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چكیده
ّــد

پـژٍّص حاضـز بزرسـی تـأثیز بزخـی عَاهـل اجتوــاعی ٍ فزٌّگـی بــز سـاخت قـدرت

در خــاًَادُ اســت .اطالعــات ایــي تحقیــق بــا رٍش پیوایطــی ٍ تَسیــع پزسطــٌاهِ در بــیي
ً 384فــز اس سًــاى هتأّـــل ضــْز خــزمآبـــاد بــا ضــیَُ ًوًَــِگیـــزی خَضــِای هزحلــِای
گـــزدآٍری ضـ ـدُ اسـ ـت .بـــزای جوـــعآٍری دادُّـ ـا اس پزسطـ ـٌاهِ اسـ ـتفادُ ضـ ـدُ اســـت.
ً ـزمافــشار هــَرد اس ـتفادُ  sspsبــَد ٍ دادُّ ـا بــا اس ـتفادُ اس آسه ـَىّ ـای ض ـزیب ّوبس ـتگی
پیزســَى ٍ  tهــَرد تجشیــِ ٍ تحلیــل قــزار گزفــت.آسهــَى رابطــِ بــیي هتغیزّــای هســتقل ٍ
ٍابس ـتِ ًط ـاى داد ک ـِ هتغی ـز ٍابس ـتِ س ـاختار ق ـدرت در خ ـاًَادُ ب ـا هتغیزّ ـای هس ـتقل ًگــزش
جٌســیتی ،اقتــدارگزایی در ضــبکِ خَیطــاًٍدی ،فاصــلِ ســٌی سٍجــیي ،تعــداد فزسًــداى ٍ
ه ـدت اسدٍاج رابط ـِ هعٌ ـادار دارد ٍ .اس طزف ـی تف ـاٍت هی ـاًگیي ق ـدرت ب ـیي هٌشلــت ضــغلی
سًــاى ٍ ًــَع خــاًَادُ آًــاى ٍجــَد دارد .یعٌــی قــدرت سًــاى ضــاغل افــشایص یافتــِ اســت ٍ
ّوچٌیي در خاًَادُ ّستِای هطارکت سًاى در تصوینگیزی باال هیزٍد.
واژگاى کلیدی :عَاهل اجتواعی ،عَاهل فزٌّگی ،ساخت قدرت ،خاًَادُ.
* ًَیسٌدُ هسؤٍل

