت در خانواده رابطه وجود دارد.
بین درآمد و ساخت قدرت در خانواده رابطه وجود دارد.
بین تحصیالت و ساخت قدرت درخانواده رابطه وجود دارد.
بعد خانوار بر ساخت قدرت در خانواده تاثیر گذار است.
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نوع جامعه پذیری جنسیتی بر ساخت قدرت در خانواده تاثیرگذار است.
تصور زن از نقش فرمانبرانه خود بر ساخت قدرت درخانواده تاثیرگذار است.
تصور اقتدارگرای شوهر بر ساخت قدرت خانواده تاثیرگذار است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر شامل دو بخش اسونادی و پیموایش اسوت .در بخوش اسونادی بورای انسوجام
مطالعات اولیه با مراجعه به کتابخانه و فیش برداری سعی در جم آوری مطالب موورد موضووع
تحقیق شد و با انتخاب نظریههای جامعه شناسی به تودوین مبوانی نظوری تحقیوق پرداختوه شود و
همچنین جستجوی تحقیقات پیشین در این زمینه جزو بخش اسنادی کار بوود در تحقیوق حاضور
برای رسیدن به اهداف مورد نظر از روش کمی (پیموایش) بهوره بوردهایوم .جامعوه آمواری ایون
تحقیق بنابر ضرورت موضوع و مسأله ،شامل زنان متاهل دارای حداقل یک فرزنود بووده اسوت.
حجم نمونه با توجه به امکانات مالی و زموانی 751نفرانتخواب گردیود .شویوه نمونوه گیوری ،بور
اساس نمونه گیری با احتمال متناسب با حجوم خوشوه بووده اسوت و نمونوه 751نفوری از منواطق
11گانه شهر تهران انتخاب شده است .مراحل انتخاب نمونه با تجزیه منواطق بوه نوواحی ،نوواحی
به محلهها ،محلهها به بلوکها ،بلوکها به خیابانها و نهایتا به کوچهها و منازل بوده است.
جدول  -1محاسبه ضریب روایی گویهها
تعداد گویه

میانگین

انحراف معیار

آلفا کرونباخ

ابعاد
بعد قدرت(تصمیم گیری)

91

73/68

5/71

778 .1

اعمال قدرت(استراتژی برخورد)

91

71/95

5/11

613 .1

جامعه پذیری جنسیتی

7

63/31

1/15

311 .1
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یافتههای پژوهش
فرضیه اول
بین منزلت شغلی زنان و ساختار قدرت خانواده رابطه وجود دارد
جدول  -2رابطه بین منزلت شغلی زنان و ساخت قدرت در خانواده
منزلت شغلی زنان

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

شاغل

967

68/88

1/63

خانه دار

978

31/67

3/71

مقدار t

سطخ معنی داری )(sig

-6/67

1/111

به منظور مطالعه رابطه بین منزلت شغلی زنان و سواختار قودرت در خوانواده ،بورای دریافوت
تفاوت معنادار بین میانگین نمرات زنان شواغل و خانوه دار از آزموون توی مسوتقل اسوتفاده شوده
است.
براساس نتایج آزمون  tمستقل مقدارآماره  t=-6/67و سطخ معنی داری ،sig=1/111فرضویه
محقق با  %15اطمینان مورد تأیید قرار میگیرد .که این امر بیانگر یک نوع همبستگی معنواداری
بین استقالل شغلی و ساخت قدرت در خانواده در میان زنان است .اشتغال زنان راباید بوه عنووان
یکی از منابعی دانست که سبب افوزایش قودرت نفووذ زنوان و ارتقوای جایگواه آنوان در جامعوه
میشود ،زنان شاغل به دلیل استقالل مالی در مقایسه با زنوان خانوهدار از قودرت تصومیم گیوری
بیشووتری در خووانواده برخوووردار هسووتند .نتووایج حوواکی از آن اسووت کووه سوواختار قوودرت در
خانوادههایی که زنان شان شاغل هستند و خانوادههایی که زنان خانهدار هستند تفاوت معناداری
وجود دارد.
فرضیه دوم
بین تحصیالت و ساختار قدرت در خانواده رابطه وجود دارد
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جدول  -3رابطه بین تحصیالت و ساخت قدرت در خانواده
رده

