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مقاله پژوهشی
واکاوی ساختار قدرتوگفتوگوپذیری در خانوادههای یزدی:یک مطالعهی زمینهای
لیدا هاتفی راد ،0مهربان پارسامهر ،1علی روحانی
تاريخ دريافت3066/60/33 :

تاريخ پذيرش3066/60/33 :

چکیده
ساختار قدرت در خانواده در شکلگيري روابط مطلوب بين اعضاي خانواده نقش مهمي ايفا ميکند و
ميتواند چگونگي فرآيند گفتوگو را جهت دهد .پژوهش حاضر بر آن است تا ساختار قدرت را با تأکيد
بر چگونگي شکلگيري گفتوگو در بستر خانوادههاي يزدي مورد کندوکاو قرار دهد .براساس نوع سوال
پژوهش از روششناسي کيفي و با توجه به فرآينديبودن مسأله از روش نظريهي زمينهاي استفاده شد .با
استفاده از نمونهگيري نظري 13 ،نفر از زوجين خانوادههاي متعارف شهر يزد انتخاب شدند و با آنها
مصاحبههاي عميق انجام شد .سپس اطالعات گردآوريشده با استفاده از کدگذاري باز ،محوري و گزينشي
تحليل شدند .در مرحلهي کدگذاري باز دادههاي تحليلشده در قالب  06مقولهي فرعي 52 ،مقولهي اصلي
و يک مقولهي هستهاي با عنوان «تبلور مردساالري همدست در گفتوگوهاي خانوادگي» ارائه گرديد.
سپس در مرحلهي کدگذاري محوري ،مدل پارادايمي پژوهش و در مرحلهي کدگذاري گزينشي ،طرحواره
نظري پژوهش ارائه شد .تبيين نتايج نشان ميدهد که ساختار قدرت در خانواده ،هرچند همچنان در فضاي
عمومي جنسيتزده اعمال ميشود ،اما با تغييراتي مواجه بوده است .اين تغييرات غالباً با حرکت از
گذار اوليه از مردساالري همدست ميباشد.
واژههای کلیدی :خانواده؛ زوجين؛ ساختار قدرت؛ گفتوگو؛ جنسيت
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مقدمه و بیان مسأله
خانواده اصليترين و بنياديترين نهاد اجتماعي است که بر پايهي روابط و تعامالت انساني
شکل گرفته و زن و مرد آزادانه و آگاهانه در ساختن آن به يکديگر متعهد ميگردند .مينوچين

3

خانواده را به عنوان ارگانيسمي در نظر ميگيرد که توسط ساختارها که همان الگوهاي تکراري
تعامالت هستند تنظيم ميگردد(ميتراني و همکاران .)002 :5662 ،5درواقع نوع نظام خانواده و
الگوهاي ارتباطي آن اثر مهمي بر اعضاي خانواده دارد؛ زيرا شخصيت ،يادگيري ،اعتماد به نفس،
قدرت انتخاب و تصميمگيري منطقي افراد خانواده ،همه به نوع اطالعات و نحوهي انتقال آن بين
اعضاي خانواده وابسته است(اوليور و ميلر.)3000 ،1
به اعتقاد جاکبسون و کارمان 0مشکالت و اختالفات مربوط به ارتباط و صميميت از يک
طرف و تعادل قدرت و ساختار نقش در روابط از طرف ديگر از موضوعات اساسي و مهم
زوجهاي آشفته ميباشد(خاکپور و همکاران .)36 :3101 ،از اين رو يکي از مهمترين ويژگيهاي
هر خانواده ،نحوهي ارتباطات و تعامالت ميان اعضاي خانواده با يکديگر است که به عوامل
مختلفي بستگي دارد و ساختار و عملکرد خانواده از جنبههاي مختلف آن را تحت تأثير خود قرار
ميدهند و همين ارتباطات است که تضمينکنندهي سالمت خانواده و در پي آن سالمت جامعه
خواهد بود .به طور کلي مهارتهاي ارتباطي مؤثر داراي عناصر کالمي و غير کالمي است که
همديگر را تقويت ميکنند و در اين بين عناصر کالمي و گفتوگوي مؤثر از جايگاه مهمي در
ارتباط زناشويي برخوردار ميباشد؛ چرا که زوجين از طريق گفتوگو راحتتر ،بهتر و بيشتر
ميتوانند پيام و احساسشان را به يکديگر منتقل نموده و پيوند و وحدتشان را عميقتر
وارد گفتوگويي شوند ،از آنان انسانهايي ميسازد که با قبل از اين همکنشي ،تفاوتهاي مهمي
خواهند داشت ،اما اين دگرگوني مستلزم اين است که هيچ يک از افراد در اين ارتباط گفتوگويي،
هدف يا اهدافي نداشته باشد که مقتضي نوعي استفاده يا سوء استفاده از خود يکديگر
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نمايند(مهدي نژاد قوشچي و اسدپور .)50 :3100 ،به عقيدهي مارتين بوبر 2اگر دو يا چند شخص
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باشد(ملکيان .)300 :3136 ،درواقع گفتوگو در مقام روش يا ابزار ،به تنهايي ميتواند براي
دستيابي به هدف يا اهداف معيني مورد استفاده قرار گيرد و بذرهاي انديشههاي نو را در اذهان
بکارد .نيل به اين درجه از توانايي در گفتوگو ،مرهون پذيرش نظريهي ديگري نه در حد
فرودست ،تابع و مادون ،بلکه از موضع احترام به ديگري و رواداري و تسامح در برابر ديدگاههاي
او ميباشد(خانيکي .)00 :3131 ،بنابراين شکلگيري گفتوگو منوط به وجود برابري ذهني و
عيني نسبت به ديگري است؛ چيزي که با توجه به نحوهي توزيع قدرت در ساختار خانواده از
گذشته تا به امروز با وجود تغيير و تحوالت بسيار ،درگير پيچيدگيها و ابهامات زيادي ميباشد.
درواقع نهاد خانواده در قرن گذشته دستخوش تحوالت بسياري شده است که اين تحوالت از
شکل خانواده ،نوع روابط بين اعضا و کارکردهاي خانواده آغاز شده و به تغيير مفهوم خانواده و
سوال از چرايي لزوم آن در جامعهي جديد رسيده است .فرآيند توسعهي صنعتي ،اجتماعي و
سياسي ساختار سنتي روابط خانوادگي را به سستي کشانده و در اين ميان تحوالت صنعتي بر تغيير
نقشهاي سنتي زنان نيز تأثير انکارناپذيري داشته و به تغيير وضعيت زنان چه در عرصهي
خانوادگي و چه در عرصهي عمومي انجاميد که از بارزترين پيامدهاي آن تحول در روابط سنتي
اقتدار در خانواده بود(گروسي .)3 :3130 ،از طرف ديگر بر اساس اين تحوالت از آن جا که
خانواده بسياري از وظايف خود در گذشته را به ديگر نهادهاي اجتماعي واگذار کرده ،مهمترين
وظيفهي آن ايجاد ارتباطات سالم و فضايي گفتوگومحور در ميان اعضاي خانواده است .با توجه
به اينکه چگونگي تقسيم قدرت در خانواده ميان زن و شوهر با کم و کيف خوشبختي زوجين و
احساس عادالنهبودن قدرت رابطه دارد(مهدوي و صبوري خسروشاهي )50 :3135 ،يکي از
همچنين تا حد زيادي از اين تعامالت تأثير ميپذيرد ،ساختار توزيع قدرت در خانواده ميباشد .از
آنجا که متأسفانه طبق آخرين پژوهشهاي انجامشده در سطح کشور ،متوسط گفتوگوي زوجين
در خانواده ايراني حدود  32دقيقه است(راديو گفت و گو )00/63/63 ،و اين وضعيت ميتواند
ناشي از نابرابريهاي موجود در ساختار قدرت و روابط ميان اعضاي خانواده باشد؛ انجام تحقيق و
پژوهشي در اين زمينه ضروري ميباشد .از طرفي استان يزد هنوز ويژگي هاي سنتي و مذهبي خود
را تا حد زيادي حفظ کرده است(عباسي شوازي و عسکري ندوشن )03 :3130 ،و پارادوکس
سنت و مدرنيته در سطوح مختلف جامعه و همچنين خانوادهها خود را نشان ميدهد و به نوبهي
خود تداوم نابرابريهاي سنتي در ساختار قدرت خانواده را باعث شده است .عالوه بر اين
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مشاورين و متخصصين حوزهي خانوادهي استان و پژوهشهاي انجامشده بر رشد آسيبهاي
خانواده از جمله طالق عاطفي و روابط زناشويي تأکيد دارند و بررسي وضعيت طالق استان نيز
نشان ميدهد نرخ رشد طالق در اين استان طي  56سال گذشته از  0درصد به  50درصد رسيده
است و ضعف مهارت گفتوگو از علل اصلي طالق بوده است(خبرگزاري ايرنا.)00/33/50 ،
بنابراين با توجه به اهميتي که وضعيت ساختار توزيع قدرت خانواده در برقراري تعامالت مطلوب
و گفتوگوي سازنده بين زوجين ايفا ميکند؛ اين پژوهش بر آن است تا با رويکردي جامعه-
شناختي به تبيين ساختار توزيع قدرت در خانوادههاي شهر يزد با تأکيد بر شکلگيري گفتوگو در
ميان آنها بپردازد.
پیشینهی پژوهش
با عنايت به اينکه در خصوص ساختار توزيع قدرت در خانواده با توجه به وضعيت گفت-
وگو و تعامالت ميان زوجين مطالعات آنچنان مرتبطي صورت نگرفته است؛ از اين رو به برخي از
مطالعاتي که دامنهي بررسي آنها به مسألهي اين پژوهش نزديک بوده است ،اشاره ميگردد.
نتايج پژوهش حيدري و همکاران( )3100نشان داد که فرهنگ و هژمون تصميمگيري
عمودي مبتني بر اقتدار مردانه ،به سمت نوعي وضعيت گذار تغيير کرده که در آن جهتگيري
ارزشي سنتي و مدرن همراه با تصميمگيري اقتدارگرا و مشورتي با هم در رقابت و تخاصم
ميباشند .بر اساس يافتههاي پژوهش حسينائي و کاوياني( )3103سبکهاي تصميمگيري و ساختار
قدرت در خانواده 03 ،درصد از واريانس طالق عاطفي را تبيين مينمايد و نتايج بخشي پور و
باشند ،توزيع قدرت نيز متقارنتر و دموکراتيکتر ميگردد .بر اساس نتايج پژوهش خاکپور و
همکاران( )3101هر سه بعد ساختار قدرت ميتواند سازگاري زناشويي را پيشبيني کند و ساختار
قدرت خانواده در ايران در حال تغيير است .عالوه بر اين زنجاني زاده اعزازي و همکاران()3103
نيز نشان دادند که ميزان اعتقاد زوجين به کليشههاي جنسيتي و باورهاي قالبي و ويژگيهاي
شوهران بيشتر از هر عاملي تعيينکنندهي سطح قدرت زنان در خانواده شناخته شد.