sbehyan@yahoo.com
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مقدمه
خانواده کوچهترین و بنیادیترین گروه اجتماعی است که در شرهل بنیرادین خرود از یر
زن و مرد و فرزندان آنها تشهیل میشود و شهل ،نوع ،و حدود روابط بین این افرراد ،سراختار
خانواده را شهل میدهد (گروسی .)8 :1387 ،در تعریف رایر ،،خرانواده نره براسرا کرارکرد
بلهه براسا ساختار آن ،که عبارتست از کلیهی روابط بین اعضا تعریرف مریشرود .بنرابراین از
آنجا که قدرر در همهی روابط متقابل بین افراد ساری و جاری است ،شهل تصمیمگیریهرا و
انجام کارها در گروه ،خانواده را متاثر مری کنرد .قردرر ،متغیرر اجتمراعی مهمری اسرت کره در
بررسی هر ساختار اجتماعی ،نهاد ،گروه و حتی روابط مرسوم بین افراد بایرد مرورد توجره قررار
گیرد و خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست (سام آرا .)8 :1387،وبر ،قدرر را امهان تحمیرل
ارادهی ی فرد بر رفتار دیگران تعریف میکند و از دیدگاه پارسونز قدرر امهان دستیابی بره
تسهیالتی است که تصرف آنها مطلوب ،و عرضهی آنها نسربت بره تقاضرا محردود اسرت .در
روابط خانوادگی ،قدرر مفهومی است که از راه رفتارهای عینری اعضرا قابرل مشراهده اسرت و
معموالً شاخص عمدهی تعیین میزان قدرر زن و شوهر در روابط متقابلشان ،الگوی مشرارکت
در تصمیمگیری است (گروسی .)8 :1387،ساختار قدرر در خرانواده را بره چهرار نروع تقسریم
میکنند؛ خانوادهی برابری خواه ،خودمختار ،سلطهی مرد و سلطهی زن (برالد .)523 :1964،در
واقع برداشت ما از توزیع قدرر زوجین ما را به ساختار نقشهای خرانوادگی ارجراع مریدهرد،
شاخص قدرر در خانواده میزان تأثیرگذاری بر تصمیمار خانوادگی است .فرردی کره کنتررل
بیشتری بر رفتار دیگری دارد دارای قدرر بیشتری است و تصرمیمگیرری را او انجرام مریدهرد
(اسموردا .)425 :1995،در بررسیها یی کره در ارتبراب برا سراختار قردرر در خرانواده صرورر
گرفتره اسرت بره ایرن نتیجره مریرسرند کره ،ترا چنرد دهرهی قبرل شرهل مسرلط خرانواده و نرروع
تصمیمگیری در ایران ،خانوادهی گستردهی تابع سنت و مذهب بود ،کره ریاسرت اصرلی آن در
اختیار پدر بود و در ساختار سلسسه مراتبی قدرر ،شوهر یا پردر خرانواده در ر هررم قردرر
قرار میگرفت ،اما این شهل از روابط قدرر با ورود نوسازی بره ایرران ،هماننرد فررب ،دچرار
تغییررر شررد (مردانرری و موحررد .)45 :1395 ،برخرری از صرراحبنظران معتقدنررد کرره فیررر از عوامررل
اقتصادی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی بر میزان و ساخت قدرر در خانوادهها تاثیر دارند.
تمایل به قدرر در تصمیمگیری به وسیله ی والد یا هر دو والرد بره میرزان زیرادی توسرط
هنجارهای اجتماعی و میزان منابع در دستر هر والد و همچنین میزان درك هر والرد از مسرئله
مورد نظر بستگی دارد (کولی  .)2009 ،جامعهپرذیری فرآینردی اسرت کره افرراد نگررشهرا،
ارزشها و رفتارهای مناسبی را به عنوان عضوی از ی فرهنر ،،درونری مریکننرد .مختراری و
کردی پور ( )1391عوامل فرهنگی تأثیرگرذار برر سراختار قردرر خرانواده را بررسری کردنرد.
پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی خانواده در سه شهل تحصیالر زن ،اقتدارگرایی موجرود
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در شبهه خویشاوندی و نگرشهای جنسیتی ساختار قدرر خانواده را تحت تأثیر قرار میدهرد.
حضور هر چه بیشتر زنان در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در دهرههرای اخیرر ،زمینر
برخورداری روزافزون آنها از اشهال مختلف سرمای فرهنگی را موجب شرده اسرت .ترأثیرار
این بهر همندی بیشتر ،چه به شهل دسترسی به فرصتهای شغلی یا ارتقای موقعیتهرای شرغلی،
که نتیج آن استقالل مالی است ،و چه به صورر دگرگونی ساختارهای فهری سرنتی در مرورد
نقشها و حقوق خود ،به هم خوردن مناسبار سنتی در حوزة ساختار خانواده ساختار به معنرای
کلی روابط بین اعضا به ویژه روابط و مناسبار بین زن و شروهر را باعرش شرده اسرت (کرافی و
دیگررران .)106 :1395 ،در پررژوهش عنایررت و دسررترنرر)1389( ،متغیرهررای سررن ازدواج،
تحصیالر زن ،تحصیالر همسر ،درآمد زن ،طول مدر ازدواج ،بعد خانوار و وضعیت اشرتغال
زن با متغیر وابسته رابطهی معنادار آماری دارند .بنابراین عوامرل مختلفری برر سراختار قردرر در
خانواده تاثیر میگذارد .در این پژوهش سرعی شرده اسرت برخری عوامرل اجتمراعی و فرهنگری
موثر بر ساختار خانواده مورد بررسی قرار گیرد.
پیشینه پژوهش
در پژوهش عنایت و دسترن )1389( ،متغیرهای سرن ازدواج ،تحصریالر زن ،تحصریالر
همسر ،درآمد زن ،طول مدر ازدواج ،بعد خانوار و وضعیت اشتغال زن با متغیر وابسته رابطرهی
معنادار آماری دارند.
نتای ،تحقیق وحیدا و نیازی ( )1383نشان میدهد بین متغیرهای میزان اقنراعگرایری و میرزان
استبدادگرایی با میزان مشارکت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.
نتای ،پژوهش ذوالفقارپور و همهاران ( )1383نشان داد بین سراختار قردرر در خرانواده برا
رضامندی زناشویی زنان و همچنین تحصیالر شروهر رابطره وجرود دارد .منصروریان و قرادری
( )1381هم به این نتیجه رسیدند که تصمیمگیری در خانواده بیشتر تحت تأثیر تحصریالر زن و
شوهر و منزلت شغلی شوهر و محل تولد زن میباشد.
باقری و دیگران ،)1393( ،در مقالهای با عنروان :بررسری عوامرل مرثثر برر جایگراه زنران در
ساختار قدرر خانواده (مورد مطالعه :زنان متأهل شهر آبادان) چنین بیان مریکنرد :از دو دهرهی
گذشته مفهوم موقعیت زنان از نظر تحصیل و پایگاه اجتماعی ر اقتصادی فراتر رفته و به دستیابی
آنان در کنترل منابع و قدرر تصمیمگیری در خانواده انجامیده است .این واقعیتری انهارناپرذیر
است که اگر هر دو همسر در تصرمیمگیرری هرا مشرارکت داشرته باشرند ،نترای ،بهترری حاصرل
خواهد شد تا اینهه هر ی از همسران به تنهایی تصرمیمگیرنرده باشرد .تحصریالر و موقعیرت
اقتصادی ر اجتماعی زنان اسا قدرر آنان را در خانواده پریریرزی مرینمایرد .برین متغیرهرای
نگرشهای جنسیتی زنان ،میزان منابع ارزشمند زنران ،تطرابقپرذیری زنران ،اشرتغال زنران و سرن
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همسر با قدرر زنان در خانواده وجود دارد؛ اما رابطرهی متغیرهرای سرن زنران ،قومیرت زنران و
مردان و طول مدر ازدواج با قدرر زنان در خانواده معنادار نبوده است.
منصوریان و دیگران ،)1388( ،در مقالهای برا عنروان :عوامرل اجتمراعی ،اقتصرادی مروثر برر
ساخت قدرر در خانواده (مورد شهر شیراز) چنین بیان میکند :در این تحقیرق سراخت قردرر
در خانواده با دو مفهوم الگوی تقسیم کار و الگوی تصمیمگیری قدرر زن و شوهر در خانواده
اندازهگیری شد .واکاوی دادهها با به کارگیری فن رگرسریون چنرد متغیرره انجرام شرد .الگروی
تصمیمگیری در خانواده بیشتر تحت تأثیر درآمد زن ،سرابقه کرار شروهر و درآمرد شروهر برود.
الگوی تقسیم کار در خانواده به طور عمده تحت تأثیر میزان سابقه کار شروهر و درآمرد شروهر
بود .در نتیجه متغیرهای مهمی که در شهل دهی ساخت قدرر در خرانوادههرای شریرازی مروثر
بودند به این شرح شناسایی شدند.
ناصری و ساروخانی ،)1396( ،در مقالهای با عنوان :بررسی عوامل موثر برر سراخت قردرر
در خانواده (مطالعه موردی شهر تهران) چنین بیان میکند :قدرر ،متغیر اجتماعی مهمری اسرت
که در بررسی هر ساختار و نهاد اجتماعی مورد توجره اسرت .ایرن پرژوهش برا اسرتفاده از روش
پیمایش انجام گرفته و دادههای مورد نظر از طریق پرسشنامره جمرعآوری ،اسرتخراج و تحلیرل
