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چكيده
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي رابطه بين پذيرش تمايز موقعيتت جنستي و نتابرابري قتدر
پژوهش ،نرريا

تفاو

در بتين دتانوادههاستت .چتارچو

جنسي ،نابرابري جنسي و ستمگري جنسي است .روش تحقيق پيمايش ،جامعه آمتاري زنتاش شتهر دترمآبتاد ،ججتم

نمونه صد نفر از زناش و مرداش درمآبادي شيوه نمونهگيري تصادفي نراممند و روش گردآوري اطالعا
يافتههاي تحقيق نشاش ميدهد كه نابرابري قدر

پرسشنامه و مصتاجهه استت .نتتاي و

در بين دانوادههاي درمآبادي وجود دارد و زناش تحت سلطه مرداش قرار دارنتد بته گونتهاي

كه زناش اين نابرابري را همساش و تقريهاً مانند مرداش پذيرا هستند و تنها بين متغير تحصيال  ،با نابرابري قدر
دارد و ديگر متغيرهاي سن ،شغل و مد

زندگي مشترك ،هيچ يك بر سادتار قدر

كليد واژهها :موقعيت جنسي ،نابرابري قدر  ،دانواده ،ستمگري جنسي ،تفاو
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مرداش ،تحقيق جاضر انجام شده است.

بيان مسأله
هر زماني كه ارتهاطي بين دو كنشگر و بيش از آش پديد آمتده،
دارج از دو جالت تضاد يا توافق نهوده است .درشترايطي كته

پيشينه تحقيقات خارجي

انترار ميرود ارتهاط تداوم يابد ،عموماً هرچنتد كوتتاه متد ،

شايد از نخستين و مهمترين پتژوهشهتا در بتا

قتدر

در

پديد ميآيتد.

دانواده ،بتواش تحقيق مشهور انگلس با عنواش "منشأ دتانواده :

تاريخ بشري از ابتتداي شتكلگيتري ارتهتاط بتين دو موجتود

مالكيت دصوصي و دولت " را نام برد .انگلس معتقتد استت

انساني تاكنوش ،نمايتانگر ايتن امتر استت .دتانواده بته عنتواش

و بترده و بتين

تضاد و كشمكشهايي بر سر دستيابي به قدر

صنعتي شدش با تقسيم كار اجتماعي بين اربا

پايهايترين نهاد اجتماعي نيز از اين وضعيت بته دور نهتوده و

صتتنايع وكشتتاورزي ،باع ت

همواره در اكثر دانوادهها  -چه مدرش و چه سنتي  -كشمكش

دانواده تك همسري گرديد و مرد با به دستت آوردش برتتري

و نابرابري آش هرچند دفيف وجود داشته كه در اكثتر

بالفعل در دانه ،واپسين سد در برابر دودكامگي دود را درهم

قدر

موارد به نفع مرداش به تعادل رسيده و پايههاي قدر
مردساالري شكل و تحكتيم يافتته استت .براستا
صور

مردانه و

محكم تر از جوامع مدرش و يا درجتال گتذر استت هتر چنتد
ممكن است با تغيير شرايط اجتماعي درجا
تحوال

آش تغيير يابد.

ادير و گذار كشور ايراش از جامعه سنتي به جديتد

و دصوصاً شكلگيري انقال

شكست (انگلس.)4986 ،

مطالعتا

گرفته بسياري ،اقتدار مردانته در جوامتع ستنتي بستي

 57و دوراش اصتالجا

باعت

گتتذار بتته مالكيتتت دصوصتتي و

پتتس از متتاركس و انگلتتس تحقيقتتا
دصوص صور

زيتتادي در ايتتن

گرفت .محققاش معاصر روابط بين دانواده و

همسراش را بيشتر مورد مداقه قرار دادهاند و همزمتاش بتا رشتد
جنهشهاي فمنيستي ،تأكيد بر و توجه به موقعيت متورد ستتم
زناش در دانواده بيشتر مورد بح
مطالعا

و موشكافي بوده استت .در

ادير "آربر" نشاش داد كه نابرابري اقتصادي بين زش و

تغيير و تحول در سادتار دانوادهها در طي نستلهتاي قهتل و

مرد ديلي ديرپاست وجتي هنگتاميكته زوجتين هتر دو تمتام

گرديده و ارزشهتا و هنجارهتاي دتانوادگي و

وقت كار ميكنند ،فقط كمتر از يك پتنجم ( 45درصتد) زنتاش

اساسي يافتته

درآمدي بيشتر از همسرانشاش دارند و اكثتر آنهتا ( 57درصتد)

استتت .از آنجتتا كتته دتتانواده كتتانونيتتترين و متتؤثرترين نهتتاد

درآمدي كمتر از شوهرانشاش دارنتد (آربتر" .)411 :4333 ،پايتل"

آش و

كيفي دويش نشاش داد كه به طور كلي مترداش

بعد از انقال

زناشويي و دصوصاً روابط بين زوجين تحوال

اجتماعي است ،بررسي و شنادت هرچه بيشتر تغييترا

نيز درتحقيقا

عوامل مؤثر برآش ،گامي مؤثر در بههود نا بسامانيهاي اجتماعي

قدر

و برقراري نرم اجتماعي است.

شاغل هستند ،تمايل ابراز قتدر

نابرابري قدر

در دانواده را ميتواش با توجه به دو بعتد

نرري و بعد عملي (سنجش تجربي نابرابري قتدر ) ،مطالعته
نمود .در اينجا سؤال اساسي ايتن استت :چته عتواملي باعت
نابرابري قدر

در سادتار دانواده شده است؟

در اين راستا ،به منرور مقايسه نابرابري قتدر

بيشتري در تصميمگيريها دارند و تنها زمانيكته زنتاش
درآنهتا پديتد متيآيتد و در

مورد زناش تمام وقت شاغل ،اين قتدر

بيشتتر از زنتاش نيمته

وقتتت شتتاغل استتت (پايتتل .)31 : 4331 ،در مطالعتتا
مشاهده شد تفاو

در قدر

ميتواند به تفاو

كتتانتيلوش

در هزينههاي

پولي و شخصي و معيارهاي زنتدگي منتقتل و قتدر

مترداش

در بتين

بيشتر ابقا شود به گونهايكه مرداش تمايتل دارنتد هزينتههتاي

گروههاي سني باالي  15سال و زير  95سال در شهر درمآبتاد

شخصي بيشتري نسهت به زناش داشته باشتند و اگتر كستي بته

در بتين زنتاش و

علت كمهود پول دچار اضطرار اقتصادي شود ،به اجتمال زيتاد

مرداش و همچنين ،مطالعه عوامتل فتردي و دتانوادگي ،نريتر:

آش زش دواهد بود تا مترد .همچنتين ،زنتاش نستهت بته مترداش

شغل و  ...پذيرش تمتايز جنستي در بتين زنتاش و

فراغت يا فعاليت تفريحي كمتري دارند ،نته بته دتاطر

و مقايسه عوامل مؤثر بر پذيرش ايتن قتدر
تحصيال

اوقا

بررسي پذيرش تمايز موقعيت جنسي بر نابرابري قدر

انتخا  ،بلكه به علت اينكه اجستا
كافي ندارند

در دانواده (نمونه شهر درمآباد)

متيكننتد پتول و وقتت
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سادتار توزيع قدر

سهم در توضيح تغييرا

جامعهپذيري و شكلگيري تصورا

(كالينتوش.)297:2115 ،

لورا مك كلوسكي و همكارانش در تحقيقاتشاش مشتاهده

ارتهاط با نقش فرماندهي

در دانواده ،بته

هريك از زش و شوهر در

فرمتانهري برمتيگتردد .همچنتين،

كردند كه سه عامل تحصيال  ،قانوني بتودش ازدواج و ميتزاش

اشتغال و افزايش سواد زناش موجب تعديل هرم قدر

باروري ،در ايجاد نابرابري جنسي در پيماش زناشتويي مؤثرنتد.

شده است

زناش تحصيل كرده شانس بيشتري در انتختا

مترداش

(مهدوي. )64 :4982 ،

همستر و بتا او

در مطالعه دانوادههاي ساكن كرمتاش نتتاي نشتاش داد كته

ماندش و دشونت كمتر از جد معمول همسر را دارنتد .ازدواج

دانوادگي ،به نفع شوهر است و ميتاش ستادتار

سادتار قدر

قانوني و تك همسري به طور بالقوه شكاف جنسيتي را كاهش

قدر

ميدهد .در مورد قابليت باروري ديده ميشتود زنتاش هتم بته

شنادت آنهتا از توانتاييهتاي زنتاش و مترداش ،بردتي عوامتل

داطر عدم باروري و هم داشتتن بتيش از دو فرزنتد سترزنش

زمينهاي ديگر ،رابطهاي معنادار وجود دارد (گروستي.)46 :4987 ،

ميشوند و بايد آزار بيشتري را تحمل كنند

(كلوسكي.)2115 ،

هيل در مطالعاتي كه در سه نسل از دانواده (پسر ،پتدر و
پدر بزرگ) داشته ،به اين نتيجه رسيده است كه تغيير در رشد
و توسعه اقتصادي موجب دگرگوني ارزشها ،عرف و عتادا
دانوادگي ميشود

در پژوهش ساروداني ( )35 :4981كه با عنواش "زش ،قدر
دانواده پژوهشي در جايگاه زش در هرم قتدر

و

در دتانواده "