تحصیالت پاسخگو

تحصیالت همسرپاسخگویان

مقدار آماره پیرسون

-1/196

1/189

سطخ معنی داری)(sig

1/396

1/111

برای مطالعه رابطه بین تحصیالت و ساختار قدرت در خانواده از ضریب همبستگی پیرسوون
استفاده شده است.
براساس نتایج این آزمون مقودار آمواره پیرسوون  -1/196و سوطخ معنوی داری sig=1/369

فرض محقق با  % 15اطمینان رد موی شوود .بوه بیوان دیگور بوین تحصویالت پاسوخگویان(زنان) و
ساختار قدرت در خانواده رابطه وجود ندارد.
همچنین براساس نتایج این آزمون مقدار آماره پیرسون 1/189و سوطخ معنوی داری sig=1/11

فرض محقق با  %15اطمینان تایید می شود .به بیان دیگر بین تحصویالت همسرپاسوخگویان(مردان)
و ساختار قدرت در خانواده رابطه وجود دارد. .
فرضیه سوم
بین درآمد و ساختار قدرت در خانواده رابطه وجود دارد
جدول  -4رابطه میان درآمد و ساخت قدرت در خانواده
رده

درآمد پاسخگو

درآمد همسرپاسخگویان

مقدار آماره پیرسون

1/731

-1/159

سطخ معنی داری)(sig

1/111

1/781

برای مطالعه رابطه بین درآمود و سواختار قودرت در خوانواده از آزموون ضوریب همبسوتگی
پیرسون استفاده شده است.
براساس نتایج این آزموون مقودار آمواره پیرسوون  -1/731و سوطخ معنوی داری sig=1/111

فرض محقق با  %15اطمینان تایید میشود .به بیان دیگر بین درآمد پاسخگویان (زنان) و ساختار
قدرت در خانواده رابطوه وجوود دارد ،کوه مقودار منفوی ایون همبسوتگی ،جهوت معکووس ایون
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دومتغیر را نشان می دهد .یعنوی هور انودازه درآمود بشوتر سواخت قودرت در خوانواده بوه سومت
دموکراتیک تر سوف پیدا میکند.
همچنووین براسوواس نتووایج ایوون آزمووون مقوودار آموواره پیرسووون  -1/159و سووطخ معنووی داری
 sig=1/781فرض محقق با  %15اطمینان رد میشود .به بیان دیگر بین درآمد همسر پاسخگویان
(مردان) و ساختار قدرت در خانواده رابطه وجود ندارد.
فرضیه چهارم
بعد خانوار بر ساختار قدرت در خانواده
جدول  -5تاثیر بعد خانوار بر ساخت قدرت در خانواده
نام متغیر

R

بعد خانوار

1/93

1/171

1/111

B

بتا

مقدار F

Sig

-1/931

-9/789

99/51

1/111

بوورای بررسووی و مطالعووه تاثیرگووذاری بعوود خووانوار برسوواختار قوودرت در خووانواده از آزمووون
رگرسیون استفاده شده است .نتایج بدست آمده از این آزمون نشان می دهد که بعد خانوار%93
با متغیر وابسته ( ساختار قدرت در خانواده ) همبستگی دارد .ضوریب تعیوین  R2نشوان موی دهود
که %7/1از واریانس متغیر وابسته توسط بعد خانوار قابل تبیین است که این ضریب بورای تعمویم
به کل جامعه مورد مطالعه %1/1است.
ضریب بتا Beta = -9/789جهت منفی رابطه دو متغیر را نشان میدهد ،یعنی هور انودازه کوه
بعد خانوار افزایش یابد ساخت قدرت در خانواده به سمت دموکراتیکتر پیش میرود .ضریب
 B= -1/931گویای آن است که بر ازای هر واحد افزایش متغیر مستقل ( بعود خوانوار ) 1/931
واحد از متغیر وابسته اسوت کاسوته مویشوود .هوم چنوین مقودار  F=99/51و سوطخ معنوی داری
 sig=1/111نشان دهنده رابطه معنادار میان بعد خانوار و ساختار قدرت در خوانواده اسوت ،پوس
بنابراین این فرضیه تایید میشود.
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فرضیه پنجم
تصور زن از نقش فرمانبرانه خود بر ساختار قدرت در خانواده تاثیرگذار است
جدول  -6تاثیر تصور زن از نقش فرمانبرانه خود بر ساخت قدرت در خانواده
نام متغیر
تصور زن از نقش فرمانبرانه
خود