شده است .جامعه آماری پژوهش زنان متاهل مناطق 22گانه شهر تهران و حجرم نمونره نیرز 352
نفر بوده است .نمونهها از طریق نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای شناسایی و داده هرا
از آنها جمعآوری شدند .یافته های پژوهش نشان میدهد که  10/2درصد خرانواده هرا سراخت
دموکراتی دارند 79/3،درصد تا حدی دموکراتی اند ،و در  10/5درصد خانوادههرا سراخت
فیر دموکراتی حاکم است .متغیرهای منزلت شغلی زن ،تحصیالر همسر ،درآمد زن ،فاصرله
سنی زوجین ،بعد خانوار ،تصوراقتدارگرای شوهر با متغیر وابسته رابطهی معنیدارآماری دارند.
عباد نژاد )1392( ،در مقالهای با عنوان :بررسی عوامل موثر بر ساختار قدرر در خرانواده برا
تاکید بر زنان شافل در شهر اردبیل چنین بیران مریکنرد :یهری از عالئرق رشرته جامعره شناسری،
بررسی ساختار قدرر و عوامل موثر بر آن در خانواده است ،که معموال با توجه بره تقسریم کرار
بین همسران و مشارکت آنها در تصمیمگیریها انجام مریگیررد .در ایرن پرژوهش سرعی شرده
است که عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی موثر بر سراختار قردرر در خرانوادههرای شرهر
اردبیل مورد مطالعه قرار گیرد .محققان در نظرار خود عموما بر این اصل تاکیرد کرردهانرد کره
منابع در دستر زوجین می تواند ساختار قدرر در خانواده را به سوی دارنده منبع سروق دهرد.
مهمترین منابع اقتصادی موثر بر ساختار قدرر اشتغال زنان ،درآمد ،حقروق و تملر دارایری و
همچنین عوامل اجتماعی موثر بر ساختار قدرر میتوان به سطح تحصیالر اشراره کررد .نترای،
حاصل از تحقیق نشان می دهد که عوامل اقتصادی و اجتماعی مانند داشرتن دارایری و درآمرد و
شغل و همچنین تحصیالر زن ساختار قدرر در خانواده را متعادل تر می نماید .نتای ،حاصرل از
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تحقیق نشان می دهد که عوامل اقتصادی (میزان درآمد ماهیانه ،میزان پسانداز ،تمل دارایی و
میزان اضافه کاری) از عوامل موثر بر ساختار قدرر در خانواده می باشند که ساختار قردرر در
خانواده را دموکراتی تر می نمایند .میزان پسانداز بیشترین تأثیر و میزان اضافه کاری کمتررین
تأثیر را بر ساختار قدرر در خانواده دارد .همچنین نتای ،حاصل از عوامل اجتمراعی برر سراختار
قدرر در خانواده نشان میدهد که بین تحصیالر و ساختار قردرر در خرانواده رابطره مثبرت و
معنیدار با شدتی ضعیف وجود دارد .به عبارر دیگر هر چه تحصیالر بیشتر میشرود ،سراختار
قدرر در خانواده مشارکتیتر میگردد.
عنایت و مردانی ،)1391( ،در مقالهای با عنوان :مطالعهی عوامل زمینهای مررتبط برا سراختار
توزیع قدرر در خانواده (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز) چنین بیان میکنرد :ارتبراب برین
دو متغیر مستقل سن زن زمان ازدواج و محل اقامت آنان بر سراختار قردرر و ابعراد آن معنرادار
نیست همچنین مدر ازدواج زنان بر حوزههای تصمیمگیری و شیوهی اعمال قدرر تاثیرگرذار
اسرت .برین دو متغیرر مسرتقل فاصرله سرنی و تحصریالر دانشرگاهی و بعرد میرزان مشرارکت در
حوزههای تصمیمگیری ارتباب معنیداری وجرود دارد و همچنرین برین شریوه اعمرال قردرر در
خانواده و وضعیت اشتغال زن ارتباطی معنادار وجود دارد.
مختاری و کردیپور ( ) 1391عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر ساختار قدرر خانواده را بررسری
کردند .پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی خانواده در سه شهل تحصیالر زن ،اقتردارگرایی
موجود در شبهه خویشاوندی و نگرشهای جنسیتی ساختار قدرر خانواده را تحت ترأثیر قررار
میدهد.
یوسفوند و حمیدیان ،)1394( ،در مقالهای با عنوان :بررسی پذیرش تمایز موقعیت جنسی بر
نابرابری قدرر در خانواده (نمونره شرهر خررمآبراد) چنرین بیران مریکنرد :هردف از انجرام ایرن
پررژوهش ،بررسرری رابطرره بررین پررذیرش تمررایز موقعیررت جنسرری و نررابرابری قرردرر در بررین
خانوادههاست .چارچوب نظریه پژوهش ،نظریار تفاور جنسری ،نرابرابری جنسری و سرتمگری
جنسی است .روش تحقیق پیمایش ،جامعه آماری زنان شهر خرمآباد ،حجرم نمونره صرد نفرر از
زنان و مردان خرمآبرادی شریوه نمونرهگیرری تصرادفی نظراممنرد و روش گرردآوری اطالعرار
پرسشنامه و مصاحبه است .نتای ،و یافتههای تحقیق نشان میدهد کره نرابرابری قردرر در برین
خانوادههای خرمآبادی وجود دارد و زنان تحت سلطه مردان قرار دارند؛ بره گونرهای کره زنران
این نابرابری را همسان و تقریباً مانند مردان پذیرا هستند و تنها بین متغیر تحصیالر ،برا نرابرابری
قرردرر در خررانواده رابطرره منفری وجررود دارد و دیگررر متغیرهررای سررن ،شررغل و مرردر زنرردگی
مشترك ،هیچ ی بر ساختار قدرر اثرگذار نیست.
لی و بتی ( )2002با بررسی ساختار خانواده و تأثیر آن بر تصمیمگیرری در خرانواده بره ایرن
نتیجه رسیدند که مادرانی که در تأمین هزینه خانوادگی نقرش دارنرد در فرآینرد تصرمیمگیرری
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تررأثیر زیررادی دارنررد و اینهرره ،میررزان تررأثیری کرره برره وسرریله بزرگسرراالن اعمررال مرریشررود برره
جهتگیریهای نقش جنسیتی خانوادگی و موقعیت شغلی مادران آنها وابسته است.
لیتل و همهاران ( )1996به ایرن نتیجره رسریدند کره قردرر تقسریم شرده برین زن و شروهر،
باالترین سطح رضایت را نشان میدهد و تسلط زن در رابطه زوجی نسبت به رابطره مشرارکتی و
تسلط مرد رضایت کمتری را به همراه میآورد.
عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر ساختار قدرت در خانواده
بالد و ولف )1970( 1بر این عقیدهاند که تئوری منابع بر این فرض استوار است کره قردرر
تصمیمگیری هر ی از آنان رابطهی مستقیمی با میرزان مشرارکتی کره هرر یر از زوجرین در
تامین نیازهای ارزشمند دارند ،دارد .ی منبع با ارزش بره عنروان چیرزی تعریرف مریشرود کره
«ی همسر ممهن است برای دیگری در دستر قرار میدهد ،رضایت او را در تامین نیازهرا و
رسیدن به اهدافش تامین کند» .نظریهی منابع نوع خاصتر از نظریهی مبادله است .برالد و ولرف
به طور خاص بر منابع درآمد ،اشتغال و تحصیالر تمرکز میکنند و معتقدند بین این متغیرهرا و
میزان قدرر در تصمیمگیری رابط مثبت وجود دارد( .وارنر2و همهاران.)1985 ،
قدرر همسر جهت تصمیمگیری در خانواده متاثر از پایگاههای آنها در جامعه گسرتردهترر
است که این پایگاههای اقتصادی و اجتماعی گستردهتر بوسیلهی سه متغیر نرامبرده (تحصریالر،
اشتغال و درآمد) اندازهگیری میشود (کانی .)621 :1987 ،3همچنین آنران برر ایرن باورنرد کره
قدرر شوهر با افرزایش سرطح تحصریالر ،درآمرد پایگراه شرغلی وی و یرا مجموعرهای از ایرن
عوامل افزایش مییابد بنابراین متغیرهای یاد شده به عنوان منبعی است که مررد مریتوانرد از آن
برای کسب قدرر بیشتر در روابط خانوادگی استفاده کند .لذا هر چه اختالف منابع اقتصادی و
اجتماعی بین زن و مرد بیشتر باشد اختالف قدرر بین زن و مردها هم بیشرتر مریشرود .برر طبرق
این تئوری سن و طول مدر ازدواج نیز از متغیرهایی است که بر روی توزیع قدرر در خانواده
تاثیر میگذارد .قدرر مردان در سرالهرای اولیره ازدواج (حردود  5 -7سرال اول) در براالترین
میزان خود است و قدرر زن در طول چرخهی زنردگی افرزایش مرییابرد .همچنرین زنرانی کره
فرزند دارند نسبت به زنان بردون فرزنرد از قردرر کمترری برخوردارنرد .در تحلیرل ایرن نتیجره
می بینیم که زنان دارای فرزند به منابع خارجی کمتری دسترسری دارنرد و در نتیجره قدرتشران از
زنان بدون فرزند کمتر است (میشل.)194 :1354،