نتاي به دست آمده به ادتصتار گويتاي آش استت كته روابتط
قدر

يا افزايش پيچيدگي جامعه از سيطره قتدر

جستماني

بيروش آمده و متغيرهاي نويني چوش جايگتاه فترد در مناصتب

(مهدوي 96 : 4982 ،ميشل.)426: 4951 ،

برجس و والين در بررسيهاي مربوط به انتخا

در دانواده و ميزاش دسترسي زناش به منابع ،نوع باورها،

همستر،

اجتماعي اهميت يافته است .يافتههاي پژوهش نرريته مهنتايي

به پن عامل به عنواش عواملي كه اصوالً تعيينكنندهانتد ،اشتاره

متتژده كيتتاني و ديگتتراش ( )475 :4983بتتا عنتتواش "مطالعتته

دارند4 :ت همجواري 2ت تصويري از همسر آرماني (ايتده آل)

چگونگي توزيع قتدر

در دتانواده" بيتانگر ايتن استت كته

9ت تصويري از والدين و زناشويي آنها 1ت همساش همسري يا

شرايط علي ،هنجارهاي فرهنگتي و انحصتار منتابع متالي ،بته

گرايش بته گتزينش كستي كته همگتوش باشتد 5تت نيازهتاي

ايجاد پديده نابرابري قدر

منجر شتده استت .پديتده اصتلي

شخصيت (شهابي.)52 :4972 ،

نابرابري قدر  ،تحتت شترايط مدادلتهگتر آگتاهي ،نگترش،
دواست زناش ،نوع ارتهاطا

عاد  ،نوع شغل و ديگتراش ،بته

توسعه دو استراتژي اصلي :الف) شتيوه اعمتال قتدر

پيشينه تحقيقات داخلي
در كشور ايراش ديده شدهاستت عتواملي نريتر :متد

ازدواج،

و

)

چگونگي تقسيم كار دانگي منجر شد .شيوه اعمتال قتدر

و

درآمد ماهانه دانوار ،فاصتله ستني زوجتين ،رضتايت كلتي از

چگونگي تقسيم كتار دتانگي ،راههتردهتايي بتوده استت كته

زندگي زناشويي ،تقديرگرايي ،ميزاش همكتاري مترد در دانته،

شتركتكننتدگاش ،قتدر

در دتانواده را كنتترل متيكردنتتد و

آگاهي زوجين از جقوق يكديگر ،منتابع اطالعتاتي زوجتين و

پيامدهاي اين راههردها ،عرصههتاي متفتاو

نحوه تربيت فرزنداش ،بر نگرش نستهت بته همستاش همستري

مرداش ،مشاركت زناش و تهعيت براي زناش بوده است .همچنين،

اثرگذارنتتد (ايمتتاش .)16 :4981 ،مهتتدوي نيتتز نشتتاش داده استتت

نتاي پژوهش توسلي و مديري ( )77 :4983با عنواش «بررسي

عواملي نرير :تصور اقتدارگراي شوهر نسهت به همسر ،تصور

جامعه شنادتي تأثير پايگاه اقتصادي -اجتماعي زوجين بر هرم

همستر

در دانواده» نشاش ميدهد هر چه تحصيال  ،درآمتد و

زش از نقش فرمانهرانه دود ،مشتاركت زش در انتختا
دود و سطح تحصيال

زناش ،نقتش بستيار مهمتي را در كتم

وكيف سادت دموكراتيك دانواده بتر عهتده دارنتد .بيشتترين

قدر

شغل فرد باالتر باشد ،در دانواده از قدر

قتدر

زنتاش و

بيشتري بردتوردار

است و در دانواده مرداني كه از پايگاه اقتصتادي

اجتمتاعي
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پاييني بردوردارند ،به هماش نسهت قدر
هم كه قدر

كمتري دارند زناني

پاييني در دانواده دارنتد ،از پايگتاه اقتصتادي

اجتماعي (تحصيال  ،شغل و درآمد) پاييني بردوردارنتد .بته
طور معنيداري هر چه پايگاه اقتصادي
رود ،قدر

كنترلي را اعمال كنند .اين محدوديتها وقتي آشكار متيشتود
كه اكثريت ممكن است تشكيل شود و وسيله كنترل را وارونته
كند .اكثريت سازماش يافته ،مقتدرترين قتدر

اجتمتاعي روي

اجتمتاعي مترد بتاال

زمين است .دو گروه كه از نرر تعداد با يكتديگر برابرنتد (يتا

زش در دانواده كاهش متييابتد و يتا بته عهتارتي

تقريهاً برابرند) و تشكيال

يكساني دارند،آش كه دسترستي بته

بته نفتع

منابع بيشتري دارد ،قتدر

برتتري دواهتد داشتت

پايگاه اقتصادي -اجتماعي مرد باع

ميشود قتدر

(روزنهترگ،

 .)474-471: 4978در كنار قدر  ،مفهوم «سلطه» 4عهار

مرد افزايش يابد.

استت

از فرصتي كه بتواش به مدد آش گتروه مفروضتي از افتراد را بته
اطاعت از فرماني با محتواي معين وادار كرد (ماكس وبتر.)4967 ،

مباني نظري
از مهمترين مفاهيم كليدي در ارتهاط زناشويي ،مفاهيم قتدر
و اقتدار و مردساالري است .به نرر ماكس وبر ،قدر

عهار

قدر

مفهومي جامعهشنادتي و سلطه مفهتومي رواششتنادتي

است .كانوش قدر

در گروه قرار دارد و دود را در روابط بين

است از اجتمتال ايتن كته يتك كنشتگر در دروش شتهكهاي از

گروهي نشاش ميدهد .قدر

روابط اجتماعي ،در موقعيتي قرار گيرد كه بتواند ارادة دتود را

انستاش در ستتازماشهتاي رستتمي اشتتغال متيكنتتد و ستتلطه در

با وجود مقاومت [ديگتراش] پتيش بهترد (روزنهترگ.)461:4978 ،

نقشهايي كه انساش در سازماشهاي غيررستمي ايفتا متيكنتد،

توانايي بالقوهاي است در مستولي شدش در يك فعاليت

كاركرد سازماندهي انجمنها يتا كتاركرد

قدر

ظاهر ميشود .قدر

در پايگاههايي ديده ميشتود كته

اجتماعي براي آزادي نسهي در فكر و عمل (واتتس.)51 : 4334 ،

سادتار آرايش و به هم پيوستگي گروهها و نيز ستادتار دتود

آشكار) است ،كه ممكن استت

جامعه است ،اما سلطه كاركرد شخصيت يا دلق و دوستت و

در يك وضعيت اجتماعي به كار برده شود و هنگتامي كته بته

يك ويژگي شخصي به شمار ميآيد .افراد سلطهجو نقشهايي

نته زور

ايفتا متيكننتد و افتراد مطيتع در

قدر

نشاشدهندة زور (قدر

كار برده ميشود ،موجب اقتدار ميگردد .پس قتدر

(روزنهترگ:4978 ،

گروههاي با قدر  .بعضي گروهها ،بتهويتژه نتوع سياستي آش

پنهاش ،معموالً بر پايه اعمتال

قدرتي افراطي دارند ،زيرا آدمهاي بسيار مطيعي هستند كه بته

آشكار جاصل ميشود .ميتواش گفت يك فرد يا گتروه

راجتي ميپذيرند به اين گتروههتا بييوندنتد و يتا فروتنانته بتا

است و نه اقتتدار ،بلكته تركيهتي از آنهاستت
 .)465-461تصور در مورد قدر
قدر

بر كسي قدر
قدر
بودش و قدر
قدر

را در گروههتاي بتيقتدر

دارد كه قهالً اعمال قدر

به صور

او را ديده باشد.

تملك و داشتن ،قدر

دانستن ،قدر

عمل كردش ،به شكلهتاي فتردي يتا جمعتي و

دادش ،گرفتن و مسترد كردش (دوبلن )4975 ،وجود دارد.

هنجارهايي كه به گروه تحميل شده ،همنوا ميشوند

(روزنهترگ،

 .)479: 4978سلطه فقط به وجود واقعي فردي بستگي دارد كته
با موفقيت فرماشهايي را به ديگري صادر ميكنتد و لزومتاً بته
مفهوم وجود كاركناش اداري يا گروه صنفي نيست

(متاكس وبتر،

داراي سه منشأ استت )4 :شتمار افتراد  )2ستازه

 .)4967سرپرست يك دتانواده بتدوش داشتتن كاركنتاش اداري،

اجتماعي  )9منابع قتدر  .گروهتي كته عتدة بيشتتري دارد،

سلطه دود را اعمال ميكند (هماش) و پدرساالري مهمترين نوع

مي تواند گروهتي را كته عتدة آش كمتتر استت ،كنتترل كنتد و

سلطه است كه مشروعيت آش بتر مهنتاي ستنتهتا قترار دارد.

