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هيئت تحريريههيئت تحريريه

 استاد و عضو هيئت علمی دانشگاه الزهرا تر زهرا افشاریکد
 دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران دتر احمد جعفرنژاکد
 دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه الزهرا تر زهره خسرویکد
 دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت معلم يمه دبيرانکتر حکد
 و عضو هيئت علمی دانشگاه تهراندانشيار تر زهرا رهنوردکد
 لمی دانشگاه فردوسی مشهددانشيار و عضو هيئت ع زادهتر هما زنجانیکد
 استاد و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران تر باقر ساروخانیکد
 دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه الزهرا تر خديجه سفيریکد
 استاديار و عضو هيئت علمی دانشگاه الزهرا تر فاطمه عاليی رحمانیکد

  انگلستان,تونهمپوثدانشگاه سااستاديار و عضو هيئت علمی دکتر کاتلين کندال
 ت، آمريکاوست ميسوری ستْيدانشگاه ساوثاستاد و عضو هيئت علمی تر شهين گرامیکد
 استاديار و عضو هيئت علمی دانشگاه الزهرا وفه گلخوکتر شکد
 استاد و عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی تر محمدصادق مهدویکد

 می دانشگاه الزهرادانشيار و عضو هيئت عل دگتر گلنار مهران
  

داوران اين شمارهداوران اين شماره
 دانشگاه الزهرا  و اقتصادی،یعلوم اجتماعیدانشکدهیعلميئتعضو ه اعظم آزادهمنصوره دکتر

  دانشگاه الزهرا,یشناسو روانيتیعلوم تربیدانشکدهیعلميئتعضو ه گريوستهپيزمهرانگ دکتر
 دانشگاه الزهرا،ياتهاالیدانشکدهیعلميئتعضو ه یجالليالسه دکتر
  دانشگاه الزهرا،یشناسو روانيتیعلوم تربیدانشکدهیعلميئتعضو ه یخسروزهره دکتر
 دانشگاه الزهرا،پژوهشکده زنانیعلميئتعضو ه اکرم خمسه دکتر
 معلميتدانشگاه ترب،ياتادبیدانشکدهیعلميئتعضو ه يراندبيمهحک دکتر
  دانشگاه تهران ،یعلوم اجتماعیدانشکدهیعلميئتعضو ه اعظم راودراد دکتر
  دانشگاه الزهرا،و اقتصادییعلوم اجتماعیدانشکدهیعلميئتعضو ه يریسفيجهخد دکتر
 معلميتدانشگاه ترب،ياتادبیدانشکدهیعلميئتعضو ه یسلطاناحمدمنيره ردکت
  دانشگاه الزهراو اقتصادی،یعلوم اجتماعیدانشکدهیعلميئتعضو ه يدانسيبافر دکتر
 دانشگاه الزهرا،ياتهاالیدانشکدهیعلميئتعضو ه زادهیفتاحيهحفت دکتر
  دانشگاه تهران ،یعلوم اجتماعیدانشکدهیعلميئتعضو ه پوریشهال کاظم دکتر

  دانشگاه الزهرا،یشناسو روانيتیعلوم تربیدانشکدهیعلميتعضو هئ یمنادیدکتر مرتض
   یبهشت يددانشگاه شه،یعلوم اجتماعیدانشکدهیعلميئتعضو ه یمحمدصادق مهدو دکتر
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  ی گرامی خواننده

تهـران،  ر را پـر کنيـد و بـه نشـانی     ، فرم زيـ مطالعات زنانی  نامه برای خريد فصل
 ی مطالعـات زنـان   نامـه  ی زنان، دفتر فصـل  دهک، پژوهشس، دانشگاه الزهراکميدان ون
ی  حسـاب شـماره  هـای درخواسـتی را بـه     شـماره  کچنـين، بهـای اشـترا    هم. بفرستيد
ی آن را بـه  کواريـز و فـيش بـان    سی دانشگاه الزهرا ملی، شعبه ک، نزد بان۹۰۰۲۵

  .کنيدپيوست ارسال 
  

  :کبهای اشترا
  ريال ۰۰۰'۲۰  ساالنه

  ريال  ۵۰۰'۷  شماره کت

  کبرگ درخواست اشترا

  

را در  ................................................جانـبايـن/لطفًا نام ايـن سـازمان
ی مجله را  نسخه ..…ثبت و به تعداد  مطالعات زنان ی نامه فصلن افهرست مشترك

  .يدکنبه نشانی زير ارسال  .....ی  شماره .....سال تا  .....ی  شماره .....سال از 
  

 .........................................................................................: نشانی
......................................................................................... 
.........................................................................................  

  
  .................................................................................. : شماره تلفن
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شهرستان کرمانیهاساختار قدرت در خانوادهیبررس
یگروسدهيدکتر سع

۷  

یدرسیهاآموزان، خانواده، و کتابدانشیهاباورها و ارزشیبررس
تيجنس یتساو ی درباره

یهاشم اليدکتر سه
یمهرناز شهرآرادکتر

۲۷  

یزندگتيفيبا کيینژندگرابودن و روانیتيارتباط دوجنسیبررس
در زنان نابارور و بارور 

یدکتر عباس ابوالقاسم
یبانيش نيحس

یمانيمحمد نر دکتر
یمسعود گنجدکتر

۴۷  

یاعتصامنيپرودر شعریفلسفیشهياند
یپناهنيدکتر مه

۶۳  

:زنانیشغلیخانواده و ارتقا
شهرستان اسکو، یدولت یها زنان شاغل در اداره یشغل یارتقا زانيعوامل مؤثر بر م یبررس

بر خانواده ديبا تأک

دانيس بايدکتر فر
لو فهيعباس خلهيسر

۸۹  

شوهر در منع اشتغال همسراستيسوءاستفاده از حق ر
یلميدکتر احمد د

خدادادپوررهيمن

۱۱۱  

یزنان کرمانیبر مشارکت اجتماعیو اجتماعیفردیهایژگيوريتأث
پناه زداني اليدکتر ل

انيصمدفاطمه

۱۲۷  
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  يادآوری به نويسندگان

  .باشد واژه ۶۰۰۰حداکثر شده و  تايپ ،مقاله �
شـور چـاپ   کزبـان داخـل يـا خـارج      هـای فارسـی   در مجلـه  تـر  پيشهای رسيده نبايد  مقاله �
 .باشد دهش
، یکـ ترونيکنشـانی ال  ،)به فارسی و انگليسی( علمی گاه یجای دانشگاهی يا  ، رتبهاملکنام  �

  .شود آورده) گان(نويسندهعلمی  ی نامه زندگیاز  یي و خالصه
راه بـا واژگـان    هـم  ،هـای فارسـی و انگليسـی    به زبان واژه ۲۰۰ثر در کی مقاله حدا يدهکچ �
  .شود ليدی نوشتهک
  .شود نمی هازگرداندب رسيده های هدو نسخه از مقاله الزامی است و مقال ستادنرف �
بـا  سـازگار   بـه صـورت فايـل   ی آن،  ی کامـل و نهـايی مقالـه و چکيـده     شـده  متن تايپ �

Microsoft® Word  يا متنUnicode شود با مقاله فرستاده.  
  

 وندر منبعی  و صفحه ،، سال انتشار)گان(نويسندهه الزم بود، نام کدر متن مقاله، هر جا  �
 .شود آورده ويسنآن در پا اصلی خارجی، ها نامحات و پرانتز نوشته و در مورد اصطال

  :شود آورده با نگارش زيرنام خانوادگی در پايان مقاله  ِ ترتيب الفبايی منابع به �
 نوبـت  .ی جلـد  شـماره  ،تـاب کنـام  . ال انتشارس .نام خانوادگی، نام نويسنده :ها تابک

  .نام ناشر: محل انتشار. نام برگرداننده به فارسی. چاپ
 نـام مجلـه  » .عنـوان مقالـه  «. سـال انتشـار   .نـام خـانوادگی، نـام نويسـنده     :هـا  الهمق

  .ی صفحات شماره:)شماره(سال/دوره
بــه بنگريـد  مقالــه و روش نگـارش منــابع  سـازی   آمــادهی درسـت   بـرای آگـاهی از شــيوه   �

 /http://styles.jws.ir در مطالعات زنانی  نامه شيوه
 

 هـای  پژوهش آورد دسته کند کی را چاپ نوشتارهايدهد  ترجيح می مطالعات زنانی  نشريه �
 .مسائل زنان در ايران باشد ی بارهايرانی در

 .های رسيده، بدون تغيير در محتوای آن آزاد است نشريه در ويرايش مقاله �
  .است )گان( ه ی نويسند به عهده ،ها همسئوليت مطالب آمده در مقال �



 
  25–۷صص  | ۱۳۸۷ زيپائ | ۲ ی ، شماره۶سال   مطالعات زنان

  شهرستان کرمانشهرستان کرمان  ییهاها  ساختار قدرت در خانوادهساختار قدرت در خانواده  ییبررسبررس
  

  یگروس دهيدکتر سع
 باهنر کرمان ديدانشگاه شه ،یگروه علوم اجتماع ارياستاد

  

  
که معموًال بـا توجـه بـه     ،ساختار قدرت در خانواده است یبررس ،یشناس جامعه ی رشته قئاز عال یکي

نشـان   ینظـر  یمبـان . گيـرد  انجـام مـی  هـا   یريگ ميها در تصم و مشارکت آن همسران نيکار ب ميتقس
 ،همسـران  رس دسـت  منـابع در  زانينوع و م مانند یو ذهن ینيع یاز عوامل ،دهد که ساختار قدرت یم

  .است أثرمت شانيا یها يیدو جنس و قدرت و توانا کيها از تفک نوع شناخت آنو  ،باورها
 یبررسـ  ،اسـت  شـده  یطراحـ  ويبورد ی هينظر منابع و ی هياز نظر که با استفاده ،پژوهش نياز ا هدف
. اسـت  یتيجنسـ  یو باورهـا  رس دسـت  منـابع در و کرمـان   یها ساختار قدرت در خانوادهميان  ی رابطه
دهنـد   تشکيل میآن  رامونيپ یشهر کرمان و روستاها همسرداراز زنان نفر  ۶۸۲ی پژوهش را   نمونه
  . است هساخته انجام شد گر نامه پژوهش و با استفاده از ابزار پرسش شيمايپ ی وهيپژوهش به شو 
بـه نفـع    ،شـد  یمـ  ینـ يب شيونه که پگ همان ،یآمده نشان داد که ساختار قدرت خانوادگ دست به جيتان

شـناخت   ،زنان به منابع، نوع باورهـا  یرس دست زانيمو  ساختار قدرت در خانوادهميان شوهر است و 
  .معنادار وجود دارد يی رابطه يی ديگر، نهيعوامل زم یو برخ ،زنان و مردان یها يیاز توانا اه آن

  

  
  واره؛ کرمان؛ عادت ؛یقالب یرس؛ باورها ِ دردست ساختار قدرت؛ خانواده؛ منابع

واژگان کليدی 

چکيده 



  

 ۱۹از  ۸

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۸

در شـکل   اسـت کـه  ترين گروه اجتماعی  ترين و بنيادی خانواده کوچک ،شناسی جامعهعلم در 
و حـدود   ،شـکل، نـوع   شـود و  ها تشکيل مـی  بنيادين خود از يک زن و مرد و فرزندان آن

گونـه   هد کـه چـ  نـ ده شواهد نشان مـی . دهد ساختار خانواده را شکل می ،بط بين اين افرادروا
درون  یهـا  بـط و ارزش ابـه تغييـر رو   ،و باورهـا  ،های فرهنگـی  تغيير شرايط اقتصادی، ارزش

  .)۱۳۸۱شکوری و آزاد ارمکی  ؛۱۳۷۲ ١هارت اينگل(شود  خانواده منجر می
 ،)۱۳۸۵توکلی خمينـی  (است  شگرف شده یتحوالتخوش  نهاد خانواده در قرن گذشته دست

و شـده  کارکردهای خانواده آغـاز  و اين تحوالت از شکل خانواده، نوع روابط بين اعضا، که 
ی جديــد  در جامعــه آناز چرايــی لــزوم وجــود  سـوآل تغييــر مفهــوم خــانواده و اصــوًال  بـه 

وابط خانوادگی را بـه  نتی رو سياسی، ساختار س ،اجتماعی ی صنعتی، توسعه فرآيند. است رسيده
های سـنتی   تحوالت صنعتی تأثيری انکارناپذير بر تغيير نقشسستی کشانده و در اين ميان، 

و  ی نـوزدهم در اروپـا   سـده  بـا شـروع در   ،ايـن تحـوالت نقـش جنسـيتی    . است زنان داشته
نـان،  بـه تغييـر وضـعيت ز   نهايتًا ، بيستم ی در اوايل سدههای حقوق زنان  با جنبش آميختگی

مدهای آ یيکی از بارزترين پ و انجاميد ،عمومیی  چه در عرصهی خانوادگی و  در عرصهچه 
  .، تحول روابط سنتی اقتدار در خانواده بودآن

نوسازی به کشور و خصوصًا گسـترش رونـد شهرنشـينی،     فرآينددر ايران با آغاز ورود 
آن آشـنايی بـا    دنبـال بـه   همگانی شدن نظام آموزشی در کشور، رشد ارتباطات اجتماعی و

قنـدهاری  (شـد   خـوش تغييـرات   ايرانی هـم دسـت   ی تحوالت ساختاری در ساير جوامع، خانواده
سـنت و   تـابع  ی گسترده ی شکل مسلط خانواده در ايران، خانواده ،قبل ی تا چند دهه. )۱۳۸۲

ت، در اختيار پـدر بـود و در سـاختار سلسـله مراتبـی قـدر       آنرياست اصلی  ، کهمذهب بود
اين شکل از روابـط قـدرت بـا ورود     گرفت، اما شوهر يا پدر خانواده در رأس هرم قرار می

  .شد دچار تغيير ،همانند غرب ،نوسازی به ايران
آن، که عبارت  بر اساس ساختارنه بر اساس کارکرد، بلکه در تعريف رايج، خانواده را 

 از آن ؛ بنا بـر ايـن،  )۲۰۰۶ ٢سی و کوندوبي(گيرند  نظر میی روابط بين اعضا، در  است از کليه
هـا   گيری ی روابط متقابل بين افراد ساری و جاری است، شکل تصميم جا که قدرت در همه
  .)همان(سازد  ثر میخانواده را متأ ،و انجام کارها در گروه

، و که در بررسی هر ساختار اجتماعی، نهـاد، گـروه   استمتغير اجتماعی مهمی  ،قدرت
 از ايـن قاعـده مسـتثنا    خانواده نيز افراد بايد مورد توجه قرار گيرد و م بينروابط مرسو حتا

قـدرت را امکـان   ، ٣وبـر  .داد در آن مورد بررسی قراررا توان نوع روابط قدرت  نيست و می
                                                                                                                                                                                          
1 Inglehart, Ronald F. 
2 Ndubisi, Nelson Oly, and Jenny Koo 
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 ۱۹از  ۹

۹ �� شهرستان کرمانیهاساختار قدرت در خانوادهیبررس  

از ديـدگاه   و )۸ : ۱۳۷۱ ١برايـت  گـال (کنـد   بر رفتار ديگـران تعريـف مـی   ی يک فرد  تحميل اراده
ی  و عرضـه  ،هـا مطلـوب   يابی به تسهيالتی است که تصرف آن دست امکان ،قدرت، ٢پارسونز

 راهدر روابط خـانوادگی، قـدرت مفهـومی اسـت کـه از      . ها نسبت به تقاضا محدود است آن
تعيين ميزان قـدرت زن و   ی معموًال شاخص عمده مشاهده است و رفتارهای عينی اعضا قابل

زاهدانی و زاهد  ؛۱۳۶۷عنايت (. است گيری يمالگوی مشارکت در تصمشان،  شوهر در روابط متقابل
؛ معيـدفر  ۱۳۸۲خسروشـاهی  صبوری مهدوی و  ؛۱۳۸۲قندهاری  ؛۱۳۸۱منصوريان و قادری  ؛۱۳۷۱ محبوب رانيا

  .)۲۰۰۲ ٤؛ الوی و کاتز۲۰۰۰ ٣بوالندا؛ ۱۳۸۳
تقسيم کار خانگی درون خانواده را شکلی از روابط قدرت ، ٥نيمول مکو  دل نيوگاتسو

 ٦بيان و زو سویاين ايده از و  )۳۴۶: ۲۰۰۳ مولين مکو  دل نيووتسگا( دانند و شوهر می بين زن
بحـث بـر سـر ايـن اسـت کـه ارزش منـابع         ،منـابع  ی در نظريه. است ييد شدههم تأ )۲۰۰۵(

 و )۲۰۰۲ ٧خـو و الی ( کنند متفاوت است که زن و شوهر با خود وارد روابط می يی مبادله قابل
تـر   بـيش نـابرابری  و توزيـع قـدرت   ی  فاصـله  ،تر باشد شبيه همسران رس ستد هرچه منابع در

ئولـوژی جنسـيتی، باورهـای قـالبی      ، ايـد رس دسـت  در کنار منـابع در  .)۲۰۰۵زو و بيان (د شو می
ها بر نابرابری طبيعی  که در برخی فرهنگ، های نقش جنسيتی و نگرش ،معطوف به جنسيت

گيـری   تصـميم  فرآينـد در را تواند قـدرت فـرد    مینيز  ،گذارد و اجتماعی زن و مرد صحه می
ساز  زمينه های واره عادتدر قالب  ،به اين عوامل ٩بورديو .)۲۰۰۰ ٨من کاف(د ده اهشخانوادگی ک

  .است های مختلف اشاره کرده ری عامالن اجتماعی از سرمايهگي نابرابری در سهم
ت در شهرسـتان کرمـان اسـت    روابط قدر ی پژوهشی در زمينه آورد دست ،حاضر نوشتار

مطالعه، انجـام شـده     رد موضوع موردشناسی در مو های جامعه که با تکيه بر تلفيقی از نظريه
  :از است عبارت آناساسی  های سوآل و

  گونه است؟ ههای مورد مطالعه چ در خانواده همسرانساختار قدرت  –۱
  است؟ گونه چهمورد مطالعه  ی شکل خاص روابط قدرت در جامعه –۲
  است؟ أثير داشتهمطالعه ت های مورد بر ساختار قدرت در خانواده ،رس دستآيا منابع در –۳
بـر   ،هـای زن و مـرد   باورهای قـالبی در مـورد ويژگـی    مانند ،آيا عوامل فرهنگی –۴

  است؟ وابط قدرت در خانواده اثر گذاشتهر
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 ۱۹از  ۱۰

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۰

  مروری بر مطالعات پيشين
عميق بين باورهای قـالبی جنسـيتی و توزيـع     یيوندبر اين باور است که پ )۱۹۹۵( ١اسموردا

  .های قدرت در خانواده وجود دارد جنسيتی پايگاه
 ،با استفاده از مدل پدرساالری و ايدئولوژی جنسيتی، )۲۰۰۳( نيمول مکو  دل نيوگاتسو

 الگوهای کار اند و معتقد اند به تبيين نابرابری جنسيتی در توزيع قدرت درون خانواده پرداخته
  .استها  وظايف و مسئوليت ی انعکاس باورهای فرهنگی يا فضاهای جداگانه ،در خانه

معتقد است ساختار قدرت خانواده و نظام تقسيم کار خانگی تحت تأثير  )۱۹۹۶( ٢تْين گرينس
دوم،  کنند، اتی که خارج از خانه کار میاشتغال زنان و ميزان ساع ،اول گيرد؛ سه عامل شکل می

) درآمد، تحصيالت، و ماننـد آن شغل، ( رس دست هرچه منابع درهمسران؛ يعنی  رس تدس منابع در
 ،و سـوم  ،دهـد  تری از قدرت را به خود اختصاص مـی  سهم بيش ،تر باشد بيش همسرانيکی از 

  .های جنسيتی با توجه به نقش ،ايدئولوژی جنسيتی يا شناخت يک فرد از خودش
اسـت کـه    ام داده بـه ايـن نتيجـه رسـيده    بر اساس پژوهشی کـه انجـ   )۲۰۰۲( ٣کوليک

، روابـط  يـی  و عوامـل زمينـه   همسـران، متغيرهايی نظير منابع دراختيار فرد، مشارکت عـاطفی  
  .دهند شديدًا تحت تأثير قرار می قدرت در خانواده را

 انـد کـه   کردهخود را به اين صورت گزارش  های پژوهش ی نتيجه )۲۰۰۲( کاتزو  الوی
 کـرد وی  عمل ی شيوه ،است پذيری درونی کرده جامعه فرآيندی که زن در ها و هنجارهاي ارزش

  .کند بينی می قدرت پيش فرآينددر  را
ی زنـان  رسـ  دسـت  گونـه  چـه اند کـه   در پژوهشی در چين نشان داده )۲۰۰۵( بيانو  زو

ــار و در  ــع ک ــه منب ــی ب ــد چين ــش آن   ،آم ــه صــورت مســتقيم نق ــک ســو ب ــا را در  از ي ه
مسـتقيم بـا تعـديل     وادگی افزايش داده و از سوی ديگر به صـورت غيـر  های خان گيری تصميم
را در روابط قدرت  آنانطلبی جنسيتی، موقعيت  های نقش جنسيتی و ايدئولوژی جدايی نگرش

آمد  اشتغال و در مانندآور  افزايش منابع قدرت ؛ بدين ترتيب،است شان بهبود بخشيده با شوهران
رنـگ   با کـم  فرآينداين  دهد و در روابط خانوادگی بهبود میوضعيت ايشان را  ،در بين زنان

  .)۲۰۰۲ ٤لی و بيتی(است  تر گرفته بيش یگرا سرعت ئولوژی جنسيت شدن ايد
رسـد   است به اين نتيجـه مـی   که در شهر شيراز انجام داده در پژوهشی )۱۳۶۷( عنايت

 رفتن ميزان سـواد زن و  باال .شود به تغييراتی در روابط خانوادگی می که اشتغال زنان منجر
  .دهد افزايش مینيز های مهم  گيری يمدر تصمرا سهم وی  ،اشتغال وی در خارج از خانه
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 ۱۹از  ۱۱

۱۱ �� شهرستان کرمانیهاساختار قدرت در خانوادهیبررس  

در پژوهشـی در شـهر شـيراز نشـان دادنـد کـه        )۱۳۷۱( محبـوب  ايـران و  زاهدانیزاهد 
  .شاغل است تر از زنان غير ده، بيشخانوا ها در گيری مشارکت زنان شاغل در تصميم

ساکن شهر شـيراز   همسردارزن  ۳۰۰که روی  پژوهشی با )۱۳۸۱( قادریو  منصوريان
ــأثير ويژگــی   انجــام شــد ــه مســتقيمًا تحــت ت ــد کــه تقســيم کــار در خان هــای  نشــان دادن

  .اجتماعی زنان استاقتصادی
بـا هـدف بررسـی سـاختار توزيـع      يـی   در مطالعه )۱۳۸۲( شاهیخسروصبوری و  مهدوی

ا به طور مسـتقيم تحـت   روابط قدرت خانوادگی ر  کل گيریهای تهرانی، ش قدرت در خانواده
  .داند پذيری جنسيتی و ايدئولوژی غالب در فرهنگ می تأثير جامعه

 یهـايی کـه زنـان    در پژوهشـی بـه ايـن نتيجـه رسـيد کـه در خـانواده        )۱۳۸۴( گروسی
بـين  تـر   عادالنـه  یتقسيم کار به صـورت  دارند،آمد مستقل وجود با در و ،کرده، شاغل تحصيل

هــا را در  ور، وضــعيت آنآ ی زنــان بــه منــابع قــدرترســ دســت و  زن و شــوهر ايجــاد شــده
  .است هی خانوادگی بهبود بخشيدها گيری تصميم

  پژوهشمبانی نظری 
در  .وجـود دارد شناسـی   ی جامعـه  های متعددی در حوزه نظريه ،برای تبيين هدف روابط قدرت

ی ٣گـرا  ذهنـی گـرا  عينـی  ی و نظريـه  ٢ردمن ١»رس دست منابع در« ی از دو نظريهپژوهش  اين
  .است استفاده شدهتحليل روابط قدرت در ساختار خانواده  برای بورديو

تقسيم قدرت در خانواده و پايگـاه قـدرت هـر يـک از     رس،  دست منابع در ی در نظريه
ارزشـی از زن و  ها و انتظارات هنجـاری  هر يک از آن رس دست متأثر از منابع در ،همسران
فشـارهای  ها  آن در کند که تصوير مینوع جامعه را  چهار ردمن ،بر اين اساس ؛استشوهر 
، قـدرت بـه منـابع    ی ی هـر يـک از دو طـرف مبادلـه    رس دستارزشی جامعه و نيز هنجاری
، توانـايی هـر   نظريـه در ايـن  . شود گيری قلمداد می پايگاه قدرت فرد در تصميم ی کننده تعيين

به عنـوان منبـع قـدرت فـرد تلقـی       ،رده کردن نيازهای طرف مقابلدر برآو همسرانيک از 
مـرد   ی مين زن بـر عهـده  ی تـأ  در جوامعی که وظيفـه  ،از اين رو ؛)۲۰۰۲لی و بيتی ( شود می

همسر مرد به لحاظ ايدئولوژيک  طبعًا ،تنها منبع برآوردن نيازهای خانواده است ،است و مرد
با افزايش نسبت زنان شاغل در جامعـه  . دهد ر میسويه را به شوه اعمال قدرت يک ی اجازه
پايگاه قدرت زنان هـم   ،آمد زنان شاغل در ی های خانواده به وسيله مين بخشی از هزينهأو ت
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۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۲

مبـادالت زن و شـوهر در    بـر ارزش نـابرابر   ،منـابع  ی نظريه. )۱۹۸۷ ١کوآلس( است بهبود يافته
تر در اختيار فردی است کـه   قدرت بيشگاه، با اين ن ؛)۲۰۰۲و الی  وخ(کند  کيد میخانواده تأ
در . جنسـيت در ايـن ميـان اهميتـی نـدارد      دارد ومين نيازهای خانواده أتری در ت نقش بيش

اين . ورزد ساالرانه تأکيد میهای پدر وجود دارد که بر توانايی ارزش نيز ديدگاه ديگری ،مقابل
بـرگ و   بلـوم ( ار مردان را تقويت کننـد و اقتدهای قدرت زنان را سست  توانند پايه ها می ارزش
  .)۱۹۸۹ ٢من کول

اجتمـاعی   فرآينـد هايی کـه در   و ايدئولوژی ،ها، هنجارها، باورها بر اهميت ارزش بورديو
، )۱۹۸۵( بورديـو از ديـدگاه   .کنـد  دهد پافشـاری مـی   ذهن عامالن اجتماعی را شکل می ،شدن

ی اصـول توزيـع منـابع     پايه که بر ،یوجه تواند به عنوان يک فضای چند دنيای اجتماعی می
يی از  توان فضای اجتماعی را به عنوان مجموعه می ؛ بر اين اساس،شوداست، مطرح  بنا شده

ها به توزيع انواع قدرت  ها در ميدان توزيع موقعيت  در آن، روابط قدرت عينی تعريف کرد که
يکـی  ، به ٣واره اع اصطالح عادتچنين با ابد همبورديو  .ها اشاره دارد درون هر يک از ميدان

که چرا کنش انسانی از الگوهای منظم پيروی  مبنی بر اين شناسی جامعه های مهم سوآلاز 
هـای   و شـکل  ،هـا  از حـاالت، ترتيبـات، طـرح واره    بورديو ی واره عادت. است پاسخ داده کند می

متعـدد   هـای   فـه مؤلدرونـی شـدن ايـن    . اسـت  تشکيل شـده  اند، که عميقًا درونی شده ،شناخت
 .)۲۰۰۲ ٤شـوآرتز ( گيـرد  صـورت مـی  افـراد   ی و به وسيله پذيری اوليه از طريق جامعه ،واره عادت

هـای متقابـل اجتمـاعی در     کـنش  ی واره به طور غيررسمی از طريق تجربه گيری عادت شکل«
هـم   ،واره عـادت « و )۶۵:همـان ( ».پـذير اسـت   ر تقليد، تکرار، ايفای نقش امکانهايی نظيفرآيند
 ».کردهـا  درک و ارزيابی ايـن عمـل   ی کردهای اجتماعی است و هم شيوه توليد عمل ی شيوه

  .)۱۲۷ : ۱۹۹۰بورديو (
کل سـاختار قـدرت در خـانواده را    شـ  ی کننـده  عوامل تبيين اين دو نظريه،با توجه به 

يا منـابعی کـه از نظـر     همسران رس دست نخست منابع در توان به دو دسته تقسيم کرد؛ می
اشتغال، تحصيالت، درآمد  ؛ مثلدر ساختار قدرت افزايش دهدرا تواند سهم افراد  اجتماعی می
بورديو،  يا به بيانهای ذهنی  واره عوامل شناختی و طرح ،دوم ی و دسته مانند آن، مستقل و

های اجتماعی پيرامـونی از راه پـذيرش    بخشی از شناخت ذهنی ما نسبت به پديده .واره عادت
هـايی از   در مـورد گـروه  اسـت  های شناختی  تعميم ،عقايد قالبی شود و البی تأمين میعقايد ق
اين عقايد در باورهای رايج يک گروه از مـردم   .درستی نيست ی دارای پايهکه لزومًا  ،مردم

يعنی عامليـت شـناخت و    ،های باورهای قالبی با توجه به ويژگی .)۹ ۸ : ۱۳۸۲احمدی (ريشه دارد 
                                                                                                                                                                                          
1 Qualls, William J. 
2 Blumberg, Rae Lesser, and Marion Tolbert Coleman 
3 Habitus 
4 Swartz, David L. 



  

 ۱۹از  ۱۳

۱۳ �� شهرستان کرمانیهاساختار قدرت در خانوادهیبررس  

ايـدئولوژی  . کـرد تلقـی   بورديـو مورد نظر  ی واره عادتتوان آن را بخشی از  یم ،جمعی بودن
  .شود تلقی می واره عادتی از گرايی هم جزئ جنسيتی و جنس

گيـری در   عد الگوی تصـميم ساختار قدرت در خانواده با تکيه بر دو ُب ،در اين پژوهش
ا کـه در تقسـيم کـار    جـ  از آن. خانواده و تقسيم وظايف خانگی مورد مطالعـه قـرار گرفـت   

زن اسـت و کـار مـردان در     ی امور داخلی خانه بـه عهـده   ی همه ،خانگی به صورت سنتی
که مردان  ،تقسيم کار ی اين شيوه در گونه تغيير هر ،شود منزل موجب کاهش اقتدارشان می

 از نظـر برخـی   است؛ زيرااز تعديل قدرت در خانواده  يی نشانه کند،کار و همراه زنان  را هم
مهم در کاهش اقتـدار   ینقش ،زنان ی به وسيلهامور خانگی فقط  ی همهانجام  ،نظران صاحب

  .)۲۰۰۵؛ زو و بيان ۱۹۸۹من  برگ و کول بلوم(دارد  زنانقدرتی  های بی بازتوليد آموزه و

  یپژوهشمدل 
  :ارائه شد های زير فرضيه ،پژوهشارچوب نظری و مدل هبر اساس چ

قدرت مـرد بـيش از    ،مورد مطالعه ی الت خانوادگی جامعهرسد در تعام به نظر می –۱
  .زن است
قـدرت   ،تـر باشـد   بـيش  همسرانيکی از  رس دست رسد هرچه منابع در به نظر می –۲

  .تر است وی نيز بيش
قـدرت وی   ،های جنسـيتی در زن شـديدتر باشـد    واره رسد هرچه عادت به نظر می –۳

  .تر است کم
  

 رسدستمنابع در
 همسران

 ار قدرتساخت 
 در خانواده

  یوارهعادت 
    جنسيتی

  پژوهشمدل  ۱ نمودار

  پژوهشروش 
نامـه گـردآوری    از طريق پرسش ،ی پيمايشی انجام گرفت به شيوه اطالعات اين پژوهش، که

ن و روسـتاهای  شـهر کرمـا   همسـردار ی زنـان   کليه شاملپژوهش آماری  ی جامعه. است هدش
اطمينـان   درصـد ۹۵در سطح نفر  ۳۸۳  ها، ميان آناز ، که است) هزار نفر ۱۵۰(پيرامون آن 

با در نظر گرفتن احتمال . درصدی پارامتر، به عنوان نمونه انتخاب شدند ۵۰و با فرض وجود 
هـای غيرمعـرف، جمعـًا چهارصـد      نمونـه نيـز  جـواب و   بـی  هـای مخـدوش و   نامه وجود پرسش

و در تجزيه و  شد تی تکميلدرس به  نامه پرسش ۳۹۳ ها از ميان آنکه  شدنامه توزيع  پرسش
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روسـتاهای مـورد نظـر     همسرداراز کل جمعيت زنان . ها مورد استفاده قرار گرفت تحليل داده
در ايـن پـژوهش   . نفر به عنوان نمونه انتخاب شـدند  ۲۹۹، به همين روش نيز،) نفر ۳۴۹۹(

ابتـدا شـهر    يعنی است؛ هساده استفاده شد يی گيری طبقه ها از روش نمونه جهت انتخاب نمونه
هـا بـه عنـوان     بلوک بر اساس توزيع جمعيـت در آن  ۱۰۰هايی تقسيم شد و تعداد  به بلوک

در هـر بلـوک بـه صـورت تصـادفی، چهـار        ،بعد ی در مرحله. های نمونه انتخاب شدند بلوک
محـدوديت  در بـين روسـتاها، بـه دليـل     . ، انتخـاب شـد  نـد بود همسردارمنزل که دارای زن 

هايی  ده شد و در هر روستا از بين خانهاستفايی  گيری سهميه روش نمونه از ،اطالعات موجود
  .های نمونه انتخاب شدند بودند، خانه همسردارکه دارای زن 

 ی واره عـادت نـد از سـاختار قـدرت خـانوادگی،     ا عبـارت  پـژوهش متغيرهای اصلی ايـن  
بـين زن و مـرد    شکل روابط قـدرت  ،منظور از ساختار قدرت. رس دست و منابع در ،جنسيتی
ن و تقسـيم کـار بـين ز    ی شيوههای خانوادگی و  گيری عد قدرت در تصميمکه با دو ُب است

شامل باورهای قالبی، ايـدئولوژی، و   ، کهی جنسيتی واره عادت شوهر مورد ارزيابی قرار گرفت؛
 برتـری يک جنس را به لحاظ طبيعـی و اجتمـاعی بـر جـنس ديگـر       کههايی است  نگرش
های ذاتی و طبيعی زنان  عد باور به برتری اجتماعی مردان و باور به تفاوتدو ُب در ،دهد می

کـه امکـان    اسـت شامل تمام منابع اجتمـاعی   ، کهرس دست منابع در ؛ وشد و مردان سنجيده
و  ،رآمد، اشتغالکند، با سه متغير د های گروه را فراهم می مين نيازاعمال نظر در گروه يا تأ

 )آوری امکان اعمـال نظـر   های خانواده يا فراهم مين نيازأشان در ت اهميت به دليل(تحصيالت 
  .مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفت

قسـمتی   و سهساخته گر پژوهش يی نامه پرسش ،پژوهشمورد استفاده در اين  ی نامه پرسش
و منـابع   يـی  ی در خصـوص متغيرهـای زمينـه   هـاي  سـوآل  ی قسمت اول، که دربرگيرنده. است
در مـورد ميـزان درآمـد، وضـعيت      سـوآل با است، ) تحصيالت، درآمد، و اشتغال( رس ستد در

قسـمت  . کنـد  میآوری  در اين زمينه جمعرا اطالعات مورد نظر  ،و ميزان تحصيالت ،اشتغال
 ۱۱در آن کـه   اسـت،  گـو  جنسيتی زنـان پاسـخ   واره عادتدر خصوص  هايی سوآلدوم شامل 

عـد  بـرای سـنجش بُ  نيز گويه  ۱۱رتری اجتماعی مردان و عد باور به بگويه برای سنجش ُب
شـامل  نيـز  قسـمت سـوم   . اسـت  ههای ذاتی و طبيعی دو جـنس طراحـی شـد    باور به تفاوت

عـد  گويـه بـرای سـنجش بُ    ۱۰کـه  اسـت،  مربوط به سـاختار قـدرت در خـانواده     های سوآل
  .دارد همسرانگيری و پنج گويه برای بررسی تقسيم کار بين  تصميم

نامـه در اختيــار   نامـه، هفـت نسـخه از پرسـش     نجش روايـی صـوری پرسـش   جهـت سـ  
  .نامه به وجود آمد با اعمال نظر ايشان، تغييراتی در پرسش ، کهمتخصصان قرار گرفت
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بـرای  ، اسـتفاده شـد   نامـه  بـرای سـنجش پايـايی پرسـش    بـاخ، کـه    ضريب آلفای کرون
به دست  ،درصد۷۸ ،ط به قدرتو برای طيف مربو ،درصد۷۴ ،های مربوط به باور قالبی گويه
  .استسنجش  گر باال بودن پايايی ابزار که هر دو نشان ،آمد

تجزيـه و  ، SPSS١ افزار آمـاری  سازی به کمک نرم پس از آماده ،شده اطالعات گردآوری
  .تحليل شد

  پژوهشهای  يافته
 ۲۲شـوهران   و سنسال  ۵۵تا  ۲۰گو بين  نشان داد که سن زنان پاسخ پژوهشهای  يافته
. سال بـود  ۴۲٫۹ ،سال و ميانگين سنی شوهران ۳۸٫۱ زنان،ميانگين سنی . سال بود ۸۲تا 
سـاکن   ،پـژوهش در زمان  آناندرصد  ۵۷٫۹ سال سن داشتند و ۳۵گويان زير  درصد پاسخ۴۰

عد خانوار ُب. سال بود ۲۷گويان در شهر  ميانگين اقامت پاسخ. شهر و بقيه ساکن روستا بودند
نفـر بـه    ۴٫۹عد خـانوار  و ميانگين ُب) درصد۷۸(نفر بود  ششتا  سهيان بين گو پاسخ تر بيش

و  ،هـا دارای تحصـيالت عاليـه    درصـد آن  ۱۳٫۲ ،گويان زير ديـپلم  درصد پاسخ ۶۳٫۲. دست آمد
درصد شوهران نيز تحصيالت زير ديپلم داشتند و  ۶۳٫۵. حد ديپلم داشتند بقيه تحصيالتی در