1. Bloob & Volf
2. Warner, R
3. Cooney, R
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به عالوه بالد بر این عقیده است که تعادل قردرر برین زن و شروهر ترا حردی از نقرشهرای
ازدواج تاثیر میپذیرد .رفتارها خصوصا در ابتردای ازدواج بوسریلهی پریش فررضهرایی کره در
مورد تصمیمگیری وجود دارد تاثیر میپذیرد ،در دراز مدر فاکتورهای واقعگرایانره برر تعرادل
قدرر تاثیر میگذارد و این شامل منابعی است که هر ی از زوجین با خرود بره ازدواج آورده
است .برخی افراد نیازمند سلطه هستند و برخی دیگر تحت سرلطه قررار مریگیرنرد وقتری چنرین
افرادی ازدواج کنند ،تعادل قدرر به مشخصهها و ویژگیهای فرردی مررتبط مریشرود .گراهی
اوقار تعادل قدرر از ویژگیهای فردی نشار نمیگیرد بلهه مربوب به موقعیت است مثال اگر
ی مرد برابریخواه با ی زن قدرتمند زندگی کند ممهن است همین مرد در کنار ی فررد
مالیم نقش زورگو را بازی کند ،اینجا این زورگویی به ویژگی فردی ارتبراطی نردارد بلهره بره
خاطر تلفیق و ترکیب او با چنین فرد مالیمیاست (بالد.)1964، 1
بالد و ولف بر دو عامل خاص اشاره میکنند که بر تعادل قدرر تراثیر مریگرذارد -1 :فررد
تحصیل کرده  -2فرد بزرگتر .فردی که تحصیالر بیشرتری دارد برر همسررش مسرلط مریشرود
خصوصا زمانی که یهی از زوجرین بره دانشرگاه رف تره باشرد و دیگرری نرفتره باشرد .فرردی کره
تحصیالر کمتری دارد ممهن اسرت خرودش را فرردی فیررمطمئن ارزیرابی کنرد و خرود را از
فرآیند تصمیم گیری کنار بهشرد .گرچره کره اخرتالف در تحصریالر دارای اهمیرت اسرت امرا
تفاور سنی از اهمیت بیشتری برخوردار است .زمانی که شوهر هفرت سرال بزرگترر باشرد تراثیر
تفاور سنی معنادار است .در مطالعه بالد و ولف چنین رابطرهای شربیه بره رابطرهی پردر ر دخترر
تصور شده است و در دراز مدر این رابطه این رابطه پیچیدهتر میشود و زن خود را وابسرته بره
مرد میبیند .همینطور زنی که از همسرش بزرگتر باشد خود را مادر شروهرش فررض مریکنرد
که نیازمند مراقبت و نصیحت است .عالوه بر این موارد زن یا شروهری کره بیررون از خانره کرار
میکند منابع قدرر را با خود به خانه میآورد .پرقدررترین منبع پرول اسرت .اگرر تنهرا شروهر
بیرون از خانه با حقوق باال کرار کنرد تنهرا اوسرت کره بیشرترین تراثیر را برر تصرمیمگیرریهرای
اقتصادی دارد .درآمد به سوی هر ی از زن و شوهر تمایل یابد تعادل قدرر از بین مریرود و
فرد «نانآور» تصمیمگیرنده است و قدرر فرد دیگر نادیده گرفته مریشرود .ایرن واقعیرت دارد
که زن و مرد شافل میگویند« :این پول خودم هست و بنرابراین هرر کراری کره بخرواهم برا آن
انجام میدهم» و ایرن تهدید کننردة وحردر و همبسرتگی ازدواج اسرت و در ضرمن ایرن اشرتباه
خواهد بود که عدم تعادل قدرر منعهسکننده معامله اقتصادی با قدرر است .فردی کره منبرع
اقتصادی (درآمد) را با خود به خانه میآورد از نظر اجتماعی و روانی نیرز خرود را فررد مروثری
میداند .از نظر روانشناسی ی مرد یا زنی که کار سخت و موفقی را انجام میدهد عزر نفرس
1. Blood, R
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باالیی دارد و احسا میکند که مهارر مدیریتی را دارد .از نظر اجتماعی چنین فردی خرود را
موفق ارزیابی میکند و احسا میکند که دارای پرستیژ باالیی است (همان منبع).
نظریه مبادله ،یهى از دیدگاههاى مهم در جامعهشناسى است .این نظریه بر قردرر زناشرویى
متمرکز شده است .براسا این نظریه ،سره عنصرر هنجارهراى اجتمراعى ،منرابع و منرافع توزیرع
قدرر ی رابطه را تعیین مى کنند .عنصر اول ،بیان مى دارد که هنجارهایى مثرل ریاسرت مررد
در خانه و برخوردارى از سن و پول بیشتر و تحصیالر باالتر و شرغل بهترر در مقایسره برا زنران،
موجب افزایش قدرر مردان شده است .عنصر دوم ،منابع است .براسا این نظریره ،هریر از
دو شری زندگى که منابع بیشترى مثل پرول ،دانرش یرا ظراهر فیزیهرى بهترر در اختیرار داشرته
باشند ،قدرر بیشترى دارند .عنصر سوم ،یعنى منافع ،به این مطلب اشراره دارد کره هرر کردام از
زوجین که منافع کمترى از این رابطه به دسرت آورد ،قردرر بیشرترى خواهنرد داشرت و آنهره
وابستگى اش به رابطه کمتر است ،قدرتش کمتر خواهد برود ( Taylor and et al, 2000,
.)p. 276
از جمله پژوهشهاى مهم در این زمینه ،مطالعار واال و ولرف اسرت کره در دهره 1960
انجام گردید که به «نظریه منابع» ( )Resource Theoryمنتهى شد .این نظریه ،توازن قردرر
بین زن و شوهر را مورد ارزیابى قرار داده و به بررسى ارتباب قدرر نسبى و عرضه خردمار در
گرروههراى کوچر پرداختره اسرت (.)Wallace & Wolf, 1986, p.181اسرا ایرن
نظریه براى توزیرع قردرر در خرانواده برحسرب منرابعى اسرت کره هرر یر از زن و شروهر در
ازدواج به خانواده آوردهاند .هر ی از زن و شوهر به هر میزان از منابع قدرر برخوردار باشرند
(برره طررور اخررص مثررل :تحصرریالر ،شررغل و قرردرر مررالى) ،برره همرران میررزان ،داراى قرردرر
تصمیمگیرى در خانواده هستند .البته منرابع ارزشرى دیگررى مثرل عالقره و وابسرتگى زوجرین و
جذابیت فرد براى همسر ،دخیل هستند که در توزیع قدرر در تصمیمگیررى در خرانواده نقرش
مهمى دارد (مهدوى و صبورى خسروشاهى .)1382 ،دستهای از متغیرهای جمعیتری ماننرد سرن،
فاصله سنی زوجین ،محل اقامت ،مردر ازدواج ،تعرداد و جرنس فرزنردان نیرز برر تعردیل هررم
قدرر در خانواده اثرگذار میباشد (مهردوی و خسروشراهی .)40 : 1382 ،سراختار خرانواده بره
لحاظ قدرر در خانواده های سنتی به صورر عمودی و سلسله مراتبی بود :پدر در ر و مادر
و فرزندان به ترتیب در مراتب بعدی قرار مریگرفتنرد؛ امرا در دنیرای کنرونی و مردرن ،سراختار
طولی قدیم به سمت ساختار اقتدار عرضی تغییر جهت داده است به گونه ای که در خانواده هرای
امروزی پدر ،مادر و فرزندان در ی سطح از تصمیمگیری قرار میگیرند و هیچهس مجراز بره
دخالت در امور دیگری یا اعمال نظر خاصی نیست .در حالی که ساختار خانواده دینی منطبرق برا
ساختار خانواده های سنتی است؛ یعنی به صرورر طرولی و برا ریاسرت مررد کره حیطره گسرترده
مسئولیتهای او به همراه توصیههای اخالقی تعریف شده است (رضایی.)57 :1394 ،
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تصویر جنسیّتی ناشی از عقاید و افهار قالبی یا کلیشهها 1است .کلیشههرا یرا تصرورار قرالبی
جنسیّتی دربرگیرندة اطالعار دربارة ظاهر جسمانی ،نگرشها ،عالیرق ،صرفار روانری ،روابرط
اجتماعی و نوع شغل است .مهمترین نهته آن است که این ابعراد متنروع بره هرم مربروب هسرتند؛
صرف شناخت اینهه یر فررد زن اسرت ایرن معنری ضرمنی را دارد کره آن فررد خصوصریار
جسمانی خاص (صدای آرام ،ظریف و زیبا) و صفار روانی خاص (مهرورز ،وابسرته ،ضرعیف،
عاطفی) خواهد داشت و فعالیتهای خاصی (مراقبرت از کرودك ،آشرپزی) انجرام خواهرد داد
(گولومبوك و رابین  .)26 :1384 ،زیرا کلیشه های جنسیّتی درخواست ها و انتظرارار اجتمراعی
متفاوتی ایجاد می کند (مثالً مردان را بالفطره مدیران خوب و زنان را بالفطره موجودار عراطفی
و احساساتی تعریف میکند) .در فرهن ،ما ،اینکه مرد نباید گریه کند ،زن احساساتی اسرت و
نمی تواند قضاور درستی بهند ،یا اینهه زن ترسو ،خرافاتی و نازكدل اسرت ،مررد سرن ،دل،
سختگیر و سلطه گر و پرخاشرگر اسرت ،نمونره هرای معردودی از فهرسرت طروالنی کلیشره هرای
جنسریّتی راجررع برره ویژگرریهررای شخصرریتی مررردان و زنرران اسررت (ریرراحی .)1386 ،بسرریاری از
تفاور های مردان و زنان در جایگاه های مختلف اجتماعی دارای منشاء زیست شرناختی نیسرتند،
چرا که محیط اجتماعی و فرهنگی نقش مثثری در جهرتدهری بره افهرار و رفتارهرای جنسریّتی
افراد جامعه دارد (شاه آبرادی و سرلیمانی .)370 :1389 ،براسرا کلیشره هرای جنسریّتی ،زنران و
مردان در جامعه دارای ویژگی های خاص ،رفترار خراص و حراالر روانری خراص هسرتند و در
نهایت قابلیت انجام وظایف و کارهایی را دارند که به صورر معمول برا یهردیگر متفراور انرد.
کلیشهسازی از طرفی خصوصیار و توانایی هایی را به زنران اختصراص مری هدکره در مرردان از
آن ها نشانه ای نیست و از طرف دیگر توانایی ها و خصوصیاتی را به مردان نسبت می هد که زنان
از آن بیبهرهاند (اعزازی ،1380 ،به نقل از حسرینزاده و ممبنری .)1390 ،از آنجرا کره در مقالره
حاضر بررسی برخی از عوامل اجتمراعی و فرهنگری برر سراختار قردرر مریباشرد و متغیررهرای
مستقل ما مدر زمان ازدواج ،فاصل سنی زوجین ،نوع خانواده ،بعرد خرانواده ،اقتردارگرایی در
شبهههای خویشاوندی ،نگرش جنسیتی و منزلت شغلی زنان است .لذا برا توجره بره چهرارچوب
نظری مدل تحقیق چنین ترسیم میشود:

1. Stereotypes
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ساختار قدرت
در خانواده

 مدت زمان ازدواج فاصلة سني زوجين -نوع خانواده

 -بعد خانواده

فرضیات تحقیق
 -1بین مدر ازدواج و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه وجود دارد.
 اقتدارگرایي -2بین فاصله سنی زوجین و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه وجود دارد.
 -3بین نوع خانواده و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه وجود دارد.
 منزلت شغلي زنان - -4بین تعداد فرزندان و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه وجود دارد.
خانواده رابطه
قدرر در
جنسيتي
ساختارگرش
 -5بین اقتدارگرایی در شبهه خویشاوندی و ساختار قدرر -ن
وجود دارد.
خانواده رابطه وجود دارد.
 -6بین نگرش جنسیتی و ساختار قدرر ساختار قدرر در
 -7بین منزلت شغلی زنان و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه وجود دارد.
تعریف مفاهیم
تعریف نظری ساختار قدرت
ساختار قدرر در خانواده« :قردرر» در خرانواده ،مفهرومی چنرد بعردی اسرت کره بره طرور
فیرمستقیم میتواند از طریق الگوهای تصمیمگیری که تعیینکنندة میزان قردرر یر شرخص
است ،اندازهگیری شود .ساختار خانواده :چگونگی و کم و کیف خرانواده اسرت؛ یعنری روابرط
درون خانواده ،زمینههرای ارزشری خرانواده ،تعرداد افرراد درون خرانواده و نظرایر آنهرا کره در
مجموع ساختار خانواده را تشهیل میدهند (شیخی .)12 :1387،و منظور از «سراخت قردرر در
خانواده» الگوی ساخت یافت تصمیمگیری در خرانواده اسرت (سراروخانی و امیرر پنراهی:1385،
.)40
تعریف عملیاتی ساختار قدرت
در تحقیق پیش رو ،از ترکیب سه شاخص ساخت قدرر ،قلمرروی قردرر و شریوة اعمرال
قدرر به دسرت آمرد .منظرور از سرراخت قرردرر ،الگرروی همهرراری زن و شرروهر در انجرام
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دادن وظایف خانگی و تصمیمگیری در حوزههای مختلرف اسررت .قلمررروی قرردرر مرررتبط
است با قدرر در تصمیمگیری بین زن و شوهر در سه حوزة اقتصادی ،اجتماعی و تعیین موالیرد
و شیوة اعمال قدرر مربوب میشرود بره سرنجش میرزان مجرابسرازی شروهر در شریوة اعمرال
قردرر با همسر .برای سنجش ساختار قدرر در خانواده از پرسشنامهای استفاده شردکه مبنرای
آن پرسشنامه مهدوی و صبوری ( ،)1382برود .در ایرن پرژوهش منظرور از سراختار قردرر در
خانواده نمرهای است که کارکنان به سواالر  36گویهای پرسشنام ساختار قدرر در خانواده
میدهند.
 -1ساخت روابط قدرر.1-12:
 -2حوزهها و قلمرو قدرر13-26:
 -3شیوههای اعمال قدرر27-36:
تعریف نظری و عملیاتی عوامل اجتماعی و فرهنگی
 مدر ازدواج :تعداد سالهایی کره از ازدواج زن و مررد سرپری شرده باشرد کره در سرطحسنجش فاصلهای با سثال  4مورد سنجش قرار گرفته است.
 فاصله سنی زن و شوهر :منظور اختالف سنی تعداد سالهایی است که بین زوجرین وجروددارد ،این متغیر در سطح فاصلهای است.
 بعد خانواده :تعداد اعضای خانواده را در بر میگیرد .این متغیر در سطح سنجش فاصلهایدر پرسشنامه با سثال  6مورد سنجش قرار گرفته است.
 نوع خانواده :خانواده کوچهترین و بنیادیترین گروه اجتماعی است که در شهل بنیرادینخود از ی زن و مرد و فرزندان تشهیل میشودکه شهل و نوع و حدود روابط بین ایرن افرراد،
ساختار خانواده را شهل میدهد (شهوری راد و آزاد ارمهری .)54 :1381،برا یر سروال بسرته
این مفهوم پرسیده میشود که وضعیت زندگی خانوادگی شما چگونه است؟ مستقل از والردین
همسر یا با والدین خودتان زندگی میکنید؟پاسخ این سوال با مقیا اسمی سنجیده مریشرود و
در تحلیل یافتهها به دو دسته خانواده گسترده و خانواده هستهای تبدیل مریشرود .ایرن متغیرر در
سطح سنجش اسمی در پرسشنامه با سثال  24مورد سنجش قرار گرفته است.
 اقتدارگرایی در شبهه خویشاوندی :منظور از اقتدارگرایی در شبهه خویشاوندی آن استکه در ی شبهه خویشاوندی مجموعه منسجمی از ارزشها و نگرشها نسبت به وجرود اقتردار
ی طرفه زن یا مرد وجود دارد (مختاری و کردی پور .)144 :1391،برای عملیاتی کرردن ایرن
متغیرر شرش گویره طراحری شرد کره بررا اسرتفاده از طیرف لیهررر در سرطح سرنجش فاصررلهای
اندازهگیری میشود .این متغیر در سطح سنجش فاصلهای و در پرسشنامه با سرثاالر  25ترا 30
مورد سنجش قرار گرفته است.
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 نگرش جنسیتی :به عقایدی درباره تفاورهای زیست شناختی ،فرهنگی و اجتمراعی میرانزنان و مردان گفته میشود .این عقاید میتواند در راستای اعتقراد بره فروترری زن زن نسربت بره
مرد و برعهس و یا اعتقاد به برابری زن و مرد در حیطههای گونراگون زنردگی اجتمراعی باشرد
(مختاری و کردی پور .)145 :1391،برای عملیاتی کردن این متغیر  12گویه طراحی شد کره برا
استفاده از طیف لیهرر در سطح سنجش فاصلهای اندازهگیرری مریشرود .ایرن متغیرر در سرطح
سنجش فاصلهای و در پرسشنامه با سثاالر  31تا  42مورد سنجش قرار گرفته است.
 منزلت شغلی زنان :در واقع هر کاری که فرد در آن مشغول است و در قبال انجام آن مرزدیا سود دریافت میکنرد اشرتغال محسروب مریشرود .ایرن متغیرر در سرطح سرنجش اسرمی و در
پرسشنامه با سثاالر  9و  10مورد سنجش قرار گرفته اسرت .در ایرن متغیرر ،عرالوه برر شرافل
بودن یا نبودن زن و مرد ،نوع شغل زن و مرد نیز مد نظر قرار دارد.
روش پژوهش
این پژوهش مبتنی بر روش پیمایش بود.جامعه آماری این پژوهش زنان 17-53سراله سراکن
در شهر خرمآباد بوده است .طبق سرشماری  1395تعداد زنان متاهل در شرهر خررمآبراد 36722
نفر است .از این تعداد 384نفر برای حجم نمونه در نظر گرفته شد .زنران متاهرل از طریرق شریوه
نمونهگیری خوشهای مرحلهای انتخاب شدهاند ،به این ترتیب که ابتدا جامعه آمراری مرورد نظرر
به چند منطقه کلی تقسیم شد و سپس از بین مناطق چند محله به طور تصادفی انتخاب شردهانرد.
و در مرحله بعد از بین محلرههرا ی منتخرب ،تعردادی خرانوار بره طرور تصرادفی انتخراب شردند.
دادههای مورد نیاز با مراجعرهی پرسرشگرر بره درب منرازل پاسرخگویان و برا اسرتفاده از ابرزار
پرسشنامه جمعآوری شده است .برای جمعآوری دادههای متغیر مستقل از پرسشنامه و جهت
جمعآوری دادههای قدرر در خانواده از پرسشنامه (مهدوی و صبوری )1385 ،اسرتفاده شرده
است .نرمافزار مورد استفاده رایانه  spssبودو دادههرا برا اسرتفاده از آزمرون ضرریب همبسرتگی
پیرسون مورد تجزیه و تحلیرل قررار گرفرت .متغیرر وابسرته سراختار قردرر در خرانواده و متغیرر
مستقل برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی که در قالب هفت متغیر مورد سنجش قرار گرفت .در
تحقیق حاضر از انواع موجود اعتبار ،اعتبار صوری استفاده شده است .پرسشنامه بعد از طراحی
در اختیار متخصصین و اساتید علوم اجتمراعی و تعردادی از دانشرجویان کارشناسری ارشرد قررار
داده شد و نظررار آنهرا در مرورد تر تر گویره هرا جمرع آوری گردیرد و در طررح نهرایی
پرسشنامه اعمال گردید و پس از رفع نقرایص و نارسراییهرای موجرود در پرسرشنامره ،بررای
گردآوری دادهها استفاده گردید .برای انردازهگیرری قابلیرت اعتمراد آن نیرز از تهنیر آلفرای
کرونباخ استفاده شده است که مقدار آلفای محاسبه شده برای هر ی از مفاهیم بیش از  0/7به
دست آمده است.
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یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
زنان متأهل مورد بررسی در تحقیق حاضر به لحاظ سن ،بین  17تا  53سال برا میرانگین سرنی
 35سال قرار دارند و میانگین تعداد فرزندان  4/2نفر برای هر خانواده است .از نظر سرطح سرواد
 21/1درصد زیر دیپلم  24/8 ،درصد دیپلم 23 ،درصد فروق دیرپلم 16/1 ،درصرد لیسرانس15 ،
درصد فوق لیسانس و باالتر بودند .در حدود  41درصد شافل و  69درصد خانهدار بودند.
جدول شماره ( )1توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به ساختار قدرر در خانواده
ساختار قدرر در خانواده