پذيرش آنها را بته دستت آورد .يتك اكثريتت ستازماش يافتته

منرور از پدرساالري گرايي ،اقتدار پدر ،شتوهر و مترد ارشتد

متتيتوانتتد اكثريتتت ستتازماش نيافتتتهاي را كنتتترل كنتتد ،امتتا

دانه در دانوار و شتهكه دويشتاوندي استت .ويژگتي اقتتدار

را دارنتد ،در وراي

پدرساالري و اقتدار موروثي كه نوعي پدرساالري استت ،ايتن

آنها آش قدر محدوديت هستت كته نمتيتواننتد چنتين

1

قدر

اكثريتهايي كه باقيمانتدههتايي از قتدر
قدر

domination
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است كه از نرام هنجارهاي سرپيچي ناپذيري است كه مقد

شيوههايي چند از طريق آموزش ،ثرو  ،سن وجنس و يتا بتا

شمرده ميشود و تخلف از اين هنجارها گناه مذههي يا جتادو

موقعيت روجي داص يا توانايي جسمي بهدستتآيتد

بتيقيتد و شترط

به شمار ميآيد .در كنار اين نرام ،ادتيتارا

(استييزر،

.)55: 2115

مالكاش هم شهيه نرام پدرساالري است .در اين قلمرو مالكيت

دانواده به علت ويژگيهاي داص دتويش ،از يتكستو

«شخصتي» داوري متيكنتد ،نته بتر مهنتاي

كانونيترين نهاد نرام اجتماعي و از سوي ديگر ،پايه و مهنتاي

بر مهناي مناستها

مناسهت «كاركردي» .به اين ترتيب ،اقتدار سنتگرايي هم غيتر

سلسله مراتب پايگاهي و قدر

عقالني است (هماش) ،اما اقتدار قدرتي است كه افراد يك گروه

اجتماعي است واجدي كته بتيهتيچ شتهههاي از فراگيرتترين

يا جامعه آش را به رسميت شتنادتهانتد (دوبلتن .)4975 ،قتدر

واجدهاي اجتماعي است ،زيرا تقريهاً همه اعضاي جامعه را در

(چه دودكامه و چه استهداد راي) بدوش اقتدار غير قابل تصور
است .برعكس ،وجود اقتدار بدوش قدر

بر ميگيرد و در آش مناسها

است .دانواده واجد جستا

دوني واقعي يتا استناد يافتته بته

امري ممكن استت.

چشم ميدورد .دانواده معموالً داراي نتوعي اشتتراك مكتاني

و جهتت دادش بته آش،

است هر چند همواره چنين نيست و همتين نيتز وجته تمتايز

تنها يكي از موارد كاربرد اقتدار است (هماش) .اقتدار مشروع بتر

مفتتاهيم دتتانواده و دتتانوار استتت و كاركردهتتاي گونتتاگوش

دو نتتوع استتت  :قتترارداد و جقتتوق  .بتته عقيتتده متتاكس وبتتر،

شخصي ،جسماني ،اقتصتادي ،تربيتتي و  ...را بته عهتده دارد.

مشروعيت اقتدار از راههاي زير تضمين ميشود:

بدين ترتيب ،دانواده واجدي است اجتماعي با ابعاد گونتاگوش

در واقع ،مشروعيت بخشيدش به قدر

زيستي ،اقتصادي ،جقوقي ،رواني و جامعهشنادتي.

 -4مهناي كامالً ذهني:
) ممكن استت

دانواده نهتادي اجتمتاعي استت ،چتوش هماننتد آينتهاي

الف) تسليم عاطفي يا انفعالي محض باشد

از اعتقتتاد عقالنتتي بتته اعتهتتار مطلتتب اقتتتدار بتته مثابتته تجلتتي

عناصر اصلي جامعه را در دود دارد و انعكاسي از نابسامانيها

ارزشهاي غتايي و تعهتدآفرين ادالقتي -زيهتايي شتنادتي و

و نابرابريهاي اجتماعي است .گذشته از اين ،دانواده از اهتم

غيره -نشأ

گيرد ج) ميتواند از گرايشهاي 4مذههي نشأ

عوامل مؤثر بر جامعه است و هرگز هيچ جامعهاي نمتيتوانتد

يابد يعني بر مهناي اين اعتقاد هدايت شود كه رستگاري منوط

به سالمت ،برابري و آزادي برسد ،مگر آنكه از دتانوادههتايي

به اطاعت از اقتدار است.

سالم بردوردار باشتد .بتا توجته بته ابعتاد گونتاگوش دتانواده

 -2مشروعيت اقتدار ممكن است به وسيله نفع شخصي يعني

اهميت آش و شترايط داصتش در جوامتع مختلتف ،متيتتواش
پذيرفت كه انواع و صتور گونتاگوش يابتد .بتر استا

انترار داشتن پيامدهاي داص تضمين شود (ماكس وبر.)4967 ،
به نرتر پارستونز و نويستندگاني چتوش ديويتد ايستتوش،
آمو

هاولي و رابتر

لينتد ،قتدر

در درجتل اول ،امكتاني

قدر

روابتط

والدين ،ميتواش دو شكل عمده پدرساالر و مادرستاالر

را مشاهده نمود:

است كه به يك نرام اجتماعي توانايي ميدهد تا براي رستيدش

 -4دانواده پدرساالر :دانواده و جامعهاي كه در آش يتك

به هدف ،وظايفش را بهتر انجام دهد .يك نرام هر چه بيشتتر

مرد جكومت ميكند .بدينساش ،پدرسري نه تنها جاكميت مرد

داشته باشد ،بهتتر متيتوانتد منتابع را در جهتت منتافع

در دانه ،بلكه جكومت مرداش در جامعه را نيز ميستازد و نته

جمعتتي بتته جركتتت درآورد (روزنهتترگ .)486: 4978 ،در نرتتام

تنها داراي ابعاد سياسي ،نرامي و تربيتي است ،بلكه بر انتقتال

تقريهتاً بتا سلستله مراتتب

ميراث و اقتتدار مترداش بتر امتوال نيتز نرتر دارد .از ايتن رو،

پايگاهي متناظر است .پايگاه به موقعيت فرد در سادتار روابط

فرهنگ و بستر بينالمللي چنين تعريفي از آش ارائته متيدهتد:

اجتماعي نسهت به ديگر افراد اشتاره دارد و ممكتن استت بتا

«پدرستتري نتته تنهتتا مردستتاالري استتت و برتتتري جستتمي و

1

اجتماعي مرداش را در جامعه ابتدايي ميرساند ،بلكه پدر نسهي

قدر

اجتماعي سلستله مراتتب قتدر

attitues

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931
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ميآورد ،زيرا بخصوص در جالتت اشتتغال

را نيز شامل متيشتود ».بتا ايتن تعريتف ،پدرستري بتا ابعتاد

زندگي به جسا

گوناگونش تنها رياست پدر در دانه نيست ،بلكه برتري مرداش

زش ،او جالت بيانگر را از دست داده ،به رقيتب شتغلي شتوهر

بر زناش و به طور كلي ،تفويض اقتدار در دانه از هر جهت بته

دود تهديل ميشود و رقابت زش و شتوهر بتا يكتديگر ستهب

رئيس مرد است چه پدر و چه پدر بزرگ.

ناهماهنگي و نابساماني دانواده ميشود (اعزازي .)4983 ،با آنكه

 -2دتتانواده متتادر ستتاالر :در برابتتر دتتانواده پدرستتاالر،

در مدينه فاضله دانواده ،آرامش برمهناي تقسيم وظايف تصور

دتتانوادهاي استتت كتته در آش زش اهميتتت بيشتتتري متتييابتتد،

ميشود ،اما در عمتل محتيط دتانواده در اغلتب متوارد محتل

مهم را اتخاذ ميكند و در امور سياستي مربتوط بته

تصميما

دانه نررش صائب شنادته ميشود .

كشمكش و نابرابري است .مرداش در پي دستتيابي بته قتدر
براي به فرمتاش درآوردش زنتاش و فرزنتداش و تثهيتت نتابرابري

جامعهشناساني مانند شلسكي -متتأثر از شترايط بحرانتي

هستند و تقسيم و تفكيك وظتايف ،بهتترين تقويتتكننتده آش

پس از جنگ جهتاني دوم  -ستعي كردنتد شتكل مطلتوبي از

است .در واقع ،نابرابري يكي از جلوههتاي تفكيتك اجتمتاعي

دانواده دوراش دود را ترسيم كنند و دانواده را به عنواش تنهتا

است .

"باقيمانده ثها

اجتماعي"در نرر گرفتته ،در تقويتت و جفت

نخستين نتابرابريهتا در جيطته جستماني بتود و ستيس

اين نهاد كوشش كردند .شلسكي سلطه طهيعتي مترد بتر ستاير

نابرابري جنسي بر همتين پايته نضت و گستترش پيتدا كترد.

اعضاي دانواده را به عنواش ضامن جف كاركردهتاي دتانواده

نابرابريهاي نخستين ،بين شخصي بود .سيس نتابرابريهتايي

ميداند و بر دانهداري زش نيز تأكيتد دارد ،زيترا تنهتا در ايتن

كه در سطح دانواده و گروه قابل تعريف است ،بترآش افتزوده

جالت كارايي منحصر به فرد دانواده كه سهب تربيت فرزنتداش

شد (زاهدي .)4986 ،شتالوده نتابرابريهتا ،نتابرابري در قتدر

در محيطتتي سرشتتار از اعتمتتاد و مراقهتتت متتيشتتود ،تضتتمين

است .در جوامع انساني ،قدر

ميگردد .از ديد شلستكي ايتن مجموعته يعنتي پتدر نتاشآور

بتته طتتور اجتمتتاعي بتته واستتطه استتتقرار ارزشهتتاي مطلتتو

قدرتمند و مادر مسؤول فرزنداش را براي جف ثها

براي مشروعيت يافتن دود را

اجتمتاعي

گروههاي جاكم و همچنتين ،آزادي ستتيزي از طريتق انستداد

بايد به هر قيمتي جف كرد .او جتتي بتا آگتاه كتردش زنتاش از

اجتماعي تعريف و تصديق ميكند (هماش) .بنتابراين ،داستتگاه

روابط زندگي و آنچه ميتواند آنها را به تأمتل و تفكتر وادارد،

قدر

نيز منشأ همته

مخالف است .پارسونز نيز با توجه به الگوي نقشها ،دو نقش

تفاو هاي كميتپذير ديگر.