دار بودنـد و از   گويـان خانـه   پاسـخ  درصد۷۷٫۲. ت عاليه بودندها دارای تحصيال درصد آن ۱۷٫۱
  .دادند ها را کارمندان عادی و سطوح متوسط تشکيل می آن درصد۶۳٫۰۶ ،بين زنان شاغل
چنـان   هـم  دهـد و  ها نشان می در خانوادهرا  همسرانتقسيم کار بين  ی شيوه ۱جدول 
 بـه امـور خـارج از    تر بيشه و مردان تر به کارهای داخل خان بيش ،زنان ،رفت که انتظار می

تـأمين مخـارج زنـدگی،     ی وظيفـه مردان در  ،ها درصد از خانواده۸۱تقريبًا در . پردازند خانه می
در تقريبًا  و تر نقش دارند بيش، و خريد مايحتاج زندگی ،انجام امور مربوط به خارج از خانه

  .مرد است ی نها به عهدهت ،ی تأمين مخارج زندگی ها وظيفه درصد از خانواده۸۱٫۰

  همسرانحسب تقسيم کار بين  گويان بر توزيع فراوانی پاسخ ۱ جدول

  شاخص
   جمع  هر دو   مرد  زن

پاسخ بی
جمع 
  درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد  کل 

 ۶۸۲ ۳ ۵۷۶۸۴٫۸۲۳۳٫۴۸۰۱۱٫۸۶۷۹۱۰۰٫۰ غذا پختن
 ۶۸۲ ۱۱ ۵۷۶۸۵٫۸۶۰٫۹۸۹۱۳٫۳۶۷۱۱۰۰٫۰هاو لباس,فنظافت خانه، ظرو

 ۶۸۲ ۱۳ ۱۲۲۱۸٫۲۳۲۳۴۸٫۳۲۲۴۳۳٫۵۶۶۹۱۰۰٫۰ خريد مايحتاج زندگی
 ۶۸۲ ۷ ۱۴۷۲۱٫۸۳۲۵۴۸٫۱۲۰۳۳۰٫۱۶۷۵۱۰۰٫۰انجام کارهای بيرون از خانه

 ۶۸۲ ۳ ۳۳۴٫۹۵۴۹۸۰٫۹۹۷۱۴٫۳۶۷۹۱۰۰٫۰ تأمين مخارج زندگی
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زنـان   ی بـه وسـيله  و  اسـت که مربوط به داخل خانـه   ،های اول و دوم اگر برای فعاليت
ی  نمـره  ،شـود  مردان انجـام مـی   ی به وسيلهکه هايی  برای فعاليت ،»+۱«ی  نمره ،گيرد انجام می

صـفر   ی نمـره  ،پـذيرد  هر دو زوج انجام مـی  ی به وسيلههايی که فعاليت  برای خانوادهو ، »–۱«
 ی به وسـيله و  استتر مربوط به خارج خانه  که بيش ،برای سه فعاليت ديگر منظور کنيم و نيز
مـردان انجـام    ی به وسـيله يت هايی که اين فعال برای خانواده ،»–۱«ی  گيرد نمره زنان انجام می

 ،شـود  هـر دو انجـام مـی    ی به وسيلههايی که اين وظيفه  و برای خانواده ،»+۱«ی  شود نمره می
ترين نقش مردانه  انجام بيش( »–۵«تواند از  گويان می ی پاسخ نمره ی صفر در نظر بگيريم، مرهن

نتايج . در نوسان باشد) زنان ی به وسيلهترين نقش زنانه  انجام بيش( »+۵«تا ) زنان ی به وسيله
  .در نوسان است »+۵«تا  »–۵«گويان از  ی پاسخ دهد که نمره نشان می پژوهش

  خانه های تقسيم کار در گويان از مؤلفه پاسخ ی نمره ۲ جدول

 درصد تجمعی درصد تعداد نمره
۵– ۲۰٫۳۰۰٫۳۰
۴– ۱۰٫۱۵۰٫۴۵
۲– ۳۰٫۴۵۰٫۹۰
۱– ۲۵۳٫۷۶۴٫۶۶
۰ ۴۲۶٫۳۲۱۰٫۹۸
۱+ ۵۵۸٫۲۷۱۹٫۲۵
۲+ ۸۶۱۲٫۹۳۳۲٫۱۸
۳+ ۱۶۸۲۵٫۲۶۵۷٫۴۴
۴+ ۱۰۶۱۵٫۹۴۷۳٫۳۸
۵+ ۱۷۷۲۶٫۶۲۱۰۰٫۰۰

—۶۶۵۱۰۰٫۰۰ جمع
——۱۷ پاسخبی

  ۶۸۲ جمع کل

  
ی  منفــی اســت و نمــره گويــان پاســخدرصــد  ۴٫۷ی  تنهــا نمــره ،۲جــدول بــر اســاس 

تر و در  بيشدر خانه  ،دهد که نقش زنان له نشان میاين مسأ. ها مثبت است آندرصد  ۸۹٫۱
ی  نمـره (فر است که بـيش از صـ   سهگويان  ی پاسخ ميانگين نمره. تر است کمخارج از خانه 

بنـدی نقـش زنـان در داخـل      ی تقسيم و نشان دهنده )فتار زنانه و مردانه در خانوادهتعادل ر
  .خانه و نقش مردان در خارج خانه است

افتد که يکـی   ، زمانی اتفاق میگيری نابرابری در قدرت تصميم ،بر اساس مبانی نظری
در را تـری   در واقع قـدرت بـيش   و باشد ها داشته گيری تری در تصميم نقش بيش همسراناز 

باشند  گيری نقشی نداشته در تصميم همسراناگر هيچ يک از  ،بر اين بنا کند؛خانواده اعمال 
نتايج حاصل از . گيری کنند، نابرابری وجود ندارد هم در اين خصوص تصميم و يا هر دو با
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اده در واده بــيش از زن خــانومــرد خــان ،مــوارد تــر بــيشدهــد کــه در  نشــان مــی پــژوهش
  ).۳جدول (ها نقش دارد  گيری تصميم

  های مهم گيری در تصميم همسراننقش هر يک از  ۳ جدول

    جمع   کدامهيچ/هر دو   مرد   زن  گيری مورد تصميم
 درصد   تعداد   درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد

۱۰۰٫۰ ۱۴۸۲۲٫۰۳۱۵۴۶٫۸۶۷۳ ۲۱۰۳۱٫۲ آرايش منزل
۱۰۰٫۰ ۱۲۰۱۸٫۱۵۱۳۷۷٫۵۶۶۲ ۲۹۴٫۴ ازدواج فرزند

۱۰۰٫۰ ۳۳۴٫۹۵۴۱۸۰٫۴۶۷۳ ۹۹۱۴٫۷ انتخاب نام فرزند
۱۰۰٫۰ ۱۱۸۱۷٫۶۴۹۹۷۴٫۵۶۷۰ ۵۳۷٫۹ تعداد فرزند

۱۰۰٫۰ ۲۲۶۳۳٫۷۳۸۱۵۶٫۹۶۷۰ ۶۳۹٫۴ خريد کاالهای اساسی
۱۰۰٫۰ ۲۸۰۴۱٫۷۳۵۷۵۳٫۲۶۷۱ ۳۴۵٫۱ مخارج خانواده

۱۰۰٫۰ ۸۷۱۲٫۹۵۳۹۸۰٫۱۶۷۳ ۴۷۷٫۰ شهر محل سکونت
۱۰۰٫۰ ۷۷۱۱٫۵۵۵۲۸۲٫۴۶۷۰ ۴۱۶٫۱ محل سکونت

۱۰۰٫۰ ۳۹۱۵۸٫۴۱۷۲۲۵٫۷۶۶۹ ۱۰۶۱۵٫۸ ی تحصيل زن ادامه
۱۰۰٫۰ ۲۱۶۳۲٫۷۳۸۷۵۸٫۶۶۶۰ ۵۷۸٫۶ تفريحات

  
توانـد از   گويـان مـی   ی پاسـخ  نمـره  ،ها گيری شاخص مشارکت در تصميم ۱۰توجه به با 

دهد کـه   نتايج نشان می. در نوسان باشد) قدرت کامل زن+ (۱۰تا ) قدرت کامل مرد( –۱۰
درصـد از   ۷۰٫۴ ی بـه طـوری کـه نمـره     ؛به نفع مردان اسـت  گير چشم صورتیاين نمره به 

تنهـا  کـه مـرد بـيش از زن قـدرت دارد و      اسـت  ابه اين معن وتر از صفر  گويان کم پاسخ
گيـری   تر زن در تصميم گر قدرت بيش بيان وگويان بيش از صفر  درصد از پاسخ ۱۷٫۱ی  رهنم

کـه زيـر صـفر و مؤيـد      بـود،  –۲٫۳۲هـا   اين شاخص درگويان  ی پاسخ ميانگين نمره. است
  .)۴جدول (است  باالمطلب 

  خانواده یاساس یها یريگ ميمشارکت در تصمگويان از  ی پاسخ نمره ۴ جدول

 رصد تجمعید درصد تعداد نمره
۳۶۵٫۷۰۵٫۷۰–۱۰تا–۸
۱۳۱۲۰٫۷۳۲۶٫۴۲–۷تا–۵
۱۲۹۲۰٫۴۱۴۶٫۸۴–۴تا–۳
۱۴۹۲۳٫۵۸۷۰٫۴۱–۱تا–۲
۰ ۷۹۱۲٫۵۰۸۲٫۹۱
۶۶۱۰٫۴۴۹۳٫۳۵ +۲تا+۱
۲۴۳٫۸۰۹۷٫۱۵ +۴تا+۳
۱۲۱٫۹۰۹۹٫۰۵ +۷تا+۵
۶۰٫۹۵۱۰۰٫۰۰ +۱۰تا+۸

—۶۶۵۱۰۰٫۰۰ جمع
——۱۷ اسخپبی

  ۶۸۲ جمع کل



  

 ۱۹از  ۱۸

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۸

  اجتماعی مردان برتریباور به های  به گويهگويان  نگرش پاسخ ۵ جدول

کامًال    گويه
 موافق نظربی مخالف مخالف

کامًال 
  آجمع  موافق

يیهـاکنـد مشـاغل و مسـئوليتجسم زنان اقتضـا مـی
  .باشند داشته تر سبک

 ۶۶۱ ۱۵۸۳۴۴۳۶۱۱۵۸ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۲٫۳۱۲٫۶۶٫۷۵۴٫۶۲۳٫۹ درصد

کار بيرون خانه به زيبايی و تناسب فيزيکی زنـان لطمـه
  .زند؛ پس بهتر است تا حد امکان از آن دوری کنند می

 ۶۷۴ ۰۳۹۷۱۱۳۱۳۹۲۵ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۰٫۰۵۸٫۹۱۶٫۸۲۰٫۶۳٫۷ درصد

اســت در جامعــهقــدرت جســمانی مــردان باعــث شــده
  .تر عمل کنند موفق

 ۶۷۲ ۲۸۱۲۳۳۸۳۵۱۱۳۲ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۴٫۲۱۸٫۳۵٫۷۵۲٫۲۱۹٫۶ درصد

هـایکنند؛ پـس مسـئوليتمردان بهتر از زنان فکر می
  .باشند توانند داشته تری می بيش

 ۶۶۹ ۱۰۳۳۰۸۳۱۱۵۹۶۸ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۱۵٫۴۴۶٫۰۴٫۶۲۳٫۸۱۰٫۲ درصد

اند؛ پس بهتر استتر مرد بودهمندان و علما بيش دانش
  .ها باشد م با آنهای اجتماعی ه مسئوليت

 ۶۶۴ ۴۰۶۹۵۹۲۹۵۲۰۱ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۶٫۰۱۰٫۴۸٫۹۴۴٫۴۳۰٫۳ درصد

انــد؛ پــس رهبــرانتــرمــردان در حــل مســائل قــوی
  .اند بهتری

 ۶۶۵ ۵۴۱۹۰۱۴۵۲۴۲۳۴ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۸٫۱۲۸٫۶۲۱٫۸۳۶٫۴۵٫۱ درصد

ــی  ــان احساس ــر زن ــاتت ــر و ادبي ــس در هن ــد؛ پ ان
  .اند تر موفق

 ۶۶۱ ۹۴۱۹۷۶۱۲۳۱۷۸ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۱۴٫۲۲۹٫۸۹٫۲۳۴٫۹۱۱٫۸ درصد

تری دارند،جا که مردان زور و قدرت جسمانی بيش از آن
  .توانند اعمال و رفتار زنان را کنترل کنند تر می راحت

 ۶۶۸ ۵۷۱۶۱۷۴۲۶۸۱۰۸ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۸٫۵۲۴٫۱۱۱٫۱۴۰٫۱۱۶٫۲ درصد

هـایذيرش مسـئوليتتری برای پزنان قدرت روانی کم
  . اجتماعی دارند

 ۶۶۸ ۳۵۱۲۴۳۹۲۸۱۱۸۹ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۵٫۲۱۸٫۶۵٫۸۴۲٫۱۲۸٫۳ درصد

 ۶۷۲ ۳۱۱۵۰۴۲۲۶۱۱۸۸ تعداد .ها راهبران خوبی باشندگذارد آنآرامی ذاتی زنان نمی
 ۱۰۰٫۰ ۴٫۶۲۲٫۳۶٫۳۳۸٫۸۲۸٫۰ درصد

هـاا آنراحتـی بـ  گذارد که زن بهزور بدنی مردان نمی
  .مخالفت کند

 ۶۷۳ ۶۷۲۰۳۵۹۲۴۱۱۰۳ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۱۰٫۰۳۰٫۲۸٫۸۳۵٫۸۱۵٫۳ درصد

         .های نامشخص استها به دليل پاسخ تفاوت در جمع آ

تـوان   های متعددی استفاده شـد کـه مـی    از گويه ،گويان برای بررسی عقايد قالبی پاسخ
هــای  اجتمــاعی مــردان و بــاور بــه تفــاوت بــاور بــه برتــریی کلــی  دو دســته هــا را در آن

  ).۵جدول (جای داد طبيعی زن و مرد زيستی
گويـان   ی پاسـخ  نمـره  اسـت،  گويـه تشـکيل يافتـه    ۱۱که اين طيـف از   باتوجه به اين

در ) بيشترين اعتقاد به مرد سـاالری ( ۵۵تا ) اعتقاد به مرد ساالری ترين کم( ۱۱تواند از  می
متغيـر   ۵۵تـا   ۱۶گويـان از   ی پاسـخ  دهـد کـه نمـره    شـان مـی  ن پژوهشنتايج . نوسان باشد

هـا   توان گفت ميزان بـاور آن  گويان می ی پاسخ با توجه به توزيع فراوانی نمره است؛ پس بوده
 و ،۳۶٫۶گويـان از ايـن طيـف     ی پاسـخ  ميانگين نمره. مردان در حد متوسط است برتریبه 

گويـان از ايـن    توزيع فراوانـی پاسـخ   ۶جدول . است ۳۳ی متوسط طيف يعنی  بيش از نمره
  .دهد طيف را نشان می



  

 ۱۹از  ۱۹

۱۹ �� شهرستان کرمانیهاساختار قدرت در خانوادهیبررس  

  مرداناجتماعی  برتریعد باور به از ُبگويان  ی پاسخ نمره ۶ جدول

 درصد تجمعی درصد تعداد نمره
۴٫۰۰۴٫۰۰ ۲۶ ۲۱تا۱۶
۲۸٫۳۱۳۲٫۳۱ ۱۸۴ ۳۲تا۲۲
۴۹٫۰۸۸۱٫۳۸ ۳۱۹ ۴۳تا۳۳
۱۸٫۶۲۱۰۰٫۰۰ ۱۲۱ ۵۰تا۴۴
—۶۵۰۱۰۰٫۰۰ جمع
——۳۲ پاسخبی

  ۶۸۲ جمع کل

  
های زن و مرد به لحـاظ   های باور به تفاوت گويان نسبت به گويه بررسی نگرش پاسخ

 انـد و   گرفتهبسيار باال يی گويان نمره ها پاسخ برخی مؤلفه دهد که در طبيعی نشان میزيستی
نگـرش   ۷جـدول  . نـد اتر  ی مردان طبيعتًا از زنان قوی ند که همها ها موافق درصد آن۸۹٫۴
  .دهد له را نشان میبه اين مسأگويان  پاسخ

  طبيعی زن و مردزيستیهای  گويان به تفاوت نگرش پاسخ ۷ جدول

کامًال    گويه
  موافق نظربی مخالف مخالف

کامًال 
  آجمع  موافق

 ۶۶۳ ۷۳۵۲۸۳۶۲۲۳۱ تعداد .اند تری مردان از زنان قویاز نظر طبيعی، همه
 ۱۰۰٫۰ ۳۴٫۸ ۱٫۱۵٫۳۴٫۲۵۴٫۶ درصد

 ۶۷۴ ۳۶۱۸۳۵۹۳۱۰۶۴ تعداد .اند پذير و تابعزنان ذاتًا سلطه
 ۱۰۰٫۰ ۹٫۸ ۵٫۵۲۸٫۱۹٫۰۴۷٫۵ درصد

تـر ازهـا عـاطفیاسـت آنسرشت خاص زنان باعث شـده
  .مردان باشند

 ۶۶۳ ۳۵۱۳۱۶۱۳۱۹۱۱۷ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۱۷٫۶ ۵٫۳۱۹٫۸۹٫۲۴۸٫۱ درصد

ها در رياضـيات واست که آنويژگی مغزی مردان چنان
  .اند  تر علوم موفق

 ۶۵۹ ۳۴۱۸۱۱۱۵۲۳۱۹۸ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۱۴٫۹ ۵٫۲۲۷٫۵۱۷٫۵۳۵٫۱ درصد

 ۶۶۴ ۷۸۳۱۸۱۰۷۱۰۶۵۵ تعداد  .اند ترها باهوشاند که از زنيی خلق شدهمردان به گونه
 ۱۰۰٫۰ ۸٫۳ ۱۱٫۷۴۷٫۹۱۶٫۱۱۶٫۰ درصد

 ۶۶۱ ۴۶۱۹۳۱۸۵۲۱۹۱۸ تعداد .توانند ديگران را رهبری کنندن میها ذاتًا بهتر از مردا زن
 ۱۰۰٫۰ ۲٫۷ ۷٫۰۲۹٫۲۲۸٫۰۳۳٫۱ درصد

تـر از مـردان قـراريی پايينزنان به لحاظ عقلی در مرتبه
  .دارند

 ۶۶۳ ۱۳۴۳۵۹۳۹۱۱۴۱۷ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۲٫۶ ۲۰٫۲۵۴٫۱۵٫۹۱۷٫۲ درصد

برای رسيدن به هدفکار و جديت زيادیزنان ذاتًا پشت
  .ندارند

 ۶۵۷ ۱۷۹۶۱۰۵۳۲۲۱۱۷ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۱۷٫۸ ۲٫۶۱۴٫۶۱۶٫۰۴۹٫۰ درصد

 ۶۵۱ ۳۵۱۸۳۵۹۳۱۰۶۴ تعداد .اند ها ذاتًا احساساتی ی زن همه
 ۱۰۰٫۰ ۹٫۸ ۵٫۴۲۸٫۱۹٫۱۴۷٫۶ درصد

ی عواطف و احساسات خودمردان ذاتًا دوست ندارند درباره
  .و کنندوگ با ديگران گفت

 ۶۴۷ ۴۱۱۴۶۹۳۳۰۳۶۴ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۹٫۹ ۶٫۳۲۲٫۶۱۴٫۴۴۶٫۸ درصد

دهند کسی کنترلخلقت مردان چنان است که اجازه نمی
  .شان را در دست گيرد زندگی

 ۶۶۶ ۳۱۱۱۴۲۰۳۱۵۱۸۶ تعداد
 ۱۰۰٫۰ ۲۷٫۹ ۴٫۷۱۷٫۱۳٫۰۴۷٫۳ درصد

          .های نامشخص استها به دليل پاسختفاوت در جمع آ



  

 ۱۹از  ۲۰

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۲۰

 ۱۱هـای زن و مـرد از    با توجه به اين که طيف مردساالری از ُبعـد شـناخت تفـاوت   
نتـايج  . در نوسـان باشـد   ۵۵تـا   ۱۱توانـد از   گويان مـی  ی پاسخ است، نمره گويه تشکيل يافته

در نوسـان بـوده و در ايـن ُبعـد نيـز       ۴۹تـا   ۲۱گويـان از   ی پاسـخ  دهد که نمره نشان می
 ۳۶٫۲گويان از اين طيف  ی پاسخ ميانگين نمره. يی نسبتًا باال برخوردار اند رهگويان از نم پاسخ

  ).۸جدول (است  ۳۳ی طيف يعنی  و بيش از ميانگين نمره

  طبيعی زن و مردهای زيستی عد باور به تفاوتگويان از ُب ی پاسخ نمره ۸ جدول

 درصد تجمعی درصد تعداد نمره
۲۱ ۱۰٫۱۶۰٫۱۶
۱۲۲۱۹٫۳۰۱۹٫۴۶ ۳۲تا۲۲
۴۸۷۷۷٫۰۶۹۶٫۵۲ ۴۳تا۳۳
۲۲۳٫۴۸۱۰۰٫۰۰ ۵۰تا۴۴
—۶۳۲۱۰۰٫۰۰ جمع
——۵۰ پاسخبی

  ۶۸۲ جمع کل

  
بررسی عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در خـانواده در سـطح تحليـل دو متغيـره انجـام      

 بسته(طرفه  رسون و آزمون تحليل پراکنش يکي بستگی پی از دو آزمون همو در آن  پذيرفته
 ،رسـون ي بسـتگی پـی   در آزمـون هـم   .اسـت  شـده اسـتفاده  ) به سطح سنجش متغيرهای مستقل

يعنـی سـاختار قـدرت در     ،بـا متغيـر وابسـته   يی  متغير مستقل نسبی و فاصله هشت ی رابطه
  :گرفته شد و نتايج زير به دست آمددر نظر  ،خانواده

  در خانواده و ساختار قدرتيرسون بين متغيرهای مستقل  یبستگی پ ضرايب هم ۹ جدول

 داریاسطح معن بستگیضريب هم متغير مستقل
  <۰٫۰۵ –۰٫۱۰ سن مرد
  <۰٫۰۵ –۰٫۳۰ سن زن

  >۰٫۰۵ ۰٫۳۸ تحصيل مرد
  >۰٫۰۵ ۰٫۴۳ تحصيل زن

  >۰٫۰۵ –۰٫۴۰ مدت اقامت در شهر
  >۰٫۰۵ –۰٫۳۴ اعضای خانواده

  >۰٫۰۵ –۰٫۳۲ مردانبرتری
  >۰٫۰۵ –۰٫۲۸ هاشناخت تفاوت

  >۰٫۴۱۰٫۰۵مد ماهيانهدرآ

  
با ساختار قدرت در خانواده  يی دهد که سن زن و مرد رابطه نشان می ۹جدول نتايج 

 ،با توجه بـه جـداول قبـل   . متغير ديگر با ساختار قدرت در خانواده رابطه دارند ۶اما  ندارد،



  

 ۱۹از  ۲۱

۲۱ �� شهرستان کرمانیهاساختار قدرت در خانوادهیبررس  

بـا در  ز نيـ داد و  مثبت و منفی را در ساختار قدرت نشـان مـی   های هی تقسيم نمر وهشيکه 
سـطح تحصـيالت    ی توان نتيجه گرفت که مثبت بودن رابطه می ،۹جدول نظر گرفتن نتايج 

است کـه افـزايش سـطح تحصـيالت      ، به اين معناو درآمد ماهيانه با متغير وابسته همسران
امـا در مـورد    شـود،  موجب افزايش نمره در ساختار قدرت به نفع زن می ،و درآمد همسران

مـردان   برتـری باور به  ی با افزايش نمره و به طور مثالطه برعکس است ساير متغيرها راب
؛ بـر ايـن اسـاس،    يابـد  ی زن در ساختار قدرت خانواده کـاهش مـی   نمره ،گويان در بين پاسخ

تعـداد اعضـای خـانوار، افـزايش     شهر، افـزايش   توان گفت با افزايش مدت اقامت فرد در می
ی زنـان در سـاختار    هـا، نمـره   ی شناخت تفاوت ش نمرهو افزاي ،مردان برتریی باور به  نمره

ساختار ميان طرفه،  با توجه به نتايج آزمون تحليل پراکنش يک. يابد قدرت خانواده کاهش می
. دار وجـود دارد امعنـ  يی متغيرهای نوع فعاليت زن و محل سکونت رابطه با قدرت در خانواده

بـا  (کـار   بیميان زنان  ،بری در ساختار قدرتترين نابرا بيش ،بر اساس نتايج حاصل از آزمون
شـود   مـی  ديده )–۳ی  يانگين نمرهبا م(افتاده  کار و پس از آن زنان از )–۶٫۸ی  ميانگين نمره

و دارای درآمد  ،دار، شاغل، دانشجو کار با ميانگين زنان خانه ی زنان بی ميانگين نمره ميان و
  .)۱۰جدول ( داردوجود دار امعن یبدون کار تفاوت

  در ساختار قدرت يانگو پاسخ ی داری تفاوت ميانگين نمرهاآزمون معن ۱۰ جدول
  حسب نوع فعاليت اقتصادی زن بر

  شاغل  دانشجو  دار خانه  کارافتادهاز  کار بی  ميانگين  نوع فعاليت
کار  بی

دارای درآمد
  آموز دانش

 —  ٭ ٭ ٭ ٭  —  –۶٫۸۰  کار بی
 — ———— — –۳٫۰۰ ازکارافتاده

 —  ٭ ٭—  — ٭ –۲٫۴۴  دار خانه
 — —— — — ٭ –۱٫۴۵  دانشجو
 — —  —— ٭ ٭ –۰٫۵۰  شاغل

 —  ——— ٭ ٭ ۰٫۵۰ کار دارای درآمد بی
   ———— —— ۱٫۰۰ آموز دانش

 معنادار نيست—٭ معنادار است  
  = ۱۵٫۸Fو = ۶df و ۶۲۳

 
شـهر و   انن ساکنمياساختار قدرت در  در همسرانی نابرابری  ميانگين نمره ی ايسهمق

 ری اسـت؛ دهد که ميزان نابرابری در بين زنان روستايی شديدتر از زنان شه روستا نشان می
. اسـت  –۱٫۰۵زنان شـهری   ی نمرهميانگين  و –۴٫۰۰ها  ی آن به طوری که ميانگين نمره

  .)۱۱جدول ( استادار درصد معن۹۹اين تفاوت درسطح 
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  ساختار قدرت در يانگو سخی پا اداری تفاوت ميانگين نمرهآزمون معن ۱۱ جدول
  حسب محل سکونت بر

  df F معناداری ميانگين محل سکونت
 ۱۳۵٫۳ ۱و۶۲۹ ۰٫۰۰۰ –۴٫۰۰ شهر
    –۱٫۵۰ روستا

  گيری بحث و نتيجه
کـه   اسـت هـايی   گيری در خانواده و تقسـيم کـار، موقعيـت    هايی نظير تصميم فرآيندخانواده و 

، تـاريخی دارنـد   یکه ساختار ،های عينی و ذهنی زمينه کند و میجنسيت را توليد و بازتوليد 
عدم تعادل قدرت به . پردازند میشرايط برای عدم تعادل قدرت در خانواده سازی  به آماده نيز

حمايت  ی مند يا به پشتوانه به علت تصاحب منابع ارزش همسرانست که يکی از ا اين معنا
 ،کفـه  ايـن  معمـوالً  باشد و از طرف مقابل خود داشته تر قدرتی بسيار بيش ،باورهای فرهنگی

  .استمتمايل و نه زن،  ،به سوی مرد تر است، سنگينکه 
زنـدگی   ی ، ساختار نابرابر قدرت در حـوزه بورديو ی منابع و نظريه ی با توجه به نظريه

هـر يـک    رس دست نخست، منابع در ر دو عامل اجتماعی مهم قرار دارد؛تحت تأثي ،خانوادگی
گيرد، و دوم، ساختار شناختی و  دو طرف رابطه، که در سطح عينی مورد مطالعه قرار میاز 

 ،در پارادايم فکری بورديو. شود بررسی می در سطح ذهنی، که افراد درگير در رابطهی باورها
  .استکنش سطوح عينی و ذهنی متأثر  هم از بر ،موقعيت افراد در روابط اجتماعی
و  همسـران عد تقسيم کـار بـين   نابرابر قدرت با توجه به دو ُب در اين پژوهش ساختار

و داشـتن درآمـد    ،تحصـيالت، اشـتغال  . است شده های اساسی سنجيده گيری مشارکت در تصميم
عـد  انـد و بـرای سـنجش بُ    مستقل به عنوان منابع اساسی ايجاد قدرت در نظر گرفتـه شـده  

هـای طبيعـی    گويان در مورد تفاوت پاسخ از عقايد قالبی ،پژوهشدر مدل  واره عادت ذهنی يا
  .است های مختلف استفاده شده و ذاتی زن و مرد و باور به برتری مردان در عرصه

و  ،تحصـيالت، اشـتغال   ی نظيـر ی زنان بـه منـابع  رس دستنشان داد که  پژوهشنتايج 
 زايش هردر واقع با افو  بخشد ها را در ساختار قدرت خانوادگی بهبود می موقعيت آن ،درآمد

 هـای  پـژوهش . کننـد  تری در ساختار قدرت پيدا می يک از اين منابع، زنان آزادی عمل بيش
، )۱۳۸۱( قـادری و  منصـوريان ، )۱۳۷۱( محبـوب  ايـران و  زاهدانی زاهد پژوهشاز جمله  ،پيشين
  .استهای پژوهش حاضر  مؤيد يافتهنيز  )۲۰۰۲( کوليک، و )۱۹۹۶( نْيت سگرين، )۱۳۶۷( عنايت

قعيـت ايشـان در سـاختار    بـر مو  ،گويـان  عد شناختی و باورهای قالبی پاسـخ يا ُب واره عادت
بنـدی   هـر چـه پـای   افـراد  دهد کـه   نشان می پژوهشهای اين  يافته. داردسزا  قدرت تأثيری به
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، در عمـل نيـز موقعيـت    باشـند  فرودسـتی زنـان داشـته    ی بـاره تری بـه باورهـای قـالبی در    بيش
 ی ی رابطـه  برگيرنـده  درکـه   نيـز  پـژوهش مـدل  . دارنـد درت خانوادگی تری در ساختار ق دست فرو

مـورد تأييـد    و با ساختار قدرت خـانوادگی بـود  ) منابع(و عوامل عينی ) واره عادت(عوامل ذهنی 
 اسـموردا ، )۲۰۰۲( کاتز و الوی پژوهشقبلی از جمله  های پژوهشدر راستای نتايج  ،قرار گرفت

  .است )۲۰۰۲( بيتیو  لیو  ،)۲۰۰۲( کوليک، )۲۰۰۳( لينمو مکو  دل نيوگاتسو، )۱۹۹۵(
ايرانی رخ داده کـه ادراک از   ی جامعهدر سال اخير تغييراتی در موقعيت زنان  ۸۰در 

افــزايش نســبت زنــان . اســت دهرا بــه چــالش کشــان آنــانهــای اجتمــاعی و خــانوادگی  نقــش
هـايی   ، و رشد تعداد خانوادهرسمی کرده، افزايش حضور زنان در بازار کار رسمی و غير تحصيل
افـزايش  . اسـت  هايی از ايـن تغييـرات   نمونهشود،  اداره میدرآمد مشترک زن و شوهر  باکه 

های خانوادگی دارند، موقعيت و پايگـاه قـدرت سـنتی    منابعی برای تأمين نيازتعداد زنانی که 
ی مـادی   ه يـا جنبـه  های خـانواد است؛ زيرا نياز هايی جدی مواجه کرده سوآلدر خانواده را با 

تحصـيالت، اشـتغال، و درآمـد زن     ،ی نمادی و پرستيژی و در هر دو صـورت  دارند يا جنبه
بـه سـوی   را گيری و تقسيم کار  الگوهای سنتی تصميم و تواند به تأمين آن کمک کند می

کـه   فارغ از ايـن  ،نشان داد اشتغال زنانافزون بر آن که اين پژوهش . دهدتعادل حرکت 
تـری در تقسـيم    تر از شـوهر اسـت، الگـوی متعـادل     تر يا بيش شغلی يا درآمدشان کمپايگاه 

سنتی  های غير واره عادت دارای های که خانواده گر آن است بيان کند، میقدرت خانوادگی ايجاد 
باورهـای  . کننـد  مـی تـری را تجربـه    روابط قدرت متعادل ،طلب های برابری گاهو نزديک به ديد
وژی جنسيتی روی پيوستاری قرار دارند که از حـد سـنتی آغـاز و بـه حـد      جنسيتی و ايدئول

برتـری   ،آن وضـعيتی را متصـور اسـت کـه در     طلب برابریديدگاه . شود ختم می طلب برابری
  .شود ها مشاهده نمی فعاليت آن ی عرصه جدايیمردان بر زنان و 

عـواملی   امـا نداشـت،  تأثير زيادی بر شـکل سـاختار قـدرت در خـانواده      همسرانسن 
دار با متغير وابسـته  امعن يی رابطه ،و محل سکونت ،عد خانوار، مدت اقامت در شهرچون ُب هم

  .تداش پژوهش
منـابع  (جـه گرفـت کـه عوامـل عينـی      تـوان نتي  با توجه به نتايج پژوهش حاضـر مـی  

سـاختار قـدرت    ،بـه صـورت مشـترک    ،)های جنسـيتی  واره عادت(و عوامل ذهنی ) رس دست در
متعادل ساختن ساختار قدرت بايـد بـر   برای  ،اين بنا بر دهند؛ ه را تحت تأثير قرار میخانواد

ريـزی بـا هـدف افـزايش      در ايـن راسـتا برنامـه    تأکيد ورزيد و عوامل ی تعديل هر دو دسته
 آنـان و کمک به امکان برقراری درآمد مستقل برای  ،تحصيالت زنان، افزايش امکان اشتغال

بـا تأکيـد بـر بهبـود سـاختار       ،در درازمدت افزون بر آن که نمايد؛ یمبسيار ضروری و مهم 
قدرتی زنان و فرادستی مـردان   بايد به کاهش باورهای سويافته نسبت به کم ،فرهنگی جامعه
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و  گيری شکلشاهد  آينده،های  توان اميدوار بود در سال در چنين شرايطی می. همت گماشت
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آموزان، خانواده، آموزان، خانواده،   دانشدانش  ییهاها  باورها و ارزشباورها و ارزش  ییبررسبررس
  تتييجنسجنس  ییتساوتساو  یی  دربارهدرباره  ییدرسدرس  ییهاها  کتابکتاب  وو

  
  یهاشم اليدکتر سه

 دانشگاه مازندران ،یو اجتماع یعلوم انسان ی دانشکده ارياستاد
  یدکتر مهرناز شهرآرا

  معلم تهران تيدانشگاه ترب ،یتيو علوم ترب یشناس روان ی دانشکده اريدانش

  

  
در خصـوص موضـوع    یدرسـ  یهـا  خـانواده و کتـاب   یها باورها و ارزش یبررس ،مطالعه نيهدف از ا

 است؛آموزان  دانش یاز سو تيجنس یتساو ی مسئلهو حل  يیبازنما یگونگ و نقش آن در چه تيجنس
 و دبيرسـتان سـوم   ی هيـ آمـوز پا  دانـش  ۱۸بـا   افتـه ي سـاختار  مهين ی مصاحبهبه روش  ،منظور نيبه هم

علـوم   ی رشـته  یدرسـ  هـای  کتاب یمحتوا ليتحلی  نيز به وسيلهها و  آن  ی خانوادهو  یدانشگاه شيپ
 تيدر خصـوص موضـوع جنسـ    يیها داده ،یدانشگاه شيو پ دبيرستان ی دوره) یکتاب درس ۲۴( یانسان
  .شد یآور جمع

در  نيمورد از والد ۲(زان آمو دانش والدينشده با  انجام ی مصاحبه ۱۶از مجموع  دهد مینشان  ها افتهي
 يیسـو  آمـوزان هـم   بـا دانـش  ) مادر ايپدر ( نيوالد یباورها نيمورد ب ۱۲در  ،)مصاحبه شرکت نداشتند

 تيـ در جهت تقو یدرس یها بکتا یمحتوا ادنشان دنيز  یدرس یها کتاب یمحتوا ليتحل. داردوجود 
 یتساو ی مسئلهآموزان در حل  دانش ،ها اين کتابمشترک  اميپ رغم است، اما به یتيجنس یها یمرزبند
  .درندا یمتفاوت یارزش یکردها یرو ،تيجنس

  

  
 یهـا  خـانواده؛ کتـاب   ؛یفرهنگـ یاجتماع یها باورها و ارزش ؛یريپذ حل مسئله؛ جامعه ت؛يجنس یتساو
  ؛یدرس

واژگان کليدی 
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از طريـق   ،های مورد نيـاز  شايستگی يابی به دست ی دربارهانتظارات خود را ها  فرهنگی  همه
آمـدهای   پذيری جنسيتی يکی از پی نقش و کنند به افراد جامعه منتقل میپذيری  فرآيند جامعه

توانـد از آن   هـايی کـه فـرد مـی     بـر فرصـت  که  )۲۰۰۱ ١برنـز ( استپذيری  آشکار فرآيند جامعه
رشد در مورد  حال در ِ فردهايی که در ذهن  انديشه. گذاشت ثير خواهدتأ شودمند يا محروم  بهره

و  ،قيـ ی انواع فعاليـت، عال  دهنده گيرد، در آينده جهت میهای جنسيتی شکل  جنسيت و نقش
هـای جنسـيتی،    های اجتماعی با تکرار پيام بافت ،در فرآيند رشد. استوردهای بعدی او آ دست

هـای جنسـيتی    های فکری او را در برخورد با نقش گيری هتجنيز های فرد و  باورها و ارزش
از ليپـر و  رگرفتـه  ب ،۲۰۰۲ ٢وود و ايگلـی (دهنـد   و عدم تساوی جنسيت شکل و تغيير شـکل مـی  

  .)۲۰۰۷ ٣فريدمن
پـذيری جنسـيتی نـوعی     نقـش  مـورد در  ،ی ايـران پـس از انقـالب اسـالمی     در جامعه