فراوانی

درصد

پایین

120

31/2

متوسط

172

44/8

باال

92

24

جمع کل

384

100

در جدول فوق  31/2درصرد پاسرخگویان سراختار قردرر در خرانواده پرایین 44/8،درصرد
متوسط و تنها  24درصد ساختار قدرر در خانواده باال بودند.
جدول شماره ( )2توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به عوامل اجتماعی و فرهنگی
سطوح متغیرها
نام متغیرها
2سال
مررردر زمررران
ازدواج
2-5سال
5-8سال
8-11سال
باالتر از 11سال
جمع کل
سن باالتر زن
فاصرررل سرررنی
زوجین
هم سن بودن
تا 4سال
5تا8سال
9سال و بیشتر
جمع کل
تنها با فرزندان
نوع خانواده
برررررررا سرررررررایر
خویشاوندان

فراوانی
38
72
90
109
75
384
46
45
127
85
81
384
253
131

فراوانی مطلق
9/9
18/8
23/4
28/4
19/5
100
12
11/7
33/1
22/1
21/1
100
65/9
34/1

فراوانی تراکمی
9/9
28/6
52/1
80/5
100
--------12
23/7
56/8
78/9
100
---------65/9
100
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بعد خانواده

اقتدارگرایی

جمع کل
کررررامال موافررررق

نگرش جنسیتی

موافق
نظری ندارم
مخالف
کامال مخالف
جمع کل
کررررامال موافررررق

منزلررت شررغلی
زنان

جمع کل
فاقد فرزند
ی
دو
سه
چهار
بیشتر

موافق
نظری ندارم
مخالف
کامال مخالف
جمع کل
خانه دار
شافل
جمع کل

384
35
42
90
100
72

100
9/1
10/9
23/4
26
18/8

-------9/1
20/1
43/5
69/5
88/3

45

11/7

100

384

100

-------

22

5/7

5/7

24
88
157
93
384

6/3
22/9
40/9
24/2
100

12
34/9
75/8
100
---------

24

6/3

6/3

19
97
154
90
384
262
122
384

4/9
25/3
40/1
23/4
100
68/2
31/8
100

11/2
36/5
76/6
100
---------68/2
100
--------

در جدول فوق در مورد دیدگاه پاسخگویان در مورد برخی از عوامل اجتماعی و فرهنگری
چنین بیان شده است:
 مدر زمان ازدواج :مدر ازدواج  9/9درصرد  2سرال18/8،درصرد برین 2ترا 5سرال23/4،درصد  5تا  8سال 28/4،درصد  8تا11سال و 19/5درصد باالتر از 11سال میباشد.
 فاصل سنی زوجین :در حدود12درصد سن مرد براالتر از زن برود 11/7،درصرد هرم سرنبودند 33/1،درصد تا  4سال تفاور سنی داشتند 22/1،درصد  5تا  8سال تفاور سنی داشرتند و
 22/1درصد  9سال و بیشتر تفاور سنی داشتند.
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 نوع خانواده 65/9:درصد پاسخگویان تنها با فرزندان و  34/1درصد با سرایر خویشراوندانزندگی میکردند.
 بعد خانواده :در حدود  9/1درصد فاقد فرزند10/9 ،درصرد یر فرزنرد23/4،درصرد دوفرزند 26،درصد سره فرزنرد 18/8،درصرد چهرار فرزنرد و  11/7درصرد بیشرتر از چهرار فرزنرد
داشتند.
 اقتدار گرایی در شبهه خویشراوندی 5/7:درصرد پاسرخگویان کرامال موافرق 6/3،درصردموافق 22/9،درصد بی نظر 40/9 ،درصد مخالف و 24 /2درصد کامال مخالف اقتردارگرایی در
شبهه خویشاوندی بودند.
 نگرش جنسیتی 6/3 :درصد پاسخگویان کامال موافق4 /9،درصد موافق 25/3،درصرد برینظر  40/1،درصد مخالف و 23/4درصد کامال مخالف نگرش جنسیتی کلیشهای بودند.
 منزلت شغلی زنان 68/2:درصد زنان خانه دار و  31/8درصد شافل بودند.یافتههای استنباطی
 -1بین مدر ازدواج و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( )3نتای ،آزمون همبسرتگی پیرسرون بررای مردر ازدواج برا سراختار قردرر
ساختار قدرر در خانواده

ساختار قدرر در خانواده
مرررررردر فراوانی
ازدواج

مرررررردر
84
ازدواج

3

ضریب همبسرتگی
پیرسون
سطح
ضرررر
یرررررررررب معنررررررری
همبستگی داری
/000
/910
0
0

همان گونه که در جدول فوق مالحظه مریشرود ضرریب همبسرتگی پیرسرون برین دو متغیرر
مدر ازدواج و ساختار قدرر در خانواده برابر 0 /910و سطح معناداری برابر 0/000است.که با
توجه به سطح معناداری رابطه و مثبت بودن ضریب ،مشخص میشود که هر چه مدر از مردر
ازدواج بگذرد خانواده به سمت سنتی شدن پیش میرود و به سوی اقتدارگرایی یهطرفره پریش
میرود .بنابراین فرضیه اول تایید میشود.
 -2بین فاصله سنی روجین و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه وجود دارد.
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جدول شماره ( )4نتای ،آزمون همبستگی پیرسون برای فاصله سنی روجین با ساختار قدرر
ساختار قدرر در خانواده
ساختار قدرر در خانواده
فاصرررله سرررنی فراوانی
روجین
فاصرررله سرررنی
روجین

384

ضریب همبستگی پیرسون
سررررررطح
ضررررریب
معنی داری
همبستگی
0/000
0/891

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر فاصرله
سنی روجین و ساختار قدرر در خانواده برابر  0/891و سطح معناداری برابر 0/000است.که برا
توجه به سطح معناداری رابطه و مثبت بودن ضریب ،مشخص میشود که هر چه فاصله سنی بین
زن و مرد بیشتر باشد ساختار خانواده سنتی میشود .بنابراین فرضیه دوم تایید میشود.
 -3بین نوع خانواده و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( )5نتای ،آزمون میانگین ساختار قدرر ساختار قردرر در خرانواده براسرا
نوع خانواده
سرررررررطح
مقرردار
میررررانگین
t
معناداری
نمره قدرر