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-12-07
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بر اساس يافتههاي پژوهش يو )5656(3نگرش نقش جنسيتي تأثير مستقيم و غير مستقيم بر
رضايت زناشويي گروه زنان داشت و کيفيت ارتباط نقش واسطهاي کامل در رابطهي بين نگرش
نقش جنسيتي و رضايت زناشويي براي گروه مرد را ايفا کرد .نتايج مطالعهي پارک و جو)5630(5
نشان داد که نگرش بسيار برابري طلبانهي جنسيتي به افزايش رضايت زناشويي کمک ميکند؛ اما
تعارض زناشويي را کاهش نميدهد .همچنين نتايج بررسي ماير )5632(1نشان داد که اگرچه زنان
و مردان با اصول اساسي برابري موافق هستند ،اما تعداد کمي از افراد در رواندرماني به اين ايده
آل ميرسند ،زيرا مفروضات جنسيتي بر ادراک و رفتار همه تأثير ميگذارد .برادشاو )5631(0در
پژوهش خود نشان داد که ايدئولوژيهاي حاکم بر ساختار جامعه در نحوهي درک و انجام
تعهدات نسبت به خانواده اهميت دارد و به نفع مردان ،قدرت تصميمگيري زنان را محدود
مينمايد .يافتههاي کوک و نادسون مارتين )5663(2نيز نشان ميدهد که اولويتدادن به مشاغل
زنان ،مردان را تشويق ميکند تا انتظارات نقشي را تغيير دهند ،وظايف خانه را بر عهده بگيرند و
همچنين به مشارکت همسران اهميت دهند.
به طور کلي بررسي پژوهشهاي انجام شده نشان داد که ساختار توزيع قدرت در خانواده که
با رويکردهاي روانشناختي و جامعهشناختي صورت پذيرفته ،بيشتر با روشهاي کمي براي
بررسي آماري شاخصهاي آن انجام گرفته است و ارتباط اين متغير با طالق عاطفي ،انسجام و
کارآمدي خانواده ،عملکرد خانواده ،سبک زندگي و ...را مورد بررسي قرار دادند و روش کيفي کم-
تر مورد توجه واقع شده است .از طرفي با وجود اهميت تأثيرات متقابل ساختار قدرت و وضعيت
گفتوگو در خانواده تاکنون به طور خاص به آن پرداخته نشده و مطالعهي آن با در نظر گرفتن

چارچوب مفهومی
جايگاه نظريه در پژوهشهاي کيفي متفاوت از پژوهشهاي کمي ميباشد .درواقع پژوهشگر
کيفي با مروري مختصر بر پيشينهي نظري و ادبيات موجود تالش ميکند تا بر نکات برجستهاي که
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بسترهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ضروري ميباشد.
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در ميدان وجود دارد حساس شده و نحوهي مواجهه و ورود به واقعيت و چرايي و چگونگي آن را
مشخص کند .در اين قسمت نظرياتي که محقق را در طراحي مصاحبهها و ورود به ميدان ياري
نمودند به صورت مختصر ارائه ميگردد.
هابرماس 3در کتاب نظريهي کنش ارتباطي( ،)3030دو حيطه را در جامعه از يکديگر
تشخيص ميدهد :نظام و زيستجهان .از نظر او نظام که بر طبق عقالنيت معطوف به هدف يا
عقالنيت ابزاري عمل ميکند همواره در جامعهاي نابرابر و متکي بر زور و قدرت گرايش دارد که
زيستجهان را که محل رسيدن به تفاهم بر مبناي گفتوگوي آزاد است به استعمار خود
درآورد(آزاد ارمکي و الجوردي .)336 :3135 ،او که نظام را جداي از زيست جهان ميداند،
اقتصاد ،سياست و خانواده را به عنوان اجزاي اصلي نظام طبقهبندي کرده و معتقد است قدرت و
پول عناصر اساسي نظام را تشکيل ميدهند .اما جهان زيست را بايد همان جهان معني و کنش
ارتباطي و توافق و رابطهي ذهني بين انسانها دانست (هابرماس .)510 :3130 ،بوهم نيز در
خصوص ديالوگ و گفتوگو در خانواده و نقش توزيع نامتوازن قدرت خانواده در آن معتقد است
که گاهي افراد در جمع خانواده احساس ميکنند چيزي شبيه ديالوگ اتفاق ميافتد ،ولي از آنجا
که خانواده داراي سلسله مراتب بوده و بر اساس اقتدار و آمريت شکل گرفته است مشکل بتوان در
آن ديالوگ برقرار کرد(بوهم .)00-01 :3133 ،عالوه بر اين بر اساس نظريهي تبادل اجتماعي ،بنيان
و اساس کنش و واکنشهاي اجتماعي بين افراد انتخاب و مبادلهي عقالني ميباشد .ترنر معتقد
است تمامي ارتباطات و وضعيته ا دربردارنده مبادله بين منابع هستند و فرد منابعي را از دست
ميدهد تا چيزي که در نظر او داراي ارزش بيشتري است به دست آورد(ترنر .)22 :3103 ،در
اساس منابعي است که هر يک از زوجين با خود آوردهاند و به طور خاص تحصيالت ،شغل و
قدرت مالي ميباشد که به ميزان برخورداري از اين منابع داراي قدرت تصميمگيري در خانواده
هستند(حکمت نيا و بهادري جهرمي .)306 :3102 ،در خصوص تفکيک نقشها از ديدگاه
پارسونز 5به طور کلي دو عنصر عمده براي شکلگيري خانواده وجود دارد که تفکيک بر مبناي
جنسيت و سن ميباشد و در اين زمينه به تفاوتهاي بيولوژيکي و خصوصيات جنسيتي قايل است