R

1/113 1/76

B

1/115

بتا

1/911 1/176

مقدار F

Sig

1/691

1/913

برای بررسی و مطالعه تاثیرگذاری تصور زن از نقش فرمانبرانه خود بر ساختار قدرت در خانواده
از آزمون رگرسیون استفاده شده است .نتایج بدست آمده(  (R=%7/6بیانگر آن است که تصور
زن از نقش فرمانبرانه خود با متغیر وابسته(ساختار قدرت در خانواده)همبستگی ضعیفی دارد.
ضریب تعیین  R2نشان می دهد که تنها %1/3از واریانس متغیر وابسته توسط تصور زن از نقش
فرمانبرانه خود قابل تبیین است که این ضریب برای تعمیم به کل جامعه مورد مطالعه  %1/5است.
ضریب بتا Beta = 1/911جهت مثبت رابطه دو متغیر را نشان می دهدیعنی هر اندازه که تصور زن
از نقش فرمانبرانه خودبیشتر باشدساخت قدرت در خانواده نیز به سمت دموکراتیکتر سوف پیدا
میکند .ضریب B= 1/176گویای آن است که بر ازای هر واحد افزایش متغیر مستقل (تصور زن
از نقش فرمانبرانه خود)  1/176واحد متغیر وابسته افزایش مییابد .هم چنین مقدار  F=1/691و
سطخ معنی داری  sig=1/913نشان دهنده عدم رابطه معنادار میان تصور زن از نقش فرمانبرانه
خود و ساختار قدرت در خانواده است .بنابراین این فرضیه تایید نمیشود.
فرضیه ششم
تصور اقتدارگرای شوهر برساختار قدرت در خانواده تاثیرگذاراست
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جدول  -7تاثیر تصور اقتدارگرای شوهر بر ساختار قدرت در خانواده
نام متغیر

B

بتا

مقدار F

Sig

1/937

1/158

99/867

1/119

R

تصوراقتدارگرای
شوهر

1/937

1/171

1/111

برای بررسی و مطالعه تاثیرگذاری تصور اقتدارگرای شوهر برساختار قودرت در خوانواده از
آزمون رگرسیون استفاده شده است .طبق نتایج بدست آمده از این آزموون تصوور اقتودارگرای
شوهر  %93/7با متغیر وابسته (ساختار قدرت در خانواده) همبستگی دارد .ضریب تعیین  R2نشان
میدهد که %7/1از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرتصور اقتدارگرای شوهر قابل تبیوین اسوت
که این ضریب برای تعمیم به کل جامعه مورد مطالعه  %1/1است.
ضریب بتا Beta = 1/158جهوت مثبوت رابطوه دو متغیور را نشوان مویدهود .ضوریب B= 1/937

گویای آن است که بر ازای هر واحد افزایش متغیر مستقل (تصور اقتدارگرای شووهر)  1/937واحود
به متغیر وابسته افزایش موییابود .همچنوین مقودار  F=99/867و سوطخ معنوی داری  sig=1/119نشوان
دهنده رابطه معنادار میوان بعدتصوور اقتودارگرای شووهر و سواختار قودرت در خوانواده هسوتند ،پوس
بنابراین این فرضیه تایید میشود.
فرضیه هفتم
جامعه پذیری جنسیت بر ساختار قدرت در خانواده تاثیرگذاراست
جدول  -8تاثیر جامعهپذیری جنسیت بر ساختار قدرت در خانواده
نام متغیر