و  ،مسئوالن ،گذاران ها، سياست طی اين سال. دشو می متناقض ديده ًاظاهرزيستی در عناصر  هم
شـان نسـبت بـه     در خـانواده و تعهـدات   شـان حضور آحاد جامعه از زنـان انتظـار دارنـد   ساير 

نشـود،  های اجتمـاعی   فعاليت ی های خانوادگی موجب به حاشيه راندن آنان از عرصه مسئوليت
خانواده و تضعيف ثبـات و   فروپاشی اتموجبيی باشد که  اما اين حضور و مشارکت به گونه

ه عنـوان  مشارکت فعال زنان بـ ؛ در حالی که )۲۰۰۳ ٤مهران( فراهم نسازدنيز را  استحکام آن
های درسی، هـدايت دختـران    های جنسيتی در کتاب توليد کليشه بازدر کنار  شهروندان مسئول،

نيـز  و  ،شود برای زنـان مناسـب اسـت    ی علمی که تصور میيها آموز به سمت تخصص دانش
 ،مند مادری و همسـری زنـان در حفـظ و دوام بنيـان خـانواده      تأکيد بر نقش مهم و ارزش

پـذيری   پـذيری زنـان و نقـش    تنـاقض و دوگـانگی در فرآينـد جامعـه     نـوعی  تواند موجب  می
  .)۲۰۰۰مهران (جنسيتی آنان شود 
ص ايران در خصـو  ی فرهنگی جامعهتناقض در فضای اجتماعیوجود اين با توجه به 

ها، ايـن پـژوهش در    دهی باورها و ارزش پذيری در شکل پذيری جنسيتی و اهميت جامعه نقش
  :يابی به دو هدف عمده است پی دست
آموزان دختر نسبت به موضوع جنسيت در فرآيند  های دانش بررسی باورها و ارزش –۱
  ؛تساوی جنسيت ی مسئلهحل 

هـای   عنـوان عامـل  ه ب ،های درسی کتابنيز های خانواده و  بررسی باورها و ارزش –۲
  .پذيری نسبت به موضوع تساوی جنسيت جامعه
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  ارچوب نظری پژوهشهچ
ی  ها فرد به فرآورده ،پذيری که طی فرآيند جامعه کند ِ امروز بر اين نکته تأکيد می شناسی روان

طول در شناختی فرهنگ است و  و روان ،عد ذهنی، زيربنايیُبی  دربرگيرندهکه  ،پذيری فرهنگ
در راسـتای تأکيـد بـر نقـش      )۱۹۹۴( ١بـرگ  استرن. يابد دست می شود، میرشد درونی  مراحل

 کنـد کـه   هـای شـناختی، اسـتدالل مـی     عاليـت گـونگی ف  فرهنگی در تبيين چـه بافت اجتماعی
  .دارند مسئلهبرای تفکر و حل  هايی مستقيم اشاره ،تفسيرهای فرهنگی متفاوت

و عوامـل  اسـت   ، فرد در محيط اجتماعی ريشه دوانده٢یايگر های زمينه ديدگاه ی بر پايه
ــف  ــهمختل ــذيری جامع ــانواده، نهادهــا ،پ ــا و ســازمان ،اعــم از خ ــت وســط یه ــف باف ح مختل
  .دخالت دارنداو های ذهنی  چهارچوبدهی  درشکل ،فرهنگیاجتماعی

وسيع  یطيفبر ، ٥شناختی های بوم در مدل نظام )۱۹۹۹ ٤، برگرفته از شفر۱۹۷۹( ٣برنر فن برون
 و ،کنـد  هايی که ايفا می نتايج نقش ،است رو به روها  هايی که فرد با آن ها و زمينه از وضعيت

 برنـز . اسـت   کـرده کنـد، تأکيـد    هايی که در محيط فيزيکی و اجتماعی ايجاد مـی  رابطه نيز بر
ا دارنـد؛  تماعی کارکرد خود راج  املوعهر يک از  ،پذيری معتقد است در فرآيند جامعه )۲۰۰۱(

يک فرآينـد   ،پذيری جامعه. کنند ديگر عمل می در تقابل با يک ديگر را تکميل و گاه يک گاه
رشـد   حـال  ساير نهادهای اجتماعی با فـرد در  ، وفرزندان، سويه و حتا دوسويه بين والدين يک

  .استهای متقاطع بسيار  دارای راه و ی شلوغراه بلکه شاه نيست،
افــزايش فرآينــد  بــه پيچيــدگی رو هــم ی در کننــده مــل تبيــينطــور يقــين يکــی از عواه بــ
رگرفتـه  ب ،۲۰۰۱( ٨بندورا ٧اجتماعیاساس ديدگاه شناختی بر. است ٦عامليت انسانی ،پذيری جامعه
گزينی،  در هدف ،وجهی ی چند عنوان يک سازهه عامليت انسانی ب، )۲۰۰۷ ٩کی و پارکين نسيزواز ک

در  انسـان و نفوذ  اين نوع نگاهتحت تأثير . کند ايفا میمهم  یو هدايت فرد نقش ،انتظارات
 نيسـت، سـويه   نسـلی يـک   يک فرآيند انتقال بينتنها  ديگر نهپذيری  جامعه ،پذيری فرآيند جامعه

هـای   تعامل بين عامل ی در نتيجهاست که نسلی  همراه با تغييرات بينو بلکه فرآيندی پويا 
  .آيد پديد میرشد  حال در انسانی نهادهای اجتماعی گوناگون و فرد
بندی تفکر و شناخت نقش آن در  چهارچوبپذيری در  با توجه به اهميت فرآيند جامعه

پذيری، کـه عبـارت انـد از     با در نظر گرفتن عوامل جامعه نيز دهی باورهای جنسيتی و شکل
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 خاص،، به طور کشورمان های درسی و کتاب ،طور عامه ب ،و نظام آموزشی) والدين(خانواده 
  :زير استهای  گرايی در پی يافتن پاسخ به پرسش ی ديدگاه زمينه اين پژوهش بر پايه

آمـوزان دختـر در فرآينـد حـل      دانـش فرهنگـی  اجتمـاعی هـای   آيا باورها و ارزش –۱
  تساوی جنسيت نقش دارد؟ ی مسئله

 تسـاوی  ی مسـئله خانواده در فرآيند حل فرهنگی اجتماعیهای  آيا باورها و ارزش –۲
  آموزان نقش دارد؟ جنسيت از سوی دانش

 هـا  های درسی قصد انتقال آن که کتاب ،فرهنگیاجتماعیهای  آيا باورها و ارزش –۳
  تساوی جنسيت نقش دارد؟ ی مسئلهدر فرآيند حل  ،را دارند

  روش پژوهش
مصـاحبه و تحليـل   ( ١ها در اين پژوهش، با اسـتفاده از روش پـژوهش کيفـی    آوری داده جمع
  .است صورت گرفته) محتوا

  گيری و روش نمونه ،جامعه، نمونه
 ی و پـيش دانشـگاهی رشـته    رستانيدبسوم  ی موزان دختر پايه آ مورد پژوهش، دانش ی جامعه
و  رسـتان يدبهای درسـی دوره   کتاب ی و کليه ،آموزان دانش ی انسانی شهر تهران، خانواده علوم
بـا اسـتفاده از   . اسـت  و پرورش کشور بـوده  علوم انسانی نظام آموزش ی دانشگاهی رشته پيش

بـاال  فرهنگـی  اجتمـاعی از طبقـات   )۱۳۸۲ ٣بورگ، و گال، گال( ٢گيری موارد مطلوب روش نمونه
يـا  مـادر   ۱۶ آموز، دانش ۱۸ ،)۱۸منطقه (و پايين ) ۱۲و  ۶ ی همنطق(، متوسط )۱ ی منطقه(

علـوم   ی دانشـگاهی رشـته   پيشو  رستانيدب ی های درسی دوره تمامی کتاب، و )دو مورد(پدر 
والـدين از   ی علت کاهش نمونـه . پژوهش را تشکيل دادند ی نمونه) کتاب درسی ۲۴(انسانی 

  .است مصاحبه بوده ی عدم شرکت دو تن از مادران در جلسه ،نفر ۱۶نفر به  ۱۸

  ابزار پژوهش
نتــايج ، )۱۳۸۲( همشــهری ی روزنامــه ی گفتــهبــه  –تســاوی جنســيت ی مســئله –۱
ها بـه   ها و ورود آن آن است که با افزايش ورود داوطلبان زن به دانشگاه گر بيانها  پژوهش
درصد ۶۰درصد و ۴۰نسبت . شد درو خواه های آينده جامعه با مشکالتی روبه در سال ،بازار کار

آموختگـان   دانشدرصد ۶۰درصد و ۴۰نسبت  به معنای ،۱۳۸۰دانشجويان مرد و زن در سال 
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و محـدوديت در   ،هـای شـغلی   تر زنـان بـرای پسـت    تقاضای بيش، ۱۳۸۴دانشگاهی در سال 
پروتکـل کالمـی    از راه ،مسـئله ايـن  فرآينـد حـل    .بـود  خواهـد کسب بازار کار برای مـردان  

 ی مسـئله از جملـه   ،علـوم اجتمـاعی   ی دليل ماهيت مسائل حيطهه ب بررسی شد و ١زمان هم
، از هکررگرفته ، ب۱۹۹۳ ٢مون سون و سای کاري(زمان  سطح سوم پروتکل کالمی هم ،تساوی جنسيت

، مسـئله  ٤بـا توجـه بـه ماهيـت بدسـاختار      .مورد استفاده قرار گرفت )۱۹۹۸ ٣گرسرو  کی، لوس دان
فرهنگـی  در فضـای اجتمـاعی   مسـئله آموزان در تشـخيص اضـطرار، و اهميـت     کارکرد دانش

؛ ۱۹۹۷ ٦يوناسـن (شـده   های ارائه حل و راه ی،عّلهای  تبيين ٥، توجيهیعّلهای  ی تبيين ارائهجامعه، 
 ی هــای مصــاحبه بــا اســتفاده از پرســش ،)۱۹۹۱ ٨ســيگالو  پرکينــز،، ، برگرفتــه از ووس۱۹۹۱ ٧ووس

  .شدهای استداللی بررسی و تحليل  مهارت
در پژوهش حاضـر بـه منظـور بررسـی نقـش       –٩های استداللی مهارت ی مصاحبه –۲

تر منطق  نيز به منظور بررسی دقيق و مسئلهد حل آموزان در فرآين های دانش باورها و ارزش
پروتکـل   افـزون بـر  ، مسـئله بازنمـايی و حـل    اش بـرای  آموز در خصوص اتخاذ ديدگاه  دانش

 هـای  سـوآل  .اسـتفاده شـد  نيـز   ١٠يافتهسـاختار  مهتکميلی ني ی از يک مصاحبه، زمان کالمی هم
، از ليـنچ رگرفتـه  ب ،۱۹۹۴( ١٢کيچنـر و  کينـگ  ١١ملیأهای تـ  قضاوت ی اساس مصاحبه مصاحبه بر

اسـاس   آمـوزان بـر   هـای دانـش   مالک ارزيابی استدالل طراحی شده و )۱۹۹۸ ١٣هوبرو  کات، وول
  .است ١٥صوریردر خصوص استدالل غي )۱۹۹۶( ١٤ووسو  مينزهای  مالک

به منظور بررسی نقـش   –خانوادهفرهنگی اجتماعیهای  باورها و ارزش ی مصاحبه –۳
آمــوزان از مســائل و  گــونگی برداشــت دانــش در چــهفرهنگــی تمــاعیاجهــای  باورهــا و ارزش

نظـر   آمـوزان مـورد   دانـش  ی)پـدر و مـادر  (، بـا خـانواده   مسـئله کارکردشان در کل فرآينـد حـل   
  .يافته بود ساختار نيمه ی مصاحبه ،آوری اطالعات در اين زمينه ابزار جمع. صورت گرفت يی مصاحبه
  کتـاب  ۲۴محتـوای   –)هـای درسـی   کتاب(نگی فرهاجتماعیهای  باورها و ارزش –۴

بـا اسـتفاده از روش تحليـل     ،دانشـگاهی  و پيش رستانيدب ی علوم انسانی دوره ی  درسی رشته
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پـس  به اين منظـور،  . شداساس مفهوم جنسيت تحليل  برو  )۲۰۰۲ ٢ازی( ١محتوای موضوعی
شـی يـادگيری   طبقات مربوط به مفهوم تسـاوی جنسـيت بـر اسـاس راهنمـای آموز      از تعيين
های درسی،  ، محتوای کتاب)۱۳۸۰ ٣فالورز، و دات، مرتوس(حقوق انسانی زنان و دختران  ی درباره

هـای   شامل ويژگی شده يادطبقات . اعم از تصاوير و متن، مورد پرسش و تحليل قرار گرفت
  .الگوهای زن است زن، نقش زن در خانواده و جامعه، و

  روش تجزيه و تحليل اطالعات
کـرد   طبقـات مربـوط بـه روی    اسـت و  ٤تحليلـی  یاسـتقرا  ،تجزيه و تحليل اطالعـات روش 
آموزان نسبت به  کرد والدين دانش تساوی جنسيت و روی ی مسئلهآموزان در فرآيند حل  دانش

بـه منظـور   . اسـت  شـده حاصـل  هـا   از داده) اسـتنباط (بـر اسـاس اسـتقرا    موضوع مورد بحث، 
و  مسـئله آمـوزان طـی فرآينـد حـل      از کـارکرد دانـش   آمـده  تدس به یها بندی، ابتدا داده طبقه
 شـد و  جـای داده  ها٥آرايهدر  ،شده های ارزيابی تعيين گونگی استدالل آنان بر اساس مالک چه

هـا در فرآينـد حـل     کـارکرد آن  ،مسئلهآموزان نسبت به  کرد دانش سپس تفاوت و تشابه روی
هـای درسـی در خصـوص     ای والـدين و کتـاب  هـ  ها از باورهـا و ارزش  پذيری آن ، تأثيرمسئله

تحليـل و  مـورد  های والدين در خصـوص موضـوع مـورد پـژوهش،      ارزش ، وموضوع جنسيت
  .قرار گرفتبررسی 

. استفاده شد ٦سازی مثلث ی ها، از شيوه از داده آمده دست بهبه منظور تأمين روايی نتايج 
  .)۱۹۹۸ ٨باگدان و بيکلن( است فتهگرانجام  ٧با استفاده از اطالعات مختلف نيز سازی مثلث

  مسئلهآموزان در فرآيند حل  های دانش تحليل نقش باورها و ارزش
آموزان در خصوص مفهوم تساوی جنسيت و نقش آن  های دانش تحليل باورها و ارزش برای

به  ،کردشان نسبت به مفهوم تساوی جنسيت آموزان از لحاظ روی ، دانشمسئلهدر فرآيند حل 
مورد با تأکيـد بـر تسـاوی     ۱۱آموز مورد پژوهش،  دانش ۱۸از ميان . تقسيم شدنددو دسته 
. جنسـيت بـه حـل آن پرداختنـد     ی مسـئله مورد با نگاهی سنتی نسبت به  هفتو  ،جنسيت
 ۶۰نسبت  ی ، همگی عدم موازنهمسئلههای خود از  آموزان با نگاه جنسيتی، در بازنمايی دانش
. دانسـتند  سـاز مـی   فعلی ايران مشـکل  ی را برای جامعه نيروهای متخصص زن و مرد ۴۰به 

                                                                                                                                                                                          
1 Thematic Content Analysis 
2 Ezzy, Douglas 
3 Mertus, Julie A., Nancy Flowers, and Mallika Dutt 
4 Analytic Induction 
5 Matrix 
6 Triangulation 
7 Data Triangulation 
8 Bogdan, Robert C., and Sari Knopp Biklen 
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آور بـودن مـرد خـانواده و باورهـای      ی بر نانتها با تأکيد بر باورهای فرهنگی موجود مبن آن
 را ايـن  مسـئله ها بر اساس جنسـيت،   نی بر رعايت شعائر اسالم، با تفکيک نقشتمذهبی مب

طبـق سـنت،    ،شده برای زنان و مردان نهای تعيي کردند که با توجه به نقش گونه تفسير می
ف همسـری  خانه و انجام وظاي ،فعاليت زنانی  ی فعاليت مردان بيرون از خانه و حوزه حوزه

  .استو مادری 
از بسـتر   ،شـناخت معتقـد اسـت   کـه   ،یگرايـ  هـای زمينـه   ی ديدگاه به مفروضه با توجه

مناطق انجام گرفت و نتايج اين  آموزان دانشبين  يی مقايسه پذيرد، فرهنگی تأثير میاجتماعی
از ميان  مورد؛ پنج ،شهر تهران يک ی آموز منطقه دانش ششاز ميان  مقايسه نشان داد که

 ی آمـوز طبقـه   دانـش  هفـت از ميـان  و  ؛مـورد  دوشـهر تهـران    ۱۸ ی آموز منطقـه  دانش پنج
نتصـاب  در اد و رنـ نگاه جنسـيتی ندا مورد  سه) ۱۲و  ۶ ی منطقه(متوسط فرهنگی اجتماعی

 ،تهران ۱۲ ی در منطقه. نداهای شغلی قائل به عدم جدايی جنسيتی  زنان و مردان در پست
 سـه ، مصـاحبه  آموز مورد دانش چهاراز ميان  است،مذهبی  گون همدارای يک بافت  که تقريبًا

حضـور زنـان در برخـی     مـورد بايـد در   ،دليل برخی باورهـای مـذهبی  ه مورد معتقد بودند ب
يکـی   ،برای مثال شود؛ هايی در نظر گرفته های شغلی محدوديت جتماعی و پستهای ا موقعيت

  :دکربيان  مسئلهآموزان در بازنمايی خود از  از اين دانش

هـا   بايد مشابه حقوق آن .باشند ن حقوق مردها را داشتهها نبايد عي کنم زن من فکر می«
کــنم  ش فکـر مــی  کــیي... رود شـان از بــين مـی  ها ســری ارزش يـک ... را داشـته باشــند 

  ».ش باشدا ش باشد، عفتا حجاب

 به خـاطر  ران بر اين نکته تأکيد داشتند کهشهر ته يکی  آموزان منطقه دانش تر بيش
در داخل فرهنگی اجتماعیچنين تغيير و تحوالت  افزايش ارتباطات و تبادالت فرهنگی و هم

 ،ت و انتصاب آنان در مشاغلکسب موفقي برایتحصيل دختران  ی ايران، لزوم ادامه ی جامعه
. شـود  در نظـر گرفتـه  بايـد   ی آنـان ها و شايستگی ها توانايیبر اساس نظر از جنسيت و  صرف

تعهـد آنـان نسـبت بـه      دهد میآموزان نشان  دانش ی از مصاحبه آمده دست بههای  تحليل يافته
رنـگ   حضـوری پـر   مسـئله ی و حـل  هـای علـّ   گـونگی تبيـين   هـا در چـه   نظام باورها و ارزش

هـای   واره اسـاس طـرح   بر ندا هکردآموزان تالش  هر يک از دانش ،عبارت ديگره ب ؛است داشته
که اين موجب تنـوع   ،ندنگونگی حل آن را تعبير و تفسير ک و چه مسئلهذهنی خود چرايی 

  .است شده مسئلهکرد آنان نسبت به  روی
هـا نسـبت بـه     کـرد آن  روی گونگی تنها در چه نه ،آموزان های دانش نظام باورها و ارزش

آمـوزان نيـز نقـش     شناختی در کيفيـت اسـتدالل دانـش    عنوان يک عامل غيره بلکه ب ،مسئله
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آموزانی که بـا يـک    دانش تر ، بيشرغم ماهيت ديالکتيکی مسائل علوم اجتماعی به. است داشته
بيـان راه   ی وهـای علـّ   تبيين ی ارائهبرای  ،بودند شده مسئلهنگاه مسلط جنسيتی وارد فضای 

و  ،های عّلـی  محدوديت تبيين ،در نظر گرفتن شرايط موجود(تر از استدالل موقعيتی  کم ،حل
اسـتفاده  ) های مقابل ديـدگاه خـود   در نظر گرفتن ديدگاه(و بحث مقابل ) شده های ارائه حل راه
دليـل تعهدشـان نسـبت بـه     ه آمـوزان بـ   ايـن دسـته از دانـش    ،عبـارت ديگـر  ه بـ  کردنـد؛  می
ه بـ  موضوعی تساوی جنسـيت را يـا اصـالً    ی گسترهگرفته،  شکل پيش های جنسيتی از رهوا طرح

 ،که در جهت رفع آن بايد اقدامی صـورت گيـرد   ،ی امروز جامعه ی درچالش و مسئلهعنوان 
تـوان آن را بـا    کردنـد مـی   فکـر مـی  ، مسئلهبه عنوان يا در صورت تلقی آن و دانستند  نمی

  .دکر برطرففرهنگی و مذهبی  يی رجوع به باورهای کليشه
  :شهر تهران يک ی آموزان منطقه استدالل يکی از دانش

خواهند برونـد تـوی اجتمـاع و کـار بکننـد و روی پـای        شان می ها خيلی دل االن زن«
مـان هنـوز    بينيم جامعـه  می .لی خب مشکالت ديگری هم وجود داردو ،خودشان بايستند

واند بپذيرد و همـين باعـث خيلـی از مشـکالت     ت هنوز خيلی چيزها را نمی .سنتی است
مـان   کنم همان در واقع اگر بياييم يک ذره از آن بافت سنتی من فکر می … شود می
نظـر  ه ولی خـب بـ   … شود نظر من خيلی از اين مشکالت حل میه ييم بيرون، بآبي

 … شـود  مـی  کـه خـانواده کنـار گذاشـته     طوری … کنند من در بعضی مواقع افراط می
  »… هايی با هم دارند خره زن و مرد يک فرقباال

بـا در   ،جدايی جنسـيتی  نبود باور به رغم به آموز دانشاين  ،شود می ديدهطور که  همان
هـای   در نظـر گـرفتن واقعيـت   نيـز   و هـا  آمد هر يـک از فـرض   نظر گرفتن محدوديت و پی

بيـان  سـتدالل و  مـوقعيتی کـردن ا   بـا است  تالش کرده ،و تاريخی جامعه ،اجتماعی، فرهنگی
  .و حل آن برآيد مسئلهبه بازنمايی  ،بحث مقابل

شـهر تهـران در بخشـی از فرآينـد حـل       ۱۲ ی آموزان منطقه يکی از دانش ،در مقابل
  :است کردهاين گونه استدالل  مسئله

التحصـيالن زن و مـرد در جامعـه ايجـاد مشـکل       فـارغ  ٤٠به  ٦٠به نظر من نسبت «
تر قراره نيروی صنعتی و کار ما را تشکيل بدهنـد   ه بيشکند، چون نيروی جوانی ک می
بعضـی   … من معتقـدم کـه بايـد تقسـيم کـار شـود       … تر همان مردها هستند بيش
هـا بـه    بنـدی  سری پـای  ما يک... خورد ها نمی ها و مشاغل هست که به درد خانم رشته
ايـد اجـازه   مثال فرض کنيد من اگر بخواهم به خـارج از کشـور بـروم ب    ؛مان داريم دين

ها  اين .فرض کنيد يک خانم وزير باشد يا رئيس جمهور باشد حال مثًال... شوهرم باشد
  »… اند  کنم بيچاره اش فکر می آن خانواده
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بـه   ،مسـئله آموز در بازنمـايی و تعبيـر و تفسـير از     دانش ،شود می همان گونه که ديده
محـدوديت  با ناديـده انگاشـتن   و  رداجامعه چندان اشاره ند ی شده دگرگونو شرايط  ها تواقعي

کـرد خـود را در فرآينـد حـل      اسـت روی  کردهتنها تالش ، حل پيشنهادی خود  ديدگاه و راه
کـه بـا در نظـر     بدون آن کند؛و مذهبی توجيه  ،فرهنگی ،اساس باورهای سنتی بر ،مسئله

  .به موقعيتی کردن استدالل خود بپردازد ،گرفتن بحث مقابل

  تساوی جنسيت ی مسئله  در فرآيند حل خانوادهفرهنگی اجتماعیهای  ا و ارزشتحليل نقش باوره
شـان  ها هايی بودند که در باورها و ارزش مورد خانواده ۹، شده انجام ی مصاحبه ۱۶از مجموع 

مورد به عدم  پنجی جنسيتی داشتند؛ نقش زنان و مردان در مشاغل و جامعه نگاه مورددر 
تأکيدشان بر تساوی حقـوق   رغم به ،مورد ديگر دوو  عتقد بودند؛م تفاوت بين زنان و مردان

چنـين برخـی    های جنسيتی و هـم  های جامعه در نقش دن واقعيتکربر لحاظ  ،زنان و مردان
  .تأکيد کردندبين زنان و مردان  یها تفاوت

تـر   افرادی بودند که بـيش  ند،های جنسيتی تأکيد داشت هايی که بر تفکيک نقش خانواده
 معتقـد  ،آور بودن مـرد خـانواده   باورهای فرهنگی مبنی بر نان نيزو   باورهای مذهبی ليلبه د

از  ۱۲ ی آمـوزان منطقـه   مـادر يکـی از دانـش    ،برای مثـال  اند؛ دهشهای جنسيتی  به مرزبندی
  :کند میی با سطح تحصيالت متوسط بيان ي خانواده

دوسـت دارم   مـثالً . ددکتـری قبـول شـو    برای پسرم آرزوی قلبی اين است حتمًا «…
برای دخترم دوسـت دارم سـال دوم و    … ديدش پايين نباشد .باشد پست بااليی داشته

ايـن کـه آن جـور بـرای دختـرم آرزوی کـار        … رود ازدواج کند سوم دانشگاه که می
  …» بگويم نداشتم بکنم اين را حقيقتًا

 ۶۰بـه نسـبت    با توجه ،کرده برای مشاغل در خصوص انتصاب زنان و مردان تحصيل
  :دکرآموز بيان  زن و مرد، مادر اين دانش آموختگان دانش ۴۰به 

 … آور خانـه اسـت   که نان چون ،کنم اولويت را اول بايد به پسر بدهند من فکر می«
  »… چون فرهنگ و سنت ما اين جوری است

ی و بـر باورهـای مـذهب    ،مسـئله اش برای حل   گيری محوری نظر نيز در جهت موز مورد آ دانش
  :سنتی تأکيد داشت

که زن وظـايف   خاطر اينه ب ،وقت برای يک خانم مناسب نيست يک شغل تمام …«
ش اين است که مادر است توی جامعه، بعد يک همسـر  ا ترين ديگری هم دارد که مهم
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کـنم زن نبايـد    مـن فکـر مـی    … سازد يک جامعه را می ها اصًال که اين ،خوب است
  …» شود دار می ش خدشها چون عفت … اشدب عين حقوق مردها را داشته

آور خانواده  نان ،بود که مرد بر اين باور مسئلهآموز در بخشی از فرآيند حل  اين دانش
نظـر در راسـتای باورهـا و     آمـوز مـورد   هـای دانـش   باورهـا و ارزش  آيد به نظر می پس است؛
  .است شکل گرفتههای مذهبی و فرهنگی خانواده  ارزش

  :گويد تهران با سطح تحصيالت متوسط چنين میشهر  ۱۸ ی آموزان منطقه شپدر يکی از دان

کـه   ايـن  … هميشه اعتقاد دارم زن بايـد بتوانـد اقتـدار خـودش را حفـظ کنـد      «… 
ه است بايد خودش را هميشه در تأمين نيازهای اقتصادی به پدر و مادر و شوهر وابست

الب مال قبل اسـت ولـی امـروز    اين ق. خواهم اين قالب باشد من نمی .خيلی وفق دهد
االن بايد زن و مرد هر دو شاغل  ی توی جامعه … گاه خودش را پيدا کرده زن جای

  …» باشند تا بتوانند چرخ اقتصادی را بچرخانند و آينده را تضمين کنند

بـا  آمـوز   پـدر ايـن دانـش    ،کرده در مشـاغل  در خصوص انتصاب زنان و مردان تحصيل
رشـد   رغـم  بـه  کرد که امروزتصريح  ،ها نظر از جنسيت آن صرف و بر تخصص افرادتأکيد 

در راسـتای باورهـا و ديـدگاه پـدر،     . اسـت  نشـده  دادهمناسب گاه  ها جای زنان در جامعه به آن
بـر لـزوم توجـه بـه حقـوق       ،تسـاوی جنسـيت   ی مسئلهدر برخورد با نيز نظر  آموز مورد  دانش

هـا بـرای    آن  باهميـت تخصـص در انتصـا    نيزدختران و پسران جهت تحصيل و اشتغال و 
  .مشاغل تأکيد کرد

ای با سـطح تحصـيالت     شهر تهران از خانواده يک ی آموزان منطقه مادر يکی از دانش
 ۴۰بـه   ۶۰کرده برای مشاغل و نسـبت   در خصوص انتصاب زنان و مردان تحصيل ،متوسط
  :دکرزن و مرد بيان  آموختگان دانش

. بين دختر و پسر از لحـاظ انتصـاب شـغلی قائـل شـوند     نظر من نبايد فرقی ه ب …«
مـا   ی جو و فرهنگی کـه تـوی جامعـه    منتها … باالخره دخترها هم تحصيالتی کردند

آور خانـه قلمـداد    نظر من فرهنگ غلطی هست که چون پسرها يا مردها نانه هست ب
پسرها بايد  داری است و طبعًا داری و بچه ها هميشه توی خانه، خانه زن ی شدند، وظيفه

  …» باشند اين شغل را داشته

  :دش ديدهنيز آموز  از سوی دانش ،تساوی جنسيت مسئله فرآيند حلکرد در  همين روی

ه مشـکلی بـ  ] التحصيالن زن و مرد فارغ ٤٠به  ٦٠نسبت [من خودم اعتقاد ندارم که «
هـم   ،يعنی کـاری کـه هسـتش    ،نظر من همهه که ب خاطر اينه ب … آورد وجود می

آقايـان سـعی کردنـد ايـن      ولی خب مخصوصـاً  توانند انجام دهند هم آقايان، می ها نمخا
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 ،انجـام دهنـد   سری کارها را انحصـاراً  توانند يک ذهنيت را ايجاد بکنند که خودشان می
  …» طور نيست نظر من اينه ولی ب

ا بـ  هـا و باورهـای خـانواده    مورد ديـدگاه  ۱۲در  ،شده انجام ی مصاحبه ۱۶از  ،در مجموع
های خـانواده و باورهـای محـوری     مورد بين باورها و ارزش سهدر  و است سو آموزان هم دانش
بـين باورهـا و    ،مانـده  در يک مـورد بـاقی  . شود می ديدهتضاد  مسئلهآموزان در فرآيند حل  دانش
نـه تقابـل    ،مسـئله آمـوزان در فرآينـد حـل     هـای فکـری دانـش    گيری های خانواده و جهت ارزش
های خـانواده و سـاير    تلفيقی از ديدگاه در اين مورد،. گرايی کامل وجود دارد و نه هم صد در صد

  .استمشاهده  آموزان در اين روند قابل های خود دانش تحليلنيز پذيری مؤثر و  عوامل جامعه

  های درسی بر اساس مفهوم جنسيت تحليل محتوای کتاب
دانشگاهی نظام آمـوزش و   و پيش ستانريدب ی های درسی دوره هدف از تحليل محتوای کتاب

  :پرورش ايران آن است که
آمـوزان   هـای درسـی بـه دانـش     کتـاب  ی به وسيلهچه تصويری از مفهوم جنسيت  –۱

  شود؟ منتقل می
کـه در   هـای سـنتی جنسـيتی اسـت و يـا آن      کليشـه  ی بر پايهآيا تصوير مزبور  –۲
و باورهای جنسـيتی   ی امروز  پيچيدهدنيای فرهنگی اجتماعی تاريخی و های دگرگونیراستای 

  است؟يافته  کم و بيش تغيير
مـورد تحليـل    های درسی با محوريت سه موضـوع اصـلی   محتوای کتاب ،با اين هدف

  .الگوهای زن )۳نقش زن؛ و  )۲های زن؛  ويژگی )۱: اشت ار گرفتهقر

  های زن ويژگی
 ، ارائـه کـرده   زن خالقـی او هـای فيزيکـی، عـاطفی،     های درسی از ويژگی تصويری که کتاب

با همـان   تر بيشزنان  است وهای جنسيتی  تصويری سنتی در جهت تقويت باورها و کليشه
ــناخته ــده  صــفات ش ــده توصــيف ش ــد؛ ش ــال ان ــرای مث ــاب  ،ب ــالمی در کت ــنش اس  ی دورهبي

ر يش تصـو ا همه نوع فداکاری در راه همسـر و فرزنـدان   أعاطفی و منش، زن ،دانشگاهی پيش
ت زن نوعی به تقابـل صـفا   در بخش ديگر همين کتاب به. )۱۰۰ : ۱۳۸۲ ينش اسالمیب( است شده

  :است و صفات مرد اشاره کرده

عـد  ُبتواند عاملی برای تلطيف روح مرد و تقويـت   می … عواطف عالی روحی در زن«
به همين ترتيب، زن با اسـتفاده از قـدرت عقلـی و ثبـات     . عاطفی و احساسی او باشد



  

 ۲۰از  ۳۸

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۳۸

احساسـات درونـی    ،های احساسی و عاطفی خود غلبه کرده ن واند بر نوسات روحی مرد می
» .يابی بـه ثبـات شخصـيت اسـت     خوبی برای دست ی خود را تعديل کند و اين، وسيله

  )٩٩ ص(

رعايـت حـريم عفـت و     ،دينـی  های آموزهاساس  های اخالقی زنان، بر ويژگیمورد در 
منظـور عـدم جلـب    ه بـ  ، و حيـا حجب رعايت حجاب،و  ،تقوی، داشتن رفتار جدی و متين
سـوم  بيـنش اسـالمی   در بخشـی از کتـاب درسـی    . است توجه مردان مورد تأکيد قرار گرفته

عنوان يکـی از تبعـات آثـار رعايـت     ه استواری اجتماعی بدر مبحثی تحت عنوان ، دبيرستان
  :است آمده حريم در روابط زن و مرد

با پوشش اسالمی به مدرسه و  … یجای صرف نيروی خود در خودآرايه اگر زنان ب«
 توانند به فعاليـت بپردازنـد   تری می با راحتی و آسايش بيش ،دانشگاه و محيط کار بروند

نيز از انحرافات گونـاگون مصـون    ،مردان، يعنی نيم ديگر جامعه ،در چنين محيطی …
 )٣(بيـنش اسـالمی   (» .کننـد  ا صـرف سـازندگی و فعاليـت مـی    مانند و نيروی خـود ر  می

  )١١٥و  ١٠٥ : ١٣٨٢

اخالقيات برای زنان در همان حـد انتظـارات و باورهـای دينـی خالصـه      بدين ترتيب، 
های مختلف زندگی اجتماعی با رعايت اصول اخالق اسـالمی   يعنی زنان در عرصه ؛است شده

نـد  کنند تا ايـن جمعيـت بتوا  های جنسی مردان ايفا  بازدارنده را برای برانگيختگی یبايد نقش
های اخالقی  ويژگی ه عبارت ديگر،ب در اجتماع کند؛نيروی خود را صرف سازندگی و فعاليت 

ل ی خصـاي  برگيرنـده دراسـت و   مورد انتظـار از زنـان در حـد بسـيار محـدودی معرفـی شـده       
ی رفتارهای اخالقی باشد  بشری امروز بتواند سرچشمه ی که در جامعه ،نوع انسان ی پسنديده

  .کند، نيستچنان حفظ  معنا و مفهوم خود را همفرهنگی اجتماعیمرز خارج از حد و  و

  در خانواده نقش زن
علـوم انسـانی، زن در نقـش     ی دانشگاهی رشته و پيش رستانيدب ی های درسی دوره در کتاب

 و پـرداختن بـه امـور منـزل، تربيـت فرزنـدان،       است و شده سنتی در خانواده به تصوير کشيده
هايی است  ترين نقش عمده ،عنوان مسئول و رئيس خانوادهه ب ،سر يا مردبرداری از هم فرمان

  .گيرند به عهده میکه زنان در خانواده 
با برجسته کردن نقـش پـدر خـانواده در ايجـاد      ،دبيرستاندوم شناسی  جامعهکتاب در 

نفوذ ، به نوعی بر اقتدار و فرزندان های شغلی برای ها و موقعيت فرصتنيز اعزاز و اکرام و 
اول  مطالعـات اجتمـاعی  کتـاب   ؛)۱۱۶ : ۱۳۸۲ )۱( شناسـی  جامعـه ( اسـت   شـده مرد خـانواده تأکيـد   
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هـای سـنتی زنانـه و     بـا تکـرار همـان نقـش    ، نظام خانوادهدر فصلی تحت عنوان  ،دبيرستان
 هـا القـا   شان بـه آن  به نوعی انتظارات جامعه را از دختران و پسران در زندگی آينده ،مردانه
دانشگاهی  ی پيش دوره بينش اسالمیدر کتاب  ؛ و)۶۲و , ۶۱، ۵۹ : ۱۳۸۲ مطالعات اجتماعی( کند می

، و مـديريت  هايی چون قاطعيت، تدبير با ويژگی ،عنوان مسئول و مدير خانوادهه نيز مردان ب
 ۹۹ : ۱۳۸۲ بينش اسـالمی ( دانکه زنان مکلف به تمکين از مرد خانواده  در حالی اند؛ تعريف شده

  .)۱۰۰و 
هـای   ه در کتـاب تحليـل نقـش زن در خـانواد    ،در مجمـوع شد،  چه گفته با توجه به آن

 ی هايی که امروز در جوامع مختلف در تعريـف دوبـاره   رغم تالش به دهد که درسی نشان می
قصـد  هـای درسـی    گيری است، پيامی کـه کتـاب   های وابسته به جنسيت در حال شکل نقش

  .سو با تصورات قالبی جنسيتی است هم ،چه ضمنی چه آشکار وانتقال آن را دارند، 

  نقش زن در جامعه
دانشـگاهی   و پـيش  دبيرسـتان  ی های درسی دوره محتوای کتاب ،نقش زن در جامعه مورددر 
به حمايت يا نشـان دادن  ی ي پيامی است که تا اندازه ی علوم انسانی در جهت ارائه ی رشته

سـال دوم   شناسـی  جامعـه کتاب . پردازد میعی های مختلف زندگی اجتما حضور زن در عرصه
حرکـت   ،تر زنان در بازار کـار  حضور بيش ی واسطهه های خانوادگی ب به تغيير نقش دبيرستان