Jürgen Habermas
Parsons
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و ساختار خانواده را پيامد تفکيک در دو محور سلسله مراتبي قدرت نسبي و نقشهاي ابزاري در
مقابل نقشهاي عاطفي در نظر ميگيرد(پارسونز .)02 :3002 ،به عقيدهي پارسونز اين تفکيک
نقشه ا از اهميت زيادي برخوردار است و کارکردهاي بسياري براي خانواده به همراه دارد .در
مقابل ،بات 3در تحقيق خود به وجود دو الگوي تقسيم نقش در خانواده پي برد .الگوي اول بدين
شکل بود که زن و شوهر هر يک به تنهايي به وظايف سنتي خويش ميپرداختند و عاليق و
سرگرميهاي متفاوت و همچنين حيطهي عمل و مسووليتهاي متفاوتي داشتند .در الگوي دوم زن
و شوهر در اکثر فعاليتها با يکديگر همکاري داشتند و در انجام فعاليتهاي سنتي مردانه و زنانه
به يکديگر کمک نموده و در تصميمگيريها با يکديگر مشورت ميکردند .در نهايت بات روشن
ساخت که تقسيم نقش بيش از اينکه يک پديدهي طبيعي يا ضروري براي انسجام خانواده باشد به
رابطهي زوجه ا با محيط اجتماعي بستگي دارد و برخالف نظر پارسونز تداخل در نقشها را عامل
اغتشاش امور خانوادگي نميد اند و حتي آن را باعث انسجام واقعي خانواده و مناسبات مربوط به
نقشهاي مشترک در نظر ميگيرد(اعزازي .)350-353 :3130 ،بنابراين پژوهش حاضر با توجه
چارچوب مفهومي نظريههايي از جمله نظريهي هابرماس در خصوص اثرات قدرت در نظام بر
کنش ارتباطي و گفتوگو ،نظريهي بوهم در خصوص تضاد اقتدار در خانواده با شکلگيري
گفتوگو ،تأثير منابع ارزشمند زوجين در توزيع قدرت بر اساس نظريهي تبادل اجتماعي و نظريه-
ي پارسونز و بات در خصوص موافقت و مخالفت با تفکيک نقشها و اثرات آن بر تعامالت ميان
زوجين به بررسي و تحليل ساختار قدرت و گفتوگوپذيري در خانواده پرداخته است و پروتکل
مصاحبه نيز بر اين اساس طراحي گرديد.

در طراحي پژوهش حاضر از روششناسي کيفي و باتوجه به فرآيندي بودن مسأله از روش
نظريهي زمينهاي استفاده شد که اهميت اين روش در قابليت نظريهسازي و ايجاد قالبي براي تجزيه
و تحليل دادهها ميباشد .جامعهي مورد مطالعه در پژوهش حاضر زوجين خانوادههاي شهر يزد
ميباشند که بر اساس نمونهگيري نظري  13نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و نمونهگيري تا زمان
دستيابي به اشباع نظري ادامه يافت .معيارهاي ورود به مطالعه ،شامل متعارف بودن خانواده(از

Bott
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نگاه عموم افراد جامعه) ،طول مدت ازدواج بين  2تا  52سال ،تحصيالت ديپلمات به باال و
وضعيت اقتصادي متوسط بود .اين معيارها از اين جهت انتخاب گرديد که مصاحبههاي اکتشافي
نشان داد گفتوگو در خانوادههاي سطح پايين جامعه شکلي متفاوتي به خود ميگيرد؛ چراکه اين
خانوادهه ا با مشکالت بسيار زيادي درگير هستند که از اولويت بيشتري براي آنها برخوردار مي-
باشد؛ از اين رو براي انجام يک مطالعهي عميق الزم بود طبقهي اجتماعي مورد بررسي محدود
گردد .در جدول ذيل اطالعات و ويژگيهاي مشارکتکنندگان پژوهش ذکر شده است:
جدول شمارهی یک -اطالعات مشارکتکنندگان پژوهش
مدت

اسم

تحصیالت

شغل

3

بهاره

ليسانس صنايع

خانهدار

2

5

بهروز

فوق ليسانس صنايع

کارمند

0

1

هما

ليسانس ادبيات

کارمند

50

0

علي

ليسانس کشاورزي

کارمند

50

2

ساحل

فوق ليسانس جامعهشناسي

کارمند

0

0

يلدا

ليسانس مردمشناسي

خانهدار

32

0

عاطفه

ديپلم

خانهدار

31

3

سعيده

فوق ليسانس روانشناسي

کارمند

31

0

مهسا

فوق ليسانس شيمي

کارمند بخش خصوصي

3

36

احسان

ليسانس کامپيوتر

کارمند بخش خصوصي

32

33

اميرمحمد

ليسانس حسابداري

کارمند

3

35

مهديه

فوق ليسانس علوم اجتماعي

کارمند

0

31

فرزانه

ليسانس نساجي

آزاد

36

30

حسن

ديپلم

آزاد

53

32

محسن

ليسانس برق

کارمند بخش خصوصي

2

30

پروين

فوق ديپلم بهداشت

کارمند بازنشسته

52

30

فريبا

ديپلم

خانهدار

56

33

مهدي

فوق ليسانس روانشناسي

آزاد

30

30

سوگند

ليسانس صنايع

کارمند بخش خصوصي

3

56

داوود

ليسانس عمران

آزاد

36

53

مرجان

ديپلم

کارمند موسسهي خيريه

33

ازدواج
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55

الهه

دانشجوي دکتري ادبيات

پژوهشگر

0

51

رفعت

دکتري کشاورزي

هيأت علمي دانشگاه

32

50

فاطمه

فوق ديپلم عربي

خانهدار

2

52

الهام

ديپلم

خانهدار

30

50

مريم

ليسانس حسابداري

کارمند

51

50

راضيه

ليسانس مامايي

خانهدار

31

53

محمد

فوق ليسانس علم اطالعات و دانششناسي

کارمند

0

50

محمدمهدي

ليسانس مديريت فناوري اطالعات

کارمند

30

16

صادق

دانشجوي دکتري ارتباطات

آزاد

30

13

مرتضي

ليسانس فيزيک

آزاد

33

فرآيند گردآوري دادهها با استفاده از مصاحبههاي عميق صورت پذيرفت و به طور ميانگين
مدت زمان مصاحبه با هر مشارکتکننده بين  06تا  336دقيقه به طول انجاميد .سپس مصاحبههاي
ضبطشده به متن تبديل شد .الزم به ذکر است که فرآيند جمعآوري دادهها همراه با تحليل دادهها
انجام گرفت .براي تحليل دادهه ا از تحليل خط به خط براي کدگذاري باز و همراه با توسعهي
مفاهيم و مقولهها از کدگذاري محوري و گزينشي استفاده گرديد .در پايان نيز مدل پارادايمي
پژوهش و طرحوارهي نظري ارائه شد .قابليت اعتماد يافتهها با استفاده از روشهاي مشارکت
طوالني 3و مشاهدهي مدام در ميدان تحقيق ،بررسي همکاران ،5تشريح کليشههاي ذهني و پيش-
داوريهاي محقق ،تأييد مشارکتکنندگان 1و توصيف غني تأييد گرديد .اتکاپذيري 0تحقيق نيز با
رعايت اصول و نکات الزم در انجام مصاحبهها ،ثبت رخدادها و پيادهسازي دقيق تأييد شد .در
رضايتنامه و ارائهي توضيحات تکميلي انجام پذيرفت .در راستاي حفظ حريم خصوصي آنها نيز
ضمن استفاده از اسامي مستعار در متن پژوهش ،رازداري و صداقت مد نظر قرار گرفت.