متفاو

نرام ارزشگذاري جامعه است و قدر

را در دانواده مطرح متيكنتد .از نرتر او ،مترد نقتش

دانواده به عنواش محل ارتهاط دو نفر و بيشتر ،منهع ايجتاد

ابزاري و زش نقتش بيتانگر دارد .نقتش ابتزاري بيشتتر شتامل

است .گيتدنز عقيتده دارد جنستيت يكتي از

جاال

مردانه و نقش بيانگر شتامل جتاال

اعتقاد او ،اين تقسيم نقتش باعت

نابرابري و قدر

زنانته استت .بته

مهمترين زمينههاي نتابرابري استت و هتيچ جامعتهاي وجتود

دتانوادگي

ندارد كه در آش مرداش در بعضي جنهههتاي زنتدگي اجتمتاعي،

جفت وجتد

ميشود ،زيرا نقش مرد ،دادش پايگتاه اجتمتاعي بته دتانواده از
طريق شغل و جف امنيت وآسايش دتانواده از طريتق درآمتد

ثرو  ،منزلت و نفوذي بيشتر از زناش نداشته باشند (هماش).
در نرريا

فمنيستي ،سه منشتأ عمتده بتراي نتابرابري و

شغلي است و نقش زش ايجاد روابط عاطفي در دروش دتانواده

مورد ستم قرار گرفتن زناش عنواش متيشتود :تفتاو

جنستي،

و جف روابط عاطفي ضروري براي اعضاي دانواده است كته

تفاو

جنستي

از مشكال

گوناگوش جامعه رن ميبرند .پارسونز اين تقستيم

نابرابري جنسي و ستمگري جنسي .در ادبيا
تأكيد بر مضاميني ،از قهيل :تفتاو

زنتدگي روجتي و درونتي

دانوادگي ميدانتد و

زناش ،ارزشهتا و منتافع بنيتادي ،شتيوه داوريهتاي ارزشتي،

تدادل هر نوع نقش ديگتر را ستهب بته هتم دتوردش تعتادل

سادت انگيتزههتاي دستتاوردي ،دالقيتت ادبتي وتفتننهتاي

نقش را بهترين شكل براي جف وجد
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جنستتي ،روابتتط عتتاطفي و...استتت و در نتتابرابري جنستتي،

بورژوازي جاف آزادي و اقتدار است (پوستتر )4378 ،كته الهتته

موقعيتتتهتتاي نتتابرابر زنتتاش در مقايستته بتتا متترداش و ستتازماش

بيشتر مرد و طهعاً نابرابري بيشتر در روابط

اجتمتتاعي متمايزستتاز متتدنرر هستتتند .در نرريتتا

همين امر به قدر

ستتتمگري

زناشويي و دانواده منجر ميگردد ،زيرا آزادي و اقتدار بتا هتم

جنسي نيتز موقعيتت زنتاش ،پيامتد مستتقيم رابطته زش و مترد

ناسازگارند .فقداش آزادي كه محصتول اعمتال قتدر

استت،

انگاشته ميشود كه درآش رابطه ،مرداش منافعي عينتي و بنيتادي

بيش از هر چيز موجب تثهيت و تعميق نتابرابريهتا متيشتود

در انقياد زنتاش دارنتد (ريتتزر .)4971 ،بته لحتار رواششتنادتي،

نيز هم عقيده با هوركهتايمر ،دتانواده

هرچه اعضاي دانواده ستمگري  ،نابرابري و تفاو
بيشتر پذيرا باشند ،نابرابري قدر

(زاهدي .)4986 ،ماركو

جنسي را

بدوش پدر را مجموعه افراد بدوش اقتدار ميداند و بياش ميكنتد

وستمگريهتاي بيشتتري را

تنها در دانواده مرد ساالر شخص متيتوانتد شتخص واقعتي
باشد

نيز پذيرا دواهند بود.
ماركس و انگلس دانواده را نخستين سادتماش اجتمتاعي

(پوستر.)4378 ،

قدر

مرد در دانواده مردساالر ميتواند ناشي از عواملي

ميدانند كه سادتار طهقاتي و نابرابري در آش شكل گرفت .آنها

چند باشد .جي .فرانس و برتراش راوش شش پايه قتدر

دانواده بورژوازي را پايه ريز دتانواده تتك همستري كنتوني

دانواده و به نوعي مردساالري ونابرابري عنواش نموده است :

ميدانند .دانواده تك همسري بتر استا

سترمايه و مالكيتت

است و شكل توسعه يافته اين دانواده فقط در مياش بورژوازي

 -4قتدر

بتراي

مشتروع 4كته بتا سيستتم اعتقتادي دروش دتتانواده

تصديق ميشود

دتانواده در

 -2قدر

اطالعاتي 2كه اسا

مياش پرولتاريا و فاجشگي عمومي متييابتد (پوستتر .)4378 ،بته

در دستر

يا شنادته شده براي ديگراش در دانواده نيست

اعتقاد انگلس ،در تاريخ تك همسري به هيچ روي بته عنتواش

 -9قتتدر

وجود دارد .اين موقعيت مكملهايش را در غيا

آش بر دانشي داص استت كته

9

ارجتتاعي براستتا

اثركشتتش روجتتي ،دوستتتي و

دوستي دروش دانواده به گونتهاي كته اجستا

آشتي مرد و زش نهودهاست برعكس ،ظهتورش بيشتتر بته بنتد

قدر

كشيدش يك جنس به دست جنس ديگر بوده  ...كه تا آش زماش

ميتواند نيرويي وجد بخش باشد

مثهتت

قهري 1شامل استفاده فيزيكي يتا نيتروي روانتي در

در روزگاراش پيشا تتاريخ ستابقه نداشتتهاستت (انگلتس.)4986 ،

 -1قدر

درواقع ،نخستين دوگانگي طهقاتي كه در تاريخ پديد ميآيد ،با

نفوذ فرد بر ساير اعضاي دانواده و راضي كردش ديگراش بتراي

ستم جنس نر بر جنس متاده و پيتدايش مردستاالري همزمتاش

مقاومت كردش يا برعكس
 -5قدر

است.
مردهتتا بتتا در دستتت گتترفتن عامتتل ستترمايه ومالكيتتت،
قدرتمند شده ،با محروم كردش زناش و بچهها از دستتيابي منهتع
قدر

اقتصتادي و توليتد جنستي بتر تحكتم دتود افزودنتد.

دانواده مردساالر به پايمال كردش جقوق زناش ادامه ميدهد واز
طريق معيارهاي مضاعف توليد جنستي ستود متيبترد

(پوستتر،

 .)4378با اينكه نابرابري را عمدتاً منفي ارزيابي ميكنند ،امتا در
بردي موارد نابرابري دود ميتواند مزايايي دربرداشتته باشتد.
تمدش با نابرابري اجتماعي آغاز ميشود و تاريخ برابري ،تاريخ
بربريت است

(زاهدي.)4986 ،

هوركهتتايمر معتقتتد استتت پتتدر در دتتانواده مردستتاالر

تخصصي 5براسا

آموزش و تجربه و نتاي مرتهط

با آش
 -6قدر

6

پاداشي توانايي اثرگتذاري بتر ديگتراش بته وستيله

فراهم كردش پاداشهاي روانتي و فيزيكتي بتراي افترادي كته
دواستههاي فرد را پذيرفتهاند
انواع قدر

(فرانس و راوش.)4353 ،

عموماً از طريق رفتار مانع 7كه معرف تتالش

يك فرد براي اعمال قدر

بر ديگري است اعمال ميشتود و
1

legitimate
2
informational
3
referential
4
coercive
5
experience
6
reward
7
interruptive
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به كشمكش منجر ميگردد .تضاد پنهاش يا آشكار بتين طترفين

كه فرودستاش به شتكل مشتترك و همگتاني از اعمتال قتدر

به طور عام شاهدي است دال بر اينكه كشمكش براي قتدر

فرادستاش اجسا

رخ ميدهد و در جايي كه رفتار متانع بته وستيله يكتي از دو

مييابد و هنگاميكه مشروعيت قدر

طرف است ،درك ميشود (واتس .)61: 4334 ،دسترستي طترفين
به منابع قدر

و انجام رفتار مانع از سوي صتاجب قتدر

توازش قدر

جنهشهاي ضد قدر

مورد شك قترار گيترد،

شكل ميگيرد (توسلي.)4973 ،

و

تأييد آش رفتار از سوي ديگتراش متيتوانتد در تتوازش يتا عتدم
و نابرابري آش بهشد

رضايت ميكننتد ،ايتن قتدر

مشتروعيت

جمعبندي

مؤثر باشد .زنتاني كته در

از مهمترين مفاهيم كليدي در ارتهاط زناشويي ،مفاهيم قدر ،

پتايين تتري

اقتدار و مردساالري است ،كه اين مفاهيم توسط ماكس وبر به

دارند يا در پايگاه اجتماعي

اقتصادي پايين يا متوستط قترار

است از

دارند ،بيش از ساير زناش قدر

تصتميمگيتري مترد در امتور

اجتمتتال ايتتن كتته يتتك كنشتتگر در دروش شتتهكهاي از روابتتط

جتي در امر توليد نسل را متيپذيرنتد (استييزر )2115 ،و يتا در

اجتماعي در موقعيتي قترار گيترد كته بتوانتد ارادة دتود را بتا

دانوادههاي عر  ،زناش كه دود بتر فرزنتداش اعمتال قتدر

وجود مقاومت [ديگراش] پيش بهرد .مفهوم ديگري كه وبتر بته

مناطق كمتر شهري زندگي ميكنند و تحصتيال

كار برده شده است .به نرر ماكس وبر ،قدر

عهار

ميكنند ،با استتفاده از تهديتد پتدر در دتانواده ،سيستتم مترد

كار برده ،مفهوم «سلطه» است كه عهار

ساالري موجود در هرم سادتار دتانواده را منستجم متيكننتد

بتواش به متدد آش ،گتروه مفروضتي از افتراد را بته اطاعتت از

(نوسري )2119 ،و سيستم مادر ساالري را پايينتر از مردساالري

فرماني با محتوايي معين وادار كترد .متفكتراش ديگتري ماننتد:

قرار داده ،هرم سلستله مراتتب نتابرابري در دتانواده را تأييتد

ليند ميگوينتد

ميكنند .نكتهاي كه بايد به آش توجه شود ،عامل مهتم ستن در
سلسله مراتب قدر

پارسونز ،ديويد ايستوش ،آمو
قدر

است از فرصتتي كته

هاولي و رابر

در درجل اول ،امكاني است كه به يتك نرتام اجتمتاعي

و شيوه اعمال آش است .معموالً در سنين

توانايي ميدهد تا براي رستيدش بته هتدف ،وظتايفش را بهتتر

متيكننتد ،زيترا از

داشتته باشتد ،بهتتر

ميانسالي ،بزرگترهاي دانواده اعمال قدر

انجام دهد .يك نرام هر چه بيشتر قتدر

سنين 91تا  51سالگي اين نسل مديريت دانواده را بتر عهتده

ميتواند منابع را در جهت منتافع جمعتي بته جركتت درآورد.

دارند و جمايت اقتصادي براي ديگر نسلها فتراهم متي كننتد

شلسكي ،متأثر از شرايط بحراني پس از جنگ جهاني دوم ،در

(آزاد ارمكي.)2115 ،

ترسيم شكل مطلوبي از دانواده دوراش دتود ستعي نمودنتد و

قدر

مفهومي دروني يا ظرفيتي است (دودينتگ )4981 ،و

دانواده را به عنواش تنها "باقيمانتده ثهتا

اجتمتاعي" در نرتر

با سادتار انگيزشي ديگراش مرتهط است و ديگراش بر آش صحه

گرفته ،در تقويت و جف اين نهتاد كوشتشكردنتد .شلستكي

در روابط بتين

سلطه طهيعي مرد بر ساير اعضاي دانواده را به عنتواش ضتامن

زش و متترد در اكثتتر متتوارد امتتري مستتلم پنداشتتته و از ستتوي

جف كاركردهاي دانواده ميداند .از نرر فمنيستها ،سه منشأ

پيتر بتالو

عمده نتابرابري و متورد ستتم قترار گترفتن زنتاش عهارتنتد از:

ميگذارند تا نابرابري پديد آيد .نابرابري قدر
كنشگراش درگير ،بازسازي ميشود .براسا

نرريا

در روابط بين دو نفر يا گتروه ،ارزيتابي طترفين از تقاضتاهاي

تفاو

مؤثر است .فرودستتاش بتر

تفاو

موجود در سادت اجتماعي قدر

جنسي ،نابرابري جنسي و ستمگري جنسي .در ادبيتا
جنسي تأكيد برمضاميني از قهيل :تفاو

زندگي روجي

پايتته هنجارهتتاي اجتمتتاعي ،تقاضتتاهاي فرادستتتاش را ارزيتتابي

و دروني زناش ،ارزشهتا و منتافع بنيتادي ،شتيوه داوريهتاي

ميكنند .اگر اين تقاضاها عادالنه باشد ،رضايت دود را اعتالم

ارزشتتي ،ستتادت انگيتتزههتتاي دستتتاوردي ،دلّاقيتتت ادبتتي و

ميكننتد و اگتر ناعادالنته باشتد ،آنهتا دتود را استتثمار شتده

تفننهتاي جنستي ،روابتط عتاطفي و ...استت و در نتابرابري

ميپندارند و درصدد اعالم نارضايتي دود بر ميآيند .هنگتامي

جنسي ،موقعيتهاي نابرابر زناش در مقايسه با مرداش و سازماش

بررسي پذيرش تمايز موقعيت جنسي بر نابرابري قدر

در دانواده (نمونه شهر درمآباد)

اجتماعي متمايز ستاز متدنرر هستتند .در نرريتا

ستتمگري
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ارجاعي و مشروع اعمال شود .بنابراين ،ميتواش فرضيا

جنسي نيتز موقعيتت زنتاش ،پيامتد مستتقيم رابطته زش و مترد

را مطرح نمود:

انگاشته ميشود ،كه درآش رابطه مرداش منافعي عينتي و بنيتادي

 -4پذيرش تمايزا

در انقياد زناش دارند .متاركس و انگلتس دتانواده را نخستتين

زوجين اثر دارد.

سادتماش اجتماعي ميدانند كه سادتار طهقتاتي و نتابرابري در

 -2پذيرش تفاو

آش شكل گرفت و دانواده بورژوازي را پايه ريز دتانواده تتك

دارد.

همسري كنوني متي دانتد .هوركهتايمر معتقتد استت پتدر در

-9پذيرش ستمگري جنسي بر نابرابري قدر

دتتانواده مردستتاالر بتتورژوازي جتتاف آزادي و اقتتتدار استتت.

دارد.

ماركو

نيز هم عقيده با هوركهتايمر دتانواده بتدوش پتدر را

مجموعه افراد بدوش اقتدار متيدانتد و بيتاش متيكنتد تنهتا در

موقعيتي جنسي بر نتابرابري قتدر
جنسي بر نابرابري قدر

 -1پذيرش نابرابري جنسي بر نابرابري قدر

زيتر
بتين

بين زوجتين اثتر
بين زوجين اثر
بين زوجين اثتر

دارد.

دانواده مرد ساالر شخص ميتواند شخص واقعي باشد.
جي .فرانس و برتراش راوش شش پايه براي قدر

دانواده

و به نوعي مردساالري و نابرابري عنواش نموده است :
 -4قدر

تكنيك تحقيق پيمايش و ابزار گردآوري اطالعتا

مشروع :با سيستم اعتقادي دروش دتانواده تصتديق

ميشود  -2قدر

اطالعتاتي :استا

استوار است كه در دستر

آش بتر دانشتي دتاص

يا شنادته شتده بتراي ديگتراش در
ارجاعي :براسا

دانواده نيست  -9قدر

روش تحقيق
پرسشتنامه

استتت .اعتهتتار پرسشتتنامه  -اعتهتتار صتتوري استتت و در تهيتته
پرسشنامه ،عالوه بر نرتر صتاجهنرراش و استاتيد از تحقيقتا
دادلي و دارجي استفاده شده است.

اثركشش روجتي،

متغير مستقل پذيرش تمايز موقعيتت جنستيتي استت كته

دوستتتي و قتتدر

دوستتتي دروش دتتانواده استتتوار استتت بتته

شامل سه بعتد نگترش زوجتين نستهت بته نتابرابري جنستي،

گونهاي كه اجسا

مثهت ميتواند به عنتواش نيرويتي اعضتاي

نگرش زوجين نسهت به ستتمگري جنستي ،نگترش زوجتين

قهتري :شتامل

جنسي است كه هركدام با چهار گويته ستطح

دانواده را با يكديگر متفتق ستازد  -1قتدر

نسهت به تفاو

استفاده فيزيكي يا نيروي رواني براي نفوذ فرد بر ساير اعضاي

ترتيهتتي ستتنجيده شتتدهانتتد و متغيرهتاي زمينتتهاي نيتتز شتتامل

دانواده و راضي كردش آنها در صورتي كه مقاومتت كننتد يتا

زندگي مشترك ،سن و فاصله سني با همسر

برعكس  -5قدر

تخصصي :براستا

تحصيال  ،مد

آمتوزش و تجربته و

است كه در سطح ترتيهي سنجش شدهانتد و همچنتين ،متغيتر

پاداشتي :توانتايي اثرگتذاري بتر

شغل كه در سطحي اسمي سنجش شده استت .متغيتر وابستته

ديگراش به وسيله فراهم كردش پتاداشهتاي روانتي و فيزيكتي

نهايي پژوهش نابرابري قدر

بين زوجين در گروههاي ستني

براي افرادي كه دواستههاي فرد را پذيرفتهاند.

است كه با توجه به ويژگيهاي جامعه آمتاري در چهتار بعتد

نتاي مرتهط با آش  -6قدر

با ايتن اوصتاف ،براستا

نرريتا

فمنيستتي ،وضتعيت

متمايز زناش و مرداش در سادتار دانواده را متيتتواش براستا
ديدگاههاي ستمگري ،نتابرابري جنستي و يتا تفتاو

جنستي

قدر

اقتصادي ،مشروع ،قهري و ارجاعي سنجش شده است.