R

بعد خانوار

1/161

1/118

1/119

B

بتا

مقدار F

Sig

1/161

1/917

9/739

1/181

برای بررسی و مطالعه تاثیرگذاری جامعهپذیری جنسویت بور سواختار قودرت در خوانواده از
آزمون رگرسیون استفاده شده است .نتایج بدست آمده ( (R=%6/1بیانگر آن اسوت کوه جامعوه
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پذیری جنسیت با متغیر وابسته ( ساختار قودرت در خوانواده ) همبسوتگی ضوعیفی دارد .ضوریب
تعیین  R2نشان می دهد که تنها  %1/8از واریانس متغیر وابسته توسط جامعهپذیری جنسیت قابول
تبیین است که این ضریب برای تعمیم به کل جامعه مورد مطالعه %1/9اسوت .ضوریب بتوا1/917
=  Betaجهت مثبت رابطه دو متغیر را نشان میدهد .ضریب B= 1/161گویای آن است که بور
ازای هر واحد افزایش متغیر مستقل (جامعه پذیری جنسیت)  1/161واحد متغیر وابسوته افوزایش
مییابد .همچنوین مقودار  F=9/739و سوطخ معنوی داری  sig=1/181نشوان دهنوده عودم رابطوه
معنادار میان جامعه پذیری جنسیت و ساختار قدرت در خانواده است .بنابراین این فرضویه تاییود
نمیشود.
تحلیل چند متغیره
برای آزمون نهایی مدل تحقیق از معادله ی رگرسیون چنود متغیوره اسوتاندارد بوه روش هوم
زمان ،به تبیین متغیر وابسته ( ساخت قدرت در خانواده ) پرداخته ایم .متغیرهایی که وارد معادلوه
ی رگرسیون چند متغیره شده اند :بعد خانوار ،تحصیالت ،منزلت شوغلی ،درآمود ،تصوور زن از
نقش فرمانبرانه خود و تصور اقتدارگرای شوهر بوده اند کوه در جودول نیزمشوخص هسوتند .در
رگرسیون چند متغیره ی استاندارد ،تمامی متغیرها به طور هم زمان وارد معادله می شووند و هور
متغیر ( جدا از دیگر متغیرها ) براساس این سنجیده می شوود کوه چوه مقودار از واریوانس متغیور
وابسته را پیش بینی می کند .همانگونه که در جدول دیده موی شوود متغیرهوای مودل در نهایوت
توانسته اند %61/8از واریانس متغیر وابسته را در نمونه (  )R=1/618محاسبه کند ،اما همین تواثیر
متغییر وابسته توسط متغیر مستقل در جامعه  %71اسوت ،چورا کوه در فرآینود مقودار تواثیر متغیور
مستقل بر متغیر وابسته محاسبه ،این تاثیر در جامعه نیز محاسبه میشود .از واریانس متغیور وابسوته
را در جامعه ی آماری تبیین کند ( )R2= 1/711و همچنین مقدار بسیار بواسی F=3/787و سوطخ
معنی داری  sig=1/111نشان میدهد که مدل مناسب است .با توجوه بوه مقوادیر tوسوطخ معنوی
داری  sigبرای هر کدام از متغیرها در جدول ،مشخص مویشوود کوه کودام یوک از متغیرهوا بوا
متغییر وابسته رابطه ای معناداردارد.
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براین اساس ضرایب متغیرهای تحصیالت همسر ،وضعیت اشتغال همسر(مرد) ، ،بعد خوانوار
در سطخ  % 11دارای رابطه با متغیر وابسته(ساختار خانواده) هستند .سزم به ذکر است که ضریب
رگرسیونی درآمد پاسخگویان در سطخ %11معنادار است و دارای رابطه با متغیر وابسته (ساختار
خانواده) است .مقادیر منفی ضرایب متغیرهای تحصیالت همسر ،وضعیت اشتغال همسر (مورد)،
بعد خانوار جهت معکوس این متغییرها را با متغیر وابسته(ساختار خانواده) نشان میدهد.
جدول  -9جدول تحلیل چند متغیره
نام آزمون

R

تحلیل متغیر چند گانه

1/618

1/711

1/731

مقدار F

Sig

3/787

1/111

نام متغیر

B

بتا

مقدار t

Sig

تحصیالت پاسخگو

-1/671

-1/916

-1/167

1/776

تحصیالت همسر

-1/773

-1/786

-8/576

1/111

درآمد پاسخگو

1/357

1/971

9/778

1/161

درآمد همسر

1/777

1/175

1/617

1/876

وضعیت اشتغال پاسخگو (زن)

-1/176

-1/179

-1/817

1/661

وضعیت اشتغال همسر (مرد)

-9/317

-1/961

-7/756

1/119

بعد خانوار (تعداد فرزندان)