Prolonged Engagement
Peer Review
Member Checking
Dependability
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یافتههای پژوهش
پژ وهش حاضر به طور کلي به بررسي وضعيت توزيع ساختار قدرت در خانواده با تأکيد بر
شکلگيري تعامالت و گفتوگو ميپردازد .با بررسي دقيق متون مصاحبه ،گزارههاي اصلي،
مفاهيم ،مقولههاي فرعي ،اصلي و در نهايت مقولهي هستهاي در يک فرآيندي طوالني ،دقيق و به
صورت رفت و برگشتي مفهومپردازي و در مجموع  06مقولهي فرعي و  52مقولهي اصلي از اين
فرآيند برساخته شد .در جدول ذيل مقولههاي اصلي و هسته آورده شده است:
جدول شمارهی دو -مقولههای اصلی و هستهای پژوهش
مقولهی اصلی

مقولهی هسته

کار خانگي :نابرابري در تقسيم وظايف
تصميمگيري :رويکردهاي ناهمسان
مردمحوري در مسايل مالي
اشتغال/استقالل مالي زن
ساختار نامتوازن توزيع قدرت
شرايط و تايم کاري
اهميت موضوع
تفاوت سني
تأثيرپذيري از اطرافيان
رويکرد برابري جنسيتي
اقتدارگرايي عيني و ذهني
نابرابري ساختاري جنسيتي
تفاوتهاي زيستي
خوارانگاري زنان
بسترهاي ارتباطي و تعاملي خانواده
پذيرش اقتدار مردانه
کنشهاي برابري خواهانه
تالش براي دستيابي به قدرت
ابراز نارضايتي
احساس تبعيض جنسيتي
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تبلور مردساالري همدست در گفتوگوهاي خانوادگي

طول مدت ازدواج
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احساس بيقدرتي
گفتوگوگريزي
اثرات نامطلوب بر فرزندان