قدر

ارجتاعي شتامل

اقتصادي توسط هفت گويه و قتدر

دوازده گويه ،قدر

مشروع شامل هفت گويه ،قتدر

تهيين نمود و هر زمانيكه زوجين هريك از ديدگاهها ي مهتني

شامل چهارده گويه در سطح ترتيهي براسا

بر تمايز جنسي را بيذيرند ،بتر كتنشهتاي بعتدي آنهتا متؤثر

سنجش گرديدهاند .

دواهد افتتاد و روابتط نتابرابر قتدر
بخشيد .نابرابري قدر

را مشتروعيت دواهتد

ميتوانتد در ابعتاد اقتصتادي ،قهتري،

مقيتا

قهتري
ليكتر

در جدول زيتر ابعتاد و گويتههتاي هريتك از متغيرهتاي
مستقل و وابسته به صور

جداگانه آورده شده است.
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جدول  -1شرح مفاهيم و ابعاد متغيرهاي مستقل و وابسته
متغير

گويه

ابعاد
نگرش زوجين نسهت به نابرابري جنسي

متغير مستقل :
پذيرش تمايز
موقعيت جنسيتي

نگرش زوجين نسهت به ستمگري جنسي
نگرش زوجين نسهت به تفاو
قدر

اقتصادي

قدر

ارجاعي

جنسي

تعويض منزل ،ددل و درج ،تهيه لوازم منزل ،دريتد اتومهيتل ،تهيته متواد غتذايي ،ادتيتار
اموال و مهماني گرفتن
رفتن به ديدش اقوام ،انتخا نام فرزنداش ،بازدواست فرزنتداش ،تنهيته فرزنتداش در صتور
لزوم ،مشور با همسر ،مهم بودش نرر همسر ،تنهايي تصتميم گترفتن ،زدش جترف آدتر،
تعيين استفاده از برنامههتاي تلويزيتوني و ،..ازدواج فرزنتداش بزرگتتر يتا مدرسته فرزنتداش
كوچكتر ،تعيين تعداد فرزنداش و فاصله سني آنها

متغير وابسته نهايي:
نابرابري قدر بين
زوجين

قدر
قدر

برابري منزلت در موقعيت يكساش ،بردورداري از قدر بيشتر در جامعته ،داشتتن فرصتت
بيشتر براي نشاش دادش ارزشهاي دود و داشتن ادتيار عمل زيادتر
زشت بودش اكثر كارها براي زناش ،عدم توانايي زناش در انجام رفتارهاي دلخواه ،عدم اجتازه
زناش در كارهاي هنري و تحقيقي و عدم اجازه داشتن روابط جنسي باز
ضعف فيزيكي زناش ،تفاو ذاتي ،روابط عاطفي براي زناش و محدوديت روابط با سايرين

رسم جرف شنوي زش ،اجازه از همسر در انجام كارهتا ،اجتازه از همستر بتراي دتروج از
منزل ،تابع بودش همسر ،پيروي از دواستههاي همستر ،بترآوردش نيازهتاي جنستي همستر،
تحمل مرار در راستاي اهداف همسر
انتقادپذيربودش ،سرزنش كردش ،آوردش دليل قانعكننده ،عدم ددالت در تصتميما همستر،
پافشاري در دواستهها ،عدم پذيرفتن اشتهاه ،دليل تراشي ،دودرايي،عصهاني شدش،عدم نرر
دواهي از همسر در امور ،بي توجهي به نرر همسر ،ددالت درجزييا رفتاري ،بتيفايتده
بودش مخالفت با تصميما همسر و بدرفتاري با همسر

مشروع
قهري

جدول  -2آلفاي متغيرهاي تحقيق
متغير
قدر اقتصادي
قدر ارجاعي
قدر مشروع
قدر قهري
نابرابري قدر
نابرابري جنسي
تفاو جنسي
ستمگري جنسي

تعداد گويه
7
42
7
41
11
1
1
1

آلفا
1/512
1/537
1/564
1/636
./636
1/181
1/543
1/531

مقدار باالي آلفتا وعتدم ناهمتاهنگي چشتمگير در بتين

كه  25زوج در گروه اول و  25زوج در گروه دوم قرار دارنتد

آيتمهاي طيفهاي متورد استتفاده دليلتي بتر مناستب بتودش

واجد تحليل در اين مطالعته زوجتين (زش و شتوهر) و واجتد

پرسشنامه و دارابودش روايي پرسشنامه است.

مشاهده فرد است.

زماش اجراي تحقيق نيز نيمه اول سال  4983استت .جامعته

شاياش ذكر است با توجه به نقشها و كنشهاي انترتاري،

آماري اين تحقيق كليه زناش ومرداش بين ردههتاي ستني  25تتا

دو پرسشنامه جداگانه براي زناش و مرداش تنريم شتده كته در

 95سال (نسل بعد از انقال ) و باالي  15سال (نستل قهتل از

آنها گويههايي با بارمعنايي يكساش ،اما به تناسب موقعيت زنانه

انقال ) ساكن در شهر درمآباد هستتند و شتيوه نمونتهگيتري

و مردانه تنريم گرديده است.

تصادفي ساده است .جمعاً با  51زوج مصاجهه گرديتده استت
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در دانواده (نمونه شهر درمآباد)

يافتههاي تحقيق

تقريهاً سه چهارم پاسخگوياش فاصتله ستني كمتتر از  41ستال

توزيع سني پاسخگوياش تقريهاً برابر است و  54درصد زيتر 95

دارند كه در اين مياش ،نيمي از آناش فاصله سني كمتر از  5سال

سال و  13درصد باالي  15سال هستند .در مورد مد

زندگي

با همسرشاش دارند .اكثريت زناش مورد تحقيق تحصيالتي زيتر

مشترك نيز ديده ميشود  51درصد پاسخگوياش مد

زنتدگي

دييلم ( 79درصد) دارند .يهشتر زناش مورد مطالعته دانتهدار و

مشتركي بيش از  46سال دارند و بتا توجته بته تناستب ستني

اكثريت مرداش داراي مشاغل اداري و در مراتب بعتدي نرتامي

پاستخگوياش بايتد گفتت درميتاش پاستخگوياش زيتر  95ستتال،

و راننده هستند كه اين نشاشدهنده عدم تنتوع شتغلي در شتهر

جداقل  5درصد و بيشتر ،ازدواجهايي زير  43سال داشتتهانتد.

درمآباد است.

جدول  -3توزيع فراواني ابعاد متغير وابسته (نابرابري قدرت) و متغيرهاي مستقل (پذيرش تفاوت جنسي ،نابرابري جنسي و ستمگري جنسي)
زنان
گويه

ضعيف

متوسط

مردان

شديد

كل

بيجواب

ضعيف

متوسط

شديد

نابرابري قدر
نابرابري قدر

كلي
اقتصادي

%41
%2

%16
%61

%91
%98

نابرابري قدر

ارجاعي

%22

%51

%8

%46

نابرابري قدر

مشروع

%28

%11

%21

%1

نابرابري قدر

قهري

%91

%56

%6

%1

%411

پذيرش تمايز موقعيت جنسيتي

%46

%16

%28

%41

%411

%2

پذيرش نابرابري جنسي

%21

%42

61%

-

%411

%52

%22

%41

%51

%91

%6

%411

%41

%16

%91

%22

%51

%21

%1

%411

%1

%91

%51

پذيرش تفاو

جنسي

پذيرش ستمگري جنسي

يجواب

كل

%46
-

%411
%411

%28
%12

%51
%91

%41
-

%411
%411

%2
%21

%411
%411

%2

%96

%41

%42

%411

%2

%61

%411

%41

%61

%6

%411

%41

%52

%92

%411

%16

28%

%21

%46

%41

%411

%6

%411

%8

%411

در تحقيق ديده شده است زناش به ميزاش كمتري از مترداش

در دصوص نابرابري اقتصادي ديده ميشود زناش نتابرابري

ميكننتد و 91درصتد آنهتا نتابرابري شتديدي و

اقتصادي را بيشتر پذيرفتهانتد بته گونتهايكته بتيش از

اعمال قدر

تقريهاً نيمي يعني  16درصد هم نابرابري متوسطي را گتزارش
دادهاند .متأسفانه ،در مورد مردها تعداد موارد بيجوا

بيشتتر

قدر

نيمي از آنها يعني  61درصد نابرابري ميانهاي را گزارش داده،
ولي در مقابل  98درصد نابرابري شديد اقتصتادي را اجستا

از زناش است كه اين امر اجتماالً ناشي از غرور مردانه در برابر

كردهاند .الهته ،اين امر شايد به وضعيت اشتغال زنتاش برگتردد

پرسشگر زش و توسل بهويژگي مرداش براي عدم پاسخگويي به

به طوريكه در مياش  97زش دانهدار 61 ،درصد نابرابري ميانته

گزينههايي بوده كه شايد ابهت مردانه او را زير سؤال ميبترده

و  92درصد نابرابري شديدي را گزارش دادهاند كه تقريهتاً بتا

است .با اين جال ،ديده ميشود مردها تمايل دارند در مهحت

آمار كل زناش همخواني دارد اما در متورد نتابرابري اقتصتادي

نتتابرابري قتتدر  ،موضتتع مقتدرشتتاش را جفت نمتتوده ،كمتتتر

مرداش نيز  91درصدشاش نابرابري شديد 12 ،درصد متوستط و

نتابرابري

 21درصد نابرابري ضعيفي را بياش نمتودهانتد .در متورد ارقتام

شديدي در بين زوجين و  28درصد هم نابرابري ميانته

باالي نابرابري اقتصادي ميانه و ضعيف در بين مرداش ،ميتواش

اجسا
قدر

بيقدرتي نماينتد و نيمتي از آنهتا اجستا

و تنها  2درصد نابرابري ضعيفي را تأييد كردهاند.