-8/197

-1/573

-5/951

1/111

تصور زن از نقش فرمانبرانه خود

1/971

1/151

9/176

1/911

تصور اقتدارگرای شوهر

1/717

1/138

9/687

1/919

نتیجه گیری
طرح مطالعاتی حاضر ،با هودف مطالعوه سواخت قودرت در خوانواده و عوامول مووثر بور آن
صورت گرفته است .ساختار قدرت ،نقش بسیار مهمی در تعامالت میان اعضوای خوانواده دارد.
کم و کیر ساخت قدرت در خوانواده ،در جامعوهپوذیری و شوکل گیوری شخصویت فرزنودان،
عزت نفس اعضا ،انسجام خانواده و حتوی در خوشوبختی زناشوویی اثور گوذار اسوت .بوه هموین
منظور ،با استفاده از نظریهها و تحقیقات انجام شده از سوی سایر محققان ،تعداد  1متغییر مستقل
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در قالب تعدادی فرضیه مطرح شده و سپس متغییرها در قالب یوک پرسشونامه در اختیوار نمونوه
مورد مطالعه –شامل  751نفراز زنان متاهل ساکن در شهر تهران قرار گرفته کوه از طریوق نمونوه
گیری خوشهای از مناطق  11گانه شهر تهران انتخاب شوده بودنود .سوپس دادههوای گوردآوری
شده به منظور آزمون فرضیات در سطوح تحلیل شامل ضریب همبستگی پیرسون رگرسویون دو
یا چند متغییره ،آزمون مقایسهای میانگین یا آزمون تی ،مطالعه شدند و نتایج زیور بدسوت آموده
است.
با توجه به نتایج بدست آمده از آمار توصیفی ،نمونه ما شامل  751نفر زن متاهل ساکن شهر
تهران بوده اند که حدود 86/7درصداز این افراد خانه دار 57/3 ،درصد شاغل بودنود .از لحواا
سواد و تحصیالت نیز تعداد11/3درصد دارای سطخ تحصیلی دیپلم و فوف دیپلم 55/9 ،درصود
نیز دارای مدرک لیسانس و باستر بودندکه بیشترین درصدرا بوه خوود اختصوا