، و افزايش سـهم  گاه خود جای یمنظور ارتقاه های مختلف ب دهی تشکل در جهت شکل آنان
روشـن اسـت   . )۱۲۳، و ۹۹، ۹۴ : ۱۳۸۲ )۱( شناسـی  جامعه( است کردهاز مزايای اجتماعی اشاره  زنان

طور ضمنی ه تواند ب می ،چند در حد بسيار محدود هر و موضوعات،مباحث  اينمطرح ساختن 
شده برای زنان  های تثبيت باشد که باورها و کليشه آموزان در بر داشته اين پيام را برای دانش

  .است تغيير حال تغيير و در قابل ،های جنسيتی چسب اساس بر و مردان بر
 ،کـاری خـانواده   هـم نيـز  به منظـور مشـارکت در رشـد جامعـه و     اشتغال زن  مورددر 

ــ ــرد(خصــوص همســر  هب ــاي)م ــاب ، در انجــام وظ ــزل، در کت ــنش اســالمیف من  ی دوره بي
هـای شـغلی    گسـتره اما اين حضور با محدود کـردن  ،  هايی صورت گرفته اشارهدانشگاهی  پيش

  :)۱۰۷–۱۰۶ : ۱۳۸۲ یاسالم نشيب( ستا صورت مشروط در آمدهه برای زنان ب

در رشد و تعالی خود نياز به مشارکت جـدی و فعـال    ، ترديدی نيست که يک جامعه«
ف خـانوادگی  ی زنان تنها به وظـاي  زنان آن جامعه دارد و اگر اين انتظار باشد که همه

ت و نه اين امر نه به نفع جامعه اس ،خود بپردازند و از ايفای نقش اجتماعی باز مانند
تواننـد از   از سوی ديگر مشاغلی وجـود دارد کـه زنـان بهتـر مـی      ؛...ها به سود خود آن

مانند تعليم و تربيت کودکان و مشاغلی نيز وجود دارد که به علـت   ،ی آن برآيند عهده
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ماننـد   ،رعايت مصالح اجتماع و رفاه حال بانوان بهتر اسـت توسـط زنـان انجـام پـذيرد     
  )١٠٤ ص(» .تعليم و طبابت بانوان

، روی ۱۳۸۲ )۱( شناسـی  جامعـه ( آمـوز  تصاويری از دختران و پسران نوجـوان دانـش   ی ارائه
زنـان در حـال   و ، )۴۱ : ۱۳۸۲ )۱( ايـ جغراف( کاری بـا مـردان ايـل    ، زنان عشاير در حال هم)جلد

ت آن اسـ  گـر  ، بيان)۱۳۰و  ۱۲۷: همان( ها و مانند اين انجام تدريس، تايپ، کار با ميکروسکوپ
پـای مـردان مشـارکت     تواننـد هـم   هـای مختلـف اجتمـاعی و شـغلی مـی      که زنان در عرصـه 

  .باشند داشته
هـای شـغلی و    گسـتره معرفـی   مقداراين اين است که  ی که مطرح می شودسوآلاما 

تر در بحـث نقـش زن در    های سنتی زنانه که پيش های اجتماعی، در مقايسه با نقش فعاليت
آمـوزان   پذيری دانش جنسيتی دانـش  تواند به انعطاف میتا چه اندازه ، خانواده به آن اشاره شد

پزشکی يا تصوير  استثنای دندانه بشده،  تصوير های شغلی نقش افزون بر آن کهمنجر شود؟ 
طـور سـنتی   ه ما بـ  ی ند که در جامعهامشاغلی  کند، عمدتًا زنی که با ميکروسکوپ کار می

  .اند شده برای زنان پذيرفته
و در مـروری بـر تـاريخ     دبيرسـتان سال دوم و سوم و جهان  رانيا خيتارهای  ابدر کت

از حضـور   شمار انگشت یبه موارد ،و تاريخ جهان ،ايران در پيش و پس از اسالم، تاريخ اسالم
توان به  می ها ی آن از جمله ، کهاست و سياسی اشاره شده ،های اجتماعی، فرهنگی زنان در عرصه
 )۱( و جهان رانيا خيتار( ها گيری و نقش وی در تصميم داريوش دومهمسر  اتپروشقدرت و نفوذ 

ــب )۶۲ :۱۳۸۲ ــش حضــرت زين ــورا س، نق ــام عاش ــان( در قي ــام )۱۲۹: هم ــه ١دارک ژان، قي   در فرانس
و حضـور زنـان ايرانـی در     ،)۱۱۸: همـان ( وزيـری هنـد   در سمت نخسـت  ٢اينديرا گاندی، )۲۱۳: همان(

رسد که نقش زنان  به نظر می کرد، امااشاره  )۲۷۱، و ۲۶۶، ۲۶۵: همان( ۱۳۵۷انقالب اسالمی سال 
  .است های درسی منعکس شده ت که در کتابدر تاريخ ايران و جهان بيش از آن اس

  الگوهای زن
هـای درسـی در    کتـاب  اند و بر همين اساس بايد ديـد زنان نيمی از جمعيت فعال جامعه ايران 

 اسـت؛  يتی به معرفی اين الگوها پرداختهو با چه کيفه می داشتمعرفی الگوی زنان موفق چه سه
اعـم از   ،های درسی به چه ترتيب به معرفی الگوهای زنان موفق ايرانـی  عبارت ديگر، کتابه ب

 بيـان های فعاليت آنان را  گونه زمينه چهپرداخته و  ، يا درگذشتهمذهبی، در قيد حياتغير ،مذهبی
  است؟ ياد شده ايرانی نيز الگوهای زن موفق غيراز ا ه کتاباين آيا در است؟  کرده

                                                                                                                                                                                          
1 Jeanne d'Arc (~1412–1431) 
2 Gandhi, Indira (orig. Indira Priyadarshini Nehru) (1917–1984) 
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 عا، مادران موسـ سچون فاطمه زهرا هم ،معرفی زنان شايسته از ديدگاه اسالم گذشته از
 ی دوره بيـنش اسـالمی  هـای   در کتـاب  آن،مانند و  ،، سميه اولين شهيد راه اسالمعاو عيس
 )۱( و جهـان  رانيا خيتار( دبيرستاندوم  و جهان رانيا تاريخو  )۸۷و  ۴۴ : ۱۳۸۲(دانشگاهی  پيش
تـاريخ  و  ادبيـات فارسـی  هـای   ، نويسندگان و شـعرای زن در کتـاب  )۱۰۸، و ۱۰۱، ۱۰۰ : ۱۳۸۲

درس ابتـدای  در  ،برای مثـال  اند؛ ی بسيار محدود معرفی شدهبه شکل ادبيات ايران و جهان
بهـرام  چون  ايرانی هم ی جستهنويسان بر نامه از فيلم ،دبيرستاندوم  ادبيات فارسیچهارم کتاب 

در  لـی و، )۱۵: ۱۳۸۲) ۲( یفارسـ  اتيادب(نام برده شده  عباس کيارستمیو ، علی حاتمی، یبيضاي
 ی نــامی از زنــان برجســته ،نويســی نامــه فــيلم ی برابــر ايــن تعــداد مــردان فعــال در عرصــه 

  .است نشده نويس برده نامه فيلم
نظر را بتوان در  های درسی مورد کتاب ی الرانهسا های مرد ترين پيام شايد يکی از برجسته

در بخشـی  و کتـاب  اين در فصل چهارم . کردپيدا  دبيرستانسال دوم  شناسی جامعهکتاب 
مـورد  سـازی بـا الگـو     انتخاب الگو و هماننـد  »گونه بسازيم؟ هويت خود را چه«تحت عنوان 

 ی از مـردان برجسـته  صـاويری  و در کنـار آن ت  )۱۴۵: ۱۳۸۲ )۱( یشناسـ  جامعه( بحث قرار گرفته
شده بـرای نوجوانـان و    که نمادی از الگوهای پذيرفته ،ادبی ايرانو سياسی، مذهبی، ورزشی، 

را بـه   مسـئله دو طور ضمنی ه ممکن است ب اين تصاوير. است ارائه شده اند،جوانان ايرانی 
و يـا شـايد    اند  دهش ی فراموشيالگوها ،ايرانی ی که زنان برجسته اول اين ذهن متبادر سازد؛

يـابی نوجوانـان و جوانـان     تـری در هويـت   در مقايسه با مردان از اثرگذاری و کارآمدی پايين
نيمـی از   ،گيـری  چنـين جهـت   پـيش گـرفتن  که کتـاب درسـی بـا     ند، و دوم آنابرخوردار 

  .است از ياد برده اند،آموزان دختر نوجوان  که دانش ،خود را انمخاطب
استثنای چهار مورد از  هب ،شده کتاب درسی تحليل ۲۴در مجموع د، ش چه گفته بنا بر آن

پـذيری   عنوان الگـو بـرای نقـش   ه ب يی شعرا و نويسندگان، زنان ايرانی معاصر در هيچ زمينه
 ی جز در سه مورد کـه در عرصـه   نيز، ايران ی تاريخ گذشته موردحتا در و اند  معرفی نشده

و  ؛شـاهرخ همسر  گوهرشاد ؛داريوش دومهمسر  روشاتپ(اند  سياسی و فرهنگی فعاليت داشته
ه ب و الگويی از زنان ايرانی معرفی نشده ،)روايی زنان در حکومت قراختاييان و اتابکان فرمان

 تـر  بـيش در مقايسه با زنـان ايرانـی انـدکی     ،ايرانی رسد در اين ميان سهم زنان غير نظر می
طـور ضـمنی از طريـق    ه پيامی کـه بـ   ا بر اين،؛ بن)البته نه در مقايسه با مردان(ت اس بوده
 ،زنان ايرانـی در مقايسـه بـا مـردان     شود آن است که منتقل می مورداشارههای درسی  کتاب

آموزان و منبعی برای ايجـاد منزلـت و غـرور      پذيری دانش الگوهای چندان مناسبی برای نقش
  .يستندهای گوناگون ن ملی در عرصه



  

 ۲۰از  ۴۲

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۴۲

  گيری نتيجه
گونگی کارکردشان در  آموزان در چه های ذهنی دانش واره باورها و طرح ،های پژوهش هيافت ی بر پايه

اسـاس ديـدگاه خـود در خصـوص      آمـوزان بـر   هر يک از دانش دارد ونقش  مسئلهفرآيند حل 
نـزد هـر    مسـئله ی که فرآيند حل ي به گونه پردازند؛ می لهئمستساوی جنسيت به تعبير و تفسير 

  .است   اوگيری ارزشی  گوی جهت طور ضمنی و آشکار پاسخه چيز، ب پيش از هر ،آموز دانش
گـر   آنـان نمايـان  ) خانواده(مطالعه و والدين  آموزان مورد های دانش تحليل باورها و ارزش

دهی باورهـا   در شکل ،های اجتماعی ترين عامل به عنوان يکی از اساسی ،که خانواده استآن 
 ،مـورد  ۱۲کـه در   طـوری ه بدارد؛ وضوع جنسيت نقش م موردآموزان در  های دانش و ارزش

آموزان نسبت به بحث تساوی جنسـيت بـا والـدين     های فکری دانش گيری بين باورها و جهت
ها در درون بافـت   آن است که تمام خانواده گر بياناين تعامل . گرايی وجود داشت نوعی هم
اقتصـادی، اعتقـادات   اجتمـاعی  شـناختی ماننـد وضـعيت    گاه بوم و جای ،فرهنگی خرده ،فرهنگی
همـراه  و  )۲۰۰۰ ١نيـک  شـول  و ميلر(ند امحصور  ،محل زندگی و حتا همسايگان ی ، منطقهدينی
  .گذارند نيز اثر می ها بر آن ،ها تأثيرپذيری از آن با

پـذيری در   هـای جامعـه   از سـاير عامـل   جـدا در اين پژوهش مشاهده شد کـه خـانواده   
منـاطق مختلـف   آمـوزان   توزيـع فراوانـی دانـش    کنـد و  میمل نها ع دهی باورها و ارزش شکل

تعـاملی نزديـک    ی گر آن است که خانواده و شبکه نمايان، اند که نگاه جنسيتی نداشتهتهران، 
تأثيری که يک محيط  تر حيات دارد؛ محيط اجتماعی وسيع در يک ،پژوهش آموزان مورد دانش

و اعتقادات بر  ،ها ها، ارزش حاظ تنوع ديدگاهاز ل ،ی يک و شش تهران مانند منطقهاجتماعی 
 ی منطقهتأثير  با ،گذارد آنان می  گيری باورها و نگرش موز و شکل آ پذيری دختران دانش جامعه
تـر   دست و اعتقادات دينی يک، باورها ،فرهنگیاجتماعیکه از لحاظ بافت  ،تهران ۱۸و  ۱۲

  .اند، متفاوت استتر  و سنتی
پـذيری   در جامعـه فرهنگـی  اجتمـاعی های مختلف بافـت   نقش اليهبا توجه به اهميت 

های  عنوان يکی از اليهه ب ،های درسی رنگ کتاب ، نقش کمتوجه پژوهش جالب ی نکته ،افراد
هـای ذهنـی    واره و طـرح  ،هـا  در انتقال و شـکل دهـی باورهـا، ارزش   فرهنگی اجتماعیبافت 
در انتقـال باورهـا و    های درسـی عمـالً   است که چرا کتاب و وجود اين پرسش آموزان دانش
  ؟است هکافی موفق نبود ی به اندازه ،اند ها داشته سعی در انتقال آن نويسندگانهايی که  ارزش

های  های درسی با ساير عامل ی کتاب حلقه پيوسته نبودنل يرسد يکی از دال به نظر می
هـای درسـی بـا     وای کتـاب محتـ  هماهنـگ نبـودن  فرهنگـی،  های اجتماعی پذيری در اليه جامعه

. اسـت  و جهـان کنـونی ايـران    ی جامعـه  آموزان دختر نوجوان و شـرايط  مقتضيات رشدی دانش
                                                                                                                                                                                          
1 Miller, Patricia H., and Ellin Kofsky Scholnick 



  

 ۲۰از  ۴۳

۴۳ ��تيجنسیتساویدربارهیدرسیهاآموزان، خانواده، و کتابدانشیهاباورها و ارزشیبررس  

هـايی   دنيای امروز سـعی در انتقـال پيـام    ی شده دگرگونهای درسی بدون توجه به شرايط  کتاب
نـين  چ و سياسـی جامعـه و هـم    ،با الزامـات اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادی     مقابلهدارند که در 
ميچنـر و  ( ١ديـدگاه تفسـيری   ی بـر پايـه   .اسـت های نوجوانـان   ها، باورها و ارزش انتظارات، آرمان

توانـايی شـناختی نوجوانـان    ، )۲۰۰۷و پـارکين   کـی  کـوزينس (پذيری ديالکتيکی  و جامعه )۱۹۹۹ ٢دالمـاتر 
صـرف   ی پذيرنده ،های اجتماعی و فرهنگی و ارزش ،شود در برخورد با اصول، باورها موجب می

  .ها و ساخت فرهنگ بپردازند آن ی دوبارهطور فعال به معنادهی ه ب و نباشند
 ،گرايـی  هـای زمينـه   پـذيری در ديـدگاه   اساس الگوی تحولی حاکم بر فرآينـد جامعـه   بر
ديگر وارد عمـل   تکميل کارکرد يک  يا در جهت ،تعامالت ی پذيری در شبکه های جامعه عامل
 )۱۳۷۳( ٣پـارک و  تـون  رينـگ تههمـان گونـه کـه    . خيزند هم برمید و يا به تقابل با شون می

ــد، خــانواده  ــااليش  معتقــد ان ــد يــک صــافی در پ ــاورهمانن هــای  هــا، و نگــرش ، ارزشهــا ب
رسـد   ظـر مـی  ه نبـ کند و بر همين اساس  عمل میيافته به فرزندان  انتقالفرهنگی اجتماعی

هـا،   و ارزش ،هـا  باورها، نگرش ستهد  يک یهای درسی در القا کتاب نويسندگانرغم تالش  به
 اش در فرزنـدان  اسـت  هـايی کـه مايـل    خانواده با غربال کردن و گزينش آن دسته از ارزش

هـای متعـارض    پيـام  اسـت؛ بـدين ترتيـب،   برخـوردار   تری بيش چيرگیاز نفوذ و  ،درونی شود
توانـد در   ینمـ  پـذيری،  هـای جامعـه   ه از سـاير عامـل  گرفت های شکل های درسی با ديدگاه کتاب
پذيری  ی نقش در زمينه که نيازهای رشدی آنان مگر آن ،آموزان دختر نوجوان نفوذ کند دانش

 ی دوبـاره هـا در تعبيـر و تفسـير     هـای شـناختی آن   ويژگـی نيـز  جنسيتی و کشـف هويـت و   
  .توجه قرار گيرد موردهای درسی  کتاب آورندگان پديداز سوی  ،های فکری ديدگاه

بـر اهميـت    بنـا  نيزها و  اهميت خانواده در انتقال باورها و ارزش توجه به نقش و با
شود مسـئوالن مدرسـه بـا برگـزاری      ها در فرآيند حل مسائل اجتماعی، پيشنهاد می اين مؤلفه

در خصـوص   هـای خـويش   هها و تبادل دانـش و تجربـ   بحث و گفتگو با خانواده های نشست
تعامالت کـارکرد نظـام آموزشـی و خـانواده      ی رهبه داي، های اجتماعی جامعه  مسائل و اولويت

 جدا ،آموزان پذيری دانش تر بخشند تا اين دو نهاد مهم اجتماعی در فرآيند جامعه بيش یوسعت
  .ديگر عمل نکنند از يک

محور است و کتاب  که نظام آموزش و پرورش کشورمان يک نظام کتاب به دليل آن
های درسی از بيان  قالب کتاببهتر است  ،سازد يادگيری را مشخص میفرآيند ياددهی مسير

آمـوزان را بـه    دانـش  رود، وفرهنگـی فراتـر   و سری وقـايع اجتمـاعی، تـاريخی،     صرف يک
  .دکنگيری برای حل مسائل ترغيب  استدالل و تصميم ی و ارائه ،يابی ارزش ،قضاوت

                                                                                                                                                                                          
1 Interpretive  
2 Michener, H. Andrew, and John D. DeLamater 
3 Hetherington, E. Mavis, and Ross D. Parke 



  

 ۲۰از  ۴۴

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۴۴

 ی ر پايـه آمـوزان دختـ   دانش ی جا که اين پژوهش محدود به مطالعه روی نمونه از آن
 ی شـود پژوهشـی روی نمونـه    پيشنهاد مـی  ،است دانشگاهی بوده پيش ی و دوره دبيرستانسوم 
 ی نظر انجـام شـود و در صـورت امکـان در يـک مطالعـه       سنی مورد ی آموزان پسر رده دانش
  .دشوکارکرد دو جنس در فرآيند حل مسائل اجتماعی با هم مقايسه  ،یي مقايسه

  
 فيلأو تـ  یزيـ ر دفتر برنامـه . یعلوم انسان ی رشته ،سال دوم دبيرستانکتاب درسی،  .۱۳۸۲. )۲( ادبيات فارسی
شـرکت   :تهـران . وزارت آمـوزش و پـرورش   یآموزشـ  یزير سازمان پژوهش و برنامه ،یدرس یها کتاب

  .رانيا یدرس یها چاپ و نشر کتاب
 یهـا  کتاب فيلأو ت یزير دفتر برنامه. ها رشتهی  همه ،یدانشگاه شيپی  کتاب درسی، دوره .۱۳۸۲. بينش اسالمی
شرکت چـاپ و نشـر    :تهران. وزارت آموزش و پرورش یآموزش یزير سازمان پژوهش و برنامه ،یدرس
  .رانيا یدرس یها کتاب
 فيلأو تـ  یزيـ ر دفتـر برنامـه  . هـا  رشـته ی  همـه  ،سال سـوم دبيرسـتان  کتاب درسی،  .۱۳۸۲. )۳( بينش اسالمی
شـرکت   :تهـران . وزارت آمـوزش و پـرورش   یآموزشـ  یزير سازمان پژوهش و برنامه ،یدرس یها کتاب

  .رانيا یدرس یها چاپ و نشر کتاب
و  یزيـ ر دفتـر برنامـه  . یعلوم انسان ی رشته دبيرستان،سال دوم  ،کتاب درسی .۱۳۸۲ .)۱( و جهان رانيا خيتار

 :تهـران . وزارت آمـوزش و پـرورش   یآموزشـ  یزيـ ر سازمان پژوهش و برنامـه  ،یدرس یها کتاب فيلأت
  .رانيا یدرس یها شرکت چاپ و نشر کتاب

 فيلأو تـ  یزيـ ر دفتـر برنامـه  . یعلوم انسان ی رشته دبيرستان،سال دوم کتاب درسی،  .۱۳۸۲ .)۱( یشناس جامعه
شـرکت   :تهـران . وزارت آمـوزش و پـرورش   یآموزشـ  یزير سازمان پژوهش و برنامه ،یدرس یها کتاب

  .رانيا یدرس یها اپ و نشر کتابچ
 یها کتاب فيلأو ت یزير دفتر برنامه. یعلوم انسان ی رشته ،دبيرستانسال دوم کتاب درسی،  .۱۳۸۲ .)۱( جغرافيا

شرکت چـاپ و نشـر    :تهران. وزارت آموزش و پرورش یآموزش یزير سازمان پژوهش و برنامه ،یدرس
  .رانيا یدرس یها کتاب
هـای تحقيـق کمـی و کيفـی در علـوم تربيتـی و        روش. ۱۳۸۲. جـويس گـال  و  ،رگوالتـر بـو  ، گال، مرديت

غالمرضـا  ، امنشيک رضا یعل ،دالور یعل ،محمدجعفر پاک سرشت ،احمدرضا نصربرگردان  .شناسی روان
. ۱جلـد  . یخسـرو بـاقر  و ، یضـ يعر درضـا يحم، سـاز  عالمت نيمحمدحس، یمحمود ابوالقاسم، نژاد یخو

هـا   دانشـگاه  یکتـب علـوم انسـان    نياه شهيد بهشتی و سازمان مطالعـه و تـدو  انتشارات دانشگ: تهران
  ).سمت(

  منابع 



  

 ۲۰از  ۴۵

۴۵ ��تيجنسیتساویدربارهیدرسیهاآموزان، خانواده، و کتابدانشیهاباورها و ارزشیبررس  

آموزش حقوق انسانی زنـان و   :تغيير جهانی/اقدام محلی .۱۳۸۰. ماليکا داتو  ،نانسی فالورز، مرتوس، جولی
مرکز امور مشارکت زنان و صـندوق کودکـان سـازمان ملـل     : تهران. فريبرز مجيدیبرگردان . دختران

  ).يونيسف(د متح

 یها کتاب فيلأو ت یزير دفتر برنامه. ها رشتهی  همه دبيرستان، اولسال کتاب درسی،  .۱۳۸۲ .مطالعات اجتماعی
شرکت چـاپ و نشـر    :تهران. وزارت آموزش و پرورش یآموزش یزير سازمان پژوهش و برنامه ،یدرس
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هـا   پـژوهش  جينتـا . نـد ا زنـان  یزنـدگ  تيفيکبر  گذارريتأث ، دو متغيريینژندگرا بودن و روان یتيدوجنس
مشکالت  است و آنانتر  نييپا ،وربا زنان بار سهيدر مقا ،زنان نابارور یزندگ تيفيکه ک دهد مینشان 
بـودن و   یتيارتبـاط دوجنسـ   نيـي پـژوهش تع  نيـ هـدف ا  .کننـد  یرا تجربـه مـ   یتر شيب یشناخت روان
زن  ۱۲۰را پژوهش  ی نمونه است وزنان نابارور و بارور شهر تهران  یزندگ تيفيبا ک يینژندگرا روان

 مارسـتان يکننـده بـه دو ب   زنان مراجعه انيم که از ،دهند تشکيل می) نفر ۶۰هر گروه (نابارور و بارور 
نئـو،   تيشخصـ  ی نامـه  از فـرم کوتـاه پرسـش    ،هـا  داده یجمـع آور  یبـرا . ندشـد شهر تهران انتخاب 

 رسـون يپ یبسـتگ  هـم  بيضـر . استفاده شـد  یزندگ تيفيک ی نامه و پرسش ،یتينقش جنس ی نامه پرسش
در مقابـل   ۰٫۴۳(بـارور و زنـان بـارور    زنـان نا  یزنـدگ  تيـ فيبودن و ک یتيدوجنس نينشان داد که ب

در مقابل  -۰٫۵۵(زنان نابارور و بارور  یزندگ تيفيک و يینژندگرا روان، و ميان مثبت يی رابطه ،)۰٫۳۰
 انسيـ درصـد از وار ۵۷نشـان داد کـه    یريچنـدمتغ  ونيرگرس جينتا. داردوجود  یمنف یي رابطه) -۰٫۲۳

 ،شـود  یم نييتب يینژندگرا بودن و روان یتيدوجنس یرهايتغم ی ، به وسيلهدر زنان نابارور یزندگ تيفيک
 یاديـ تا حدود ز که ،پژوهش نيا جينتا. استدرصد ۳۰مقدار در زنان بارور حدود  نيکه ا یدر صورت

بودن و سطح  یتيدوجنس یآن است که سطح باال گر بيان ،دارد یخوان هم گريد یپژوهش یها افتهيبا 
  .شود یزنان نابارور م یزندگ تيفيسطح ک شيزاباعث اف يینژندگرا روان نييپا

  

  
  ؛یزندگ تيفيک ؛يینژندگرا بودن؛ روان یتيدوجنس ؛ینابارور ؛یبارور

واژگان کليدی 

چکيده 
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راد گـذارد و افـ   متفاوت بر زندگی زناشويی مـی  یترين مسائلی است که آثار از مهم ١ناباروری
نـد کـه   ا معتقد گران پژوهش. دهد های روانی و اجتماعی قرار می نابارور را در معرض استرس

 دهنـد و  می فرد نابارور را تحت تأثير قرار ،و اجتماعی ،از عوامل جسمانی، روانی يی مجموعه
گونگی پاسخ فرد به مشکل  چه ی کننده پيچيده، تعيين ی و کارکرد اين مجموعه ،عناصر، روابط

  .)۲۰۰۱ ٢و روزن ،پيترسون، نيوتون(اباروری است ن
هـای   ی زندگی بهتر، در پـژوهش  دهنده مفهوم کيفيت زندگی با اشاره به عوامل تشکيل

يـی   که ايـن کيفيـت بـر مجموعـه     جا آناز يی طوالنی دارد و  شناختی و اجتماعی سابقه روان
روابط شغلی، اقتصاد، صنعت، و  مانند رشد فردی، روابط زناشويی، ،وسيع از قوانين و رفتارها

 گران پژوهش و شناسان روان اخير های سال در، )۱۳۸۳ و البرزی البرزی(دارد  سزا سياست تأثيری به
  . اند کردهويژه  هیو اهميت آن در سالمت روانی زنان نابارور توج ٣به کيفيت زندگی

  .دشو ی میبررس ٥نژندگرايی و روان ٤دوجنسيتی بودنمتغيرهای  ،در اين پژوهش

  پژوهش ی پيشينه
بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهانی، نـاتوانی در بـارداری پـس از يـک سـال نزديکـی       

کرمی نوری، آخونـدی، و بهجتـی اردکـانی    (شود  می طبيعی، پياپی، و بدون پيشگيری، ناباروری ناميده
تـا   ۵۰ود درصد افراد، يعنی حـد ۸و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، حدود  )۱۳۸۰
محمـدی  (هـای بـاروری دچـار مشـکل نابـاروری انـد        ميليون نفر در جهان، در طول سال ۸۰

اسـت   در ايران اين آمار حـدود دو ميليـون نفرگـزارش شـده    . )۱۳۸۰ یدفاطميسی، و فرزد، حسينی
  .)۱۳۷۹نژاد  مالئی(

ی سـيار تواند مشکالت روانی ب اجتماعی است که می ، وروانی ،بحرانی زيستی ،ناباروری
شـناختی بـه عنـوان     بر نقش عوامـل روان نيز کاوی  ديدگاه روان و به وجود آورددر زنان  را

ويـژه در مـواردی کـه دليـل      ، بـه نابـاروری  ،بر اساس ايـن نظريـه  . علت ناباروری تأکيد دارد
آيـد   های ناخودآگاه برای مادر شدن پديـد مـی   مقاومت دليلبه  عضوی برای آن وجود ندارد،

 یملاعـ  ،معتقد است که ترس ناخودآگاه از داشتن فرزندنيز  )۱۹۵۱( ٧نتْي سروبن .)۱۹۹۷ ٦گريـل (
  .)۱۳۷۶ و زمانی رجوعیبرگرفته  از (مهم برای ناباروری است 
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، ناباروری يک اختالل اين فرضيه ی بر پايه. فشار روانی است ی فرضيه ،کرد ديگر روی
شدن با فشارهای روانـی بـر    رو روبهانايی های عاطفی و تو تنی است و به تأثير موقعيت روان

تئـوری  « در )۱۹۸۰( ٢منينگ. )۲۰۰۲ ١کاران فاسينو و هم(ميزان باروری و نتايج درمان توجه دارد 
که منابع انرژی موجود شـخص   داند، میدر تعادل حياتی  یناباروری را اختالل ،خود ٣»بحران
نشـده   تواند مشکالت روانی حـل  و می ،کند ، اهداف زندگی فرد را تهديد میدهد کاهش میرا 

  .دکنرا فعال 
هـای متعـددی کـه در مـورد نابـاروری و       کردهـای نظـری و پـژوهش    رغم اين روی به

و گـونگی کيفيـت زنـدگی ايـن زنـان       ی چـه  شناختی صورت گرفته، در زمينـه  متغيرهای روان
ی مرتبط با کيفيـت  يکی از متغيرها. است تری انجام شده کم ی متغيرهای مؤثر بر آن، مطالعه
طبيعت جنسی روانی، نمود خود را از لحاظ  ،٤يونگبه اعتقاد . زندگی، دوجنسيتی بودن است

بدين  ؛گذارد ها در جنس مخالف به نمايش می شناختی به صورت تعداد کم و بيش ژن زيست
س هـای جـن   مـنش  پيـدايش های مردانگی در جنس زن و بالعکس، موجب  معنا که تعداد ژن

مهلتی را برای رشد و بيـان  بايد شخص  ،تفرد در فرآيند پس ؛دشو آگاه می ر ناخودمخالف د
صـورت شخصـيت او رشـدی     وگرنـه  ،آگـاه فـراهم سـازد    هر يک از دو جنسيت روانی ناخود

  .)۱۹۸۱a ٥بم( داشت بعدی خواهد تک
شناختی بين دو جنس را مسائل و انتظـارات اجتمـاعی    های روان تفاوت منشأ )۱۹۷۴( بم

متفـاوتی را   ِ هـای جنسـيتی و رفتـاری    داند و معتقد است اين انتظارات، نقـش  فرهنگی میو 
مجموعه انتظاراتی است که زنان و مردان  ،های جنسيتی نقش. دنبال دارده برای دو جنس ب

هـای مختلـف،    ها در موقعيت ی از آنروکنند و با پي ، و رفتار میها فکر، احساس براساس آن
 بمبه اعتقاد  .)۱۹۹۹ ٧نو؛ بران۱۹۹۸ ٦و تين سون جک(بخشند  خود را تحقق می مردانگی و زنانگی

)۱۹۸۱a( ،گيری جنسيتی است که در آن فرد صفات زيادی از هر  جهت دوجنسيتی بودن يک
به عبـارت ديگـر، فـرد     ؛سازد پارچه می های زنانه و مردانه را در شخصيت خود يک دو اسناد

، )۱۹۸۱b(بـم  . فراوانی را با هـم دارد  ی ی مردانه و زنانهها دوجنسيتی کسی است که ويژگی
تايـان خـود   نسـبت بـه هم  افـزون بـر آن کـه     ،در پژوهشی نشان داد که افـراد دوجنسـيتی  

برخـوردار   نيز از بهداشت روانی و کيفيت زندگی بهتری ،ندا تر و منعطف ،تر تر، مهربان مستقل
عـزت   ی نمرهند و ا تر و بهتر ی از ديگران کاملافراد دوجنسيت، )۱۹۸۱aبم (او از ديدگاه  .ندا
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نشـان داد کـه افـراد    نيـز   )۱۹۸۲( ١اسـپنس . از مردان و زنان سـنتی بـاالتر اسـت    شان نفس
هـا از افـراد دارای    ساالن، محبوبيـت آن  تری دارند و در ميان هم دوجنسيتی عزت نفس بيش

بـين دوجنسـيتی    )۱۹۸۱( ٢چروبـ و  ،جن تله، بينسکیول. تر است گرايانه بيش نقش جنسيتی سنت
نيـز   )۱۹۹۴( ٣نيبلو  قی .دنددست آوره ب و معنادارمثبت  يی زيستی هيجانی رابطه بودن و به

  .نشان دادند و معنادارمثبت  يی رابطه ،بين دوجنسيتی بودن و موفقيت در زندگی
. نژنـدگرايی اسـت   يکی از متغيرهـای مهـم ديگـر در ارتبـاط بـا کيفيـت زنـدگی، روان       

هـا   نژندگرايی اختالل روانی خفيفی است که فرد مبتال به آن، از حل و فصل اضـطراب  انرو
و  ،مانند وسـواس، افسـردگی    های بيمارگونه دچار برخی نشانه ،های خود ناتوان بوده و تعارض

کـار  ه نژنـدگرايی از بـ   کـاوان، روان  بـه اعتقـاد روان  . دنـ ده شود که او را رنج می اضطراب می
به منظور بر کنار مانـدن از اضـطرابی کـه در    شود که  ناشی می دفاعی کارهايی و سازگرفتن 

مـارى  آراهنماى تشخيصى و « در چاپ سوم .گيرد دارد صورت میتعارض ناهشيار فرد ريشه 
کـه   ،روانی تعريف شـده  ینژندی به صورت اختالل اختالل روان، ٤»)DSM( هاى روانى اختالل

از سوی  ،کننده بوده د نشانه است که برای بيمار ناراحتوجود يک يا چنی آن  اشکال عمده
  .)۱۳۷۹ ٥گارد سون و هيل اتکين(شود  او يا ديگران نامقبول و بيگانه تلقی می

کننده به مرکز ناباروری شهر  بر روی زنان مراجعه )۱۳۸۰(کاران  همو  سرگلزايیپژوهش 
و  ،د افسـردگی متوسـط  درصـ ۵۳٫۳افسـردگی خفيـف،   هـا   آندرصد ۲۳٫۳مشهد نشان داد که 

کـه   دريافتنـد در پژوهشـی   )۱۳۸۰( قاسـمی و  ،احمدی، نجمی. دارند درصد افسردگی شديد۲۰
فـردی،   راب، افسردگی، وسـواس، حساسـيت بـين   اضط سازی، متغيرهای جسمانی ، درزنان نابارور

 بـين  را کسب کردند، امـا تری  نمرات بيشزنان بارور،  ، نسبت بهو ترس ،پارانوييد، خصومت
و  ،ملکـوتی ، پهلـوانی . مـد ه دسـت نيآ معنادار بـ  یمردان نابارور و بارور در اين متغيرها تفاوت

نسبت به افـراد   ،در پژوهشی به اين نتيجه رسيدند که افراد نابارور )۱۳۸۱( نژاد تهرانیشاهرخ 
اين مشکالت در زنان نسبت به مردان . تری دارند تر و سالمت روانی کم استرس بيش ،بارور
در مقيـاس   ،در پژوهشـی دريافتنـد کـه زنـان نابـارور      )۱۹۹۹( ٦کاران همو  گلوور .تر بود شبي

و  زاده رمضـان و ، )۱۹۹۹( ٧یونيگـ واو  ،ديـر ، واغـان آ. کننـد  کسـب مـی   رت کم يی نمره ،سازگاری
 ی نشان دادند که اضطراب و افسردگی با مدت زمان ناباروری زنـان رابطـه   )۲۰۰۴( ٨کاران هم
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 ۱۵از  ۵۱

۵۱ ��در زنانیزندگتيفيبا کيینژندگرابودن و روانیتيارتباط دوجنسیبررس  

که ميزان شيوع  کنند در پژوهشی گزارش می )۱۹۹۹( ١بروسو  من ويش. ری داردمثبت معنادا
نيوتـون، و  , پيترسـون . تـر اسـت   تر و رضايت زناشويی آنان کم افسردگی در زنان نابارور بيش

دريافتند کـه در زنـان و مـردان نابـارور ميـزان       )۲۰۰۴( ٢کاران همو  پيترسونو  )۲۰۰۱( روزن
کيفيـت زنـدگی زناشـويی آنـان را     ی وجود دارد، که اين مسـأله  تر ترس و افسردگی بيشاس

به اين نتيجه رسـيدند کـه ميـزان     )۲۰۰۴( ٣کاران و هم ماتسوباياشی. دهد تحت تأثير قرار می
در پژوهشـی   )۲۰۰۴( ٤کـاران  هـم  و مونگـا . تر است افسردگی و اضطراب در زنان نابارور بيش

و کـارکرد جنسـی    ،زندگی، سازگاری زناشـويی  که ناباروری بر کيفيت دست آوردنده بچنين 
کيفيـت   تأثير منفی نابـاروری را بـر   )۲۰۰۴( ٥کاران و هم کاتولی. گذارد منفی می یزنان تأثير

در پژوهشـی   )۲۰۰۴( ٦نرشـيْ و  ،گيـدرون ، سـويکل . زندگی زناشويی زنان ايتاليايی نشان دادند
 ٧آکـر  در فان. آمدهای ناباروری است پیاز  ،شناختی زنان نابارور نشان دادند که مشکالت روان

زيستی  اما به ردند،گزارش نک را معنادار یبين کيفيت زندگی زنان بارور و نابارور تفاوت )۲۰۰۵(
هـای روانـی    شـانه بـرای ن  يی بسيار خـوب ها کننده بينی و اجتماعی، پيش ،شناختی، جسمانی روان

 .دزنان نابارور بو
شناختی ناشی از ناباروری، هـدف از پـژوهش    ای روانآمده با توجه به ميزان باالی پی