به هزينههاي روزانهاي كه در دست زناش است ،اشاره نموده و

466

همين امر باع
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ميشود كته مترداش فكتر كننتد زنتاش قتدر

اقتصادي دارند.

درصتتد آش را ضتتعيف دانستتته و معتقدنتتد در روابتتطشتتاش بتتا
همسرشاش نابرابري قدر

در بعتتد نتتابرابري قتتدر

ارجتتاعي كتته بيشتتتر بتته

در مهح

قهري ضعيفي برقرار است.

پذيرش تمايز موقعيت جنستي بايتد گفتت 48

تصميمگيريها اشاره دارد ،ديده ميشود زناش كمتر نابرابري را

درصد زناش مورد مطالعه ،تمايز در موقعيت جنسيتي را شديداً،

تجربه نموده و  22درصد آنهتا نتابرابري ارجتاعي ضتعيفي را

 16درصد به ميزاش متوسط و  46درصد هم به ميتزاش ضتعيف

تجربه كردهاند كه در برابر  8درصدي كه به ميزاش شديد آش را

اجسا

كرده و پذيرفتهاند و در مياش مرداش  2درصد به ميزاش

تجربه كردهاند ،مقدار دردور توجهي است .نيمي از زناش (51

ضعيف 16 ،درصتد متوستط و  28درصتد نيتز تمتايز جنستي

درصد) هم نابرابري ارجاعي ميانهاي را تجربه كردهاند كته بته

شديد را پذيرفتهاند.

نسهت مردانتي كته همتين وضتعيت را تجربته كتردهانتد (61
درصد) نزديك است.
در نابرابري قدر

در نابرابري جنسي ديده ميشود  61درصد زنتاش نتابرابري
جنسي را به ميزاش بتاال و  42درصتد بته ميتزاش متوستط و 21

مشروع بايتد گفتت  72درصتد زنتاش

درصد به ميزاش كم پذيرفتهاند ،اما در مورد مرداش بيش از نيمي

نابرابري بين زوجين را مشروع ارزيابي نمودهاند وآش را مستلم

از آناش ( 51درصد) نابرابري جنسي ضعيفي را تجربته كترده و

دانسته و در برابر آش مقاومتي نشاش ندادهاند و در جد متوستط

شايد وضعيت موجود را طهيعي دانستتهانتد22 ،درصتد مردهتا

هستند .در مقابل ،مرداش نيز  61درصدشاش نابرابري موجتود را

نابرابري جنسي را در جد متوسط و فقط  46درصد بته ميتزاش

در جتتد متعتتادلي مشتتروع و طهيعتتي دانستتته و 41درصتتد بتته

بتتااليي نتتابرابري جنستتي را پذيرفتتتهانتتد .در پتتذيرش تفتتاو

مشروعيت آش شك داشته و مشروعيت آش را ضعيف ارزيتابي

جنسي ،زناش و مرداش تقريهاً به يك اندازه تفاو

نمودهاند و  41درصد هم بته مشتروعيت آش شتكي نداشتته و

جد متوسط رو به باال پذيرفته و در زناش درصدي كه آش را بته

مشروعيت آش را شديداً ارزيتابي نمتودهانتد .جتالهتر اينكته در

ميزاش متوسطي پذيرفتهاند ،كمي بيشتر است .

مورد ارزيابي شديد ديده ميشود 21درصد زناش اين نتابرابري
موجود را شديداً مشروع و طهيعي دانسته و آش را پذيرفتهاند.

جنستي را در

در متتورد پتتذيرش ستتتمگري جنستتي ،متترداش بتته ميتتزاش
بيشتتري آش را پذيرفتتهانتد بتته گونتهاي كته  51درصتد آنهتتا

در بعد نابرابري قهري ديده ميشود 31درصد زنتاش بيتاش

ستمگري را به ميزاش بااليي پذيرش كرده و  91درصد به ميزاش

نموده كته نتابرابري قهتري متوستط ( 56درصتد) يتا ضتعيفي

متوسط و تنها  1درصد بته ميتزاش كمتي ستتمگري جنستي را

(91درصد) را در روابط زوجين تجربه ميكنند و تنها  6درصد

پذيرفتتتهانتتد .بتترعكس ،زنتتاش كمتتتر از متترداش ( 21درصتتد)

معتقدند در روابط زناشويي نتابرابري قهتري شتديدي وجتود

ستمگري جنسي موجود را تأييد و شديد ارزيتابي كتردهانتد و

دارد كه به نفع مردهاست ،امتا مردهتا نيتز  81درصدشتاش بتر

 51درصد آش را به ميزاش متوسط و 22درصد به ميتزاش ديلتي

نابرابري قدر

موجود صحه گذاشته وآش را در جتد متوستط

( 52درصد) و باال ( 92درصتد) ارزيتابي كتردهانتد و تنهتا 41

كم ستمگري جنسي را پذيرفتهاند.
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در دانواده (نمونه شهر درمآباد)

جدول  -4نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته
متغيرمستقل-متغير وابسته
پذيرش تمايز جنسي

sig

همبستگي
=1/536پيرسوشr

1/111

نابرابري قدر

=/717پيرسوش1 r

1/111

=1/915پيرسوشr

1/114

=1/379پيرسوشr

1/111

=1/977پيرسوشr

1/111

=-1/121كندالc

1/111

=1/154وي كرامر

1/111

جنس -نابرابري قدر

كلي

=-1/183وي كرامر

1/111

جنس -نابرابري قدر

اقتصادي

=-1/287وي كرامر

1/111

جنس -نابرابري قدر

ارجاعي

=1/974وي كرامر

1/111

جنس -نابرابري قدر

قهري

=1/171وي كرامر

1/111

پذيرش ستمگري جنسي

نابرابري قدر

پذيرش ستمگري جنسي

نابرابري قدر

ارجاعي

پذيرش ستمگري جنسي

نابرابري قدر

قهري

پذيرش تفاو

نابرابري قدر

جنسي

تحصيال  -پذيرش تفاو

مشروع

جنسي

جنس -پذيرش ستمگري جنسي

در آزموش همهستگي متغيرهاي مستقل و وابسته ديتده شتد

كلي) رابطه آماري معنيداري نداشته است .در متورد مقتوال

بتين متغيتتر مستتتقل اصتتلي تحقيتق ،پتتذيرش تمتتايز موقعيتتت

ديگر بايد گفت بين آنها رابطه معنيداري وجود نداشتتهاستت.

در بين زوجتين در ستطح اطمينتاش

و ابعتاد

جنسيتي و نابرابري قدر

به عهارتي ،پذيرش نابرابري جنسي بر نابرابري قدر

 1/115همهستگي نسهتاً قتوي در جهتت مثهتت وجتود دارد و

آش (قهري ،اقتصادي ،ارجاعي و مشروع) اثرگذار نهوده استت.

هرچه پذيرش تمايز موقعيت جنستيتي بيشتتر باشتد ،در بتين

جنستي رابطته

زوجين نابرابري قدر

بيشتردواهد بود .در ابعاد متغير مستقل

با ابعاد متغير وابسته ديده شد كه پذيرش ستمگري جنسي هم
با نابرابري كلي قدر

و هتم بتا نتابرابري قتدر

همچنين ،بين پذيرش جنسي و نابرابري قدر

آماري معنيداري وجود نداشتتهاستت و نتتاي مشتاهده شتده
همهستگي داصي با هم نداشتهاند.

ارجتاعي و

در مورد متغيرهاي زمينهاي سن ،جنس ،تحصيال  ،فاصتله

قهري رابطته آمتاري معنتيدار دارد و مقتادير همهستتگي بتين

سني زوجين ،مد

زندگي مشترك و شغل ديده شد كته تنهتا

متغيرهاي تحصيال

و جنس در بردي ابعاد اثرگذار بودهانتد.

پذيرش ستمگري جنسي با نابرابري كلتي قتدر
قدر

و نتابرابري

قهري بيانگرهمهستتگي بستيار بتاالي مثهتت بتين ايتن

متغيرهاست و با افزايش پذيرش ستتمگري جنستي بتر ميتزاش
نابرابري كلي قدر
اما در مورد قدر

و نابرابري قدر

قهري افزوده متيشتود،

دارد به گونهاي كته بتا افتزايش تحصتيال

پتذيرش تفتاو

جنسي كاهش مييابد .جنس نيز با نابرابري كلي قدر

و ابعاد

ارجتاعي همهستتگيهتا ضتعيفتتر استت.

نابرابري اقتصادي ،قهري و ارجاعي رابطته آمتاري معنتيداري

جنسي و نتابرابري

ديده شده است و همچنين ،جنس بر پذيرش ستمگري جنسي

مشروع همهستگي مثهت متوسطي وجود دارد و هرچته

اثر گذار بوده است بته گونتهايكته مترداش بيشتتر ستتمگري

همچنين ،ديده شده كه بين پذيرش تفاو
قدر

بين تحصيال

و پذيرش تفاو

جنستي رابطته منفتي وجتود

پذيرش تفاو

جنسي بيشتر باشتد ،نتابرابري قتدر

مشتروع

جنسي را تأييد كردهاند.