نوع خانواده

فراوانی

هستهای

253

1/53

گسترده

131

2/70

/461

0/000

22

همان طور که جدول فروق نشران مریدهرد میرانگین سراختار قردرر در دو گرروه خرانواده
هستهای و گسترده تفاور معناداری با یهردیگر دارنرد و ایرن دو برا اطمینران  99درصرد از نظرر
میانگین ساختار قدرر متفاور میباشرند .بره طروری کره سراختار قردرر در خرانواده گسرترده
سنتیتر است .بنابراین فرضیه سوم تایید میشود.
 -4بین تعداد فرزندان و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه وجود دارد.
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جدول شماره ( )6نتای ،آزمون همبستگی پیرسون برای تعداد فرزندان با سراختار قردرر در
خانواده
ساختار قدرر در خانواده
ضریب همبسرتگی
تعرررررررداد فراوانی
پیرسون
فرزندان
سطح
ضررررریب
همبستگی معنررررررری
داری
/000
/885
38
0
-0
4
همان گونه که در جدول فوق مالحظه مریشرود ضرریب همبسرتگی پیرسرون برین دو متغیرر
تعداد فرزندان و ساختار قدرر در خانواده برابر  -0/855و سطح معناداری برابر 0/000است.که
با توجه به سطح معناداری رابطه معهو و منفی بودن ضریب ،مشرخص مریشرود کره هرر چره
تعداد فرزندان بیشتر باشد خانواده به سمت سنتی شدن پیش میرود .بنابراین فرضیه چهارم تایید
میشود.
 -5بین اقتدارگرایی در شبهه خویشاوندی و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه
وجود دارد.
جدول شماره ( )7نتای ،آزمون همبستگی پیرسون برای اقتدارگرایی در شبهه خویشراوندی
با ساختار قدرر در خانواده
ساختار قدرر در خانواده
ضریب همبسرتگی
اقترررررردار فراوانی
پیرسون
گرایرررررری در
شررررررررررربهه
سطح
ضررررریب
خویشاوندی
همبستگی معنرررررری
داری
/000
/511
38
0
0
4
همرران گونرره کرره در جرردول فرروق مالحظرره مرریشررود ضررریب همبسررتگی پیرسررون بررین دو
اقتدارگرایی در شبهه خویشاوندی و ساختار قدرر در خانواده برابر 0 /511و سرطح معنراداری
برابر 0/000است .که با توجه به سطح معناداری رابطه و مثبت بودن ضریب ،مشرخص مریشرود
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که هر چه اقتدارگرایی در شبهه خویشاوندی خانواده افزایش یابد خانواده به سمت سنتی شردن
پیش میرود و به سوی اقتدارگرایی ی طرفه پیش میرود .بنابراین فرضیه پنجم تایید میشود.
 -6بین نگرش جنسیتی و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( )8نتای ،آزمون همبستگی پیرسون برای نگرش جنسیتی با ساختار قدرر در
خانواده
ساختار قدرر در خانواده
ضرررررررررررررریب
نگرررش فراوانی
همبستگی پیرسون
جنسیتی
سررط
ضررررریب
همبستگی ح معنی
داری
000
/585
38
0/
0
4
همانگونه که در جدول فوق مالحظه مریشرود ضرریب همبسرتگی پیرسرون برین دو نگررش
جنسیتی و ساختار قدرر در خرانواده برابرر  0/585و سرطح معنراداری برابرر 0/000اسرت.که برا
توجه به سطح معناداری رابطه و مثبرت برودن ضرریب ،مشرخص مریشرود کره هرر چره نگررش
جنسیتی خانواده افزایش یابد خانواده بره سرمت سرنتی شردن پریش مریرود و بره سروی نگررش
جنسیتی کلیشهای پیش میرود .بنابراین فرضیه ششم تایید میشود.
 -7بین منزلت شغلی زنان و ساختار قدرر ساختار قدرر در خانواده رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( )9نتای ،آزمون میانگین ساختار قدرر ساختار قردرر در خرانواده براسرا
منزلت شغلی زنان
سرررررطح
مقدار
میررانگین
فراوانی
منزلررررررت
نمره قدرر t
معناداری
شغلی زنان
0/000
/322
2/75
122
شافل
24
1/54
262
خانهدار
همان طور که جدول فوق نشان میدهد میانگین ساختار قدرر در دو گرروه خرانواده زنران
شافل و خانهدار تفاور معناداری با یهدیگر دارند و این دو با اطمینان 99درصد از نظر میانگین
ساختار قدرر متفاور میباشند .به طوری که زنان شافل نسبت به زنان خانرهدار دارای جایگراه
باالتری هستند .بنابراین فرضیه هفتم تایید میشود.
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نتیجهگیری
به طور خالصه میتوان گفت متغیرهای متعددی در ساختار قدرر در خانواده مروثر اسرت،
از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگری کره در درون خرانواده جراری اسرت .هردف ایرن پرژوهش
بررسی نقش برخی از عوامل فرهنگی و اجتمراعی در سراختار قردرر در خرانواده اسرت کره برا
استفاده از نظریار کالینز ،بالد و ولرف و پارسرونز سرعی شرد تعردادی از متغیرهرا ماننرد :مردر
ازدواج ،فاصله سنی روجین ،نوع خانواده ،تعداد فرزندان ،اقتدارگرایی در شربهه خویشراوندی،
نگرش جنسیتی و منزلت شغلی زنان در ارتباب با ساختار خانواده مورد بررسی قرار گرفت.
 تایید فرضیه مبنی بر وجود رابطه معنرادار برین اقتردارگرایی و سراختار قردرر بیرانگر ایرناست که اقتدارگرایی در شبهه خویشاوندی به عنوان ی عامرل فرهنگری تاثیرگرذار اسرت .بره
طوری که تا زمانی کره شربهه خویشراوندی کره از فضرای خرانوادگی بزرگترر اسرت ،اسرتیالی
بزرگتر بر دیگران حاکم است و از حد صله رحم که توصیه اسالم است ،فراتر رفتره و فرهنر،
مردساالری را باز تولید مینماید ،نمیتوان انتظرار داشرت در خرانواده کره دایرره کروچهتری از
روابط است ،بحش حاکم بودن و قدرر برتر مطرح نباشد .لرذا مریتروان گفرت وجرود روحیره
اقتدارگرایی در روابط فامیلی ،خانواده را برای پذیرش ساختار قدرتی که موازنره قردرر در آن
نباشد مهیا میکند .این در حالی است که چون فضای فرهنگی روابط خویشاوندی از دیر باز ترا
کنون بزرگ فامیل ی مرد بوده نه ی زن ،سراختار قردرر بره نفرع مررد را در خرانواده رقرم
میزند .لذا میتوان گفت اقتدارگرایی در شبهه خویشاوندی خاطرهها و تجربیاتی را بره وجرود
میآورد که در محیط خانوادگی انعها مییابد .نتای ،ایرن تحقیرق برا پرژوهش کرردی پرور و
مختاری ( ،)1391هم سوست.
 براسا یافتههای بدست آمده ،بین وضرعیت اشرتغال زنران و سراخت قردرر در خرانوادهرابطه معناداری وجود دارد .برای مطالعه این رابطه ازآزمون همبستگی پیرسون استفاده شده کره
رابطه معنادار میباشد .همچنین مقدار مثبرت بترا در ایرن آزمرون بیرانگر ایرن نهتره اسرت کره برا
افزایش فاصله سنی زوجین میزان مشارکت زن در حروزه هرای تصرمیمگیرری بیشرتر مریگرردد.
نتای ،این متغیر با پژوهشهای منصوریان و قادری ،)1381( ،عنایت و مردانی ( )1391همخوانی