نژنـدگرايی بـا کيفيـت زنـدگی در زنـان بـارور و        حاضر تعيين ارتباط دوجنسيتی بودن و روان
  :ند ازا های پژوهش عبارت فرضيهاست و بر همين اساس، نابارور 
  .مثبت وجود دارد ی دوجنسيتی بودن و کيفيت زندگی زنان رابطه بين –۱
  .منفی وجود دارد ی نژندگرايی و کيفيت زندگی زنان رابطه وانبين ر –۲
  .متغيری دارد چند ی با کيفيت زندگی زنان رابطه ،نژندگرايی دوجنسيتی بودن و روان –۳

  روش
دوجنسـيتی بـودن و    و در آن نگر است روش گذشتهبه  وبستگی  حاضر از نوع هم ی مطالعه
و کيفيت زندگی به عنوان متغير مالک در نظـر   ،ينب نژندگرايی به عنوان متغيرهای پيش روان
) نفر ۶۰از هر گروه (بارور و نابارور  انزننفر از  ۱۲۰ی پژوهش شامل  نمونه .است شده گرفته
بـود،  خان تهران در روزهـای زوج   کوچک خمينی و ميرزا های امام به بيمارستان هکنند مراجعه
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و از ميـان  ، نبودنـد  هيچ گونه بيمـاری مـزمن   ه مبتال بههايی ک آن ،از ميان زنان بارور که
  .انتخاب شدندبودند  پنج سال با اقدامات درمانی باردار نشده کم دستهايی که  آن ،زنان نابارور

  ابزار پژوهش
 :های زير استفاده شد ها از ابزار آوری داده برای جمع
 ٢کـوپ و  ايـوانز  ی ، که به وسـيله نامه پرسشاين  –١کيفيت زندگی ی نامه پرسش –۱

هـا   بـه آن به صـورت بلـه و خيـر    بايد آزمودنی و  استسوآل  ۹۲ ، دارای شده ساخته )۱۹۸۹(
در پـژوهش   )۱۳۸۳( شيبانی است و ۰٫۷۹نامه  باخ اين پرسش ضريب آلفای کرون .دندهپاسخ 

گـزارش   ۰٫۸۵نامـه را بـا مقيـاس رضـايت از زنـدگی       بسـتگی ايـن پرسـش    خود ضريب هم
  .دست آمده ب ۰٫۹۱نامه  باخ پرسش ضريب آلفای کرون ،هشدر اين پژو. است کرده

ی  نظريـه  ی پايـه بـر   نامـه  پرسـش ايـن   –٣شخصيتی نئو ی نامه فرم کوتاه پرسش –۲
تجديـدنظر  مـورد   ۲۰۰۴سـال  در و  شـده  ساخته )۱۹۹۲( ٤اکر مکو  کوستاعاملی شخصيت  پنج

صـورت   بايـد بـه  دنی هـر آزمـو  سـوآل، کـه    ۶۰نامـه بـا دارا بـودن     پرسش. است قرار گرفته
مقياس  پنجی  برگيرنده در دهد،پاسخ  ها به آن )مخالف موافق تا کامًال از کامًال( يی گزينه چهار
باخ  ضريب آلفای کرون. است شناسی و وظيفه ،موافقت ،جويی تجربه ،گرايی نبرو ،نژندگرايی روان

، ۰٫۷۵جـويی   تجربـه اس ، مقيـ ۰٫۸۰گرايـی   ناس بـرو ، مقيـ ۰٫۸۶نژندگرايی  برای مقياس روان
 )۱۳۸۱( کيـامهر . اسـت  دسـت آمـده  ه بـ  ۰٫۷۹شناسـی   فهو مقياس وظي ،۰٫۶۹مقياس موافقت 

هـای   در مقيـاس  را شخصـيتی نئـو   ی نامـه  های کوتـاه و بلنـد پرسـش    بستگی فرم ضريب هم
، ۰٫۹۱، ۰٫۷۵بـه ترتيـب    ،شناسـی  و وظيفـه  ،موافقـت جويی،  گرايی، تجربه بروننژندگرايی،  روان
 زاده مهرابـی ، و الهـی فـرد   امان، عطاریدر پژوهش . است گزارش کرده ۰٫۷۵و  ،۰٫۷۸، ۰٫۷۱
، ۰٫۶۶بـه ترتيـب   هـای بـاال،    در مقيـاس ی اين مقيـاس  ي ار سازهضريب اعتب، )۱۳۸۵( هنرمند
نژنـدگرايی   در اين پژوهش از مقياس روان. است دست آمدهه ب ۰٫۳۹و  ،۰٫۵۹، ۰٫۵۹ ،۰٫۵۶

  .است استفاده شده
و  )۱۹۸۱a( بم ی ، که به وسيلهنامه اين پرسش –٥ی نقش جنسيتی بم نامه پرسش –۳

. اسـت  گيری دوجنسيتی بودن به کار رفته در اين پژوهش برای اندازهده، ش سوآل ساخته ۵۶با 
و ضريب پايايی بازآزمايی آن  ۰٫۸۶تا  ۰٫۸۰نامه از  باخ برای اين پرسش ضريب آلفای کرون
نامـه بـا مقيـاس     بستگی ايـن پرسـش   ضريب هم. است ش شدهگزار ۰٫۸۲پس از چهار هفته 
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۵۳ ��در زنانیزندگتيفيبا کيینژندگرابودن و روانیتيارتباط دوجنسیبررس  

 ۰٫۵۸ )۱۹۷۸ ٢و وتـر  ،برزينـز، ولينـگ  ( ١»سـنجی  الگـوی شخصـيت   ی دوجنسيتی بودن بـر پايـه  «
و  ۰٫۸۴نامـه را   باخ اين پرسش در پژوهش خود ضريب آلفای کرون )۱۳۸۳( شيبانی. است بوده

 )۱۳۸۳برگرفته از شيبانی  ،۱۹۷۷ اکر ا و مککوست(نژندگرايی  گی آن را با مقياس روانتبس ضريب هم
بـاخ ايـن    ضـريب آلفـای کـرون    )۱۳۸۵( کيـامرثی و  لقاسـمی اابو. اسـت  به دست آورده –۰٫۶۵
 گـر  بيـان نيـز  مطالعـات اعتبـار و پايـايی در ايـران     . انـد  گـزارش کـرده   ۰٫۸۳نامـه را   پرسش
 .)۱۳۸۵ ؛۱۳۸۳خمسه (سنجی مناسب برای اين آزمون است  های روان ويژگی

مـدارک الزم بـه    ی پـس از ارائـه   آوری اطالعات به اين صورت بود کـه  جمع ی شيوه
و نيـز بـا آگـاه کـردن     کـاری پزشـک متخصـص زنـان،      مجوز، بـا هـم   گرفتنبيمارستان و 

 ،هـا  مشخصات فردی آنثبت  و کاری، به همآنان تمايل  ها از اهداف پژوهش، کسب آزمودنی
هـای   داده و شـد ها به صـورت انفـرادی تکميـل     آزمودنیی  به وسيله پژوهشهای  نامه پرسش

 .مربوط به دو گروه از زنان بارور و نابارور مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت

  نتايج
کيفيت زندگی در زنان بـارور و  ی  نمرهميانگين  ،شود مشاهده می ۱جدول طور که در  همان

کيفيت زندگی زنـان نابـارور    ی ين نمرهکه ميانگاست،  ۲۱۰٫۲۷و  ۳۰۷٫۶۷نابارور به ترتيب 
ميانگين دوجنسيتی بودن در زنان بارور و نابارور به  ؛) > p ۰٫۰۰۱(تر از زنان بارور است  کم

تـر از   دوجنسيتی بودن زنـان نابـارور کـم    ی که ميانگين نمره است، ۳۷٫۷۱ و ۴۴٫۹۰ترتيب 
 ۱۰۹٫۵۲ترتيب  ان بارور و نابارور بهندگرايی زننژ ميانگين روان و ؛) > p ۰٫۰۱(زنان بارور است 

  ). > p ۰٫۰۱(تر است  نژندگرايی زنان نابارور بيش روان ی که ميانگين نمره است، ۱۳۰٫۵۸ و

  در زنانو دوجنسيتی بودن  ،نژندگرايی های کيفيت زندگی، روان ميانگين و انحراف معيار نمره ۱ جدول

  زنان نابارور   زنان بارور  متغير
  انحراف معيار ميانگين  يارانحراف مع ميانگين

  ۵۴٫۳۷ ۲۱۰٫۲۷  ۳۴٫۳۴ ۳۰۷٫۶۷ کيفيت زندگی
  ۵٫۲۲ ۳۷٫۷۱  ۷٫۰۲ ۴۴٫۹۰ دوجنسيتی بودن

  ۲۲٫۴۱ ۱۳۰٫۵۸  ۱۷٫۳۶ ۱۰۹٫۵۲ نژندگرايیروان
  

بسـتگی دوجنسـيتی بـودن بـا      همضريب  ،شود مشاهده می ۲جدول طور که در  همان
گی بست همضريب  و )۰٫۴۳و  ۰٫۳۰ترتيب  به( ستا مثبتنابارور بارور و کيفيت زندگی زنان 

  .)–۰٫۵۵و  –۰٫۲۳ ترتيب به( استنابارور منفی  و بارورکيفيت زندگی زنان  با نژندگرايی روان
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۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۵۴

بستگی دوجنسيتی بودن با کيفيت زنـدگی در   فيشر نشان داد که ضريب هم Zآزمون 
و  ) > p ۰٫۰۵(اسـت  ) ۰٫۳۰( از زنـان بـارور  تـر   به طور معناداری بيش ،)۰٫۴۳(زنان نابارور 
بـه طـور    ،)–۰٫۵۵(در زنـان نابـارور   نيـز  نژندگرايی با کيفيت زندگی  بستگی روان ضريب هم

  ). > p ۰٫۰۱(است  )–۰٫۲۳(از زنان بارور تر  معناداری بيش

  نژندگرايی با کيفيت زندگی در زنان بارور و نابارور بستگی دوجنسيتی بودن و روان ضريب هم ۲ جدول

  ينب متغير پيش
  متغير مالک

 کيفيت زندگی زنان نابارور کيفيت زندگی زنان بارور
 **۰٫۴۳*۰٫۳۰ دوجنسيتی بودن

 **–۰٫۵۵ *–۰٫۲۳ نژندگرايیروان
*۰٫۰۵p <  **۰٫۰۱p <  

  

نژندگرايی بـر واريـانس    برای تعيين تأثير هر يک از متغيرهای دوجنسيتی بودن و روان
بـه عنـوان متغيرهـای     ،نژندگرايی ارور، دوجنسيتی بودن و روانکيفيت زندگی زنان نابارور و ب

متغيـری بـا    رگرسـيون چنـد   ی در معادلـه  ،به عنوان متغير مـالک  ،و کيفيت زندگی ،بين پيش
کيفيـت   ی نتايج تحليل واريـانس و رگرسـيون بـين ميـانگين نمـره     . روش ورود تحليل شدند

. .است ه ارائه شد ۳جدول نابارور در بارور و نژندگرايی زنان  زندگی با دوجنسيتی بودن و روان
  ). > p ۰٫۰۰۱(شده معنادار است  مشاهده Fبر اساس اين نتايج، ميزان 

  زنان بارور و نابارور ی کيفيت زندگی تحليل واريانس و رگرسيون بين ميانگين نمره ۳ جدول
 آناننژندگرايی  با دوجنسيتی بودن و روان

بينمتغيرهای پيش متغير
مجموع 

 ورتمجذ
یدرجه
 آزادی

ميانگين
 معناداریF مجذورات
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و  ۰٫۲۹۵بسـتگی چنـدمتغيری    زنان بـارور ضـريب هـم   برای شود،  می چنان که ديده هم

درصد واريانس مربوط به کيفيت زندگی ۹؛ يعنی حدود است ۰٫۰۸۷متغيری  ضريب تعيين چند
درصـدی از   ،نژنـدگرايی  شـود و روان  متغير دوجنسيتی بودن تبيين مـی  ی لهبه وسيزنان بارور 

نشـان  ) �(ضـريب رگرسـيون   . کند نمیواريانس مربوط به کيفيت زندگی زنان بارور را تبيين 
تواند واريانس کيفيت زندگی زنان بارور را بـه   می) ۰٫۲۹۵(دهد که فقط دوجنسيتی بودن  می

نشـان  نيـز   ،tهای  با توجه به آماره ،)B(ب تأثير رگرسيون ضريو  تبيين کند معنادار یصورت
تواند تغييرات مربـوط بـه کيفيـت زنـدگی زنـان       می) ۱٫۹۳(دهد که فقط دوجنسيتی بودن  می

  .بينی کند بارور را پيش
و ضـريب تعيـين چنـدمتغيری     ۰٫۵۶۵بستگی چنـدمتغيری   زنان نابارور ضريب هم برای

به درصد واريانس مربوط به کيفيت زندگی زنان نابارور ۱۸؛ يعنی حدود به دست آمد ۰٫۳۱۹
 بيضـر . شـود  نژنـدگرايی تبيـين مـی    روان بـا درصـد آن  ۱۴متغير دوجنسيتی بودن و  ی وسيله
و ) ۰٫۴۳۹(د کـه دوجنسـيتی بـودن    دهـ  بـين نشـان مـی    هر يک از دو متغير پيش ونيرگرس
معنـادار   یان نابارور را به صورتتوانند واريانس کيفيت زندگی زن می) –۰٫۴۵۶(نژندگرايی  روان

دوجنسيتی دهد که  نشان می ،tهای  با توجه به آماره ،)B(ضريب تأثير رگرسيون . تبيين کنند
توانند تغييرات مربوط به کيفيـت زنـدگی زنـان     می )–۰٫۸۹۹(نژندگرايی  و روان) ۲٫۱۰(بودن 

  .بينی کنند نابارور را پيش

  گيری بحث و نتيجه
وجـود  مثبـت معنـاداری    ی وجنسيتی بودن و کيفيت زندگی زنـان رابطـه  اين فرض که بين د

بـا افـزايش دوجنسـيتی بـودن، کيفيـت      يعنـی   دارد، در اين پژوهش مورد تأييد قرار گرفـت؛ 
خـوانی   نيز همی ديگر ها های پژوهش نتايج اين پژوهش با يافته. يابد زندگی زنان افزايش می



  

 ۱۵از  ۵۶

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۵۶

. )۱۹۹۹ بروسمن و  ؛ ويش۱۹۹۴؛ قی و نيبل ۱۹۸۱ جن، و بوچر تله ،ینسکيلوب؛ ۱۹۸۱bبم نمونه، برای ( دارد
در  ،دوجنسيتی بودن باالتری باشندويژگی دارای  ها تبيين احتمالی اين است که هر گاه زوج
 از آن تـری دارنـد؛ زيـرا    ر، خشنودی زناشويی بيشمقايسه با افراد دارای ترکيب جنسيتی ديگ

هـای   گويی بـاال بـه موقعيـت    پاسخ ی پذيری باال، گنجينه افجا که افراد دوجنسيتی دارای انعط
کـه دارای کيفيـت زنـدگی     اسـت ند، انتظار ازيستی باالتری  و به ،مثبت ی پنداره متفاوت، خود

چند ناباروری  دهد که هر اين نتايج نشان می. های جنسيتی ديگر باشند نسبت به سنخی بهتر
هـا را   توانـد کيفيـت زنـدگی آن    دوجنسيتی بودن در اين زنـان مـی   ،منفی است ی يک پديده

 و ،ه نفـس بـاالتر  فردی بهتر، اعتماد ب در نهايت منجر به روابط بين  ،تحت تأثير قرار داده
  .شودتری  مندی و رضايت بيش احساس ارزش

بستگی باالتر بين دوجنسيتی بودن و کيفيت زندگی در زنان نابارور بدين معنا است  هم
تر از نقش دوجنسيتی بودن  بيش ،که نقش دوجنسيتی بودن بر کيفيت زندگی در زنان نابارور

تـوان گفـت کـه دوجنسـيتی      مـی مسأله  ايندر تبيين . استبر کيفيت زندگی در زنان بارور 
در مقايسه با افرادی کـه   ،بودن برای افرادی که در يک موقعيت فشارزای مزمن قرار دارند

هـای   در موقعيـت  ايـن زنـان  . قرار ندارند، بسيار کارآمدتر اسـت  زا ی فشارها در چنين موقعيت
، و افکار خود دارند ،تری در رفتارها، احساس پذيری بيش کنند و انعطاف مختلف بهتر عمل می

؛ ۱۹۸۳ ١رادالو( شـود تری برای آنان فـراهم   سازگاری و کيفيت زندگی بيش شود که موجب می
 يـی  به لحـاظ کليشـه   ،های جنسيتی رسد که نقش به نظر می .)۱۳۸۵گرفته از خمسـه  بر ،۱۹۷۵بم 

تـر   کـم  یويژه زنان با دادن تـاوان  و بهاست  شدهجريانی عادی تلقی  ،شدن در مردان و زنان
از ؛ برگرفتـه  ۱۳۷۸ ٢وشو بـوک و فـی   گولـوم (ها و رفتارهای جنس ديگر بپردازند  توانند به فعاليت می
  .)۱۳۸۳وند  ظهره

ی منفی معناداری وجـود   نژندگرايی و کيفيت زندگی زنان رابطه ين رواناين فرض که ب
نژندگرايی، کيفيـت زنـدگی    با افزايش روان ؛ يعنیمورد تأييد قرار گرفتدارد در اين پژوهش 

سـرگلزايی و  نمونـه،  بـرای  (های پژوهشی ديگر  يافتهکه نتايج اين پژوهش، . يابد زنان کاهش می
؛ ۲۰۰۴کـاران   زاده و هـم  ؛ رمضـان ۱۹۹۷؛ گريـل  ۱۳۸۱ نـژاد  یو شاهرخ تهرانـ  ،یملکوت ،یپهلوان؛ ۱۳۸۰کاران  هم
را  )۲۰۰۵ آکـر  در فـان ؛ ۲۰۰۴کـاران   مونگا و هم؛ ۲۰۰۴کاران  ؛ کاتولی و هم۲۰۰۴ نرْيو ش درون،يگ کل،يسو

يفيـت زنـدگی در   نژنـدگرايی، ک  است که با افـزايش روان  گر آن بيان ،دهد مورد تأييد قرار می
از تکامـل محسـوب    يـی  مرحلـه  به دليل آن که مادر شدن برای زنان، آيد و پايين می زنان
و احسـاس   شود می در نظر گرفتهشود، ناتوانی در اين زمينه به عنوان يک بحران تکاملی  می
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تبيين احتمالی اين است . داشت کفايتی را همراه خواهد و احساس بی ،گناه، افسردگی، اضطراب
کـه تحـت     در زنـان مـورد مطالعـه   ( است زای مهم و مزمن امل استرسکه ناباروری يک ع

زا اضافه، و باعـث بـاال    ی درمان نيز به آن عامل اضطراب درمان پزشکی قرار داشتند، نتيجه
نژنـدگرايی در زنـان نابـارور     باال رفـتن سـطح روان   و) ها شد تر سطح اضطراب آن رفتن بيش
ناشويی و پايين آمدن سـطح رضـايت از زنـدگی و    هم خوردن روابط خانوادگی و ز باعث بر

بـه دنبـال   سـطح کيفيـت زنـدگی فـرد را     پـايين آمـدن   شود که در نهايـت   رشد فردی می
نژندگرايی با کيفيت زندگی در زنان  بستگی روان هم نتايج نشان داد که ،چنين هم ؛داشت خواهد
فشار روانی  ی ايت از فرضيهبرای حمرا اين نتايج شواهدی  .استبارور  بيش از زناننابارور 

زيرا ناباروری منابع انرژی موجود شخص را تحليـل   کند؛ فراهم میو تئوری بحران ناباروری 
  .دهد را مورد تهديد قرار می اواهداف زندگی  ،برده

بـا کيفيـت زنـدگی زنـان ارتبـاط       نژنـدگرايی  اين فرض کـه دوجنسـيتی بـودن و روان   
با افزايش دوجنسيتی بودن و  ؛ يعنیورد تأييد قرار گرفتمدر اين پژوهش متغيری دارد،  چند

که حـدود   نتايج مطالعه نشان داد. يابد نژندگرايی، کيفيت زندگی زنان افزايش می کاهش روان
ن و متغيرهای دوجنسيتی بـود  ی به وسيلهدرصد از واريانس کيفيت زندگی در زنان نابارور  ۳۲
. اسـت درصـد   ۹که اين مقدار در زنان بارور حـدود   در صورتی شود، نژندگرايی تبيين می روان

کيفيت زندگی زنان نابارور  ی مانده درصد واريانس باقی ۶۸ دهد که احتماًال اين نتايج نشان می
شناختی  متغيرهای روان ی به وسيله ،کيفيت زندگی زنان بارور ی مانده درصد واريانس باقی ۹۱و 

ی متغيرهای زيسـت مانند جسمانی متغيرهای  حتماًالانيز و  مثل استرس و سالمت روانیديگر 
  .شود شيميايی تبيين می و

آن است که افزايش سطح دوجنسيتی بودن باعث افزايش سطح  گر بيانپژوهش نتايج 
ه کـاهش کيفيـت زنـدگی را بـ     ،نژنـدگرايی  شود و افزايش روان کيفيت زندگی زنان نابارور می

گونه تبيين کرد که با توجه به منفی بودن  بتوان ايناين يافته را شايد . داشت دنبال خواهد
هـای گونـاگون،    بـه موقعيـت  و  اسـت  ناپـذيرتر  رنجـوری، فـرد نابـارور انعطـاف     های روان ويژگی
 رو شـدن بـا   در روبـه که  استانتظار  دهد؛ بر اين اساس، ودتری میمحد يی های مقابله پاسخ

باعـث افـزايش حـوادث    ايـن امـر    وباشد  نامناسب و نامؤثر داشته هايی مشکالت زندگی پاسخ
ند نابـاروری فشـارهای   ا گران معتقد برخی پژوهش. و کاهش کيفيت آن شودزندگی  یفشارزا

کند و زنان به خـاطر   تری بر احساس خودکارآمدی و کيفيت زندگی زنان وارد می منفی بيش
و شـاهرخ   ،یکـوت مل ،یپهلـوان (نـد  اپـذيرتر   آسـيب  ،نسـبت بـه مـردان    ،محدوديت سنی در باروری

  .)۱۳۸۱ نژاد یتهران
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تـر آنـان    پـذيری بـيش   با توجه به کيفيت زندگی پايين تر زنان نابارور و احتمال آسيب
 ،هـای نابـاروری   شود که در مراکز و کلينيـک  شناختی، پيشنهاد می های روان نسبت به آشفتگی

  .شودشکی ارائه های پز زمان با درمان همنيز درمانی  خدمات مشاوره و روان

  
در  يیزناشـو  یبا سازگار یو سالمت روان یآندروژن ی رابطه یبررس«. ۱۳۸۵. یامرثيک آذر، و عباس، یابوالقاسم

  .۶۶–۵۵):۱(۴ مطالعات زنان ».زنان

. یبراهنی محمدتقبرگردان . ۲ لدج، یروانشناس ی نهيزم. ۱۳۷۹. گارد ليه کوتيروپ ارنست ، وچارديرسون،  نياتک
  .انتشارات رشد: تهران

خودمختـاری بـا کيفيـت زنـدگی در دانشـجويان       ی بررسـی رابطـه  «. ۱۳۸۳. محبوبـه البـرزی   ، وشـهال البرزی، 
دومين سمينار سراسـری   شده در ی ارائه مقاله ».های شيراز و علوم پزشکی استعدادهای درخشان دانشگاه
  .تهرانگاه تربيت مدرس، دانش، اسفند ۱۳و  ۱۲بهداشت روانی دانشجويان، 

و  ،مقابله یبردها زا، راه عوامل استرس یبررس«. ۱۳۸۱. نژاد یشاهرخ تهران هيانسو  ،یملکوت کاظم ،هاجر، یپهلوان
  .۸۷–۷۹):۴(۷ و رفتار شهياند ».در افراد نابارور یآن با سالمت روان ی رابطه

  .۸۸–۷۲):۴–۳(۴ یشناخت پژوهش روان ».یبارورنا یشناخت روان یها جنبه«. ۱۳۷۶. رضا زمانی، و ميمر، یرجوع

مطالعات  ».های فرهنگی در دانشجويان دختر های نقش جنسيتی و کليشه واره بررسی طرح«. ۱۳۸۳. اکرمخمسه، 
  .۱۳۴-۱۱۵):۳(۲ زنان

های نقش جنسيتی در دو گـروه از دانشـجويان    واره بررسی ارتباط ميان رفتار جنسی و طرح«. ۱۳۸۵. ———
  .۳۳۹–۳۲۷):۸(۲ ژوهیپ خانواده ».زنان و مردان در خانواده یرفتار جنس ی سهيامق: هلأمت

فاطمـه   و ,بردبـار  یاضـ يف محمدرضـا  ,یمـ يرک شـاپور  ,يـدی جاو امرانک ,یارشد درضايحم ,محمدرضا يی،سرگلزا
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  ییاعتصاماعتصام  ننييپروپرودر شعر در شعر   ییفلسففلسف  یی  شهشهييانداند
  

  یپناه نيدکتر مه
 دانشگاه الزهرا ،یفارس اتيگروه زبان و ادب اريدانش

  

  
 یفلسـف  یتفکر یاعتصام نيپرواشعار  وانيدر د ايآ که پرسش است نيابه پژوهش پاسخ  نياهدف 

نيسـت و   لسـوف يف کي نيپرو .رنگ آن کجا است های پر رگه ،در صورت وجودو  يا خير وجود دارد
 مباحـث  ،یشناسـ  انسـان  ،یشناسـ  مانند جهان یاما وجود عناصر، ستيکتاب فلسفه ن کي او نيز وانيد

 را او يیو آشنا دهد یشاعر را نشان م نيا یتفکرات فلسف ،یآدم ارينقش اراده و اختو قضا و قدر، 
و  يـی  هيـ نگـرش آ  ،هنرمندان مسـلمان  ريمانند سا ،نيپرو یشناس جهان .کند یم ديأيت یبا مباحث فلسف

 یشناسـ  سـان ان .نـد يب یرا َمظهر و ُمظهـر خداونـد مـ    یهست ی همهاو نيز به کائنات است و  یحيتسب
 یدارااو  .اسـت  یعـد ُبچند ايـ انسان دو  و از نظر او است یحکمت اسالم یشناس همان انسان نيپرو

 .نـد ا یو یرهزنـان درونـ   طانيو نفـس و شـ   ،روح ی کننده تيتقو ،عقل و علم ح است وجسم و رو
 یامـا بعضـ   ،اسـت  شده ميتسل ،دانسته یامور را خارج از توان آدم یدر بحث قضا و قدر، بعض نيپرو

بخـش آزاد   اين انسان در ی اراده. داند ، او را مختار میبه دست انسان سپرده یاله یبا قضارا امور 
کـه وجـود    سـخن آن  حاصـل  .کند یم رييتغ یبا کار و تالش آدم سرنوشت انسان و اجتماع و است

ذهـن شـاعر    ی افتهي سامان و یتفکر فلسف ی دهنده نشان ،متفکر یبانو نيا وانيمباحث در د گونه نيا
  .متجلی است او وانيسراسر ددر  ،است

  

  
  ؛یآدم اريتقضا و قدر؛ نقش اراده و اخ ؛یشناس انسان ؛یشناس فلسفه؛ جهان ؛یاعتصام نيپرو

واژگان کليدی 

چکيده 
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های فلسفی  ی از فالسفه به سوآلبعض. است شده ها گفته از هدف فلسفه در طول تاريخ سخن
جعفـری  (انـد   های آن را کودکانه تلقی کرده ی سوآل ی پاسخ دادن به همهرخاند و ب پاسخ داده

 ،انـد و رواقيـون   شناسی را هدف فلسـفه دانسـته   جهان ٢ارسطوو  ١افالطون. )۶۶–۶۴ : تا بیی زيتبر
شـناخت انسـان هـدف فلسـفه      نيز معتقد اند ٤راسلو  ٣سقراط. دانند اخالق را غايت آن می

شناسی، نقش اختيار و  شناسی، انسان شناسی، مباحث جهان افزون بر هستی بدين ترتيب،است؛ 
  .زنند های فلسفه را رقم می هدف نيز ها ی آدمی در کارها، هدف اخالق، و مانند اين اراده

، يک کتاب فلسفی نيست که از حقيقت وجـود، اصـالت وجـود    ٥اعتصامی پروينديوان 
در ايـن  . ها سخن گويـد  و مانند آن ،اعتباريت ماهيات، حقايق متباينه، تشکيک، وجود مترائبه

ها تأييد يـا تکـذيب    و عقايد آن آمدهني ٩سارتر، و ٨پرس ياس، ٧راگ هک هي کی، ٦کانتنام  ديوان،
پـور   آريـن (خالی از وجـوه فلسـفی اسـت     پرويناست، اما اين که برخی معتقد اند ديوان  نشده
سـاز   فضای خانوادگی و تربيتی زنـدگی پـروين زمينـه    .نيز منطبق بر واقعيت نيست) ۵۴۱ : ۱۳۷۶

ی گذشـتگان و   پرورش اين بانوی متفکر بـود و وی را بـا مباحـث فکـری و سـير انديشـه      
آثـار علمـی، فلسـفی، و ادبـی      ١٠الملک اعتصام يی که وقتی ؛ به گونهساخت معاصران آشنا می
ی پدر را به  شده نيز بعضی قطعات ترجمه پروينکرد،  منعکس می ١١بهاری  غرب را در مجله

ها و فضاهای فلسفی  شعرهايی با نام در ديوان پروين. )۱۳۸۶–۱۳۸۵ی محمـد  یعل(کشيد  نظم می
 اعتصـامی ( »فلسـفه «ی  قطعـه  اسـت و تفکر فلسفی ذهـن شـاعر   ی  دهنده نشاندارد که وجود 
نخـود و لوبيـا بـه تفکـر در رمـز       و با وا داشـتن  شاعر با هنرمندیدر آن که ، )۲۱۳ : ۱۳۸۲

 »قائـد تقـدير  « قطعـات  يـا و دهـد   به قضا و قـدر الهـی تـن مـی     ی آن،ها خلقت و تفاوت
هـای   ههای فلسفی و انديش هدفکه و اشعار ديگر، ، )۲۱۵:همان( »قدر هستی« ،)۲۱۴–۲۱۳ : همان(

   .اند  بخشند، از اين دسته بلند او را سامان می

                                                                                                                                                                                          
1 Plato (orig. Aristocles) (428/427–348/347 BC) 
2 Aristotle (384–322 BC) 
3 Socrates (� 470–399 BC) 
4 Russell, Bertrand (Arthur William), 3rd Earl Russell (1872–1970) 

  )۱۳۲۰–۱۲۸۵) (پروين(اعتصامی، رخشنده  ٥
6 Kant, Immanuel (1724–1804) 
7 Kierkegaard, Søren (Aabye) (1813–1855) 
8 Jaspers, Karl (Theodor) (1883–1969) 
9 Sartre, Jean-Paul (1905–1980) 

  )۱۳۱۶–۱۲۵۲( )کالمل اعتصام ( ميرزايوسفی آشتيانی، اعتصام ١٠
هر  )۱۳۰۱–۱۳۰۰( آن دومی  دورهو  )۱۲۹۰–۱۲۸۹( نخست ی دوره. الملک خان اعتصام وسفيرزايم کوشش، به یو اجتماع یادب ی هينشر ١١

  .شد یمنتشر م یاعتصام نياز پرو ی، قطعه شعربهاردوم  ی هدور ی هر هر شمارد. شد منتشر شماره ۱۲يک در 
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  ژوهشپ ی پيشينه
هـای بسـياری تـدوين     نامه و پايان ،ها ها، مقاله کتاب پروينو اشعار  ،ی زندگی، شخصيت درباره
شناسـی   کتـاب  ، کـه انـد  فـراهم آورده را هايی  شناسی ی آن کتاب است و کسانی هم درباره شده

 .از آن جملـه اسـت   )۱۳۸۶–۱۳۸۵(محمدی  علیشناسی  کتابو  )ب۱۳۸۳؛ آ۱۳۸۳( کراچیتوصيفی 
 پـروين هـای شـعری، اجتمـاعی، عرفـانی، و اخالقـی اشـعار        هايی که به جنبـه  ان کتابدر مي
بينـی توحيـدی در شـعر     جهـان و کتاب  )۱۳۸۴زاده  حسن( وران ايران انديشهاند، کتاب  پرداخته

بينـی توحيـدی در    جهـان کتاب . تر است ها مهم از ساير کتاب )۱۳۸۵برهانی ( پروين اعتصامی
مبـارزه بـا    ،اعتنايی او به دنيای فانی در حکمت، بی پرويناستغنای  بهبا اشاره  ،شعر پروين

زنـدگی   اخـالق و عاطفـه را در   ی بانويی که فلسفه عنوان را شناسی او، وی انسان و ،نفس
هـای واقعـی    ارزشی  بـا ارائـه   و )۳۹–۲۳ :همـان (   اسـت  کردهمعرفی  ی خود به کار برده روزمره

بينـی   اعتقاد به معاد، آشـنايی بـا قـرآن و جهـان     ی ی دربارهو شواهد پروينحيات از ديدگاه 
  .)۷۵–۵۹:همان( است دانستهعرفانی  یگاه جای او را دارای توحيدی،

 پـروين رنـگ تفکـرات فلسـفی     هـای پـر   رگـه  بـر آن اسـت کـه   در اين پژوهش سعی 
  .شود وجو و نمايانده ستج

  شناسی جهان
و درک حقيقـت   شناسـی  لسـفی، جهـان  يکـی از عناصـر مباحـث ف    ،همان طور که اشاره شد

بينـی ماترياليسـتی، وحـدت وجـودی،      جهـان (نوع تلقی از جهـان   های جهان است؛ زيرا پديده
  .است شدههای فلسفی  مکتبباعث پيدايش ) و مانند آن ،توحيدیبينی  جهان

ی  گشـودن ديـده  بـه   ، بـا دعـوت  ها و جهان هستی شناخت ظاهر پديده در پی پروين
شناسـی   در هسـتی . دهـد  ها توجه مـی  درک حقيقت آناطن، مخاطب را به ملکوتی و چشم ب

وان تـ  نمی ،آلوده و ناهشيار است خواب ،توجه به امور دنيا دليلکه به  ،چشم ظاهر ، باپروين
عرفت بـه  گشودن چشم م رسيدن به فراآگاهی و ،به حقيقت جهان و هستی پی برد و تنها

  :جاودان است معنای يافتن عمر

   !گاه سالک شو آن! عرفت در راه بينبه چشم م
  .آلوده نتوان يافت عمر جاودانی را که خواب

…  
  ی معنا؛ ديد، جز با ديده حقيقت را نخواهی

  )۴۰ : ۱۳۷۲اعتصامی (. ِ ديْو اين معانی را در دفتر يافتن نخواهی
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  :کند تميز را نکوهش می معرفت و بی انسان بی پروين

  تميز؛ بار وبال است تن بی
  )۳۸:همان( کشد اين بار را؟ چرا میروح 

خبـری ناميـدن    شـدگی و بـی   با گمگويد و  سخن می او از چشمی غير از چشم ظاهر
  :کند ی توانايی را در مخاطب ايجاد می دغدغه، قوای ملکوتی

  بان است چشم تو و، من ترا پاس
  .بينم اين پاسبان را همی خفته می

…  
  !ضيا را ی کم فروغی دْه اين ديده

  !ا کن اين خاطر ناتوان راتوان

  !بگشای چشمی, تو اْی ساليان خفته
  )۳۹:همان(! باز جو کاروان را, شده تو اْی گم

ی کائنـات را در تسـبيح جمـال حـق      هستی، همـه  يی به سرانجام با يافتن نگرش آيه
  :١ستايد را می آنانبيند و وحدت  می

  فضای باغ تماشاگه جمال حق است؛
  .پی تماشا ايم ازمن و تو نيز در آن 

  —ايم؟ چه فرق گر تو ز يک رنگ و ما ز يک فام
  )۱۴۶ : ۱۳۸۲اعتصامی (. تمام، دفتر صنع خدای يکتا ايم

  شناسی انسان
در مکاتــب  .گيــرد شناســی و تلقــی از جهــان مفهــوم مــی ناســب جهــانبــه تشناســی  انســان

 ،مرگ خاک شدهپس از حقيقتی ندارد و انسان موجودی صرفًا مادی است که  ،ماترياليسيتی
هـای فرهيختـه و    فقـط انسـان   ،در بعضی از مکاتب يونان باستان و يا گردد به طبيعت برمی

پيوندند و بقيه با پوسـيدن   پس از مرگ به حيات جاودانی و حقيقت مطلق میکه  اند عالِم
 متفکر ديگر، انسان را موجودی دارای مانند مسلمانان ،پروين .رسند اجساد مادی به پايان می

  :داند میجسمانی و روحانی  عددو ُب

                                                                                                                                                                                          
بينی  جهانو در کتاب   سخن گفته) ۱۳۸۶پناهی (» نور يزدانی«ی  بينی اعتصامی در مقاله ی جهان تر درباره جا که نگارنده پيش از آن ١

  .شود جا به همين اشاره بسنده می است، در اين دهنيز در اين باره شواهدی ارائه ش )۱۳۸۵برهانی ( توحيدی پروين
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  —است آن را  جان گوهر و جسم معدن
  )۹۵ : ۱۳۷۲اعتصامی (. روزی ببرند گوهر از معدن

ی الهـی را پـاک    موظف است ايـن وديعـه  ، در فطرتانسان با دارا بودن روحی پاک 
  :بسپارد

  —است به تو ايزد جان تو پاک سپرده
  )۹۰:همان(. چنان پاک بايدش که بسپاری هم

•  
  اش ببين که به راه—است دلی نيکی کعبه

  )۸۱:همان(! است خار مغيالنجز طمع و حرص چی

کـه   ،را پادشاه کشور وجود و آن )۴۸:همان(جان را مترادف با دل به کار برده  پروين
  :است ، تلقی کردهداشت قوای آن کوشا بود هابايد در نگ

  ،چو ويران شد—دل خسرو تن است
  )۴۲:همان(ن کند آبادت؟ يی چه سا ويرانه

د خود را متناسـب بـا آن تهـذيب کنـد؛ يعنـی      و جسم باي است يفو نظ لطيفجان 
  :مناسب باشد یمکان و منزل ،بايد برای روح جسم