بين زوجين بيشتر است و زوجين اين نتابرابري را مشتروعتتر

با توجه به اينكه بين جنسيت و بردي ابعاد متغير وابستته و

جنستي بتا ستاير ابعتاد

مستقل همهستگيهاي معنيداري ديده شد ،به منرتور مقايسته

ارزيابي مي كنند ،امتا پتذيرش تفتاو
نابرابري قدر

(قهري ،اقتصادي و ارجاعي و نابرابري قدر

ابعاد نابرابري و متغيرهاي مستتقل در بتين دو گتروه مترداش و
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زناش از آزموش  tمستقل استفاده شده كته نتتاي آش در جتدول

آمده است.
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جدول ،بهويژه مقدار  sigكته كمتتر از

كردهاند ونتاي مشاهده شده در سطح 1/115به لحتار آمتاري

كلي در بين زنتاش

معني دار است و در واقع ،فرض صفر رد و فرض يك تحقيق

و مرداش در فاصله اطمينتاش  1/35و دطتاي  1/115بته شتكل

تأييد شده و نتاي مشاهده شده قابليت تعميم دارند و ميتواش

دارد و نتاي مشاهده شتده از ستر تصتادف

را تأييد ميكنند ،امتا

 1/115است ،ميتواش گفت نابرابري قدر
معنيداري تفاو

گفت مرداش بيش از زناش نابرابري قدر

نهوده ،قابليت تعمتيم بته جامعته آمتاري يعنتي ستاكناش شتهر

در مورد نابرابري قدر

درمآباد را دارد و ميتواش گفت مرداش بيش از زنتاش نتابرابري

معنيداري وجود ندارد و همچنانكه در جدول ديده متيشتود،

را در رابطه دود با همسرشاش تأييد متيكننتد و بيشتتر

ميانگينهاي اين مورد در بتين زنتاش و مترداش ديلتي بته هتم

اقتصتادي نيتز

نزديك است و در اينجا فترض صتفر تحقيتق مهنتي بتر عتدم

ديده ميشود بين ميانگين نابرابري اقتصادي كه زنتاش و مترداش

معنيدار بين ميانگين دو گروه زنتاش و مترداش تأييتد و

قدر

اعمال قدر

ميكنند .در مورد نابرابري قدر

تجربه ميكنند ،تفاو

معنيداري وجود دارد ،ولي مرداش كمتر

از زناش نابرابري اقتصادي را تجربه متيكننتد و نتتاي جاصتله
قابليت تعميم به جامعه آماري دارند .در مورد نابرابري قتدر
قهري و ارجتاعي نيتز نتتاي مشتابه ديتده متيشتود و مترداش
نابرابري قدر

بيشتري در روابطشاش بتا همسرشتاش گتزارش

تفاو

مشروع بتين زنتاش و مترداش تفتاو

فرض يك تحقيق رد ميشود.
در متغيرهاي مستقل تحقيق ديده متيشتود كته در متورد
پذيرش نابرابري جنسي ،زناش ميانگين باالتري دارند و بيش از
مرداش نابرابري جنسي را پذيرفتهاند .اين تفاو

ميانگينهتا در

سطح  1/115معنتيدار استت و قابليتت تعمتيم دارد ،ولتي در

بررسي پذيرش تمايز موقعيت جنسي بر نابرابري قدر

مورد ستمگري جنسي با آنكه تفاو

در دانواده (نمونه شهر درمآباد)

ميتانگين زنتاش و مترداش
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قدر

شديدي ميكنند و نابرابري شديد بين دودشاش و زنتاش

معنيدار است ،اما ميانگين پذيرش ستتمگري جنستي در بتين

را گزارش ميدهند ،ولتي در مقابتل زنتاش اجستا

مرداش بيشتر است و مرداش اين امر را شتايد موجته بداننتد .در

قهري زيتادي ندارنتد و اكثتر آنهتا آش را ضتعيف تتا متوستط

جنسي ديده شده استت كته بتين زنتاش و مترداش

ميدانند و اين بيانگر پذيرش نابرابري متوسط آناش است .ايتن

معنيدار آماري وجود ندارد و تقريهاً ميانگينها بته هتم

با پتژوهش لتورا متك كلوستكي و همكتارانش كته در

متغير تفاو
تفاو

نزديك است .به عهارتي ،هر دو گروه تفاو

بح

نتابرابري

جنسي را به يك

تحقيقاتشاش نشاش دادهاند سه عامل تحصتيال  ،قتانوني بتودش

اندازه پذيرفتهاند و فرض صتفر تحقيتق تأييتد و فترض يتك

ازدواج و ميزاش باروري در ايجتاد نتابرابري جنستي در پيمتاش

تحقيق رد ميشود و بايتد گفتت نتتاي مشتاهده شتده از ستر

زناشويي مؤثرند زناش تحصيل كرده شانس بيشتري در انتخا

تصادف بوده ،قابليت تعميم ندارد.

همسر و با او ماندش و دشونت كمتر از جد معمول همستر را
دارند (كلوسكي )2115 ،و پژوهش توسلي و متديري ،بته لحتار
وجود رابطه مثهت بين تحصيال  ،درآمد ،شغل فرد و قتدر

نتيجهگيري
به نرر بالو ،قدر

در هر نوع رابطهاي اعم از عشق و دوستي

و جتي ازدواج وجود دارد و رابطه دوجانهه بسته بته آش استت
كه يك طرف با عالقهمندي بيشتري درصدد ارضتاي ديگتري
برآيد (توسلي )4973 ،و نابرابري قدر
نابرابري قدر

را بيذيرد.

دانسته ميشود .ازجمله عوامل مهتم بتر پتذيرش مردستاالري،
شايد بتواش پذيرش تمايز جنسي را عنواش نمود .چنانكه نتتاي
تحقيق نشاش داد ،پذيرش جنسي از سوي هر دو طترف رابطته
بتين آنهتا متؤثر استت و هرچته

طرفين ،تمايز جنسي را بيشتر پذيرفتهاند ،نابرابري قدر

بتين

زوجين را نيز بيشتر تأييد نمودهاند .هم مرداش و هم زناش مورد
مطالعه ،تمايز جنسي را تا جدودي يكستاش پذيرفتتهانتد ،ولتي
مرداش در مجموع قدر

بيشتري اعمال نمودهاند .ايتن امتر بتا

پزوهشهاي مهدوي گروسي كياني و ديگراش كه نشاش دادهاند
بيشترين سهم در توضيح تغييرا

ستادتار توزيتع قتدر

زش و مرد ديلي ديرپاست (آربر )4333 ،و"پايل" كه درتحقيقا

در

بيشتتري در تصتميم

گيريها دارند ،همخواني دارد و به نوعي تأييدي بر نتاي ايتن
پژوهش است (پايل.)4331 ،
در مجموع ،ميتواش گفت نابرابري قدر
درمآبادي در جهت اعمال قدر
مهم آش هم پذيرش تمايزا
گونه ايكه نابرابري قدر

در دانوادههاي

بيشتر مرداش استت و عامتل

جنسي از سوي زنتاش استت بته
مشتروع مترداش را تقريهتاً برابتر بتا

مرداش پذيرا هستند .دراين مياش ،عاملهاي سن ،شغل و متد
زندگي مشترك هيچ يك بر سادتار قدر
تنها متغير تحصيال

اثرگتذار نيستتند و

رابطه منفي با نابرابري قدر

دارد و اگر عامل تحصيال

در دانواده

جذف گردد ،ديده ميشود سادتار

دانواده مهني بر نابرابري قدر

و ستاالر بتودش مترد و تمتايز

هريتك از زش

جنسي است و اين وضعيتي استت كته كنشتگراش دترمآبتادي

فرمانهري برمتيگتردد،

امتري

دانواده ،به جامعهپذيري و شكلگيري تصورا
و شوهر در ارتهاط با نقش فرماندهي

پژوهش با مطالعا

"آربر كه" نشاش داد نابرابري اقتصادي بين

كيفي دتويش نشتاش داد مترداش قتدر

در دتانوادههتاي مردستاالر امتري رايت

زناشويي بر ستادت قتدر

در دانواده ( )77 :4983همخواني دارد .همچنتين ،نتتاي ايتن

همچوش اكثر ايرانيها ،آش را از بتدو تولتد بته صتور

دانوادگي ،به نفع شوهر است و شترايط علّتي،

فرهنگي مسلم پذيرا ميشوند و ديلتي كتم از عوامتل بيرونتي

هنجارهاي فرهنگي و انحصار منتابع متالي ،بته ايجتاد پديتده

همزاد با نابرابري و عدم

سادتار قدر
نابرابري قدر

منجر شده استت ،همختواني دارد .هرچنتد در

تأثير ميپذيرد .در پاياش ،اينكه قدر
آزادي است ،قدر

در سادت اجتماعي مردساالر همتواره بتا

بعد اقتصادي به واسطه هزينههاي روزمره زندگي به زناش و در

مردي و مردانگي و با استتعمار و مستتعمره تتداعي متيشتود

بعد ارجاعي به واسطه نرردواهي نرمش دارند و زناش نيتز آش

(محمدي اصل )4986 ،و تا زماني كه مستعمر و استعمارگر وجود

را اجسا

و تأييد ميكنند ،اما در بعتد قهتري ،مترداش اعمتال

دارد ،كنشهاي ارتهاطي و افراد اسير دواهند بود .
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