دارد.
براسا یافتههای بدست آمرده ،برین نگررش جنسریتی و سراخت قردرر در خرانواده رابطره
معناداری وجود دارد .طبق تحقیقار بالد و ولف ( )1970نشران داد کره قردرر زن برا تغییرر در
نگرشهای جنسیتی افزایش مییابد .نترای ،ایرن فرضریه برا تحقیرق گروسری )1384( ،همخروانی
دارد.
یهی دیگر از متغییرهایی که بر ساختار قدرر خرانواده تراثیردار نروع خرانواده اسرت .رابطره
معناداری آماری بین ساختار قدرر خرانواده برا نروع خرانواده وجرود دارد .بره ایرن معنرا کره در
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خانواده هستهای قدرر زن افزایش مرییابرد .برالو ( )1969ایرن رابطره را تاییرد نمروده و معتقرد
است ،هر چه تعداد اعضای خانواده بیشتر و گستردهتر باشد ،عموما روابط سنتیتر و سرختگیرتر
است و معموال زنهایی که در خانواده گسترده زندگی میکنند،کمتر جرایی بررای حررف زدن
دارند و از آنها انتظار میرود که مطیعتر باشند.
یهی دیگر از متغییرهایی که بر ساختار قدرر خانواده تاثیر دارد طو ل مدر ازدواج اسرت.
در این پرژوهش برین سراختار قردرر خرانواده برا طرو ل مردر ازدواج از لحراظ آمراری رابطره
معناداری وجود دارد .در پژوهش عنایت و دسترن )1389( ،متغیرهای سرن ازدواج ،تحصریالر
زن ،تحصیالر همسر ،درآمد زن ،طول مدر ازدواج ،بعد خانوار و وضعیت اشتغال زن با متغیر
وابسته رابطهی معنادار آماری دارند .نتای ،آن این تحقیق همخوانی دارد.
از متغیرهای دیگر فاصرله سرنی روجرین برر سراختار قردرر در خرانواده تراثیر دارد .در ایرن
پژوهش از لحاظ آماری بین فاصله سنی روجین با ساختار قدرر رابطره وجرود دارد .نترای ،آن
با پژوهش ناصری و ساروخانی ،)1396( ،همخوانی دارد.
یهی دیگر از متغییرهایی که بر ساختار قدرر خانواده تاثیر دارد تعداد فرزندان در خرانواده
است .در این پژوهش از لحاظ آماری بین ساختار قدرر خانواده و تعداد فرزندان رابطه معنادار
وجود دارد .نتای ،به دست آمده در تحقیق مهدوی و صبوری ( )0481نیز رابطه به دسیت آمرده
بین دو متغیر تعداد افراد خانواده و ساختار قدرر را تأیید میکند و بیانگر این مطلب اسرت کره
در خانواده هایی که تعداد اعضای بیشتری دارند ،ساخت قدرر کمتر دموکراتی است.کره برا
نتای ،این تحقیق همخوانی دارد.
در مجموع با توجه به نتای ،پژوهش حاضر میتوان اینگونه بیان داشت که عوامرل فرهنگری
و اجتماعی ساختار قدرر در خانواده را تحت تاثیر قرار میدهند .بنابراین جهت پاسخگویی بره
مسئله پژوهش ذکر این نهته حائز اهمت است که برای متعادل ساختن هرم قردرر در خرانواده،
برنامررهریررزی بررا هرردف افررزایش تحصرریالر زنرران ،افررزایش عررزر نفررس و کمر برره پررذیرش
ارزشهای دینی در جامعهی ایرانی بسیار ضروری و مهم مینمایرد .افرزون برر ایرن از آنجرا کره
رسانهها تأثیر قابل مالحظهای بر بهبود ساختار فرهنگی جامعه دارند ،باید به کاهش باورهای سو
یافته نسبت به کم قدرتی زنان و فرادستی مردان همت گماشت .همچنین برای اینهه خرانواده هرا
دموکراتی تر شروند تغییرر در شرناخت مرردان از اهمیرت نقرش همسرر در تصرمیمگیرریهرای
خانواده ضروری است .شایان ذکر است از آنجا که ما در جامعهای اسرالمی زنردگی مریکنریم،
جهت تحهیم روابط بین زوجین و ایجاد تعرادل در هررم قردرر بایرد از فررامین اسرالم کمر
گرفت و اهمیت مشورر و مشارکت زن و مررد را بازشرناخت .بنرابراین جامعره ایرانری نیازمنرد
سازههای ارزشی نوینی است ،چه در حوزه روابط بین زن و مررد و چره در حروزه نگررش زنران
نسبت به خود .رسانههای جمعی ،مدرسه و خانواده ،مثلرش تأثیرگذارنرد .در ایرن صرورر بسری
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جای امیدواری ست که در سالهای آتی شاهد شرهلگیرری و رشرد خرانوادههرایی برا سراختار
توزیع قدرر متعادل و دموکرار باشیم.
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الف) منابع فارسی
 .1اعزازی ،شهال ( .)1380تحلیل ساختاری جنسیّت :نگرشری برر تحلیرل جنسریّتی در ایرران،
تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
 .2حسررین زاده ،علرری حسررین و ممبنرری ،ایمرران ( .)1390عوامررل اجتمرراعی مررثثر بررر میررزان
باورپررذیری کلیشررههررای جنسریّتی در دو سررپهر عمررومی و خصوصرری ،جامعررهشناسرری مطالعررار
جوانان ،شماره .84-67 :3
 .3رضائی ،مریم ( )1394تأثیر مدرنیسم بر خانوادههای جامعه اسالمی ،کنفرانس برینالمللری
علوم انسانی ،روانشناسی و علوم اجتماعی ،تهران :موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا.
 .4ریاحی ،محمداسماعیل ( .) 1386عوامرل اجتمراعی مرثثر برر میرزان پرذیرش کلیشرههرای
جنسیّتی ،پژوهش زنان ،دورة ، 5شمارة.109-136 :1
 .5زارع شاه آبادی ،سلیمانی ،زکیه ( .)1390تبیین دوگانگی تصورار قالبی جنسیتی از نظرر
دانشمندان دانشگاه یزد ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،شماره .369-398 :41
 .6زیبایی نژاد ،محمدرضا و سبحانی ،محمدتقی ( )1379درآمدی بر نظام شخصریت زن در
اسالم .نشر هاجر.
 .7سام آرا ،عزر اهلل ،)1387( ،موقعیرت سرالمند در خرانواده ،مجموعره مقراالر سرالمندی
کنفرانس بینالمللی سالمندان در ایران ،تهران،آسایشگاه سالمندان و معلولین کهریزك.
 .8کافی ،مجید ،بهمنی ،لیال و مریم سادار دالور ،)1395( ،سرمای فرهنگی زنان و ساختار
توزیع قدرر در خانواده (مطالع موردی :شهر شیراز) ،فصرلنامه زن در توسرعه و سیاسرت ،دورة
 ،14شمارة .1
 .9گروسی ،سعیده (« ،)1387بررسری سراختار قردرر در خرانوادههرای شهرسرتان کرمران»،
مطالعار زنان ،دوره  ،6شماره.25-7 :2
 .10گولومبرروك ،سرروزان و رابررین فرری وش( .)1384رشررد جنسریّت ،ترجمر مهرنرراز آرای،
تهران :ققنو .
 .11مردانی ،مرضیه و مجید موحد ،)1395( ،بررسی عوامل موثر بر جایگاه زنان در سراختار
قدرر نهاد خانواده (نمونه موردی :زنان متأهل شهر شیراز) ،دو فصلنامه جامعهشناسی نهرادهرای
اجتماعی /دوره سوم  /شماره.8
 .12مهدوى ،محمدصادق و حبیب صبورى خسروشاهى« ،)1382( ،بررسرى سراختار توزیرع
قدرر در خانواده» ،مطالعار زنان ،ش  ،23صص 27ر.67
 .13میشل ،آندره ( ،)1354اقتصاد و جامعه ،ترجمره عبرا منروچهر و دیگرراك ،تهرراك:
انتشارار مولی.