در ادامه ،مقوالت اصلي حاصل از مفهومپردازيها و کدگذاري در قالب آيتمهاي مدل
پارادايمي مورد تحليل قرار گرفته و به برخي از مفاهيم و گزارههاي پژوهش نيز اشاره خواهد شد.
در نهايت نيز مدل پارادايمي و طرحوارهي نظري پژوهش ارائه ميگردد:
تجربه نامتوازن مردساالری همدست
بر اساس پيوند کدهاي حاصل از کدگذاري باز و تعيين ارتباط بين آنها ،فرآيند کدگذاري
محوري انجام گرفت و پديدهي محوري در پژوهش حاضر تجربهي نامتوازن مردساالري همدست
مشخص گرديد .درواقع بنابر اظهارات مشارکتکنندگان امروزه در خانوادهها نوع جديدي از
مردساالري تبلور يافته که تا حدي خود را با شاخصهاي جهان مدرن سازگار نموده اما هنوز به
بازتوليد ساختار نامتوازن توزيع قدرت کمک ميکند و زنان و مردان ضمن تأثيرگذاري بر ايجاد
اين ساختار به گونههاي مختلف آن را تجربه ميکنند .در اين ساختار به کلي بسترهاي شکلگيري
گفتوگو که اقتدار و سلسله مراتب را برنميتابد تخريب ميگردد و به تشديد تعارضات و
تنشهاي خانوادگي ميانجامد.
شرایط علی
شرايط علي درواقع به منظور شرايط و عللي است که باعث بروز پديده محوري ميگردد و
کار خانگی :نابرابری در تقسیم وظایف :اين مقوله نشان ميدهد که در حوزهي کار خانگي
وظايف به گونهاي نابرابر تقسيم شده و بر اساس کليشههاي جنسيتي رايج حتي در خانوادههايي که
وضعيت دموکراتيکتري دارند باز هم مسووليت و فشار اصلي کار خانه بر دوش زنان ميباشد .از
نگاه مشارکتکنندگان نهتنها کليشههاي جنسيتي ،نابرابري در تقسيم کار خانگي را رقم ميزنند و
باعث ايجاد تلقي زنانگي از کارهاي خانه توسط مردان ميشوند ،بلکه در برخي موارد حتي خود
زنان نيز مسووليت کارهاي خانگي را پذيرفته و آن را وظيفهي خود تلقي ميکنند .همچنين در
بهترين وضعيت نقش مرد در کار خانگي صرفاً همکاري و مشارکت است .احسان در خصوص
نحوهي همکاري خود با همسرش ميگويد:
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«آخه من خودم خودکار هيچ کاري نميکنم ميگم تو االن به من بگو اينکارا رو بکن
من بلند ميشم ميکنم ولي اينکه خودم دوره بيفتم تو خونه و کاري بکنم اصالً».
تصمیمگیری :رویکردهای ناهمسان :اين مقوله نشان ميدهد که تصميمگيري در خانوادههاي
مختلف به طور کلي در يک طيف قرار ميگيرد که در برخي از خانوادهها کامالً مردمحور و
نمايانگر نابرابري در ساختار توزيع قدرت خانواده ميباشد .در برخي ديگر از خانوادهها روش
تصميمگيري به صورت تأثير غير مستقيم زن و برابري تئوريکي و نابرابري عملي خود را نشان
ميدهد و در برخي ديگر جنبهي مشارکتي بيشتري به خود گرفته و به سمت تصميمگيري
دموکراتيک ،تالش براي دستيابي به توافق و احترام حرکت ميکند .همان طور که رويا در
خصوص برابري صرفاً کالمي ميگويد:
«هر کاري ميخواد خودش ميکنه آخرش يعني تو کالم ميگه هر چي تو ميگي
و تو عمل هر کاري خودش ميخواد ميکنه».
مردمحوری در مسایل مالی :اين مقوله نشان ميدهد اينکه کدام يک از زوجين نقش بيش-
تري در مسايل مالي خانواده ايفا ميکند ميتواند در تعيين اثرات ساختار قدرت خانواده بر
تعامالت ميان زوجين نقش مؤثري ايفا نمايد .بنا بر نظر مشارکتکنندگان در برخي از خانوادهها
زن به لحاظ مالي به مرد وابستگي دارد و مديريت دخل و خرج در خانواده با مرد ميباشد .از
طرف ديگر در برخي از خانوادهها خود زنان نيز اين تقسيم وظايف کليشهاي را پذيرفته و صرفاً
مرد را نانآور خانواده تلقي ميکنند .در بهترين وضعيت دخل و خرج و تصميمگيريهاي مالي به
صورت مشارکتي انجام ميگيرد؛ اما باز هم در اين خانوادهها رگههايي از مردمحوري به صورت
ميگويد:
«اين جور تو و منيايي با هم نداريم حتي پس اندازمون با هم تو يکي حسابه
و اينو حلش کرديم و اونم نيازي تو خودش نميبينه بخواد قدرتنمايي کنه».
اشتغال /استقالل مالی زن :اين مقوله نشان ميدهد يکي از عواملي که ميتواند ساختار توزيع
قدرت در خانواده را تحت تأثير قرار دهد پتانسيل مالي فرد است و کسي ميتواند بيشترين
مشارکت را در تصميم گيريها داشته باشد که به لحاظ اقتصادي نيز در خانواده مشارکت کند .از
آن جا که در بسياري موارد زنان شاغل نبوده و از استقالل مالي برخوردار نيستند اين موضوع در
ميان زنان از مصداقيت بيشتري برخوردار است و در برخي از خانوادهها حتي خود زنان نيز اين
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حق را براي خودشان قايل نميباشند .از طرف ديگر اشتغال زنان عالوه بر ايجاد استقالل مالي بر
مشارکت مرد در کارهاي خانه نيز تأثيرگذار ميباشد .همان طور که محسن معتقد است در صورت
شاغلبودن همسرش کارها بايد تقسيم شود:
«اوايل اعتراض داشت و ميگفت بايد کارها تقسيم بشه حاال اگر بره سر کار حق
بهش ميدم بايدم اين جوري باشه همش نميتونه اون کار کنه».
ساختار نامتوازن توزیع قدرت :بر اساس اين مقوله حتي در خانوادههايي که رويکرد
مشارکتي بين پدر و مادر وجود داشته ،باز هم نشانههايي از مردساالري وجود دارد؛ چراکه ساختار
جامعه چنين ايجاب ميکرد .بنابراين ساختار قدرت در خانواده اصلي هر يک از زوجين ميتواند
در شکلگيري ساختار قدرت در خانوادهي فعلي نيز ايفاي نقش نمايد .مشارکتکنندگان معتقدند
مردساالري در خانوادهي اصلي نگرش مردان را از دوران کودکي شکل ميدهد و ناخودآگاه بر
تابعيت داشتن از مرد و تقويت روحيهي سازش در زنان نيز تأثير ميگذارد .همچنين زماني که
سابقهي خانوادگي در خانوادهي اصلي بر اساس تفکيک جنسيتي وظايف باشد ،ناخودآگاه نگرش
فرزندان از تقسيم کار خانگي با خانوادههايي که عادت به همکاري و مشارکت در آنها وجود
داشته باشد ،متفاوت است .الهه در خصوص تأثير مردساالري در خانواده همسر ميگويد:
«پدرشوهرم يه کارايي ميکنه که اصالً زنش نميفهمه .اونو اصالً آدم حساب نميکنه يه
جورايي .يه وقتايي بهش ميگم همين رفتاراي شما تو زندگي ما هم اثر داره».
شرایط زمینهای
اين شرايط درواقع بستر و زمينهاي است که در جامعهي مورد مطالعه وجود دارد و راهبردها
شرایط و تایم کاری :اين مقوله نشان ميدهد يکي از عواملي که بر عدم مشارکت مردان در
کارهاي خانه و همچنين پذيرش مسووليت کار خانگي توسط زنان تأثيرگذار است ،شرايط کاري
يا تايم کاري مردان ميباشد که در بسياري موارد مانع يا بهانهاي براي عدم مشارکت تلقي ميگردد؛
حتي در شرايطي که زنان نيز شاغل ميباشند .البته برخي از زنان معتقدند که به دليل زمان بيشتري
که در اختيار دارند اکثريت کارهاي خانه و رسيدگي به فرزندان توسط آنها انجام ميشود و سعي
در درک شرايط کاري همسر خود دارند .همان طور که سعيده نيز در اين خصوص ميگويد:
«باالخره با توجه با اين شرايط که همسرم تايم زيادي سرکاره و وقت کمتري
رو نسبت به من تو خونه ميگذره کارهاي خونه رو بيشتر من انجام ميدم».
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طول مدت ازدواج :اين مقوله نشان ميدهد که طول مدت ازدواج باعث ايجاد تغييراتي در
روابط و نگرش زوجين به جايگاه خود در زندگي مشترک ميشود که در برخي از خانوادهها اين
تغييرات مثبت و در برخي منفي است .بدين صورت که در اوايل ازدواج ،مرد همکاري و مشارکت
بيشتر در انجام کارهاي خانه داشته و زن از سلطهي بيشتري برخوردار بوده است .در مقابل در
برخي از خانوادهها در ابتدا مرد احساس برتري نسبت به زن داشته اما به مرور زمان اين نگرش تا
حدي اصالح و تعديل شده است .همان طور که داوود تجربهي خود را در اين زمينه بيان ميکند:
«اوايل واقعاً احساس ميکردم يه موجود غالبم .کارايي که انجام ميدم خيلي
تاپه توي همون تجربهي زندگي به اين نتيجه رسيدم اونم ميتونه».
اهمیت موضوع :اين مقوله نشاندهندهي اهميت موضوع در تصميمگيري و مردانه يا زنانه-
بودن تصميم ميباشد .درواقع در برخي از خانوادهها اينکه چه کسي تصميمگيرندهي نهايي باشد و
حرف آخر را بزند مشروط به موضوع آن تصميم است که بيشتر مربوط به نقش کدام يک از
زوجين مربوط ميباشد .پروين در اين خصوص بر تأثير مردانه يا زنانهبودن تصميم تأکيد ميکند:
«نميتونم بگم من بيشتر يا او بيشتر در تصميمگيري نقش داريم .بستگي
داره به نوع اون تصميمي که ميخواد گرفته بشه که چقدر مردونه يا زنونه باشه»
تفاوت سنی :اين مقوله نشان ميدهد که اختالف سني که ميان زن و مرد وجود دارد ،در
بسياري موارد عاملي براي ايجاد نابرابري در ميان آنها است .اين مقوله در پژوهش حاضر توسط
مردان مورد مطالعه مطرح گرديد و آنها معتقدند يکي از داليلي که باعث ميشود آنها تصميم-
گيرندهي بهتري باشند و حتي خود زنان نيز تصميمات آنها را بپذيرند ،تفاوت سني آنها است که
تلقي کند .محمد به خوبي نظر خود را در اين زمينه بيان ميکند:
«بيشتر من حرف آخرو ميزنم چون من بزرگترم اونم تقريباً ميپذيره و
احساس ميکنم اونم متوجه شده حرفاي من درستتره خودش ميدونه».
تأثیرپذیری از اطرافیان :اين مقوله نشان دهندهي تأثير همنشينان ،اطرافيان و گروه دوستان
ميباشد .درواقع برخي از زنان معتقدند همسرانشان در موضوعات مختلف مانند انجام کار خانه،
تحت تأثير اطرافيان خود قرار ميگيرند و به طور کلي دوستان و همنشينان مردان ميتوانند تأثيرات
بسياري در طرز فکر و نگرش آنها داشته باشند و اين موضوع حتي ميتواند رويکرد و طرز رفتار
آنها نسبت به زن را تحت تأثير قرار دهد .چنانچه سوگند معتقد است:
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«کالً اين حسو داره که مرد فالنه تهشم به خاطر افراديه که دور و برشن و
تزايي که بهش ميدن».
شرایط مداخلهگر
اين شرايط به عواملي اشاره دارد که خارج از بستر مورد مطالعه ،پديدهي محوري را تحت
تأثير خود قرار داده و اجراي راهبردها و استراتژيها را تسهيل و تسريع کرده يا به عنوان يک مانع،
دچار تأخير مينمايد و در اين پژوهش شامل موارد ذيل ميباشد:
رویکرد برابری جنسیتی :اين مقوله نشان ميدهد که در برخي از خانوادهها ،زوجين نگاهي
برابر و دموکراتيک به زن و مرد دارند و به صورت ذهني تفکيکي قايل نيستند؛ حتي اگر در عمل
در برخي از شاخصها همچنان به تقويت نابرابري در ساختار قدرت دامن ميزنند .اين زوجها به
مردساالري و زن ساالري اعتقادي ندارند و اين نوع از ساختار قدرت در خانواده آنها مصداقي
نداشته و جايگاه برتري براي زن يا مرد تعريف نشده است .پروين در اين خصوص ميگويد:
«من چون نه مردساالري رو قبول دارم نه زنساالري رو و هردوتاشون يه جوري
به خانواده صدمه ميزنه اينه که از اول هردوتامون برابري بوده».
اقتدارگرایی ذهنی و عینی :بر اساس اين مقوله با توجه به ساختار جامعه و نحوهي جامعه-
پذيري افراد که خانواده و مدرسه نيز نقش تأثيرگذاري در آن ايفا ميکنند؛ اين اقتدارگرايي غالباً در
مردان خود را نشان ميدهد و صورت ذهني و عيني خود را بروز داده و بر تلقي و رفتار افراد
نسبت به جايگاه خود در خانواده اثر ميگذارد .اقتدارگرايي ذهني همان نگرش و ذهنيتي است که
عيني ميانجامد .همان طور که محسن ميگويد:
«سعي ميکنم امروزي باشم ولي تهش فکر ميکنم چون مرد خونم من بايد بگم
در نهايت تهش اون حس مردانگيه عمل ميکنه و تهش ممکنه بگم هميني که هست».
کلیشههای زنانگی :اين مقوله نشاندهندهي نيازهايي است که زنان ابراز ميکنند يا مردان
معتقدند که اين نيازها در همسرانشان وجود دارد .به نوعي اين نيازها نشاندهندهي نحوهي جامعه-
پذيري زنان ميباشد که در فرهنگي جنسيتزده شکل گرفته و عمالً در ميان برخي از آنها پذيرفته
شده و خود را وابسته ميدانند .برخي از مردان نيز اين تمايالت و نيازهاي زنانه را دليلي براي عدم
مداخلهي زنان در تصميمگيري و داشتن جايگاهي برابر ذکر ميکنند .الهام اگرچه مسووليت
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بسياري از امورات منزل را به تنهايي به عهده دارد اما ابراز ميدارد که دلش براي زنانگياش تنگ
شده:
«به خدا منم دلم تنگ شده برا زنونگي خودم از خدامه دو تا کلمه با هم حرف
بزنيم مشورت بگيريم دوس دارم که تصميمگيري نهايي با شوهرم باشه ولي نيست».
نابرابری ساختاری جنسیتی :اين مقوله بيانگر نابرابريهايي است که به لحاظ ساختاري ميان
دو جنس وجود دارد و در کليهي نظامهاي جامعه اعم از اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و
حقوقي برقرار ميباشد .بنابر نظر مشارکتکنندگان با توجه به نظام نابرابر حاکم بر جامعه و فرهنگ
مردساالري ،زنان در راستاي مطيعبودن و پذيرش فرهنگ مردساالري جامعهپذير ميشوند.
همچنين با توجه به بقاي نگاه جنسيتي به وظايف زنان و فقدان آگاهي آنها از حقوق خود ،نظام
مردساالري بازتوليد ميگردد .علي به تأثيرات فرهنگ مردساالري و نگاه برتري مرد اشاره ميکند:
«همين طور که فرهنگ مردساالرانه توي مردان هست توي زنان هم عمل ميکنه و
اين حل نميشه مگر اينکه سيستم عوض بشه و قانون بياد به کمک اين نگاه جنسيتي».
تفاوتهای زیستی :اين مقوله نشان ميدهد تفاوتهاي زيستي در پذيرش مسووليتها و
برتري جايگاه زن و مرد در خانواده نقش مهمي ايفا ميکند.درواقع برخي از مشارکتکنندگان
معتقدند که تفاوتهاي زيستي موجود نر و ماده که در ميان حيوانات نيز يافت ميشود ،در کنار
تمايزهاي ساختاري باعث ميشود ناخودآگاه جنسيت ماده ،مسووليتپذيري بيشتري به ويژه در
قبال فرزندان داشته باشد و موجود نر بيشتر به دنبال بقاي ژنوم خود باشد .همان طور که داوود
در اين خصوص ميگويد:
که موجود ماده ،مسووليتپذيرتره با اين که نر فقط ميخواد ژنومشو جا بذاره».
خوارانگاری زنان :اين مقوله نشاندهندهي سرزنشها و تحقيرهاي نشأتگرفته از ساختار
نابرابري جنسيتي است که زنان به خاطر جنسيت و نقشهاي جنسيتي خود تجربه نموده و مورد
تحقير و آزار قرار ميگيرند .همچنين محدوديتهاي متعصبانهاي که مردان براي زنان اعمال
ميکنند نيز از ديگر مصاديق خوارانگاري زنان است و به صورت مشکوکبودن و تعصبات مردانه
براي نحوهي پوشش زن و مخالفت با بيرونرفتن زن ،خود را نشان ميدهد .ناچيزشمردن کار خانه
توسط مردان نيز از ديگر سرکوبهايي است که توسط مردان اعمال ميشود .عاطفه در خصوص
محدوديتهايي که همسرش اعمال ميکند ،ميگويد:
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«آدميه که احساس ميکنم مضنونه مشکوکه .آدمي بود که هيچ جا من
نميتونستم برم هيچ کار نميتونستم بکنم همش مخالفت ميکرد».
بسترهای ارتباطی و تعاملی خانواده :اين مقوله نشان ميدهد تعامالت ،ارتباطات و
گفتوگوي ميان پدر و مادر و والدين و فرزندان نقش مهمي در شکل گيري رويکردهاي
دموکراتيک فرزندان ايفا ميکند .درواقع اين بسترهاي ارتباطي ميتواند فرزندان خانواده را افرادي
گفتوگومحور يا تکگو در تصميمگيري ،نظرخواهي و ارتباط با همسر و فرزندان پرورش دهد.
برخي از مشارکتکنندگان بيان کردند که ميتوانستند در خانوادهي خود به راحتي حرف بزنند و
نظرات خود را بيان کنند و در مقابل برخي معتقدند که مرز ارتباطي بين آنها با والدينشان وجود