داده انودو1/7

درصدنیز در سطخ ابتدایی و راهنمایی و 91/5درصد بی سواد قرار داشوتند .همچنوین بور اسواس
نتووایج بدسووت آمووده از یافتووههووای پووژوهش 91/1 ،درصوود خووانوادههووا سوواخت دموکراتیووک
دارندو 31/7درصد تاحدی دارای ساخت دموکراتیک و 91/5درصود خوانوادههوا سواخت غیور
دموکراتیک حاکم است.
در این طرح مطالعاتی محقق ،از بین متغیرهایی که بوه روش مقایسوه میوانگین آزمووده شوده
است ،وضعیت اشتغال زنان است .که اشتغال زنان بوه عنووان متغیور مسوتقل در نظور گرفتوه شوده
براساس یافتههای بدست آمده ،بین وضعیت اشوتغال زنوان و سواخت قودرت در خوانواده رابطوه
معناداری وجود دارد .تفاوت میانگین ساخت قدرت در خانواده بر حسب وضعیت اشتغال نشوان
میدهد که ساخت قدرت در خانوادههایی که زنوان شواغل هسوتند بوه نسوبت زنوانی کوه شواغل
نیستند دموکراتیک تر است .برای مطالعه رابطه بین تحصیالت زن و ساختار قودرت در خوانواده
ازآزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که تحصیالت زن به عنوان متغیر مسوتقل در نظور
گرفته شده براساس یافتههای بدست آمده بین تحصویالت پاسوخگویان(زنان) و سواختار قودرت
در خانواده رابطه معناداری وجود ندارد .در ایون آزموون فورض محقوق بوا  %15اطمینوان رد موی
شود .همچنین برای مطالعه رابطه بین تحصیالت همسر و ساختار قدرت در خانواده نیز ازآزموون
همبستگی پیرسون استفاده شده است که تحصیالت همسر به عنوان متغیر مستقل در نظور گرفتوه
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شده براساس یافته های این آزمون بین تحصیالت همسرپاسخگویان(مردان) و ساختار قدرت در
خانواده رابطه معناداری وجود دارد .که این نتایج همسو نظریه بوالد و ولور اسوت کوه معتقدنود
تعادل وتوازن در تصمیم گیریها به نف کسی است که مناب و امکانات بیشتری در دسترس داشوته
باشد هر چه منابعی که فرد در اختیار دارد بیشوتر باشود ،از قودرت بیشوتری بور خووردار اسوت و
چنین فردی حق دارد تصمیمات مهمی را که بر کل خانواده تاثیر میگوذارد ،اتخواذ کنود .آنهوا
بر این اعتقادند که افزایش سوطخ تحصویالت مورد ،پایگواه شوغلی ،درآمود و دارایوی او منوابعی
هستند که مرد میتواند از آن جهت کسب قدرت بیشتر در روابط خانوادگی استفاده نماید.
برای مطالعه رابطه بوین درآمود زنوان و سواختار قودرت در خوانواده نیوز از آزموون پیرسوون
استفاده شده که درآمدزن به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتوه شوده اسوت براسواس یافتوههوای
بدست آمده از این آزمون بین درآمود پاسوخگویان(زنان) و سواختار قودرت در خوانواده رابطوه
معناداری وجود دارد ،که مقدار منفی این همبستگی ،جهت معکوس ایون دومتغیور را نشوان موی
دهد یعنی هر اندازه که درآمد زن افزایش یابد ساخت قدرت در خانواده به سمت دموکراتیوک
ترسوف داده میشودکه در این فرضیه ،فرض محقق با  %15اطمینان تایید می شود .همچنین بورای
مطالعه رابطه بین درآمد همسر و ساختار قدرت در خانواده نیز از آزمون پیرسوون اسوتفاده شوده
است که درآمدهمسر به عنوان متغیرمستقل در نظر گرفته شده براساس یافتههای این آزمون بین
درآمد همسرپاسخگویان(مردان) و ساختار قدرت در خانواده رابطه معنادار وجود نداردکه ایون
فرض محقق با  %15اطمینان رد می شود.
عنایت و دسترنج()9771در مقالهای بوا عنووان " مطالعوه سواخت قودرت در خانواده(مطالعوه
موردی :شهر سر)"پرداخته اند .یافتههای پژوهش نشان میدهد از میان متغیرهای موورد مطالعوه،
متغیرهای سن ازدواو ،تحصیالت زن ،تحصیالت همسر ،درآمد زن ،طوول مودت ازدواو ،بعود
خانوار و وضعیت اشتغال زن با متغییر وابسته رابطه معنادارآماری دارند .که با یافتههای محقق توا
حدودی هم خوانی دارد.
متغیر دیگر که به روش رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفته است تصور زن از نقش فرمانبرانه
خو د است .تصور زن از نقش فرمانبرانه خود به عنوان متغیرمستقل در نظر گرفته شده بور اسواس
یافته های بدست آمده همبستگی ضعیر بین تصور زن از نقش فرمانبرانه خوود بوا متغیور وابسوته
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وجود داردکه نشان دهنده عدم رابطه معنادار تصور زن از نقش فرمانبرانه خودبر ساخت قودرت
در خانواده است که این فرض محقق مورد تامید واق نمیگردد.
از جمله متغیرهای دیگر که به روش رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفت بررسی تاثیر تصوور
اقتدارگرای شوهر بر ساخت قدرت در خانواده بوده است که تصور اقتدارگرای شوهر به عنوان
متغیرمستقل در نظر گرفته شده کوه یافتوههوای تحقیوق نشوان دهنوده رابطوه معنوادار میوان تصوور
اقتدارگرای شوهر بر ساخت قدرت در خانواده بوده است.
جامعه پذیری جنسیت یکی دیگر از متغیرهایی بوده کوه بوه روش رگرسویون موورد مطالعوه
قرار گرفته ،که جامعه پذیری جنسیت به عنوان متغییر مستقل در نظر گرفته شده است .یافتههوای
این تحقیق بیانگر عدم رابطه معنادار جامعه پذیری جنسویت و سواخت قودرت در خوانواده بووده
است.
مهوودوی و خسروشوواهی()9771در مقالووهای بووا عنوووان "بررسووی سوواختار توزی و قوودرت در
خانوادههای تهرانی" به نقش جامعه پوذیری جنسویتی و ایودمولوژیهوای قوالبی کوه ایون جامعوه
پذیری ایجاد میکند تاکید میورزند .ایشوان تصوورات و رفتارهوای جنسوی را متواثر از قالوب و
شکل جامعه پذیری میدانند این پژوهشگران عواملی مانند ،تصوراقتدارگرایی شووهر نسوبت بوه
همسر ،تصور زن از نقش فرمانبرانه خود ،مشوارکت زن در انتخواب همسور و سوطخ تحصویالت
زنان را عاملی مهم در چندوچون ساختار قدرت در خانواده مویداننود .جامعوه پوذیری و شوکل
گیری پندارهای هر کدام از زن و مرد در ارتباط با نقش فرماندهی و فرمانبری بیشترین سوهم در
توزی تغییرات ساختار قدرت در خانواده بور عهوده دارد .از دیودگاه مهودوی و خسورو شواهی،
محور عقاید قالبی در خصو

فرودستی و مطی بودن زنان نقوش مهموی در دگرگوون سواختن

مقوست قدرت به شکل کنونی دارد .یافتههای بدست آمده با یافتههای محقق همخوانی دارد.
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