   !يک جامه بخر که روح را شايد
  )۹۴:همان(. بس ديبه خريدی و خز ادکن

  :شود موجب رشد و فربهی آن می وغذای جان است معرفت 

  ؛که دل را خوشی است—!وزروشنی اند
  )۴۸:همان(. که جان را غذا است—!معرفت آموز

•  
  .ای تا بر لب جو! ز جوی علم دل را آب ده

  )۱۰۹:همان(. ای  تا بر سر خوان! ز خوان عقل جان را سير کن

•  
  بْه که به جوی و جر دانش چرد

  )۵۲ : ۱۳۸۲اعتصامی ( .استات که اندر چرا آهوی جان

•  
  —ی آن علم و فضل و راْی ، ميوهاستيی جان شاخه
  )۵۱ : ۱۳۷۲اعتصامی ( !استها رنگ ميوه که چه خوش ،يی نگر در شاخه
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  :دل وسيله و ظرف يقين است ،به عبارت ديگر يقين است؛ ،جان رنگِ ی خوش ميوه

  هرگز ،ی شک را ندرد دل اگر پرده
  )۷۹:همان( .شا نبود راه سوی درگه ايقان

پردگی به اميال آن ممکن است او را از سير ملکوتی باز راهی روح با تن و سرس هم
  :مانع کمال او شود ،های دنيايی به ميل با خو دادن او دارد و

  ! اْی روان—تو بلندآوازه بودی
  .با تن دون بار گشتی، دون شدی

  صحبت تن تا توانست از تو کاست؛
  .افزون شدیهتو چنان پنداشتی ک

  بس که ديگرگونه گشت آئين تن،
  .يدی آن تغيير و ديگرگون شدید

  جای افسون کردن مار هوا،
  )۱۰۰:همان( .، تو خود افسون شدیسازی فسوناين ز

افتـادن  بـه   با هشـدار ش طينت پاک آدمی را يادآور شده و ا جای ديوان شاعر در جای
در جهـان هسـتی دعـوت     شناسی و يافتن قدر واالی خود شتنبه خوي ،های ُملکی در آلودگی

  :کند می

  ايم، طينت بوده از اول پاکهما، ک
  ايم؟ از کجا دامان تو آلوده

…  
  ما فرومايه نبوديم از ازل؛
  .المثل تو فرومايه شدی ضرب

  —پيش تو غير گياهی نيستيم
  استيم؟ايم و کی  دانی چه تو چه می

  ما، که جای خويش را نشناختيم،
  )۳۵۲–۳۵۱:همان(. خويشتن را در بال انداختيم

تقّيد گوهر جان به جسـم،  شود، اما  روی او می ل روح به جسم موجب کجسرسپردگی کام
مند شـود   وار بهره مرکب ،تنکند و در صورتی که روح از  ی روح را شکوفا می استعدادهای بالقوه

  :رسد به کمال می ،در آفاق ملکوتی جوالن کند، اوزندان از با بيرون کشيدن خود و 
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  !پنهان چراغ روشن جان را مکن در حصن تن
  )۴۰:همان( !مپيچ اندر ميان خرقه اين ياقوت کانی را

تـالش کـرد و از جسـم     ،عد جاودانی آدمی استکه ُب ،بايد برای کمال و آبادانی روح
  :عبور کرد ،برای جاناست گاهی  که منزل ،فانی

  ؛روان محکم است! قصر دل افروز
  )۴۸:همان( ی تن را چه ثبات و بقا است؟ کلبه

  :تهذيب باطن کوشا بودبايد که در 

  همی؟ ِ تن و جامه چه شويی شوخ
  )۴۷:همان(. استکارت گوا به اين دل آلوده

رسند و بـه پادشـاهی    هنر از مقام آدمی به آدميت می معرفت و صاحب های با زيرا جان
  :شوند وجود نائل می سرزمين

  —با دانش است فخر؛ نه با ثروت و عقار
  .استتنها هنر تفاوت انسان و چارپا

  جان را هر آن که معرفت آموخت مردم است؛
  )۵۱:همان(. استدل را هر آن که نيک نگْه داشت پادشا

ی يـ  پرنـده  ؛است ردهتشبيه ک )۴۷:همان(پرنده و  ،طوطی ،)۴۸:همان(جان را به آهو  پروين
  :و قصد عالم باال را دارد آمدهان د ملکوتی که از عالم قدس به اين خاک

  !وخال آهو خط اْی خوشزار دو،  به چمن
  )۹۹:همان(! به سماوات شو، اْی طاير علييين

•  
  !کن پرواز می! قفس بشکن، اْی روح

  )۱۱۳:همان(ای؟   دان ين خاکا بند اندر چرا پاْی

ت ی حيـا  بـره عد ملکوتی انسان است کـه در چن ُب ،جان يا دل، پروينشناسی  در انسان
به يقين رساند و پاک  آن را با علم و معرفتبايد  است و دنيا گرفتار منويات جسمانی شده

با اما انسان  ،است شده) قفس(تن جان اسير گرچه ، پرويناز ديدگاه  .ردسپ صاحب امانتبه 
تضـادی  رهانـد و ايـن    های خاکی می پای مرغ روح و انديشه را از گرفتاریقفس،  شکستن
از  رهيـده  ِ نـگ ر به اين بی فرشتگان به اين تضاد وکه ، نوعی آزادی و اختيار استزيبا و 
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آسـمان   و کند در رهايی انسان و اوج گرفتن او فرافکنی نمی پروين. کنند میها سجده  رنگ
  .رسد ؛ او از خود به خدا میبيند و زمين را مانع نمی

اولين بار  ،در ادبيات فارسی. عطر و رنگ حکمت و هنر اسالمی نيز دارد پروينشعر 
  :)۳۷۰ : ۱۳۶۷ نامداريانرپو(مرغ و کبوتر را ممثل روح قرار داد  ،»هيی عين قصيده«در  ١سينا ابن

  
 ������ ��	� 
�� ��� ����   ������� � ������� ��� �!���"��  

 .کبوتری عزيز و بلندقدر از نشيمن بلند خود به سوی تو فرود آمد

 #�!�$ %�&'� (��) 
�$ %*+,-   ��"./� 0 � �12�3 4(�� 5� �  
 .بوداگر چه در سفرش چهره نپوشانده—نهان استی هر عارفی پاز ديده

 !�6� � ����� 71) 5&$ �&8�   ���,2� ��� 5� � �"�1� ��1)  
 .شودناک از تو جداخواست خود به تو پيوست؛ چه بسا ناخواسته و اندوهاو بی

    
و  ٢مالصـدرا نـزد حکيمـانی ماننـد     ،ی حکمـت افالطـونی دارد   کـه صـبغه   ،اين تمثـل 

مـرگ و خـروج روح از بـدن و     تمايل آنان بدين گونه بـود کـه  بول نيفتاد و ش مقا پيروان
درون تخم تشبيه  ی جوجه ی به وسيلهی تخم مرغ  به شکستن پوستهتر  بيشعالم خاکی را 

$&�5  «اسـت   گفتـه  ابن سيناچه  د آنو نه مانن ،يعنی حرکتی از درون ؛)۸۶ : ۱۳۶۷سروش (ند نک
را از اين مـرغ  » (71«رسد  اما به نظر می ،بهره برده سينا ناباز اين تمثل نيز  پروين .»(71
و شکستن قفس به ميـل  جوش،  به صورت خود، حرکتی از دروناو به با دعوت گيرد و  می
وات شـو، ای  ابـه سـم  «و مصـرع   »!کـن  پرواز می !ای روح ،قفس بشکن«در مصرع ، خود

 ْیزار دو، ا بـه چمـن  «ر مصرع د .کشد اين اختيار و خودجوشی را به رخ می ،»!ينيطاير علي
بان و گلستان مولوی است که پـس از سـوختن   آزار همان بي چمننيز ، »!وخال آهو خط خوش

  :رسد و ذوب شدن و خالص شدن به آن می

  ؛ام ی آتش شده ام، پاره ام، خوش شده خوش شده
  .خانه بسوزم بروم تا به بيآبان برسم

  تا ز تو سرسبز شوم؛ ،خاک شوم، خاک شوم
  )۱۸۵ : ۳، ج۱۳۶۳مولوی (. کنان تا به گلستان برسم شوم سجده آب

                                                                                                                                                                                          
  )۴۱۶–۳۵۸~) (نايپورس/سينا ابن/نايس یبوعل( نايس بنحسن ابن علی  ابنعبداهللا  بنا نيحس ١
  )۱۰۱۵–۹۵۰~( )صدرالمتالهين/مالصدرا( یرازيقوام ش ميابراه محمد بن نيصدرالد ٢



  

 ۲۶از  ۷۱

۷۱ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

  عقل
را  زندگیکه امور  ،قوای حسی و عقل اول ی به وسيله ،ترين صورت خود واقعيت در متعالی

ی نفـس   يـا اسـارت در چنبـره    ١فروآگاهی ی آدمی از مرتبه .دريافت نيست قابل ،کند تدبير می
اما برای رسيدن  ،رسد انسانيت و حالت برزخی می ی هبه مرتب ٢با آگاهی حس و عقل ،اماره

جويـد   کمـک بايـد از قـوای بـاطنی     ،و درک حقيقـت ، ٣فراآگاهی، نفس مطمئنه ی به مرتبه
کـه در   ،، يکی از قوای روح عقل اسـت نيز پروينشناسی  در انسان .)۵۷–۵۶: ۱۳۷۵پورنامداريان (

  :جهت پيروزی روح بر نفس ياور او است

  —کوشد تح تو میلشکر عقل پی ف
  )۸۱ : ۱۳۷۲اعتصامی (اش؟  چه همی ُکند کنی خنجر و پيکان

ی فروآگـاهی   به نقش عقل در رهايی انسان از نفس اماره و گذشتن از مرحلـه  پروين
  :است تأکيد کرده

  عقل را بازارگان کردن به بازار وجود؛
  )۱۲۲ : همان(. نفس را بردن بر اين بازار و مغبون داشتن

و مقاومـت در برابـر    )۱۰۲ : همـان (مسموم حسـی را بـا عقـل دفـع کـرده      وی تيرهای 
های واال  آن موجب متروک شدن ارزش از نافرمانیزيرا  است؛ های عقل را خطا دانسته فرمان

  :ها را در پی دارد شود و آشفتگی ارزش ها می و ستايش ناهنجاری

  ای؛ همی با عقل در چون و چرا
  ای؛ همی پوينده در راه خطا

  می کار تو کار ناستوده است؛ه
  )۹۷ : ۱۳۸۲اعتصامی (. ستايی همی کردار بد را می

 ی هـای پيچيـده   راه نجات از مشـکالت و کـالف   ،ی تدبير آنرهنمونی عقل و پشتيبان
پـس از گـذر از    نمايی، اين راهبه مدد عقل آدمی  و )۱۲۴ : ۱۳۶۷ اعتصـامی (گشايد  را میزندگی 
بـا  توانـد   مـی شـود کـه    مستعد بصيرتی مـی  ،آگاهی ی ه مرحلهفروآگاهی و رسيدن ب ی مرحله

عنصر ملکـوتی را نردبـان آسـمانی     اين مولوی. بيند ملکوتی حقايق راب يی چشم دل و ملکه
. کنـد  خطاب می )۸۱ : ۱۳۶۷اعتصامی (آن را مرغ آسمانی  پروينو  )۱۵ : ۱ دفتر، تا بیمولوی (نامد  می

  :شود  موجب ديدن حقيقت می شده،ل روشن چراغ آسمانی پس از تهذيب نفس در د

                                                                                                                                                                                          
1 Subconsciousness 
2 Consciousness 
3 Superconsciousness 



  

 ۲۶از  ۷۲

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۷۲

  —چراغ آسمانی بود عقل اندر سر خاکی
  )۴۶:همان(. ز باد عجب کشتيم اين چراغ آسمانی را

، معيار تمييـز زشـت  ، )۳۵:همان(گذشته از تشخيص امور بديهی ، )۸۱ : همان(اين ياور روح 
  :رود نيز به شمار میو قبح  ،حسن ،زيبا

  !به چشم عقلفرق دوست ز دشمن  بشناس
  )۵۳:همان(. استها که در پس هر چهره چهره! مفتون مشو

•  
  ردی نيآيد از تو کاری؛بدين ُخ

  )۱۰۴:همان(. به پشت عقل بايد برد باری

شـود   نائل می اطمينانبه آرامش و  ،انسان پس از همراهی عقل دوم ،به عبارت ديگر
  .يابد تصورات حسی درمی ی طهواس بیو های مطلق را از طريق نوعی درک روحانی  و ارزش

  روح ی کننده تقويت: علم و معرفت
بـه قـدر قـوت     دات و تصديق به احکام و لواحق آنتصور حقايق موجو ،جا که علم از آن

 هر« اند تعريف عقل گفته زيرا در ؛شود موجب تقويت عقل می، )۵۴۴ : ۱۳۶۹طوسی (انسانی است 
به تعقـل انـواع و    ،جزويات مهارت يابد چون در ادراک اشخاص و ]…[ گاه نطق و تميز

ه امـور کلـی را بـ    ،عقـل  ،ايـن  بر بنا ؛)همان(» .کليات مشغول شود و اسم عقل بر او افتد
  .ندعلوم مختلف ياور عقل ا يابد و درک جزويات درمی ی واسطه

را بـه حفـظ و کسـب     مخاطـب ، خصايص خـوب برای افراشتگی جان و حفظ  پروين
  :کند میهای متعالی ترغيب  ارزش

  —که اين است برتری! جان را بلند دار
  )۵۲ : ۱۳۸۲اعتصامی (. استپستی نه از زمين و بلندی نه از سما

  :کند تنها علم الهی و معرفت خداوند تبارک و تعالی را توصيه می نه ،اين بانوی حکيم

  —روح را زيب تن سفله نيآرايد
  )۸۰ : ۱۳۷۲اعتصامی (! اش ی عرفان بيآرای به پيرايه رْو

  :نامد بخش روح می ی زينتطور کله بلکه ادب و دانش را ب

  زيب يابد سر و تن از ادب و دانش؛
  )۷۲:همان(. زنده گردد دل و جان از هنر و عرفان

•  



  

 ۲۶از  ۷۳

۷۳ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

  !جان چو کان آمد و دانش گهرش، پروين
  )۷۹ : ۱۳۸۲اعتصامی (. اش عالم ملک تن ،دل چو خورشيد شده

علم و دانش  ی سرمايه و تنهاداند  هدف زندگی نمی گذرانی را آسانی و خوش تن پروين
  :شمارد میرا بنياد فضل 

  آسانی تنها نه خفتن است و تن
  )۴۲ : ۱۳۷۲اعتصامی (. مقصود ز آفرينش و ايجادت

•  
  است؛ی بزرگی فضل است که سرمايه

  )۴۵:همان(. علم است که بنياد افتخار است

•  
  ی هستی را؛ علم است ميوه شاخه

  )۳۶:همان(. يه مقصد واال رافضل است پا

  نفس
عوامل بازدارنـده از کمـال    پااليشبه  ،که به تقويت قوای روح عنايت دارد چنان هم ،پروين

امـا   ،آسمانی و ملکـوتی اسـت   يی جان و دل لطيفه ،اوشناسی  در انسان. روح نيز توجه دارد
  :ل مقصود باز دارندمنز تا رهزنی کنند و او را از رسيدن به سر اند کمين کردهدشمنانی 

  اند، ی دل رهزنان نهان در خانه
  .اند که دائم در کمين عقل و جان

…  
  تر؛ تأثير خوش فسون ديو بی

  )۱۵۸ : ۱۳۷۲اعتصامی (. تر عدوی نفس در زنجير خوش

عـد جسـمانی   تمايل بـه سـوی بُ   ،ستا ها ها و رذيلت ناهنجاری ی زاينده ، کهديو نفس
  :نه روح و عالم باال دارد،

  مه پستی ز ديو نفس زايد؛ه
  .همه تاريکی از ملک تن آيد

  چو جان پاک در حد کمال است،
  )۱۷۹:همان(. کمال از تن طلب کردن وبال است

  :نفس را به مار تشبيه کرده که نبايد به او فرصت دادگاه  پروين



  

 ۲۶از  ۷۴

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۷۴

  !کار را کار مدْه نفس تبْه
  !در صف گل جا مدْه اين خار را

  اکه موش هو—!کشته نکو دار
  .خورده بسی خوشه و خروار را

…  
  ،روی را به پاْی تا نزند راه

  )۳۸:همان(. را ماربْه که بکوبند سر 

، بـا شـيطان گرفتـه    معنـا  همو گرگ تشبيه کرده و  )۷۹:همان(را به پلنگ  گاه نيز آن
 ،بلعـد  کـه هسـتی آدمـی را مـی     ،اشـتها  و نهنگ ناشتای خـوش  )۳۵:همان(افعی يا  )۳۲۹:همان(

  :را کشت اوبايد قبل از آن که خود را سير کند که  ست،ا دانسته

  ! نهنگ ناشتا شد نفس، پروين
  )۱۱۴:همان(. اش از ناشتايی يد کشتنابب

هشـدار   ،دنـ کن د و تبـاه مـی  نـ دزد کـه هسـتی روح را مـی    ،رهزنان روحدر مورد شاعر 
  :)۳۲۹:همان( داند نفس کارساز می های کاری فريبخيص دهد و محک عقل را برای تش می

  کار باک دزد کهنه آخر اين بی
  .از تو آن دزدد که بيش آيد به کار

  نفس جان دزدد، نه گاو و گوسفند؛
  )۲۵۱ : ۱۳۸۲اعتصامی (. جز به بام دل نياندازد کمند

انـذار  بارهـا   انـد، کننـده   راه که گـم  ،)ها شهوت(نفس اماره و قوای آن  در مورد پروين
  :)۲۹۱-۲۹۰و ، ۳۴۳–۳۴۱، ۱۸۸، ۱۰۲، ۷۹، ۴۸، ۴۴ ،۳۸:همان(دهد  می

  ترسم رْه است و می نفس تو گم
  )۴۲ : ۱۳۷۲اعتصامی (. رْه شوی، چو او کند ارشادت گم

•  
  —در مهد نفس چند نهی طفل روح را؟

  .پرور است واره رادکش و سفله اين گاه

  هر کس ز آز روی نهفت از بال رهيد؛
  .گر است او فقير کرد هوا را توانهآن ک

  ی آلودگان نفس، اه تيرهگ در رزم
  )۴۶:همان(. ش مغفر است دل آن که نيکی و پاکی روشن



  

 ۲۶از  ۷۵

۷۵ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

  :جويد می ياری نيز خانگی های نگهباناز  ،برای مبارزه با دشمن خانگی نفس پروين

  —نفس سوی مخزن هستی رهی دارد نهفته
  )۴۰:همان(. بايد اين دزد نهانی را يی می نهانی شحنه

  :خداوند تبارک و تعالی است ی ديگر نفس، طاعت کنندهمهار

  —طوطی نکند مْيل سوی مردار
  )۴۴همان، ص(. خوار است اين عادت مرغان الش

•  
  اين مدعا را يافتند،هعارفان ک

  )۲۰۴ : ۱۳۸۲اعتصامی (. گم شدند از خود، خدا را يافتند

  شيطان
 بـرای  ،که قبـل از آمـدن بـه ُملـک ايـن جهـانی       ،يکی ديگر از رهزنان روح استشيطان 

مجـوف   ی غيب و کارخانه با  داخل شدن به بود و شناختن انسان و قوای او همت گماشته
;�:�+��9  سـاله را   عبادت چند ،وجوی راه نفوذ به دل آدمی در جست ،)۷۸ : ۱۳۸۳رازی ( يافتن�9 !��� 
  .بود کرده

  ،دزد بر اين خانه از آن رو گذشت
  )۳۸ : ۱۳۷۲اعتصامی ( .تا بشناسد در و ديوار را

شود و بدگمانی به ايـن   فضولی او را يادآور می با اشاره به اين دشمن ديرينه، ينپرو
  :نامد انجامی می عامل فريب را نيک

  —فرجامی است ز شيطان بدگمان بودن نويد نيک
  )۴۰:همان(. چو خون در هر رگی بايد دواند اين بدگمانی را

دهـد   او هشدار مـی از بری  نفرما در موردنامد و  دشمن ديرينه را بدخواه انسان می او
  :)۹۲و  ۷۹:همان(

  بری اهريمنی را؛ مکن فرمان
  )۱۷۹:همان(. ِ برقی خرمنی را منه در راه

•  
  ابليس ره خود مپرس، گر چهز

  )۴۵:همان(. سپار است ی کعبه ره در باديه



  

 ۲۶از  ۷۶

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۷۶

ميل  ، کههم در درون آدمی داردنشده  های متعادل ها و شهوت ميل شيطان لشکری از
  :ها است يکی از آن دنياشديد به 

  ی گيتی، ز بس مدهوش افتادی تو در ويرانه
  )۴۰:همان(. های راْيگانی را به حيلت ديْو برد اين گنج

   :های آسان کردن رهزنی شيطان مدهوش دنيا شدن است يکی از راه

  —ی امکان نشان پای روباه است اندر قلعه
  )۳۷۲:همان(! رها کن ماکيانی را! بپر چون طائر دولت

نمـا خـود را بنمايانـد، بايـد از      بنا بر اين، گرچه شيطان با ظاهری فريبنـده و دوسـت  
شاعر راهنمايی شيطان را موجـب تهـی شـدن    . های او آگاه بود و به او اعتماد نکرد نيرنگ

  :است انبان آخرت دانسته

  نما است، روی را که ديْو راه رْه
  )۳۷۲:همان(اندر انبان چه توشه ماند و زاد؟ 

در بيـت زيـر   (تـوجهی آدمـی بـه حقيقـت اسـت       لت موفقيت شيطان در رهزنی، بـی ع
  ):توان دفتر پاک حقيقت را قرآن کريم نيز دانست می

  های شيطان را، پذيری ژاژخايی از آن رو می
  )۱۰۶:همان(. خوانی که هرگز دفتر پاک حقيقت را نمی

ی دل را عـرش   خانـه به ايمان به خدا داشتن و  بستهعدم موفقيت شيطان را  پروين
  :رود زيرا وقتی حق باشد باطل می داند؛ میدادن  قرار او

  !ی دل مسکن شيطان مکن کعبه
  )۴۷همان، ص(! استپاک کن اين خانه که جای خدا


AB C@�?<�;�;= �>«: دارد اشارهی شريفه  اين بيت به اين آيه=�DE F �� <D�?GH ;�  �< =IJG+;@DKL DEMNC� �O�;P;Q 
� ?RS ;�O$;T;U!  DEMND�O��IV=�DWOXA&;Q«۴۰–۳۹:حجر:قرآن( ١(.  

امـا در جـايی ديگـر،      در ابياتی که گذشت، شيطان عامل فريب بيرونی معرفـی شـده،  
نفـس و شـيطان را    پـروين اين، بر  بنا؛ )۳۲۹:همان(است  معنا به کار رفته نفس و شيطان هم

  :داند میدو عامل جدی انحراف انسان 

  رهزنی را ايمنی داد، اوهکسی ک
  .به دست او طناب رهزنی داد

                                                                                                                                                                                          
  .کرد راه خواهم ها را گم ی آن دهم تا از ياد تو غافل شوند و همه همه چيز را جلوه می ١



  

 ۲۶از  ۷۷

۷۷ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

  نه سوگند است سوگند هريمن؛
  .سوزدش بر کس، نه دامن نه دل می

  —در دل را به روی ديْو مگشاْی
  .چو بگشادی نداری خويشتن جاْی

  —دورويی راه شد نفس دورو را
  )۲۶۷-۲۶۶ : ۱۳۷۲اعتصامی (. رو را همان بهتر نريزيم آب

  :مستقيم است راهشرط انسان کامل شدن و مأيوس کردن شيطان و نفس، پيروی از 

  تو سليمان شدن آموزی اگر، ديوان
  )۹۰ : ۱۳۸۲اعتصامی (. نتوانند زدن الف سليمانی

•  
  —!ديو بسيار بود در ره دل، پروين
  )۹۲:همان(! کوش تا سر ز ره راست نپيچانی

  توجه به هدف آفرينش و رمز خلقت
کاشـف  تنهـا   نـه انسـان را   يابـد و  مند مـی  آفرينش را هدف ،فلسفی خود های سوآل رد پروين

بـا رّد  پسـندد و   باشـی را نمـی   او فرهنگ خـوش . داند بلکه خود حقيقت می ،حکمت آفرينش
  :کند به مخاطبان خود تفکر فلسفی را توصيه میتفکر اومانيستی، 

  —ايم من و تو از پی کشف حقيقت آمده
  .رانی نيست مقصود کام از اين مسابقه،

  زار به دفتر گل و تومار غنچه در گل
  .به جز حکايت آشوب مهرگانی نيست

  ؛اند بنای تن همه بهر خوشی نساخته
  .وجود سر همه از بهر سرگرانی نيست

  —ز مرگ و هستی ما چرخ را زيان نرسد
  )۱۷۶ :  ۱۳۸۲اعتصامی (. دل است؛ اين سخن نهانی نيست سپهر سنگ

، تکيـه بـر عـيش    ايـن  بـر  بنـا  ؛داند مرانی اين جهان ناپايدار را مبتذل میاو دولت کا
  :خواند به سعادت جاويد می ، مخاطب رادنيايی را غفلت دانسته صمنغ

  —بوددولت آن است که جاويد 
  )۲۷۹ : ۱۳۷۲اعتصامی ( .ی دولت تو محکم نيست خانه



  

 ۲۶از  ۷۸

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۷۸

ی آدمـی را   های همـواره  رود و دغدغه وار در تفکر فلسفی به حيرت می گاهی نيز خيام
  :کند که پرسش از کجا آمدن و به کجا رفتن است تکرار می

  —رمز خلقت به ما نگفت کسی
  !اين حقيقت مپرس از اهل مجاز

  گه ندارد راه؛ کس بدين رزم
  .کس در اين پرده نيست محرم راز

…  
  برويم از ميان و دم نزنيم؛

  .آواز بخروشيم، ليک بی
…  
  ايم،  خبر از انجام کار بیهما ک

  )۲۷۶:همان(چه توانيم گفتن از آغاز؟ 

  قضا و قدر
ی  تعلـق اراده  ی بحـث دربـاره  ، کـه بـه   قضا و قدر از مباحث قديم فلسفی و کالمی اسـت 

د نحکم کلی خداوا، قض ،به عبارت ديگر پردازد؛ می خداوند متعال بر اشيا و َقَدر تفصيل قضا
و  ، قضا حکم حـق بـر اعيـان اشـيا    اشاعرهبه قول . ی او، احکام جزئست و قدرا بر چيزها

  .)۱۱۰ :۱  ، ج۱۳۶۲شهرستانی (است  ،در وقت و زمان معين ،حکم خداوند بر احوال اعيان ،قدر

طاعت و معصيت و خير و شر، فعل . اختيار به دست ما است ی رشتهقدريه گويند سر«
ت و اراد .و نـه بـه خواسـت کـس ديگـر      ،نه به قضاست و نه بـه قـدر   .بندگان است

حاصل آن است که اهل  … با کار ما کاری ندارد ،جل جالله، مشيت و خواست حق
  )٣٥٧–٣٥٦ : ١٣٧٢مشکور (» .گويند همه او کرد و اهل قدر گويند همه ما کرديم جبر می

ناپـذير   اجتناب پروينقدير الهی برای در پی حوادث ناخواسته در زندگی شاعر، قضا و ت
  :ن آن وجود نداردنمايد و تدبيری برای راند می

  —زبان نتوان بود با قضا چيره
  )۲۸۴ : ۱۳۸۲اعتصامی (. که بدوزند گرت صد دهن است

•  
  با حمله قضا نرانی از خويش؛

  )۱۱۵:همان(. با حيله ره فلک نبندی

•  



  

 ۲۶از  ۷۹

۷۹ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

  ريزان، استم که وقت برگ شنيده
  .شد از باد خزان برگی گريزان

  —ها خود را نهان داشت ميان شاخه
  پنهان چون توان داشت؟رخ از تقدير 

  از اين شاخ تنومند،«:هبه خود گفتا ک
  ».نتواند افکند ام هيچ گْه قضای
…  

  چو شاهين قضا را تيز شد چنگ،
  .ات رسد سودی، نه از جنگ نه از صلح

  ِ ايام بيدار، رو چو ماند شب
  .نه مست اندر امان باشد، نه هشيار

  است؛جهان را هر دم آيينی و رايی
  .استموم و هم صبايیچمن را هم س

…  
  ؛ندارد عهد گيتی استواری

  چه خواهی کرد غير از سازگاری؟
…  

  چو گل يک هفته ماند و الله يک روز،
  )۱۲۶–۱۲۴:همان(. نزيبد چون تويی را ناله و سوز

، و رضـايت  کند و به تسليم، صبر، آرامـش  را پخته می پروينحوادث روزگار آرام آرام 
  :کشاند می

  ؛استها به دست قضا سررشتهچو بنگری، همه 
  )۱۷۶:همان( .ره گريز ز تقدير آسمانی نيست

•  
  نزد گرگ اجل، چه بره، چه گرگ؛

  )۲۷۹:همان(. پيش حکم قضا، چه خاک و چه باد

وراثـت، تـاريخ،    ی انسـان عبـارت اسـت از    های انسان در ميدان آزادی اراده محدوديت
 پروين ،اين عوامل. )۴۶–۴۳:تا بی مطهری( اعیاجتمو محيط طبيعی، جغرافيايی، عوامل زمانی، و 

چه که به دست آدمـی   آنتالش برای از نظر او  کند و می آمادهرای سوختن و ساختن را ب



  

 ۲۶از  ۸۰

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۸۰

هـای   پس بايـد از آز و خواسـتن   ؛شود آز محسوب می خورد يا خارج از توان اوست رقم نمی
  :پرهيز کرد ،که موجب رسوايی است ،بيهوده

  —ترسم ا نمیز سرد و گرم تنور قض
  .ايم برای سوختن و ساختن مهيا

  اسير دام هوا و قرين آز شدن،
  )۱۸۳ : ۱۳۷۲اعتصامی (. ايم است، رسواها اگر دمی و اگر قرن

•  
  است،جا که تيرزن گيتی اندر آن

  !اْی خوش آن کس که تا رسيد افتاد
…  

  :ايم  همه سياح وادی عدم
  .منعم و بينوا و سفله و راد

  گاه مخوف؛ پرتسيل سخت است و 
  .بنياد پايه سست است و خانه بی

  —استايم و خواجه يکی من و تو بنده
  )۲۷۹-۲۷۸:همان(. تو و ما را هر آن چه داد، او داد

  بخت و شانس
هـا   و سـياره ) آفريـدگان اورمـزد  (ی نيک و بد با اتکـا بـه تـأثير سـتارگان      بينانه توضيح طالع

در ايـران باسـتان    رودان ميـان های  از تأثير اسطوره، )۱۶۳–۱۶۲ : ۱۳۷۸ ١گـيمن () آفريدگان اهريمن(
شماری بابل  ير علم نجوم و گاهأثند و با توجه به تا خدايان ها ه سيار ،در اعتقاد بابليان. است

و تحت تأثير فرهنـگ بابـل    ها ههای ايزدی سيار توان باور داشت که نام در ايران باستان می
هـای ايرانـی و بـابلی     ش فتح شـد و انديشـه  وکور ه دستبکه بابل  ،ی هخامنشيان دورهدر 

در اعتقاد اين  .)۷۳–۷۲ : ۱۳۸۱؛ قـديانی  ۵۷ : ۱۳۸۴ ؛ بهار۱۸ : ۱۳۷۸ ٢گری( است شکل گرفته ،تلفيق شدند
سـتارگان بـا رفـتن بـه اوج و     و  )۸۱ : ۱۳۸۴بهـار  (ست ا ها نقش ستارگان کمک به انسان ،قوم
از علم احکام نجوم  ،ی سوم هزاره رودانِ مياندر . )۹۹:نهما(آورند  ، نحوست و سعادت میفرود

از ی شاه، فـرد، و کشـور را    کوشيدند آينده میکردند و  ها و غير آن استفاده می یدر پيشگوي
وجود داشـت  اين باور استوار  ،رودان مياندر . گويی کنند ها پيش مسير سيارات در ميان آسمان

انعکـاس و تکـراری از آن چيـزی اسـت کـه در       گيـرد  صورت مـی زمين  درکه وقايعی که 
                                                                                                                                                                                          

1 Duchesne-Guillemin, Jacques 
2 Gray, John 



  

 ۲۶از  ۸۱

۸۱ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

هـا   شنود کردن آنوخو  ارتباط يافتن با خدايان برایمردم  ها جريان دارد؛ بنا بر اين، آسمان
  .ها با خبر شوند کم از آن سعی داشتند از شدت بدبختی بکاهند يا دست

؛ )۴۳۳–۴۳۲:همـان (ايـم   رو بـوده  گـويی روبـه   با پيش بعدبه   در ايران هم از عصر سلوکی
  به پيش از ايـن  ،در سرنوشترا تأثير ستارگان و اجرام آسمانی اعتقاد به  ،برخی هرچند که

در  .)۱۴۴ : ۱۳۷۸ گيمن(دانند  و متأثر از فرهنگ اساطيری يونان باستان می دهند زمان نسبت می
 برابـر در هـا را   توانسـت انسـان   مـی  ومند بر کيهان اقتدار داشت  خدايی قدرت ،ين ميترايیآي

روح را پـس از  توانسـت   مـی حتا  او. د حمايت کندسرنوشت که در ستارگان قرار دارنيروی 
  .)۱۷ : ۱۳۸۰ ١اوالنسی(حمايت کند نيز در طی سفرش از ميان کرات آسمانی و مرگ 

 ،تر به شکل گردش گنبد، آسمان، سپهر که بيش ،سرنوشت در مورداساطيری  باورهای
مطالب رايج  از، )۱۵۳ : ۱۳۷۸گيمن (شود  می زمان نمايانده ی به وسيلهيا  ، و)به عربی فلک دّوار(

 ،ی ساسـانی اسـت   هـای مزدايـی در دوره   که يکی از فرقه ،وانیرين زدر آي. در ادبيات است
معنـا بـا    هـم اصـطالح زروان   نيـز، فردوسی  ی نامه ناميدند و در شاه میخدای بزرگ را زروان 

  .)۱۲۳ : ۱۳۶۸مشکور ( است و سپهر به کار رفته ،خکلماتی از قبيل بخت، روزگار، چر
به فلک و اجرام آسمانی بـه معنـای اعتقـاد بـه     يا بخت  امروز نسبت دادن کارها به
اين عنصر فرهنگ اساطيری نماد تقدير و اموری اسـت   و خدايان ستارگان و سيارات نيست

  :است کار برده ر خود اين نماد را بههم در شع پروين .که از توان آدمی خارج است

  !تکيه بر اختر فيروز مکن چندين
  )۸۲ : ۱۳۸۲اعتصامی (! ی ايام مشو چندان ايمن از فتنه

•  
  ی سپهر چو حکمی نوشت و داد، فرمانده

  استاست يا خطا  زند که صواب کس دم نمی

  —اند جا نخوانده ما را برای مشورت اين
  )۲۰۸:همان(. استاز ما و فکر ما فلک پير را غنا

و  ،سـتارگان  ،بـه فلـک   ،در زبان ،ها نقشی ندارد ه اموری که تالش آدمی در آنگرچ
های تقـدير و   که بخت و شانس از مؤلفه معنای آن اين استاما  ،شود می آسمان نسبت داده
  :شود قضا محسوب می

  چو گوی از دست ما بردند فرجام،
  )۱۳۷ : ۱۳۷۲اعتصامی (توسن بود يا رام؟  فرق ار اسبچه 

                                                                                                                                                                                          
1 Ulansey, David 



  

 ۲۶از  ۸۲

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۸۲

ع هنگامی که حوادث روزگار موافق ميل و خواست آدمی باشد از آن به بخـت  در واق
 ،تقدير ،آن را به بدشانسی ،شود و اگر موافق ميل و خواست آدمی نباشد و شانس تعبير می

  :مند است بالی و حوادث تلخ بسيار عمرش گلههم از بداق پروين .دهند و سرنوشت نسبت می

  —!پروين—گوهرفروش کان قضا
  )۸۲:همان(. سنگ گوهر فروخته، صد رْه ْهيک ر

•  
  دولت چه شد که چهره ز درماندگان بتافت؟

  )۱۳۸:همان(چارگان رميد؟  بیز اقبال از چه راه 

ير تغي قابل ها را احکامی غير شود و آن شاعر گرچه در مقابل بعضی از حوادث تسليم می
ی را بـا مـردم بدانـديش و    اما همواره حساب قضای الهـ  داند، و خارج از دسترس آدمی می

  :است ها گذشته جدا کرده و با طنز از کنار آن دارم حاکمان کج

  از آن کسی که بگرداند چهره شاهد بخت،
  )۲۷۶ : ۱۳۸۲اعتصامی (! عجب مدار اگر خلق رو بگردانند

شانس و اقبال مربـوط بـه امـور    ، بخشی از پرويناز ديدگاه  شد، چه گفته بر اساس آن
و بخشی نيز بـه   ،ندارد شان که آدمی نقشی در تعيين ،ستا آنو مانند  ،ادگیخانو ،اجتماعی

  .شود و از اين دست امور مربوط می ،گران ستمها، اخالق، جور  روابط انسان

  اراده و اختيار آدمی
 بيند و را خارج از اراده انسان می برخی حوادث پروينگرچه  های عقل است و اراده از مؤلفه
ی حـوادث ناخواسـته را قضـای الهـی      همه ،کند میها  برابر آنو تسليم در  مدارا سفارش به

  : بيند مینيت و عمل انسان ی  ندانسته، فرجام بسياری از کارها را نتيجه

  ز آشيان پرواز بهر آز کرد،اهطائری ک
  )۳۸۰ : ۱۳۷۲اعتصامی (. کيفرش فرجام بال و پر به خون آلودن است

  :ی عدل الهی است عمل، حکم محکمه ی دور فلک و نتيجه ،در واقع

  است؛خوارها دور جهان خونی خون
  )۳۸۰:همان(. استی نيک و بد کارها محکمه



  

 ۲۶از  ۸۳

۸۳ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

نسـبت  و نه به خدا و ديگران،  ،خطا و گناهان را به خودو کند  فرافکنی نمی پروين
  :دهد می

  بر گلشن اميد، بس است سزای رنج
  )همان( .بنی نشانيدن به دامن چمنی گل

•  
  —نمايی چشم، اين ره خطا رفتيم هبه ر
  )همان(. ی من بود اين خطاکاری ِ ديده گناه