داشته است .فرزانه رابطهي خود را با پدرش اين گونه توصيف ميکند:
«يه مرز خيلي کلفتي بينمون بود هيچ وقت احساس نزديکي با هم نداشتيم و
رابطهاي که بخوايم راحت حرفمو بزنيم اصالً همچين چيزي نبوده».
استراتژیها
استراتژيها کنشها يا برهمکنشهاي خاصي است که تحت تأثير شرايط زمينهاي و مداخلهگر
و در پاسخ به پديدهي مرکزي شکل ميگيرد و شامل موارد ذيل ميباشد:
پذیرش اقتدار مردانه :اين مقوله شامل تسليم در برابر اقتدار مرد ،نهادينهسازي قدرت مرد و
پذيرش وضعيت موجود ميباشد .درواقع مشارکتکنندگان ابراز ميدارند که در بسياري موارد خود
زنان در برابر اقتدار مردان تسليم ميشوند و در مقابل آن کوتاه ميآيند .در مرحلهي بعدي زنان
حتي به نهادينهسازي و بازتوليد فرهنگ مردساالري نيز کمک ميکنند .عالوه بر اين برخي از
براي تغيير خود و پذيرش نابرابريها ديگر تالشي براي تغيير آن نداشته باشند که درواقع اين
مرحله با نااميدي از تغيير و پذيرش نظام مردساالرانه حاکم بر جامعه همراه است .حسن از عدم
ابراز نظر همسر خود و پذيرش تصميمات خود ميگويد:
«البته او بيشتر نظرات منو ميپذيره چون خودش نظري نداره .جايگاه باالتري
هم براي من قائله شايد به خاطر اون سيستم مردساالري که توش بزرگ شده».
کنشهای برابری خواهانه :اين مقوله نشاندهندهي اقداماتي است که زنان در راستاي رفع
کاستيهاي موجود و دستيابي به جايگاهي برابر و مردان در راستاي توجه بيشتر به جايگاه زنان
و پذيرش برابري زن و مرد انجام ميدهند .بدين صورت که زنان نه به دنبال دستيابي به زن-
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ساالري بلکه در پي دستيابي به تعادل در قدرت ميباشند و براي تغيير کليشههاي ذهني همسر و
بيان نظرات خود در راستاي دستيابي به جايگاه مطلوب تالش ميکنند .از طرفي برخي از مردان
نيز کنشهايي دموکراتيک از خود نشان ميدهند و با داشتن رويکرد برابري جنسيتي با احترام و
ارزش قايل شدن براي همسر و نظراتش و بيتوجهي به انگهاي ديگران براي حفظ جايگاه همسر
و عدم احساس ناکامي او تالش ميکنند .هرچند ممکن است در زمينههايي ديگر مصاديقي از
نابرابري را از خود بروز دهند .بهروز نيز تجربهي خود در اين خصوص را بيان ميکند:
«شايد بعضي وقتا از طرف بعضي دوستان بگن که چرا انقدر حرف زنتو گوش
ميدي ولي اصالً اين جوري نيست ما سعي کرديم به نقطهي اشتراک برسيم».
تالش برای دستیابی به قدرت :اين مقوله نشاندهندهي واکنشهايي است که افراد و به
ويژه زنان در راستاي تالش براي دستيابي به قدرت انجام ميدهند .درواقع برخي از زنان مورد
مطالعه اشاره داشتند که با همسر خود بر سر جايگاه باالتر و دستيابي به قدرت غالب به رقابت و
دعوا ميپردازند و تالش ميکنند در تصميم نهايي مداخله داشته باشند .بنابراين در شرايطي که
امکان دستيابي به جايگاه برابر با استفاده از روشهاي مسالمتآميز و گفتوگومحور وجود ندارد
سعي دارند بدين طريق جايگاه خود را در خانواده ارتقا دهند که در اکثر موارد به ايجاد تنش ختم
ميگردد .چنانچه فاطمه نيز تجربهي رقابت خود و همسرش را در اوايل ازدواج بر سر قدرت
بدين شکل بيان ميکند:
«يکي از علتاي دعوامونم اوالً همين بود ميخواستيم قدرت غالب باشيم من ميخواستم
بگم من اون ميخواست بگه من و سر اين موضوع خيلي به تنش ميرسيديم».
زنان ميباشد .درواقع اين ابراز نارضايي بيشتر ناشي از بارسنگين مسووليت زنان در انجام کار
خانگي و عدم مشارکت مردان در اين زمينه ميباشد که باعث ميشود برخي از زنان با ابراز
خستگي و ناراحتي ،برخي با اعتراض و برخي با ايجاد تنش و دعوا نسبت به اين فشار و عدم
مشارکت مرد واکنش نشان دهند و نارضايتي خود را اعالم نمايند .يلدا در اين زمينه ميگويد:
«من ميگم خسته شدم يا ميگم حاال ديگه جا ميذارم ميرم ديگه خسته شدم از
اين وضعيت همش تو جونه من باشن همش همه کاريشون با من باشه».
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پیامدها
پيامدهاي ناشي از استراتژيها و راهبردهاي مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر شامل موارد
ذيل ميباشد:
احساس تبعیض جنسیتی :اين مقوله بيانگر اين است که زنان در مقابل نابرابريها و
سرزنشهايي که تجربه ميکنند چه احساس و نگرشي به وضعيت موجود دارند .مشارکتکنندگان
که در اين مقوله زنان را شامل ميشود معتقدند در بسياري موارد مردان محدوديتهايي براي آنها
ايجاد ميکنند و باعث ميشوند آزادي خود را از دست داده ،هيچ زماني براي خود و رسيدگي به
خود نداشته باشند و به طور کلي احساس نابرابري نمايند .بهاره تغيير وضعيت خود در دوران
متأهلي و محدوديتهاي ناشي از آن را اينگونه توصيف ميکند:
«من آدمي بودم که خيلي مستقل بودم سرکارمو ميرفتم مسافرتم برو بيام با
دوستام االن هر چي بش ميگم همش توجيه ميکنه که نميشه کامل اينو از من گرفته».
احساس بیقدرتی :بر اساس اين مقوله مواجهه با توزيع نابرابر قدرت در خانواده باعث
ميشود زنان سرخورده شده و نسبت به خود احساس بيارزشي داشته باشند چراکه مردان با
ناديدهگرفتن آنها باعث ميشوند اعتماد به نفس زنان از بين رفته و احساس قدرتمندي نداشته
باشند .همچنين مشارکتکنندگان اظهار ميدارند که اين وضعيت باعث ميشود از بيان نظرات خود
کنارهگيري نموده و به اجبار با همسر موافقت کنند و ديگر حوصله و تواني براي جنگيدن با او
نداشته باشند .در اين شرايط حتي ممکن است زنان هر گونه تالشي براي بهبود اوضاع را بيفايده
دانسته و به پايان دادن به زندگي مشترک خود نيز فکر کنند .پروين احساس خود در اين زمينه را
«بعضي وقتا احساس ميکنم ازم سو استفاده ميشه مثالً منو بچههام براي غذاي
خوشمره ميخوان منو براي اينکه چيزي بهشون ارائه بشه يا وظايف مادرانه ميخوان».
گفتوگوگریزی :اين مقوله نشان ميدهد که در برخي موارد مشارکتکنندگان به ويژه زنان
مورد مطالعه با توجه به جايگاه خود در خانواده تمايلي به بيان حرفها و نظرات خود ندارند و آن
را بيفايده ميدانند؛ چراکه از واکنش همسر احساس نگراني و ترس دارند و حوصلهي ايجاد بحث
و تنش در اين زمينه را ندارند .از اين رو ترجيح ميدهند تالشي در اين خصوص نداشته باشند و
بيشتر نظرات همسر را مورد پذيرش قرار دهند .عاطفه نيز دليل عدم بيان نظرات خود را ترس از
مخالفت همسر با نظراتش ميگويد:
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«بچهها از من نظر ميپرسن ولي آخر و انتهاش برميگرده به باباشون چون اگر من
يه چيزي رو بگم و بياد بگه نه من بيشتر اذيت ميشم و همون بهتر من حرفي نزنم».
اثرات نامطلوب بر فرزندان :اين مقوله بيانگر نگرانيهايي است که زنان مشارکتکننده از
تأثيرگذاري جو مردساالرانه و غيرتعاملي خانواده بر فرزندانشان دارند و اصالً تمايل ندارند که
فرزندان نيز روابط خانوادگي را با اين جايگاه نابرابر و فقدان ارتباطات مطلوب بياموزند و رويکرد
نابرابر و غيردموکراتيک در آنها ايجاد گردد .همان طور که يلدا در اين زمينه ميگويد« :احساس
ميکنم بعضي وقتا اين حرف نزدن و اين بيتوجهيهاي همسرم باعث ميشه که پسر بزرگم اين
جور چيزي بشه و من اصالً دوس ندارم اين جوري بشه».
شرایط علی
 .1کار خانگي :نابرابري در تقسيم وظايف  .2تصميمگيري:
رويکردهاي ناهمسان  .3مردمحوري در مسايل مالي
 .4اشتغال /استقالل مالي زن  .5ساختار نامتوازن توزيع قدرت
شرایط زمینهای
 .1شرايط و تايم کاري .2طول مدت ازدواج
 .3اهميت موضوع  .4تفاوت سني
.5تأثيرپذيري از اطرافيان

پدیدهی مرکزی

تجربهی نامتوازن مردساالری
همدست

شرایط مداخلهگر
 .1رويکرد برابري جنسيتي .2اقتدارگرايي
ذهني و عيني .3کليشههاي زنانگي.4
نابرابري ساختاري جنسيتي .5تفاوتهاي
زيستي .6خوارانگاري زنان  .7بسترهاي
ارتباطي و تعاملي خانواده

استراتژیها

پیامدها
.1احساس تبعيض جنسيتي  .2احساس بي قدرتي
 .3گفتوگوگريزي  .4اثرات نامطلوب بر فرزندان

مدل شمارهی یک -مدل پارادایمی پژوهش
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 .4ابراز نارضايتي
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر در پي آن بود تا وضعيت ساختار توزيع قدرت در خانواده را با تأکيد بر
چگونگي شکلگيري تعامالت و گفتوگو ميان زوجين مورد بررسي قرار دهد .در اين مسير با
استفاده از نظريهي زمينهاي پس از انجام مصاحبهها و رسيدن به اشباع نظري ،مراحل کدگذاري و
تحليل مقولهها انجام گرفت .سپس يافتهه اي تحقيق در قالب جدول مفاهيم و مدل پارادايمي ارائه
گرديد و به صورت مبسوط تشريح شد .چگونگي مسير و فرآيند را ميتوان در قالب طرحوارهي
نظري مطرح نمود که در آن فلشهاي يک طرفه نشاندهندهي تأثير علي ميباشد .همان طور که در
طرحواره مشخص است يک فضاي عمومي جنسيتزده کل فرآيند حاصل از چگونگي توزيع
ساختار قدرت در خانواده را در برميگيرد که نشان ميدهد هم عوامل و هم پيامدهاي وضعيت
موجود به نوعي تحت تأثير اين جنسيتزدگي ميباشد .درواقع نابرابري ساختاري جنسيتي حاکم
بر جامعه خود باعث ايجاد فرهنگ مردساالري گرديده که با توجه به اينکه فرآيند جامعهپذيري
افراد در اين جامعه و ساختار فرهنگي شکل گرفته است ،هرکدام به نوعي در طي نسلها به توليد
و بازتوليد ساختار جنسيتي دامن زدهاند .يکي از جنبههاي ملموس بروز آن ،کليشههاي جنسيتي و
تقسيم نقشهاي ناشي از آن ميب اشد که با وجود تغيير و تحوالت بسياري که در نهادهاي مختلف
جوامع از جمله نهاد خانواده رخ داده است باز هم با پوششهايي جديد خود را بروز ميدهد.
همين کليشههاي جنسيتي ،تقسيم کار و فاصلههاي ي که در جايگاه و روابط ميان زوجين ايجاد
ميگردد ،خود باعث نابرابري و توزيع نامتوازن ساختار قدرت در خانواده ميباشد .همان طور که
زنجاني زاده اعزازي و همکاران( )3103در عوامل تعيينکنندهي سطح قدرت زنان ،ميزان اعتقاد به
مفروضات جنسيتي ،همهي افراد را تحت تأثير خود قرار ميدهد .از طرفي هابرماس با تأکيد بر
نظام و اجزاي اصلي آن و همچنين پارسونز با تأکيد بر ضرورت تطبيق زنان و مردان با ساختارهاي
نهاديشده به اين ساختارهاي نابرابر جنسيتي و اثرات آن پرداختند.
با توجه به مدل ،نتيجهي اين ساختار همان مردساالري هژمونيک است که اين مفهوم برگرفته
از تقسيمبندي کانل 3از چهار نوع مردانگي ميباشد و مردانگي هژمونيک نشاندهندهي موقعيت
مسلط مردان و انقياد زنان ميباشد .درواقع همان ساختار نابرابري که در گذشته در اکثر جوامع
Connell
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وجود داشته و هنوز اثرات خود را بر انواع ديگر مردساالري بر جاي گذاشته است .به مرور زمان
در پي فرآيند توسعه ،تحوالت صنعتي و جنبشهاي مدافع حقوق زنان و رويکردهاي برابري
جنسيتي تغييراتي در ساختار خانوادهها نيز ايجاد شد و با ايجاد امکانات و فرصتهايي براي
افزايش تحصيالت ،اشتغال و استقالل مالي زنان باعث رشد و ارتقاي جايگاه اجتماعي و خانوادگي
آنها گرديد .چنانچه بخشي پور و همکاران( )3103نشان دادند که با برخورداري زنان از
تحصيالت ،اشتغال ،دارايي و درآمد توزيع قدرت نيز به سمت دموکراتيکشدن حرکت ميکند.
بنابراين با عنايت به اين تغييرات و ارتقاي جايگاه زنان در خانواده ،مردساالري هژمونيک حاکم بر
جامعه نيز به صورت تدريجي آغاز به تغيير کرد و مردساالري همدست به عنوان سنتزي از
تحوالت ايجادشده ،خود را نمايان ساخت که درواقع نشاندهندهي وضعيتي است که در جامعهي
فعلي ما وجود دارد .اين مفهوم نيز از مردانگي همدست در تقسيمبندي کانل برگرفته شده و در
اين نوع از مردساالري نيز اگرچه مردان مانند گذشته اظهار قدرت نميکنند ،اما باز هم نمودهاي
مردمحوري و نابرابري در قدرت را در تصميمگيريها و تقسيم کار خانگي بروز ميدهند و حتي
اگر به صورت کالمي از برابري سخن بگويند در راستاي بازتوليد و تداوم سيستم مردساالري عمل
مينمايند .از طرفي در برخي موارد خود زنان نيز با عاديانگاري مردساالري به بقاي آن دامن
ميزنند و پذيراي آن ميباشند و تالشي در راستاي توزيع متوازن ساختار قدرت انجام نميدهند.
همان طور که نتايج پژوهش حيدري و همکاران( )3100نشان داد که با وجود وضعيت گذار
فرهنگ و هژمون مبتني بر اقتدار مردانه ،باز هم جهتگيري ارزشي سنتي و مدرن همراه با تصميم-
گيري اقتدارگرا و مشورتي با هم در رقابت هستند .در برابر اين نوع از مردساالري که بيانگر
مختلفي صورت ميپذيرد که در مدل با فلشهاي يک طرفه از مردساالري همدست نمايش داده
شده است .درواقع برخي از زنان در مواجهه با اين نوع از مردساالري و تداوم توزيع نامتوازن
قدرت در خانواده ،آن را پذيرفته و از تالش براي دستيابي به قدرت کنارهگيري نموده و از ايجاد
بسترهاي گفتوگو نيز پرهيز ميکنند .از طرف ديگر برخي از زنان با ايجاد نگرش برابري در
خانواده ،بيان نظرات و حرفهاي خود و تالش براي دستيابي به جايگاه مطلوب اجتماعي و
خانوادگي تالش ميکنند تا از اين مرحلهي مردساالري نيز گذر نمايند .در اين زمينه و براي گذار
از وضعيت موجود برخي از مردان نيز با ارزش قايل شدن براي زن و نظراتش و بيتوجهي به
انگهاي اجتماعي تالشهايي در راستاي بهبود جايگاه زنان انجام ميدهند .همان طور که کوک و
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نادسون مارتين( )5663نشان ميدهند که اولويتدادن به مشاغل زنان ،مردان را در جهت تغيير
انتظارات نقشي ،بر عهده گرفتن وظايف خانه و توجه به مشارکت همسران تشويق ميکند .بنابراين
به طور کلي توزيع نامتوازن ساختار قدرت در خانواده تا حد زيادي ناشي از فضاي جنسيتزدهي
حاکم بر جامعه و نابرابريهاي ساختاري جنسيتي ميباشد .اين نابرابري ،خود عاملي براي ايجاد
تعارضات و تنشه ايي در تعامالت اعضاي خانواده و از بين بردن بسترهاي گفتوگو ميان زوجين
ميباشد .درواقع از آنجا که ذات قدرت مبتني بر برتري و منفعتطلبي يکي از طرفين و در مقابل
ذات گفتوگو مبتني بر برابري ميباشد؛ اين تناقض باعث تخريب زمينههاي گفتوگو در خانواده
ميگردد.

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-12-07

مدل شمارهی دو -طرحوارهی نظری پژوهش

 ...............009فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی نهم ،شمارهی ،4بهار 0411

منابع
 .3آزاد ارمکي ،تقي و هاله الجوردي(« )3135هرمنوتيک :بازسازي يا گفتوگو» ،نامهی
علوم اجتماعی ،شمارهي .01-335 :53
 .5اعزازي ،شهال( )3130جامعهشناسی خانواده با تأکید بر نقش ،ساختار و کارکرد
خانواده در دوران معاصر ،تهران :روشنگران و مطالعات زنان.
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«الگوي توزيع قدرت در خانواده و طبقهي اجتماعي زنان متأهل شهر تهران» ،فصلنامهی علمی-
پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال نوزدهم ،شمارهي .0-02 :00
 .0بوهم ،ديويد( )3133دربارهی دیالوگ ،ترجمهي محمدعلي حسين نژاد ،تهران :دفتر
پژوهشهاي فرهنگي.
 .2ترنر ،جاناتان( )3103مفاهیم و کاربردهای جامعهشناسی ،ترجمهي محمد فوالدي و
محمدعزيز بختياري ،تهران :موسسهي آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
 .0حسينائي ،علي و محمد کاوياني(« )3103پيشبيني طالق عاطفي بر اساس سبکهاي
تصميميگيري و ساختار قدرت در خانواده در زنان شاغل» ،مطالعات زن و خانواده-323 :)1(0 ،
.350
 .0حکمت نيا ،مطهره و ثمينه بهادري جهرمي(« )3102بررسي نظريهي مبادلهي نقش آن در
روابط دروني خانواده» ،فصلنامهی مطالعات علوم اجتماعی.320-300 :)1(1 ،
 .3حيدري ،آرمان؛ مرادي ،رامين؛ کناري ،حکيمه(« )3100بررسي رابطهي انواع جهت-
دوگنبدان)» ،جامعهشناسی نهادهای اجتماعی.321-332 :)30(0 ،
 .0خاکپور ،ايمان؛ نظري ،علي محمد و کيانوش زهراکار(« )3101نقش ابعاد ساختار قدرت
خانواده در سازگاري زناشويي» ،فصلنامهی فرهنگی -تربیتی زنان و خانواده ،سال  ،0شمارهي
.0-50 :16
 .36خانيکي ،هادي(« )3131گفتوگو؛ از مفهوم زباني تا معناي جهاني» ،مجلهی جامعه-
شناسی ایران ،دورهي .06-331 :2
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 .01راديو گفتوگو(« )3100چرا با يکديگر حرف نميزنيم؟» ،برنامهي ترنج ،لينک گزارش:
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