سبت ی کارها را به خدا و فلک ن بينی و همهاز ظاهر دوریبه  سفارشر پس از شاع
که بشريت همواره با روح منزه آدمی همـراه اسـت    و اين دادن، به متهم کردن خود آدمی

نيست و خواه ناخواه انسـان در   پذير امکانکلی  طوره ترک بشريت بمعتقد است و رسد  می
  :شود هايی می کاری ی خود مرتکب سياه کارنامه

  —با تو رنگ تو هست تا هستی
  !اين مکان، خيره عزم راه مکنز

  سپيد نشد؛—!خبر اْی بی—سيْه
  )۲۷۶ : ۱۳۸۲اعتصامی (! وقت شيرين خود تباه مکن

دمی بيرون است، رفتار و احوالی نيز وجـود  در کنار حوادثی که از اختيار آ ،اين بر بنا
  .ها نمايان است آدمی در آن ی دارد که جای پای اختيار و اراده

  ؛خورد نمیاين پياله کسی مْی بی رنج ز
  .دهند اين تنور به کس نان نمیبی دود ز

  که ديگران—!تو خود خور ،تيمار کار خويش
  )۳۸۰ : ۱۳۷۲پروين (. دهند هرگز برای جرم تو تاوان نمی

•  
  —بود اول ام نگذشته خيال آشنايی بر دل

  )همان(. دانم چه دستی طرح کرد اين آشنايی را نمی

  :ستا انسان در کارها ی سفارش به استفاده از فرصت عمر، توجه به اراده

  —!بکوش و دانش آموز و پرتوی افکن
  )۳۸۰:همان(. بدل است اند بی که فرصتی که تو را داده

  ی زيوری نيست؛بْه از پرهيزکار
  )همان( .چو اشک دردمندان گوهری نيست



  

 ۲۶از  ۸۴

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۸۴

  :ستا ها از آن برای دوری نهی از آلودگی و پلشتی نيز گواه داشتن اراده

  —!دل پاکيزه به کردار بد آلوده مکن
  )۳۸۰:همان(. تيرگی خواستن، از نور گريزان شدن است

را موجـب  دهـد و سـعی و عمـل     هـا هشـدار مـی    گـاه  پـرت از عوامل فريـب و   پروين
  :داند رستگاری و سعادت می

  !نورد ره حقيقت اْی راه
  .دار است که ديوت رکاب !هش دار

  مجازات مستی شب،! ای دوست
  .هنگام سحر، سستی خمار است

  از اين چاه ژرف تيرهآن کس که
  )۴۴:همان( .با سعی و عمل رست، رستگار است

ت او قـدر امـا   ،واند مقاومت کنـد ت چه در برابر قضا و تقدير الهی نمی آدمی گر ی اراده
 ،انسـان  ی اراده. در برابر رهزنی شيطان کارآمد استنيز ن و برای مقابله با نفس و قوای آ

هـای   توانـد سرشـت آدمـی را از هـوای نفـس و وسوسـه       مـی  ،گيرد که از عقل سرچشمه می
  :ه دارداشيطان دور نگ

  —چه نوشت اهرمن خيره نوشت آن
  !ر راپاره کن اين دفتر و طوما

  هيچ خردمند نپرسد ز مست
  )۴۳:همان(. مصلحت مردم هشيار را

 یکه موهبت ،در تقويت اعتماد به نفس مخاطب و تکيه بر اراده و اختيار آدمی پروين
داند، بلکـه   انسان را کارگزار قضای الهی میتنها  نهکه رود  می  پيشگاه آن قدر  ،الهی است

  :کند دبير آدمی محسوب میبردار اراده و ت چرخ و زمين را فرمان

  —استی تدبير تو چرخ و زمين بنده
  )۳۸ : ۱۳۷۲اعتصامی (! بنده نشو درهم و دينار را

ی فقـر و بيچـارگی کـودک     دربـاره  پـروين محتوای کالم در اند که  بعضی تصور کرده
يأس فلسفی متافيزيکی و نوعی تسليم و رضا حاکم است  ها، ريس، و مانند آن يتيم، زن نخ

برای  پروين، اما دعوت )۱۴۵ : ۱۳۷۰دهباشـی  (ماتتی بر نظام حکومتی و سياسی وجود ندارد شو 
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و دعوت بـه کـار، ايـن     ،خودباوری، ايستادگی در برابر مشکالت، چاره جستن از بازوی خود
  :کند تأييد نمیسخن را 

  —ز بازوی خود خواه برگ و نوا
  .تو را برگ و توشی در انبار نيست

  ر مانيم ما،کا نشايد که بی
  )۱۸۳–۱۸۲ : ۱۳۸۲اعتصامی (. کار نيست چو يک ذره و قطره بی

کند، بلکه مشـکالت   سازی دعوت می به خود ، مخاطب راتنها با نکات اخالقی نه پروين
گـو و سـبک   و عنصـر گفـت   .دهـد  نشان مـی نيز را  شاهروزگار استبداد رضا جامعه و حکومت

نوعی دعـوت بـه تفکـر و     ،)»ی عنکبوت و کاهل همناظر«مانند ( مناظره در اشعار اين شاعر
يـافتن عوامـل فقـر و     متوجـه تـا محرومـان و درمانـدگان     ،تنازع اجتماعی و سياسـی اسـت  

  .)۱۸۴ : همان( خود شوندسامانی  نابه
آبـادانی بـه   و  آيـد   بـه حسـاب مـی   کـار و تـالش ارزش    پروين،اخالقی  ی در فلسفه

شاعر اين مضـمون را بسـيار    .شود انی حاصل میو کوشش همگ ،ياری هم ،کاری هم ی وسيله
  .است بيان کرده »روش آفرينش«لطيف در شعر 

  :بيند در قضای الهی اختيار آدمی را می پروين

  —قضا بس کار بشمرد و به من داد
  )۱۲۳ : همان(. هزاران کار کردم گر شماری

  :استهای مولوی  اين مضمون شبيه اين بيت

  —مپايه رفت بايد سوی با پايه
  .جا طمع خام هست جبری بودن آن

  چون کنی خود را چو لنگ؟—پای داری
  چون کنی پنهان تو چنگ؟—دست داری

  خواجه چون بيلی به دست بنده داد،
  .بی زبان معلوم شد او را مراد

  ست؛اهای او چون بيل اشارت دست هم
  )۴۹–۴۸:تا مولوی بی(. ستاهای او آخرانديشی عبارت

اسـت   به آدمی داده را کار ی است که خداوند بضاعت و سرمايهمراد هر دو شاعر آن 
آن  ی بـه وسـيله  تـا  ) !يعنـی بيـل بـزن   ، ش دادا مانند آن خواجه که بيل به دسـت غـالم  (
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؛ بـر ايـن اسـاس،    رود به همت و قـدرت بـاال    های خود برسد و هتدريج به مراد و خواست به
بعضـی از امـور   يعنـی  سـان دارد؛  بـين جبـر و اختيـار نو    پـروين شود که تفکـر   مشاهده می

انسـان   ی زمـين و زمـان را بنـده   ديگـر  پذيرد و در جايی  می ،ناپذير را جبری دانسته اجتناب
  .بيند می

  نتيجه
، و ماننـد  آدمـی  ی شناسی، قضا و قدر، اختيار و اراده شناسی، انسان حضور مباحث جدی جهان

و است؛ بنا ادر ذهن دار  و هدف ،سفیفلاخالقی،  یدليل وجود تفکر ها در اشعار پروين، اين
 اطـالع دانسـتن   و بی ،های عقلی از تفکر فلسفی و کنکاش پروينتهی دانستن اشعار  بر اين،

  .است اين شاعر عاقل ايراناعتنايی به افکار بلند  نوعی بی ،او از فلسفه
و اسـتعاره اسـت، ظـرف     ،که ظرف خيال، مجاز ،نبايد انتظار داشت شعر طور کلیه ب

ه که نوعی مغالطـه  کالم فيلسوف از تخيل و تشبي .که مالزم منطق است، نيز باشد ،لسفهف
شعر  ی درباره است پرهيز دارد و مجاز و استعاره در سخن فلسفی لغزنده است؛ در حالی که


 L« اند و شاعری گفتهYZ��1�[�� )LE\(]«،  گيرد فـروغ ) مجاز و استعاره(شعر از دروغ «يا« .
نيز وجود  ٢ميرداماد، و ١سهروردی ،سينا نابهنرمند مانند  یفيلسوف يا فيلسوفان دانالبته هنرمن

مالهـادی  ی  ی منظـوم، ماننـد منظومـه    فلسـفه (انـد   اند، که به هر دو کار مشغول بـوده  داشته
تواند  هنرمند و شاعر می شود و بدين ترتيب مشخص می) را بايد از شعر جدا کرد ٣سبزواری

  .ناخواه اين تفکر در شعر و هنر او تبلور يابد باشد و خواه تفکر فلسفی داشته
 اش های فلسفی نپرداخته و تفکر فلسفی او، که بـا زبـان هنـری    به تبليغ مکتب پروين

ايـن اسـت کـه عرفـان، اخـالق،       پروينهنر . زيستی يافته، ناظر بر حکمت اسالمی است هم
منجـر   و تسـبيحی بـه جهـان    يی نگرشی آيه و هنری یو تفکر فلسفی او به بينش ،شريعت
و خود او نيـز   هنری تراوش کرده یبه شکل پروينتفکر فلسفی  ،به عبارت ديگر است؛ شده
  :است پدر اهدا کردهاش را با همين عنوان به  ديوان

  )٣ : ١٣٨٢اعتصامی (» .کنم وار خود تقديم می ی فکر و شعر را به پدر بزرگ اين هديه«

                                                                                                                                                                                          
  )۵۷۰–۵۳۳( )مقتول خيش/اشراق خيش( یحبش سهرورد ابن يیحي نيالد شهاب ١
  )۱۰۱۰–۹۴۱~) (اشراق/معلم ثالث/ادميردام( یمحمدباقر استرآباد نيالد برهانريم ٢
  )۱۲۵۲–۱۱۷۶) (اسرار  ( مالهادی سبزواری ٣
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  .فرهنگیو علمی  انتشارات: تهران .م۲چاپ  .های رمزی رمز و داستان .۱۳۶۷. پورنامداريان، تقی
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^���E_ ` a��@1b*+*� 
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c!/31Nd `
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 ،یپناهنيدکتر مه

  دانشگاه الزهرا ،یفارس اتيگروه زبان و ادب اريدانش
panahi_mah@yahoo.com 

  
  .مدرس تيدانشگاه ترب, یفارس اتيزبان و ادب یدکترا ی موختهآ دانش
یپژوهشـ یعلم ی مجله ريسردب؛ کشور اتياستادان ادب یانجمن علم سيير بيو نا رهيمد تيئه عضو

  .یادب یها پژوهش
و یعالمه مجلسـ  یها کتاب ی نگارنده یو .عرفان و تصوف است ی درباره تر شيب یو یها پژوهش
مقالـه در مجـالت سـت ياز ب شيبـ  یاز و .اسـت  سـبز  یسـبو و  ،اخالق عارفان, یو یآثارفارس

  .است چاپ شده یو خارج یداخل ینارهايو سم یپژوهشیعلم
  

  

  ه نويسند 
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  ::زنانزنان  ییشغلشغل  ییخانواده و ارتقاخانواده و ارتقا
  ییشغلشغل  ییارتقاارتقا  زانزانييعوامل مؤثر بر معوامل مؤثر بر م  ییبررسبررس

  بر خانوادهبر خانواده  ددييبا تأکبا تأک  اسکو،اسکو،  شهرستانشهرستان  ییدولتدولت  ییهاها  ادارهاداره  دردر  شاغلشاغل  زنانزنان
  

  دانيس بايدکتر فر
  دانشگاه الزهرا ،یو اقتصاد یعلوم اجتماع ی دانشکده ارياستاد

  لو فهيعباس خل هيسر
  کارشناس ارشد مطالعات زنان

  

  
کاری، بلکه از لحاظ نوع شغل، درآمد  تنها از نظر ميزان مشارکت و بی زنان و مردان در بازار کار، نه

  .حاصل از کار، و ارتقای شغلی هم دارای شرايطی متفاوت اند
بـر   تأکيـد هـای دولتـی، بـا     دارهدر اين پژوهش، عوامل مؤثر بر ميزان ارتقای شغلی زنان شاغل در ا

، و  دار ، همسـر  سـاله، شـاغل   ۴۰تـا   ۳۰ی آماری را زنان  است و جامعه خانواده، مورد بررسی قرار گرفته
ی دولتی شهرستان اسکو انتخـاب   اداره ۵۰دهند، که از کل شاغالن زن در  تشکيل می یدارای فرزند

نامـه اسـت و بـرای تجزيـه و تحليـل       نيز پرسش ابزار پژوهش. نفر اند ۱۲۰بيش از  و جمعًااند  شده
  .است های معناداری استفاده شده های آمار توصيفی و آزمون ها از روش داده
دهد ميزان ارتقای شغلی زنان ايـن شهرسـتان از ميزانـی متوسـط برخـوردار بـوده و        ها نشان می يافته

ميـزان ارتقـای شـغلی    . ثر اسـت عوامل خانوادگی بيش از ساير عوامل در عدم ارتقای شغلی زنان مـؤ 
گو، از کيفيت نقش، فشار نقش، تقسيم جنسيتی کار در خانه، تقاضاهای ساختاری خـانواده،   زنان پاسخ
به طور مستقيم، و از متغيرهای افسردگی، استرس، خسـتگی شـغلی،   ، های مديريتی و ويژگی ،اضطراب

زای  هـای تـنش   ديگـر، و محـرک   آميز يک نقش بـه نقـش   سازی انرژی فرد، سرايت شرايط تنش تهی
عوامـل سـازمانی در ايـن ميـان      .پذيرد تاثير می فشار نقش به طور غيرمستقيم و از طريق، خانوادگی

  .نقشی ندارد
  

  
  زنان؛ خانواده؛ نقش؛ ؛یشغل یارتقا

واژگان کليدی 

چکيده 
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ی اقتصـادی و اجتمـاعی هـر کشـور را      آهنگ رشد و توسـعه  ترين عاملی که سرعت و مهم
د در مسير توسـعه گـام   نکه قصد دار منابع انسانی آن جامعه است و جوامعی ،کند تعيين می

اسـتفاده  بهتـرين شـکل   بـه   ،اعم از زن و مرد ،د از نيروی انسانی خويشند بايد بتواننبردار
متقابل قرار   که در روابط اجتماعی است دهتشکيل شانسانی از زنان و مردانی  ی جامعه .کنند
بر   خاص یديگر، نقش و کارکرد در عين وابستگی به يک ،و هر يک از دو جنس اند گرفته

رفت و پيشدر  ، تأثيری مستقيمزنان به عنوان نيمی از جمعيت ؛ بر همين اساس،دعهده دار
 ی پايـه حتمًا بر  ديافته، باي وسعهت ی های يک جامعه برد راهجامعه دارند و  ی جانبه همه ی توسعه

  .شود بناو اجتماعی  ،مشارکت فعال زنان در امور اقتصادی، سياسی
رسـمی   تر يا در بخـش غيـر   بيش به دليل آن کهزنان،  توسعه، حال اصوًال در جوامع در

تر قرار  ی پايينيها از نظر شغلی در مقام ،کنند مشغول به کار اند و يا با همسر خود کار می
گـر   های بـاالی اداری، بيـان   با تحصيالت عالی در سمت آنانگيرند و حضور بسيار اندک  یم

پـذيری   با تـأثير  ،وضعيت اشتغال زنان. ی ارتقای شغلی است همين نابرابری جنسيتی در زمينه
تبعـيض در جامعـه، مشــکالت و    نـابرابری ميـان زن و مـرد و   ماننـد   ،از عـواملی گونـاگون  
با کـاهش کـارايی و انگيـزه، مـانع      و در نهايتکند  شاغل تحميل می فشارهايی را به زنان

   .شود میاشتغال و پيشرفت شغلی آنان 
کنار و در  مورد توجه قرار گرفتهبسيار در کشور ما مشارکت زنان  ،های اخير در سال

هـای   تـر بـه شـغل    از مشاغل پاييننيز ارتقای شغلی آنان خانوادگی زنان،  تأکيد بر مسئوليت
در مشاغل سطح بـاالی مـديريتی، رونـد افـزايش زنـان       ؛ هرچند کهمشاهده است قابلانی مي

هنـوز   اش آن دسته کشورهايی است که زنان ازکشور ما و   شاغل بسيار کند و آهسته بوده
   .دنيی زياد دار فاصله بينند در خود میبا موقعيتی که توانايی رسيدن به آن را 

هـای   ی باورهـای سـنتی و کليشـه    دهنـده  که همواره رواج فرهنگ اقتدارگرا و مردساالر،
و از ابتدا تربيت و اجتماعی شدن دختران را با تضعيف اعتماد به نفس و  است جنسيتی بوده

بود آگاهی زنان در ابعاد مختلف حقوق  سازد؛ کم بينی همراه می کم تعميق حس حقارت و خود
يـی و   حرفـه هـای صـنعتی   رکت در تشـکل عـدم مشـا  ؛ يی، و فردی خانوادگی، اجتماعی، حرفه

های شغلی و در نتيجـه محـدود    های اجتماعی، فرهنگی، و سياسی؛ کمی تنوع فرصت فعاليت
هنجارهـای  اهميت و دارای شـرايط بـد و دشـوار؛     ی اشتغال زنان به مشاغل کم بودن گستره

زنـان  نـوعی مرزبنـدی جنسـيتی ميـان کـار       وجـود باعـث  کـه  تقسيم کار،  ی رايج در زمينه
 نقـش  انتظارات مختلف و فراوانیبا ايجاد  شود و می) امور بيرون منزل(و مردان ) داری خانه(

را دچار نوعی تعـارض نقـش   و شاغل، آنان دار،  زنان در قالب همسر، مادر، خانه و مسئوليت
شهری و اقامت  سفرهای بين ، کههای اجتماعی امنی نا کند؛ و نيز و فشارهای ناشی از آن می
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دچار مشکل  را) است حضور فعال زنان در جامعه ی که الزمه( های سالم ها و مکان هتل در
ضـعيت  کند و بر و از جمله داليلی است که به استمرار وجود ساخت نابرابر کمک می،  کرده

اعتمـاد بـه نفـس،     ماننـد هـای فـردی    ويژگـی  از سوی ديگر،؛ شغلی زنان تأثيری منفی دارد
از اين دست  و ،دهی فوذ کالم، اعتقاد به کار گروهی، توانايی سازمانشناسی، ن شکيبايی، وقت

ی تـأثير بر اشتغال زنـان و موقعيـت شـغلی آنـان     هايی است که  سازههای شخصيتی،  توانايی
  .گذارد می مثبت

افزايش  )به دليل جوانی جمعيت(باروری  ميزانهر چه  ،شناختی بر اطالعات جمعيت بنا
از  درصـد ۲۳٫۸تنهـا   هـا،  پژوهش ی بر پايه. يابد کاهش میشغلی زنان اشتغال و ارتقای  ،يابد

زنـان   درصـد ۵۷٫۷ حالی کهدر  ,پردازند به فعاليت شغلی می تر فرزند يا بيش سهزنان دارای 
در ايـن امـر   نيـز  هـل  وضـعيت تأ  .)۱۳۷۵مرکز آمـار ايـران   ( ندا غلايک يا دو فرزند شدارای 

تری برای اشتغال  از آزادی عمل بيشدار،  ه زنان همسرنسبت ب ،زنان مجرد و نيست تأثير بی
  .)همان( ندا اجتماعی برخوردارهای اقتصادی و فعاليت

 ی بـر پايـه   .است توجه ديگر در اشتغال و ارتقای شغلی زنان تحصيالت نيز عامل قابل
يـت  از جمعيی  مالحظه و درصد قابلند ازنان کشور باسواد  درصد ۷۴٫۲، )همان(آمارهای رسمی 

، سـهم زنـان شـاغل بـا تحصـيالت عـالی      وجود، با اين  ؛دهند دانشجويی را زنان تشکيل می
مـديران   ، نسبت بـه با تحصيالت عالی  درصد مديران زن نيزو  ،نسبت به کل اشتغال زنان
  .بسيار محدودتر استزن بدون تحصيالت عالی، 

اسـتفاده از کـارگران    ی قاجاريـه و زمـانی کـه    در اواخر دورهتاريخ اشتغال زنان ايران 
سـپس بـا   و به صـورت روزمـزد،   حضور زنان را ، بود روزمزد به صورت امروزی متداول شده

و مشاغلی چون  ،ها دانشگاه ،مدارسدر حضور آنان را گرفته در قرن بيستم،  اصالحات صورت
سـال   تعداد زنـان شـاغل از  . )۳۲۰ : ۱۳۸۰مهابادی ( دهد نشان میگری  منشیو پرستاری، معلمی، 

، ۱۳۶۵تـا   ۱۳۵۵ ی دهـه پس از کاهش در به طور مداوم افزايش يافته و  ۱۳۵۵تا  ۱۳۳۵
، نزن به کل شـاغال  ننسبت شاغالرغم آن که  به ؛ امااست کردهحالتی افزايشی پيدا دوباره 

و نسـبت  افـزايش يافتـه    ۱۳۷۹صـد در سـال   در ۱۵٫۴۸بـه   ،۱۳۷۶درصد در سال  ۱۳٫۹۵ از
درصـد در سـال    ۸۹٫۵۲به  ،۱۳۷۶درصد در سال  ۸۶٫۰۵از  ،نيز نبه کل شاغال شاغالن مرد

 ی بهـره  ودرصدی زنان  ۳سهم های دولتی،  آمار مديران دستگاه ،)۳۲۲:همان( است رسيده ۱۳۷۹
  .دهد نشان می های مديريتی يابی به کرسی گاه قدرت و دست جای را از درصدی مردان ۹۷

ن ارتقـای شـغلی   سازمانی مؤثر بر ميـزا پژوهش حاضر، عوامل خانوادگی، فردی، و در 
بر خـانواده و توجـه بـه دگرگـونی      تأکيددولتی شهرستان اسکو، با  های زنان شاغل در اداره
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پيونـدهای قـوی خويشـاوندی و    دارای   يی ی هسته ی گسترده به خانواده ساختار آن از خانواده
  .است ررسی قرار گرفتهمورد مطالعه و ب ،محل زندگی از محل کار نيز جدا شدنعاطفی، و 

  پژوهشاهميت و ضرورت 
عوامل بروز نابرابری در ارتقای شغلی زنان، که بـا نگـاه داشـتن     با نشان دادن پژوهشاين 
بـه روشـن شـدن وضـعيت      شـود،  آنان می تحرک عمودی مانع ،ها در سطوح پايين شغلی آن
بهتـر،   اریزگـ  سياسـت و در  کنـد  شـايان مـی   یزنان در سطوح مختلـف شـغلی کمکـ    یارتقا
  .مؤثر است های زنان مندی تر توان رشد و شکوفايی بيش ، ويابی به عدالت اجتماعی دست

  پژوهشاهداف 
بـر ميـزان ارتقـای شـغلی زنـان در       مـؤثر بررسی عوامل  آنهدف کلی در اين مطالعه، که 

 هـم فبـر   افـزون ، است، بر آن ايم کـه  بر خانواده تأکيدبا  ،دولتی شهرستان اسکو های هرادا
  :دريابيم ،شهرستاناين دولتی  های هارتقای شغلی زنان در ادارميزان 

مانند کيفيت نقش، فشـار نقـش،    ،ميزان ارتقای شغلی و عوامل خانوادگی آيا ميان –
  رابطه وجود دارد؟ انوادهو تقاضاهای ساختاری خ ،اضطراب، تقسيم جنسيتی کار در خانه

های جنسيتی  پذيری نقش مانند جامعه ،فردیميزان ارتقای شغلی و عوامل  ميان آيا –
  رابطه وجود دارد؟ های مديريتی و ويژگی
آميز يـک نقـش    مانند سرايت شرايط تنش ،فشار نقش و عوامل خانوادگی ميانآيا  –

  رابطه وجود دارد؟ زای خانوادگی تنش های محرک به نقش ديگر و
سـازی   س، افسـردگی، تهـی  های فشار نقش مانند استرآمد پیميان فشار نقش و  آيا –

  رابطه وجود دارد؟ خستگی شغلیو انرژی فرد، 
  ؟زنان رابطه وجود دارد ارتقای شغلیميان عوامل سازمانی و آيا  –

  پژوهش ی زمينه
 ی سـابقه  هـای بـی   فرصت به ارمغان آوردن در کنار، جهانی شدن ،نظر سازمان جهانی کار از

 ،اين مسـأله . افزوده است ی شخصیها و بر ناامنیعمق بخشيده نيز ها  نابرابریبه  ،اقتصادی
کـاری   از بی را ، اما رنج زناناست را تحت تأثير قرار دادههم زنان و هم مردان هرچند که 

که نيمی از نيـروی کـار    ،؛ زيرا آناناست کردهتر  بيشهای جنسيتی  فقر حاصل از نابرابریو 
،  مزد و حمايت ترين دست ند که با کما در کارهايی مشغول فعاليت ،دهند جهان را تشکيل می
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نبـود   ،در گذشـته  علـت ايـن پديـده    .اسـت  شکل گرفتـه های جنسيتی  کليشه ی بر پايه عمدتًا
هـای   کـه برخـی زنـان در عرصـه     اين وجـود با نيز اما اکنون  ،آموزش و تجارب کافی بود

سطوح باالی آموزشـی و   يابی به اند با دست اند و توانسته داشته توجه ی قابليها مذکور پيشرفت
سـهم آنـان از فعاليـت در سـطوح     را بشکنند، هنـوز   يی های شيشه سقف تحصيلی، ديوارها و

يکـی   ،افقـی  ، به صورت عمودی وارتقا نبودين است و قبول پاي قابل غير یبه طور ،مديريتی
ين شـغلی را  سـطوح پـاي  زنـان،  تـر   بـيش  يی که در اين زمينه است؛ به گونه ل مهماز مسائ

های سطح باالی مديريتی را بـه خـود اختصـاص     درصد از موقعيت تنها يککنند و  تجربه می
  .)۲۰۰۴ ١سازمان جهانی کار( دهند می

هـا   چنـد زنـان در مقايسـه بـا سـاير بخـش        يی عمومی نيز، هـر  در خدمات مالی و حرفه
 .شدت محدود است يابی به مشاغل مديريتی به کرد بهتری دارند، اما هنوز سهم آنان از دست لعم

تر کشورهای جهان  شده از سوی سازمان جهانی کار، اين پديده در بيش بر اساس آمارهای منتشر
و در ، يـی بـه سـطوح پـايين سـازمانی      وجود دارد، اما در کشورهای جهان سـوم، سـقف شيشـه   

وجـود   .)۲۰۰۳سـازمان جهـانی کـار    (اسـت  نزديـک  به سـطوح بـاالی مـديريتی     ،کشورهای پيشرفته
هـای   ی مسئوليت های اجتماعی و اقتصادی زنان، که دربرگيرنده نقش ی های سنتی در زمينه دگاهدي

های جنسـيتی   های جمعی، که سوگيری های آموزشی و رسانه نظام و نيز اساسی در خانواده است،
بخشـند   کردهای مبتنی بر تبعيض نسبت به زنان تـداوم مـی   کنند و به عمل معينی را نهادينه می

  .درو له به شمار میاين مسأاز جمله علل ، )۲۰۰۳مان جهانی کار ساز(
 غفـوری مير .کننـد  ييـد مـی  نيـز شـواهد مـذکور را تأ   گرفته در ايران  های صورت پژوهش

يی،  ی سقف شيشه آورنده پديد  اجتماعیفرهنگی، و عوامل شخصی، سازمانی، با بررسی  )۱۳۸۵(
بـاور   ،های فرهنگی در گروه عامل. داند می مؤثرهر يک از اين چهار گروه سه عامل را در 

و بـاور جامعـه بـه مشـارکت      ،سـاالر  وجود فرهنگ مرد داشتن مديران و سرپرستان به زنان،ن
هـا،   حمايت اجتماعی، تعارض نقـش نبود  ،های اجتماعی در گروه عامل؛ نداشتن زنان در کارها

الگـوی   نبـود  ،ناسب بـرای زنـان  م هایکار نبود آوری مرد؛ در گروه سازمان، اعتقاد به نانو 
؛ و در گـروه  وجود سدهای ارتباطی ميـان زنـان و مـردان در سـازمان    و مديران موفق زن، 

انجـام کارهـايی کـه     ازباوری، احساسـاتی بـودن، و نـاتوانی زنـان      عدم خود عوامل شخصی،
  .اند را داشته تأثيرترين  بيشنيازمند دوری از خانواده است، 

ت مـديري بـاالی  موانع ارتقای شغلی زنان به سـطوح   در مورد )۱۳۸۱( عبدالهیپژوهش 
مانع اصـلی   ،های فرهنگی جامعه که نگرش نشان داد مين اجتماعی شهر تهراندر سازمان تأ

  .مديريت است ی پيشرفت زنان در حوزه
                                                                                                                                                                                          
1 International Labor Organization (ILO) 
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های مديريتی  بررسی موانع موجود برای احراز پست«ی به نام پژوهشدر  )۱۳۸۴( پهلوان
است کـه دو متغيـر ميـزان     به اين نتيجه رسيده، »دارات دولتی شهرستان رامسرتوسط زنان ا

تـری بـا    بـيش  ی رابطـه  ،نسـبت بـه سـاير عوامـل     ،تحصيالت و داشتن مسـئوليت خـانوادگی  
 ،عوامـل مـذکور  گذاری تأثيرشدت  ،در اين ارتباط و اند های مديريتی داشته پست يابی به دست

های خود  نگرش زنان به توانايی(اند  ييد شدهه تألب فرضينسبت به ساير متغيرهايی که در قا
  .است تر بوده بيش ،)پيشرفت ی و انگيزه

اند که تقسيم سنتی کار در  ی به اين نتيجه رسيدهپژوهشدر  )۱۳۸۰( شيبانیو  افشاری
تقسـيم بـه   ايـن  حاکميت  ، و نيزهای فرهنگی جامعه است که خود ناشی از گرايش ،خانواده

تر از مردان باشـد؛   ثبات بی ،کار زنان ی است که تابع عرضه باعث شده ،شارکتیجای تقسيم م
و عدم دسترسی به خـدمات   در سنين پايين،از طرفی افزايش تعداد فرزندان، وجود فرزندان 

و باعـث گـرايش    نبـوده  تأثير کار زنان بی ی تر شدن تابع عرضه ثبات مکمل کار خانه، در بی
ثبـاتی   ی کار خانه، برای مقابلـه بـا عوامـل بـی     سب با تابع عرضهآنان به سمت مشاغل متنا

  .است شده
ــدی ــژ )۱۳۸۲( زاه ــی در پ ــل فرهنگ ــود عوام ــش  ،وهش خ ــد پوش ــای  مانن و هنجاره

 وی. اسـت  هـای مـديريتی مهـم يافتـه     يابی زنان به پسـت  اجتماعی را در عدم دستفرهنگی
قـوانين و مقـررات    ی منابع انسانی وها سياست مانند ،عوامل سازمانی، های خانوادگی مسئوليت

هـا و تمـايالت فـردی را نيـز      فردی چـون مهـارت   یعوامليابی به مشاغل مديريتی، و  ستد
  .داند موانعی مهم در ارتقای شغلی زنان می

  پژوهشچوب نظری ارهچ
و جزئـی از نظـام   ديگـر مـرتبط،    در خانه و خانواده با يکنيز موقعيت زنان در بازار کار و 

بـه زنـان اختصـاص     ،ويژه مراقبت از کودکـان  به ،تماعی است که در آن کار خانگیکلی اج
گونـه   های خانگی آنان اسـت و همـان   گرايش زنان به مشاغل زنانه، انعکاسی از نقش. دارد

ها نيز  اين مشاغل و مهارت است، شده پنداشتهارزش  کار خانگی زن، کم ،تر جوامع که در بيش
است  يی به گونه های نظام ارزيابی شغلی در تعيين ارزش کار گرايش .شوند می شمردهارزش  کم
بيش از مهارت و شکيبايی  ،مثل نيروی جسمانیهای مردانه  به ويژگی در برخی مشاغل، که

هـای مـرتبط و    هايی مثل ماهيت مراقبتی داشـتن، نيـاز بـه مهـارت     ويژگیو  دهد میاهميت 
و نيـاز بـه    ،ای دستی، نياز به صداقت و درسـتی ه نزديک با کارهای خانگی، نياز به مهارت

د شـو  هـا مـی   ی شـدن آن يـ  کليشـه و موجـب   دانـد  مـی تر ببرای زنان مناسرا زيبايی ظاهری 
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برخـی از   ؛ از سوی ديگر،)آشپزی، و ديگر پرستاری، آموزگاری، پزشکی، مددکاری اجتماعی،(
رغبتـی بـه    بـی  ،تر به سفر رغبتی به نظارت بر ديگران، تمايل کم همانند بیزنان  خصوصيات

به همراه برخـی تمـايالت   تر از کار،  تر، و شکايت کم پذيری بيش دستور، آميز کارهای مخاطره
غل با کـار خانـه و تربيـت    به منظور همراه کردن ش(ها مانند انجام کار در محيط منزل  آن

ی مشـاغل  دن برخـ مردانـه شـ  نيز منجر بـه   تر به کارهای تکراری ی بيش عالقه و) فرزندان
تـر و   و اختصاص کارهايی با درآمد کم) مديريت، نظارت، مأموريت اجرايی دولت و مانند آن(

  .شود به زنان می) تر و در نتيجه پيشرفت کم(تر  مهارت پايين
 ی مسائلی نظيـر کـار جنسـی، وجـود دو عرصـه      ،های ليبرال از نظر برخی از فمينيست

جـای  ی دوم  و زنـان در عرصـه   ی نخست هتر در عرص که مردان بيش(عمومی و خصوصی 
هـايی   سـالی نقـش   ی است که آنان در بـزرگ ي و نوع اجتماعی کردن دختران به گونه ،)دارند

وظـايف   و از انتظارات پايان بی يی خصوصی، رشته ی عرصه. شان ايفا کنند متناسب با جنسيت
اجـر و مـزد و    یکـه بـ   ،اسـت مراقبت از کودکان، و خدمات عـاطفی بـه مـردان     ،داری خانه
های واقعی زندگی اجتماعی ماننـد پـول، منزلـت،     پاداش در مقابل، و ،شوند ارزش تلقی می بی

. دنـ عمومی قرار دار ی در عرصه ،و باال بردن ارزش شخصی ،های رشد آزادی، فرصت ،قدرت
کنـد و بـار    ی عمـومی جلـوگيری مـی    رسـی زنـان بـه عرصـه     کـه از دسـت   ،نظام مردسـاالر 

بـه   .ی سطوح جامعـه وجـود دارد   در همهاندازد،  خصوصی را به گردن آنان می های مسئوليت
در  شود آنان میباعث  ،مشاغل تر بيشحذف زنان از  بانظام مردساالر  )۱۹۷۹( ١من هارتنظر 
چنـان در درون خـانواده بـه مـرد      د و هـم نتر دريافت کن کم یمزد دست شده عرضه های حرفه

  .دنمتکی باش
هـا   نامرئی و تحميلی در برابر ارتقای شغلی زنان در سـازمان  یمانع نيزی ي سقف شيشه

بـه عنـوان کارمنـدان و     ،ق مردانـه در اطراف عالئتر  بيش ،که شرايط کار جا از آن و است
شود؛ افـزون   های زنان حمايت نمی و ديدگاه ،رفتارها، ها از نقش اغلبزند،  دور می ،کارفرمايان
 نـد و ارو  روبه نيز و همسری ،مادری ،های خانوادگی مسئوليت زنان با موانعی مثل بر آن که

انتظارات  ی نظريه ی بر پايه. شود تر می افزون اين مانعنگرش منفی نسبت به توانايی زنان با 
تمايالت و تعهدات کـاری   استاز زن انتظار اين مسأله که ، ٢هيگينزو  بری دوکساجتماعی 

تقاضاهای خـانواده را  استن از تقاضاهای کاری بتواند که با ک کندرا طوری تنظيم و تعديل 
هـای بـاالتر بـرای     پسـت  يابی به دستاز  ،منفی داشته تأثيردر نگرش مديران  ،دبرآورده ساز

کـه مسـئوليت    ،بين مدل خـانوادگی  ؛ از سوی ديگر،)۱۲۲ : ۱۳۸۲رستگار (کند  زنان جلوگيری می

                                                                                                                                                                                          
1 Hartmann, Heidi I. 
2 Duxbury, Linda E., and Christopher Alan Higgins 



  

 ۲۲از  ۹۶

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۹۶

که خواستار وقف کامل بـه سـازمان    ،ريتی، و مدل مدياست مادری  ها به عهده آموزش بچه
 ی چرخـه  ازی خـاص  يهـا  ويـژه در دوره  بـه  ،است، تمـايز وجـود دارد و باعـث ايجـاد تـنش     

های زنـان   های سنتی نسبت به نقش مواردی چون ديدگاه شود؛ بر اين اساس، کار میزندگی
طـول زنـدگی   بنـدی در   مشکل زمـان  ،های جنسيتی ی، کليشهي وجود جداسازی حرفه ،و مردان

عدم افزايش آگاهی و آموزش جهت تغيير نگـرش، عـدم وجـود آمـوزش     ، بين کار و خانواده
و وجود تنش بين تقاضـاهای   ،زندگی و آموزش شغلی يکسان برای زنان و مردان ی ها دوره

تـوان   را مـی ) سالگی ۴۰تا  ۳۰(زندگی  ی طول چرخه از يی خاصها خانوادگی و کار در دوره
  .ای شغلی زنان شاغل دانستاز موانع ارتق

هـا و قواعـد    خانواده يکی از نهادهای اصلی پرورش اجتمـاعی و درونـی کـردن ارزش   
 ،هـای جنسـيتی   نقش .ی نوجوانی، است ويژه در دوره به ،اجتماعی در خودآگاه و ناخودآگاه فرد

کـه يـک جامعـه بـه هـر جـنس نسـبت         استها، و رفتارهايی  ها، ارزش نگرش ی دربرگيرنده
افراد، بـه عنـوان عضـوی از يـک     در طی آن فرآيندی است که نيز پذيری  دهد و جامعه می

بـزرگ شـدن در يـک     کننـد؛ مـثًال،   ها، و رفتارها را درونی می ها، ارزش اين نگرش ،فرهنگ
ف اعتمـاد بـه نفـس    ها و هنجارهايی چـون ضـع   پدرساالر باعث درونی شدن ارزشی  خانواده

در مسير اجتماعی  کودک شود؛ زيرا بينی در آنان می کم وددختران و تعميق حس حقارت و خ
د کـه منجـر بـه ايـن نتيجـه      آمـوز  میکنش متقابل با اطرافيان، الگوهايی را  شدن و از راه

از . گيرد بدين ترتيب، شخصيت فرد تحت تأثير روابط اوليه با اطرافيان شکل می شد و خواهد
يک شخص از رهگذر نشسـت و برخاسـت او   گاه اجتماعی زندگی  خاست، )۱۹۶۲( ١کولینظر 

در محـيط اجتمـاعی،   هنگـامی کـه کودکـان     .)۴۱۵ : ۱۳۷۲ ٢کـوزر ( آيد با اشخاص ديگر پديد می
دهند و از اين  ها واکنش نشان می دهند، ديگران نيز به آن انجام می در اين زمينهرا کنشی 

پـدری   ی در خـانواده  اند زنـانی کـه   نشان داده ها پژوهش .گيرد طريق شخصيت فرد شکل می
و د هـا،  ی فمينيسـت  بـه گفتـه  . اند  شوهر هم مطيع ی در خانواده ،اند بردار بوده مطيع و فرمان

 ،برداری زنان در خانواده وجود دارد که شامل موقعيـت زنـان   ساختار بسته از تابعيت و فرمان
سـاس ايـن دو   بـر ا . پـذيری در خـانواده اسـت    يند جامعه، و فرآبه عنوان همسران و مادران

هـا بـه    و انتقـال آن  جنسـيتی در خـانواده   هـای  گـرايش با درونی کـردن  مرد  ساختار، زن و
از  .)۱۳۸۰ ٣ابوت و واالس(شوند  مرد و مطيع بودن زن می ی باعث دائمی شدن سلطهفرزندان، 
اين که چه کسی بايد در خانه کار کند يا برای مراقبت از فرزندان و کارهـای   ،اين ديدگاه

از طريـق بـازار کـار     ، وهای جنسيتی تعيـين  اساس ايدئولوژی نقش بر ،ه در منزل بماندخان
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بـا عـدم ايجـاد صـفات     هـای زنانـه    پذيری نامطلوب نقـش  بديهی است جامعه. شود تقويت می
در نتيجـه  و  دهد سوق می ،و نه مديريتی ،مشاغل عادی سوی را به زنانمطلوب مديريتی، 

  .تری به مديريت دارند ميل کم ،در مقايسه با مردان، زنان
ش تضـاد  بـا افـزاي   ،هـای شـغلی و خـانوادگی    احتمال دارد که ايجاد تعادل بـين نقـش  

دهـد کـه    تعـارض خـانواده بـا کـار وقتـی رخ مـی       ،مـثالً  ؛ها همراه باشد جانبه درون نقش دو
سـاس  ا يا اين که بر ،های خانوادگی مانع انجام دادن کار شود های مربوط به نقش مسئوليت

به دليل  در اين شرايط،. به حساب آيندتر مسئول تربيت فرزندان  مردها کم ،قرارداد اجتماعی
شـان   مالحظه از زمان خـود را صـرف فرزنـدان    قابلی بخش مادران شاغلآن که انتظار است 

را با اجازه و نظـارت  اساس هنجارهای فرهنگی جامعه، هر اقدام و تصميمی  کنند و نيز بر
 و شـود  های شغلی محـدود مـی   فعاليت ی شان برای توسعه انگيزه و فرصت ،دهند شوهر انجام

، اضـطراب  هـايی ماننـد   آمـد  پـی بـا ايجـاد    نيز ها فشار روانی حاصل از ناهماهنگی ميان نقش
و نارضـايتی از نقـش    ،تضـعيف کيفيـت زنـدگی زناشـويی     ،خستگی شغلی، کـاهش سـالمتی  

  .دهد را به خود اختصاص می آنانتعهد و  ،از زمان، انرژی، بخشی بزرگ والدينی
های چندگانه بـه عوامـل و شـرايطی ماننـد کيفيـت نقـش        تعدد نقش برخی معتقد اند

رضايت  نبودکه  شدمشخص  )۱۹۹۳( ٢بارنتدر پژوهش . )۹۹ : ۱۹۹۶ ١ين و رايتکال(بستگی دارد 
عوامـل   است و ها آنزمان  ی قوی برای فشار حاصل از ايفای همي کننده بينی پيش ،ها از نقش

ص تقاضـاهای سـاختاری   هـای خـانوادگی، خصـاي    ميزان مسـئوليت (مربوط به ساختار اجتماعی 
 ی و چرخـه  ،مهـم  اطرافيـان ميـزان حمايـت زوج يـا     ،مانند تعـداد و سـن فرزنـدان    ،خانواده
  .است مؤثرايفای چند نقش متفاوت  ی شده در نتيجه در ميزان فشار ادراکنيز ) شغلیزندگی

 ايـن  ،های خـانوادگی و کـاری   در مدلی از فشار انتظارات نقش )۱۹۸۴( ٣روسوو  کوک
رضـايت ناشـی از نقـش     ،ديگـر  از يـک  همسـران کنند که حمايـت اجتمـاعی    گونه مطرح می

نـه  ( در نظر گرفتن کار به عنوان بخشـی از زنـدگی   ، وشغلی قوی ی هوجود انگيز، والدينی
بار نقش شغلی را جبـران   نقشی و اضافه عارض بيناشی از تن تواند فشار می ،)يک شغلصرفًا 
 درباعث کاهش فشار روانی و جسمی  ،محدود ساختن تقاضاهای ساختاری خانواده و با کند

داری و  فرد شود؛ از سوی ديگر، نبود حمايت متقابل بين همسـران در انجـام وظـايف خانـه    
) طالعـاتی، مشـورتی، و ابـزاری   رفـاقتی، ا (ويژه نبود حمايت عـاطفی   مراقبت از فرزندان، و به

ی ناشی از مشـارکت   يافته شود که زنان نتوانند تقاضاهای گسترش ديگر موجب می آنان از يک
دهنـد سـالمت    اين ديدگاه از سوی مطالعاتی که نشان می .های متعدد را اداره کنند در نقش
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؛ شـود  مـی ييـد  تأگرفتـه اسـت    کرده بهتر از افراد مجرد و طـالق  جسمی و ذهنی افراد ازدواج
کارهـای  بـا مشـارکت در   های موافق حقوق زنان دارند،  شوهرانی که نگرش تنهاهرچند که 

  .کاهند شان می از فشار مضاعف همسران، فرزندان داری نگاهداری و  خانه
، بـر  ينـد ريـزش  آمـده در يـک نقـش ممکـن اسـت از طريـق فرآ       دسـت  های بـه  هتجرب

يک قلمرو  ها يا رفتارهای فرد در بگذارد و نگرش تأثيرنقش ديگر  از آمده دست های به تجربه
اين  در د؛ده قرار تأثيرآن را تحت  دتوان می )شغل(ديگر  یبه قلمرونيز با انتقال ) خانواده(

افـزايش رضـايت   (های مثبت آمد پیو هم ) های خانوادگی تنش(های منفی آمد پیهم  ،صورت
بـين ميـزان    ،کـرد  ايـن روی  و کنـد  دا مـی بسـتگی پيـ   هـای چندگانـه هـم    با نقـش ) از ازدواج
  .سازد برقرار می )مثبت يا منفی( رابطه ،انرژی فرد در خانواده و کارو  ،گذاری زمانی سرمايه

در  کـه  هـايی  ت، ساع)۱۹۹۱( ١کلپا ، وسيرل ،گاتکهای جنسيتی  ديدگاه نقش ی بر پايه
ی  در حـوزه  شـده  فهـای صـر   گذرد، نسبت به سـاعت  های جنسيتی خود فرد می نقش ی حوزه
شـود؛ بـر ايـن     مـی  تحميل در نظـر گرفتـه   ی تر به مثابه کممربوط به جنس ديگر،  های نقش

چـون بـه   ( کننـد  کنند تحميلی را حس نمـی  ه میاساس، زنان در ساعاتی که صرف کار خان
های نقـش مربـوط    اما ساعاتی را که صرف فعاليت ،)رود طور سنتی از زنان چنين انتظار می

از تعـارض   آنـان تـری بـر ادراک و احسـاس     تـأثير روانـی بـيش    کننـد  مـی مخالف به جنس 
زنان بخواهند که بـه هـر قيمـت شـغل      اگر .گذاشت کار و فشار ناشی از آن خواهدخانواده

شوند که به امور خانوادگی خـود اهميـت الزم    به عنوان افرادی تلقی می ،خود را حفظ کنند
در ايـن امـر    .شـد  خواهنـد سـامانی   هو ناب ،تنش ،س فشاراحسا دچار در نتيجه ودهند  را نمی

بـا ايجـاد   و تـر اسـت    بـيش يابد دارند تا درآمد خانواده افزايش  زنانی که نياز به کار کردن
موجب فرسـودگی جسـمانی و در نهايـت مـانع      نامطلوب آثار روانیو  ، احساس گناه،استرس

  .شود پيشرفت شغلی آنان می
تـری را بـه وظـايف     بـيش  هـای  تسـاع فـرد  قش، هر چـه  اساس ديدگاه عقاليی ن بر

جـا   از آن کـرد و  تر احساس خواهـد  بيشرا شغل  وتداخل خانواده  ،خانوادگی اختصاص دهد
تـری   تمايل يـا اجبـار بـيش    ،بر حسب تقسيم جنسيتی کار و در مقايسه با مردان ،که زنان

تـداخل خـانواده    ،وادگی دارندامور خانرسيدگی به زيادتر در خانه و  های تبرای گذراندن ساع
  .کنند تر تجربه می بيش را شغل و

توضـيح   م جنسـيتی و سـنتی کـار   يبا استفاده از اصل تقسـ که  )۱۹۸۹( ٢بيلبیو  بيلبی
رفتـار اشـخاص در    ندا کنند، معتقد طور تعهدات خانوادگی خود را توزيع می هد زنان چنده می

                                                                                                                                                                                          
1 Gutek, Barbara A., Sabrina Searle, and Lilian Klepa 
2 Bielby, William T., and Denise D. Bielby 
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ــانواده ی حــوزه ــر حســب تقســيم ،خ ــ ب ــدی جنســيتی ک ــیبن ــر ار شــکل م هــای  د و ارزشگي
؛ بـر  شود هنجارهای جنسيتی نقش تجويز می ی به وسيله شده به اين رفتارها نيز داده تخصيص

نقش های موجود پيرامون  خواستههای خانوادگی و  با توجه به مقتضيات مسئوليت اين اساس،
 ی هـای دوگانـه   شاغل با معامله کردن بر سر نقش انمادر، انتظار بر اين است که زن زن و
شـوهر و  های  در مورد نقشهنجار و سنت ؛ در حالی که کنند ها توازن ايجاد  بين آن ،خود
؛ باشـند  داشـته داری مسـئوليت   داری و بچه کند که به طور کامل در خانه ايجاب نمیهنوز پدر 
های ساختاری و هنجاری ناشی از تقسـيم جنسـيتی    توان نتيجه گرفت که محدوديت می پس
تعـارض   کند از يکی به نفع ديگری بگذرند و به همين دليـل غالبـاً   زنان را مجبور میکار، 
  .کنند تری را تجربه می و پيشرفت شغلی کم تر بيش

های  به فعاليت ساختار خانوادگی باعث اشتغال ذهن، خصايص )۱۹۸۷( ١دانوف یُواز نظر 
شده در کارهـای خـانوادگی    فزمان صر. شود خانوادگی و اتالف انرژی در روابط خانوادگی می

احتمـال   ،های مربوط به مراقبت از فرزندان پيوسـته اسـت   که با فعاليت هايی تويژه ساع و به
سـازی انـرژی    برد و به افزايش بار اضافی نقش و تهـی  کار را باال می های تدخالت با ساع
کننـد،   مـی طـوالنی کـار    های تشان ساع کند؛ از سوی ديگر زنانی که شوهران فرد کمک می

گيرنـد و در   عهـده مـی   داری و مراقبـت از کـودک را بـر    های خانه تری از فعاليت سهم بيش
شـوند   دچار مشکل می شان زمانی کار با وظايف خانوادگی ی سازی برنامه نتيجه برای هماهنگ

های  محرک. دهد های باالتر را برای آنان کاهش می پست يابی به احتمال دست مسئله و اين
های ازدواج است، مستقيمًا به تعارض  های والدينی و تنش ی خانوادگی، که شامل تنشزا تنش
دليـل عـدم     طـور سـنتی، بـه     مسائل خانوادگی مربوط است و از آن جا که زنان بهو  کار

شـوند، وجـود ايـن     تری را متحمل می های سنگين پاسخ به تقاضاهای نقش خانوادگی مجازات
تواند به تندخويی، احسـاس خسـتگی، و    نوادگی زندگی فرد میزا در نقش خا های تنش محرک

افـزايش  ی آن نقـش منجـر شـود و در نهايـت      مشغولی بـا مشـکالت موجـود در حـوزه     دل
   .را پديد آوردافسردگی و ناراحتی روحی 

  پژوهشهای  فرضيه
  .معنادار وجود دارد ی بين کيفيت نقش و ميزان ارتقای شغلی زنان رابطه –۱
  .معنادار وجود دارد ی و ميزان ارتقای شغلی زنان رابطه بين فشار نقش –۲
 معنـادار  ی بين تقسيم جنسيتی کار در خانه و ميزان ارتقـای شـغلی زنـان رابطـه     –۳

  .وجود دارد
                                                                                                                                                                                          
1 Voydanoff, Patricia 
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  .معنادار وجود دارد ی بين تقاضاهای ساختاری خانواده و ميزان ارتقای شغلی زنان رابطه –۴
  .معنادار وجود دارد ی بين اضطراب و ميزان ارتقای شغلی زنان رابطه –۵
معنـادار   ی های جنسيتی و ميزان ارتقای شغلی زنـان رابطـه   پذيری نقش بين جامعه –۶

  .وجود دارد
  .معنادار وجود دارد ی های مديريتی و ميزان ارتقای شغلی زنان رابطه بين ويژگی –۷
  .معنادار وجود دارد ی زای خانوادگی و فشار نقش زنان رابطه تنش های محرکبين  –۸
 ی آميز يک نقش به نقش ديگر و فشار نقش زنان رابطه سرايت شرايط تنشبين  –۹

  .معنادار وجود دارد
  .معنادار وجود دارد ی سازی انرژی و فشار نقش زنان رابطه بين تهی –۱۰
  .معنادار وجود دارد ی بين ميزان خستگی شغلی و فشار نقش زنان رابطه –۱۱
  .وجود داردمعنادار  ی هزنان رابط ارتقای شغلیبين عوامل سازمانی و ميزان  –۱۲

  تعاريف مفاهيم
روانـی ناشـی از مشـکل در اجـرای انتظـارات نقـش        احساس فشـار به  –فشار نقش

هـايی چـون ميـزان احسـاس فشـار       اين متغير با شـاخص . )۹۹ : ۱۹۹۶ وايتو  ينکال( شود می گفته
ف بـا توجـه بـه طيـ    و های مختلف خـانوادگی و شـغلی    روانی به هنگام انجام وظايف نقش

  .است گيری شده ليکرت اندازه
های مختلـف   درستی انجام دادن وظايف نقش به ،منظور از کيفيت نقش –کيفيت نقش

ايـن متغيـر بـا    . )۹۹ : ۱۹۹۶ين و وايت کال(تر از آن نقش همراه است  که با رضايت بيش ،است
 ، و ميزان احساس رضايت از آن سنجيده های مختلف و انجام وظايف نقش ی شيوهتوجه به 

  .است گيری شده با طيف ليکرت اندازه
سـرايت نقـش    ،ديگر يک باهای مختلف  تداخل وظايف مربوط به نقش –سرايت نقش

هـای متعـدد بـرای     هايی چـون گـرفتن مرخصـی    شود و برای سنجش آن از شاخص می ناميده
به  دگی به کارهای اداری در منزل،رسيهای خانوادگی و  رسيدگی به وظايف مربوط به نقش

  .است استفاده شده ،صورت طيف ليکرت
بـر   تـر  بـيش  يی که به زن يا شوهر اختصاص دارد وها نقش –تفکيک جنسيتی نقش

اين متغير بـا توجـه   . )۱۳۴ : ۲۰۰۱ ١استيل و کيد(شود  های سنتی جنسيتی تقسيم می اساس ويژگی
هـر  /مهمسـر /خـودم  ی بـه وسـيله  های مختلف خـانوادگی   به انجام هر يک از وظايف نقش

  .است سايرين مورد سنجش واقع شده/دو
                                                                                                                                                                                          
1 Steel, Liz, and Warren Kidd 
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تعـداد  ، کار همسـر  های تبا سه شاخص ساع اين متغير –تقاضاهای ساختاری خانواده
  .است گيری شده اندازه ،با توجه به طيف ليکرت ،زندگی شغلی ی چرخه، و و سن فرزندان

يـارات  گزين شدن فرد در شغلی با مسـئوليت و اخت  جای ،ارتقای شغلی –شغلی یارتقا
با توجـه بـه    ارتقا ،در اين مطالعه. )۱۳۷۶فقيهی و زاهدی،  ،الوانی(تر است  باالتر و اهميت بيش

و ارزيـابی   ،برانگيـز  واگـذاری مشـاغل چـالش    ،مـزد بـاال   دست ،هايی چون ترفيع سريع شاخص
  .)۴۲ :۱۳۸۴ ١آدير(است  مطلوب سنجش شده

 ،محـيط  تـأثير تحـت   افـراد، ت شخصي ،آن ی يندی است که بر پايهفرآ –پذيری جامعه
در . )۱۳۶۰ ٢آبرکرامبـی، هيـل، و ترنـر   (گيرد  و دينی شکل می ،خانوادگی ،نهادهای تربيتی خصوصًا

مورد سنجش  )۱۹۷۸( ٣ريخ ملهو  اسپنسپذيری جنسيتی با توجه به طيف  جامعه ،اين پژوهش
  .است واقع شده

  شناسی روش
اساس هـدفی کـه دنبـال     برنی است و ، بر اساس سطح شناخت، پژوهشی تبييپژوهشاين 
هـا، و   تبيـين روابـط بـين پديـده     ،ها يعنی در پی آزمون نظريه ؛بنيادی است پژوهشیکند  می
بـر   چنـين،  ؛ هـم موضوع مـورد مطالعـه اسـت    ی دانش موجود در زمينه ی زودن به مجموعهاف

 هـای  هيفرضـ  ؛ يعنـی ميـدانی اسـت   یپژوهشـ  ،)پژوهشطرح (ها  گردآوری داده ی وهشي اساس
و از نظـر زمـان نيـز     ،کنـد  معلولی متغيرها را تبيين مـی و روابط علی آزمايد میرا  پژوهش
  .ی مقطعی استپژوهش

  .نامه است ها در اين پژوهش پرسش ابزار گرد آوری داده

  آماری ی جامعه
در و شـاغل  دارای فرزنـد  ی  سـاله  ۴۰تـا   ۳۰کـل زنـان    ،پـژوهش آماری در ايـن   ی جامعه
  .است) نفر ۱۲۰(ولتی شهرستان اسکو د های هادار

  واحد آماری
 .گيـرد  را در بر میدولتی شهرستان اسکو  های هو زنان شاغل در اداراست فرد  ،واحد آماری

آمـاری نيسـت و در واقـع     ی نيازی به گـرفتن نمونـه   ،شماری در اين پژوهش به علت تمام
  .آماری است ی ما کل جامعه ی نمونه

                                                                                                                                                                                          
1 Adair, Carole Kadinger 
2 Abercrombie, Nicholas, Stephen Hill, and Bryan S. Turner 
3 Spence, Janet Taylor, and Robert L. Helmreich 
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  های تحليل آماری شيوه
و   باطی اسـتفاده شـده  ناز آمار توصيفی و استها  برای توصيف و تحليل داده پژوهشدر اين 

و رگرسيون  ،آزمون پيرسون، آناليز واريانس، انحراف معيار، درصد فراوانی ،از ميانگين، فراوانی
  .است شده بهره بردهنيز متغيره  چند

  ها يافته
تمـاعی و  گويان را بر حسب پايگاه اج ار پاسخانحراف معي و ،ميانگين ،توزيع فراوانی ۱جدول 

دارای ) صـد در۸۰(گويان  پاسخ تر بيش ،کنيم چنان که مشاهده می هم دهد و اقتصادی نشان می
زای  تـنش  هـای  محـرک فشـار نقـش و     بررسـی ميـزان  . نـد ا يانـه اقتصـادی م پايگاه اجتماعی

 ،)درصد ۵۰ بيش از(و زياد به طور متوسط  ،آن است که اين گروه از زنان گر بيانخانوادگی 
  ).۲ جدول( قرار دارندها  و تنش اين گونه فشارها ی در معرض تجربه

 اقتصادیگويان بر حسب پايگاه اجتماعی توزيع فراوانی پاسخ ۱ جدول

  انحراف معيار ميانگين  درصد فراوانی اقتصادیپايگاه اجتماعی
 ۲٫۵۱ ۲۹٫۴  ۱۰ ۱۲ پايين

    ۶۷ ۸۰ متوسط
    ۳۲ ۲۸  باال

  پژوهشهای  توزيع فراوانی متغير ۲ جدول

انحراف  ميانگين         طيف  متغير
   زياد   متوسط   کم  معيار

  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی

  ۹٫۳۷ ۶۱٫۷  ۱۰٫۸۷۲۶۰٫۰۴۷۳۹٫۲  کيفيت نقش
  ۱۶٫۸۶ ۵۷٫۸  ۸۶٫۷۶۹۵۷٫۵۴۳۳۵٫۸  فشار نقش

  ۱۹٫۵۶ ۷۵٫۹  ۷۵٫۸۳۲۲۶٫۷۸۱۶۷٫۵  سرايت نقش
  ۲۰٫۱۷ ۴۵٫۶  ۷۵٫۸۲۶۲۱٫۷۸۷۷۲٫۵ پذيری نقش جامعه

  ۳٫۵۲ ۱۱٫۲  ۱۳۱۰٫۸۹۳۷۷٫۵۱۴۱۱٫۷ تقسيم جنسيتی کار
  ۳۵٫۴۹ ۱۵۹٫۷  ۳۵۲۹٫۲۳۳۲۷٫۵۵۲۴۳٫۳ تقاضاهای ساختاری خانواده

  ۱۳٫۲۰ ۷۶٫۳  ۱۰۶۸۸٫۳۱۴۱۱٫۷۰۰٫۰ های مديريتی ويژگی
  ۱۶٫۳۳ ۴۰٫۲  ۵۲۴۳٫۳۵۸۴۸٫۳۱۰۸٫۳  ای شغلیارتق

  ۲۰٫۶۳ ۵۰٫۴  ۳۹۳۲٫۵۴۷۳۹٫۲۳۴۲۸٫۳ های تنش محرک
  ۲۶٫۸۷ ۴۲٫۹  ۳۸۳۱٫۷۷۲۶۰٫۰۱۰۸٫۳  استرس
  ۱۷٫۴۹ ۷۰٫۴  ۶۵٫۰۲۸۲۳٫۳۸۶۷۱٫۷  اضطراب
  ۱۷٫۴۷ ۷۶٫۰  ۳۲٫۵۳۳۲۷٫۵۸۴۷۰٫۰  افسردگی
  



  

 ۲۲از  ۱۰۳

۱۰۳ �� زنانیشغلیخانواده و ارتقا  

اس افسردگی، اضطراب، و استرس در زنان شاغل اسـکويی،  مقادير متوسط تا زياد احس
مطلـوب   چنـدان  گر وضيت روانـی نـه   درصد و نشان۶۸درصد، و ۹۵درصد، ۹۷به ترتيب برابر با 
هـای   پـذيری برخـی از ويژگـی    تر اين زنان در معـرض جامعـه   چنين، بيش اين زنان است؛ هم

ها به دليل تضاد  خی از اين ويژگیاند، که بر) درصد۷۲ برابر با(های جنسيتی  نامطلوب نقش
درصد از زنـان شـاغل مـورد    ۸۶(شود  با صفات مطلوب مديريتی، مانع ارتقای شغلی آنان می

  ).بررسی در اين خصوص، از مقادير اندک خصايص مديريتی برخوردار اند
نتايج بررسی ميزان تقسيم جنسيتی کار در خانواده و تقاضـاهای سـاختاری خـانواده در    

 ًاشـديد  ،گويـان  اين دسـته از پاسـخ   ی آن است که ساختار خانواده گر بيانرد مطالعه گروه مو
بـه علـت    ،ايـن زنـان   .اسـت تقسـيم جنسـيتی کـار حـاکم     ها  آندرصد ۹۰پدرساالرانه و در 

و تحمل ) صددر۷۰به طور متوسط و زياد (نواده العاده ساختاری خا رويارويی با تقاضاهای فوق
افقی ندارند و با توجـه بـه تعـدد نقـش و     رای تحرکات عمودی و توانی ببار اضافی نقش، 

بـدين   انـد؛   بـا سـرايت نقـش نيـز مواجـه      ،درصد ۹۰با ميزانی بيش از  وظايف ناشی از آن،
سـعی بـر آن دارنـد     عکس، برهای شغلی و  انجام وظايف خانوادگی در محيط آنان با ،ترتيب

چنـد صـوری    ا که ممکن است تعادلی هـر ج  تا آن و گاه متضاد، که بين اين وظايف متعدد
  .کنندايجاد 

  . است شدهمطرح  پژوهش ی های مستقل و وابسته بستگی ميان متغير نتايج هم ۳جدول در 

  شغلیی ارتقا بستگی متغيرهای مستقل با هم ۳ جدول

 معناداری بستگیضريب هم متغيرهای مستقل
 ۰٫۰۴۱ ۰٫۱۸۷ احساس فشار نقش

 ۰٫۰۱۰ ۰٫۲۱۰ کيفيت نقش
 ۰٫۰۱۳ ۰٫۲۳۰ پذيری جنسيتی نقشعهجام

 ۰٫۰۰۰ ۰٫۳۱۹ تقسيم جنسيتی کار
 ۰٫۰۱۴ ۰٫۲۲۵ اضطراب
 ۰٫۰۰۲ ۰٫۲۸۷ های مديريتیويژگی

  

شغلی آنان  یارتقاميزان  احساس فشار نقش در زنان با ،کنيم چنان که مشاهده می هم
از ميـزان   ،ش زنـان با افـزايش فشـار نقـ    ؛ يعنیمعنادار دارد يی و با آن رابطه استبسته  هم
 ی بسـتگی کيفيـت نقـش بـا متغيـر وابسـته       هـم  ،چنـين  هم ؛شود شغلی آنان کاسته میی ارتقا

هـای متعـدد خـود احسـاس رضـايت       دهد زنانی که از ايفای وظايف نقـش  نشان می پژوهش
تری  بيش ارتقای شغلینيستند از ميزان  رو به روتری دارند و در اين زمينه با ابهام نقش  بيش
  .منفی نيست آمدهای پیدارای  که وجود تعدد نقش لزومًا گفتتوان  می ؛ پسندا ورداربرخ
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هـای   بر اسـاس ويژگـی   ،توان دريافت هر قدر زنان می پژوهش ديگری  يافتهبر اساس 
های مديريتی، بـا موانـع    محروميت از ويژگی به دليلپذيرتر شوند،  جامعه ،جنسيتی نقش زنانه
تقاضـاهای سـاختاری خـانواده و     ، افـزايش چنـين  هـم  شـوند؛  اجه میتری مو ارتقای شغلی بيش

حاصل (نقشی  ی العاده های خود با تفکيک فوق زنانی که در خانوادهتقسيم جنسيتی کار برای 
  .رود شمار میه زنان ب ارتقای شغلیموانع مهم  ديگراز اند،   مواجه) وجود ساختار پدرساالرانه

 ، و اضـطراب اسـت  افسردگی ،احساس استرس ،نقشهای احساس فشار آمد پیجمله  از
سازی انرژی آنـان   تعدد نقش زنان موجب تهی چرا که بار اضافی نقش ناشی از ؛)۴ جدول(

 ،آميز يک نقش به نقش ديگـر  زای خانوادگی و سرايت تنش تنش های محرکبه همراه  ،شده
  .آورد و استرس را در آنان فراهم می ،افسردگی ،خستگی شغلی ی زمينه

سـازی انـرژی فـرد، در     يی، و تهـی  از آن جا که فشار نقش، در سطح سنجش فاصله
طرفـه اسـتفاده    ها از آناليز واريانس يک ی آن يی است، برای سنجش رابطه سطح سنجش رتبه

با سـطح   ۱۸٫۴۵۸برابر  Fشود که مقدار  مالحظه می ۵جدول ی اطالعات  بر پايه. است شده
است، بـين فشـار نقـش و     ۰٫۰۵تر از  آمده کم دست به pن است و چو = ۰٫۰۰۰pمعناداری 

  .سازی انرژی زنان ارتباط وجود دارد تهی

  بستگی متغيرهای مستقل با احساس فشار نقش هم ۴ جدول

 معناداری بستگیضريب هم متغيرهای مستقل
 ۰٫۰۰۰ ۰٫۴۶۹ سرايت نقش

 ۰٫۰۰۰ ۰٫۴۵۰ زای نقشهای تنشمحرک
 ۰٫۰۰۲ ۰٫۲۷۴ استرس
 ۰٫۰۰۰ ۰٫۵۲۱ افسردگی
 ۰٫۰۰۰ ۰٫۴۰۸ اضطراب

  سازی انرژی فرد اری بين ميزان ارتقای شغلی و تهیآزمون آم ۵ جدول

 معناداری F مربعاتميانگين ی آزادیدرجه مربعاتمجموع  منبع تغييرات
  ۰٫۰۰۰ ۱۸٫۴۵۸ ۳۰۳۶٫۹۹۹ ۵ ۱۵۱۸۴٫۹۹۴  گروهی ميان
   ۱۶۴٫۵۴۰ ۱۱۴ ۱۸۷۵۷٫۵۰۶  گروهی درون
    ۱۱۹ ۳۳۹۴۲٫۵۰۰  کل

  
 ،يابيم ميان اين دو متغيـر  می آناليز واريانس بين فشار نقش و خستگی شغلی نيز در اب
داری بـا سـطح معنـا    ۱۴٫۱۳۴آمده برابر  دست هب F ،در اين زمينه. معنادار وجود دارد يی رابطه

۰٫۰۰۰p = ۶جدول ( است(.  
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  آزمون آماری بين فشار نقش و خستگی شغلی ۶ جدول

 معناداری F مربعاتميانگين  آزادییدرجه مربعاتمجموع منبع تغييرات
  ۰٫۰۰۰ ۱۴٫۱۳۴ ۲۵۹۷٫۸۰۵ ۵ ۱۲۹۸۹٫۰۲۵ گروهی ميان
    ۱۸۳٫۸۰۲ ۱۱۴ ۲۰۹۵۳٫۴۷۵ گروهی درون
     ۱۱۹ ۳۳۹۴۲٫۵۰۰  کل

  

و يافـت نشـد    يـی  زنان رابطه ارتقای شغلیميان متغير عوامل سازمانی و  گفتنی است
تـرين عامـل در عـدم     اصـلی خـانوادگی   عوامـل  ،مـورد مطالعـه   ی توان دريافت در منطقـه  می

  .است ارتقای شغلیيابی زنان به  دست

  رگرسيون چندگانه برای تبيين ارتقای شغلی زنان
. اسـتفاده کـرديم   ١گام به به منظور تبيين ارتقای شغلی زنان از تحليل رگرسيونی به روش گام

نـان از روی سـه   ضريب رگرسيونی چندگانه برای تبيين ارتقای شـغلی ز ، ۷جدول  بر اساس
های  پذيری نقش تقاضاهای ساختاری خانواده، جامعه ند ازا که عبارت ،مانده در مدل متغير باقی
و ضـريب تبيـين    ،۰٫۱۹ بـا  ضـريب تبيـين برابـر    ،۰٫۴۳برابر بـا   ،و کيفيت نقش ،جنسيتی
 ،يافتـه  صـورت واقعـی و تعـديل   ه بـ  ،ايـن  بـر  بنـا ؛ دست آمـد ه ب ۰٫۱۶ برابر با شده تصحيح

بينـی   تبيـين و پـيش   ،ی متغيرهای مسـتقل  به وسيلهدرصد از واريانس ارتقای شغلی زنان  ۱۶
بـا سـطح    ۱۳٫۸۱برابـر   F مقـدار در آن کـه   ،شـده  تحليل واريانس انجام ی بر پايه. شود می
  .رگرسيون دارای مدل خطی است گيريم مینتيجه  ،است دست آمدهه ب = ۰٫۰۰۰pداری  معنا

  ارتقای شغلی ی متغيرهچندی تحليل رگرسيون  آماره ۷ جدول

  ينبيضريب ت  بستگی ضريب هم  بين متغيرهای پيش
ينبيضريب ت
 شدهتعديل

  انحراف معيار

 ۰٫۳۰۸۰٫۰۹۵۰٫۰۸۶۱۵٫۷۸۰ تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
       

 ۰٫۳۹۰۰٫۱۵۲۰٫۱۳۶۱۵٫۳۵۰ تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
     های جنسيتیپذيری نقش جامعه -۲
       

  ۱۵٫۰۷۸ ۰٫۱۶۷ ۰٫۱۹۲ ۰٫۴۳۶ تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
     های جنسيتیپذيری نقش جامعه -۲
    کيفيت نقش -۳

    ميزان ارتقای شغلی:متغير وابسته
  

، ۰٫۱۳، ضــريب بتــای تقاضــاهای ســاختاری خــانواده برابــر بــا  ۸جــدول ی  بــر پايــه
اسـت، کـه    ۰٫۳۳و کيفيـت نقـش برابـر    ، ۰٫۲۰هـای جنسـيتی برابـر بـا      پذيری نقش جامعه

                                                                                                                                                                                          
1 Stepwise 
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تقاضاهای ساختاری خانواده و کيفيـت نقـش،   . گيرد ترين سهم، به کيفيت نقش تعلق می بيش
  .پذيری، مربوط به عوامل فردی است مربوط به عوامل خانوادگی، و جامعه

  ارتقای شغلی ی متغيرهيون چندتحليل واريانس رگرس ۸ جدول

  بين متغيرهای پيش
منبع

 تغييرات
 مجموع
 مربعات

یدرجه
 آزادی

ميانگين
 معناداری  F مربعات

  ۰٫۰۰۱  ۱۱٫۳۰۰ ۲۸۱۷٫۴۰۵ ۱ ۲۸۱۷٫۴۰۵ رگرسيون تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
   ۲۴۹٫۳۲۴ ۱۰۸ ۲۶۹۲۶٫۹۳۸ ماندهباقی  
    ۲۹۷۴۴٫۳۴۳۱۰۹ کل  
         

  ۰٫۰۰۰  ۹٫۶۱۴ ۲۲۶۵٫۳۷۸ ۲ ۴۵۳۰٫۷۵۶ رگرسيون تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
   ۲۳۵٫۶۴۱ ۱۰۷ ۲۵۲۱۳٫۵۸۸ ماندهباقی های جنسيتیپذيری نقش جامعه -۲
    ۲۹۷۴۴٫۳۴۳۱۰۹ کل  
         

  ۰٫۰۰۰  ۸٫۲۷۵ ۱۸۸۱٫۳۲۲ ۳ ۵۶۴۳٫۹۶۶ رگرسيون تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
   ۲۲۷٫۳۶۲ ۱۰۶ ۲۴۱۰۰٫۳۷۸ ماندهباقی های جنسيتیپذيری نقش جامعه -۲
    ۲۹۷۴۴٫۳۴۳۱۰۹ کل کيفيت نقش -۳

        ميزان ارتقای شغلی :متغير وابسته

  گيری بندی و نتيجه جمع
از جملـه شهرسـتان    ،آن است که در بسياری از نقـاط ايـران   گر بيانهای اين پژوهش  يافته
ارتقـای   ماننـد  ،ی زنـان های مختلف حيات اجتمـاع  ساسی در جنبها یهنوز خانواده نقش ،اسکو
کـه از   بـيش از آن  ،ست که حيات شـغلی زنـان  ا دان معنااين ب ند وک می آنان ايفا شغلی

که پا بـه   عوامل خانوادگی است و زنان قبل از آن تأثيرتحت  ،ر پذيرديثعوامل سازمانی تأ
نـد و  رو ا هساالرانه در درون خـانواده روبـ   با نظامی مرد ،های اجتماعی بگذارند فعاليت ی عرصه

در زمـانی کـه ميـانگين سـن      و سـالگی  ۴۰تـا   ۳۰يعنی  ،فعال زندگی خود ی دوره در تمام
  .اند با مشکالت ناشی از آن دست به گريبانسال است،  ۱۰شان حدودًا  فرزندان

های زنان به صورت مطلـق   تعدد نقشگر آن است که  ی ديگر اين پژوهش بيان يافته
ل و بـه عوامـ   هـا، بسـتگی   اين نقشکنندگی  فشارزايی يا خشنود و آور يا سودمند نيست زيان

بـيش   ،همسـردار های روانی زنان شاغل  بيماری ؛ پسداشتشرايطی مانند کيفيت نقش خواهد
هـای   از کيفيـت نقـش   ،باشـد  پذيرفتـه  تـأثير نـد  ا هـا شـاغل   که از اين واقعيت که آن از آن

  .ثر استها متأ خانوادگی وشغلی آن
اهای کيفيـت نقـش، فشـار نقـش، تقسـيم کـار در خانـه، تقاضـ         مانندعوامل خانوادگی 

زنـان   ارتقای شغلیهای جنسيتی در خانواده بر  پذيری نقش جامعه ی وهشيو  ،ساختاری خانواده



  

 ۲۲از  ۱۰۷

۱۰۷ �� زنانیشغلیخانواده و ارتقا  

سـازی انـرژی زنـان     نقـش موجـب تهـی    بار اضافی ناشی از تعدد است؛ بدين معنا که مؤثر
آميز يک نقش بـه   زای خانوادگی و سرايت شرايط تنش تنش های محرکمراه ه به شود و می

ضـريب  . سـازد  آمـاده مـی  و اسـترس   ،خسـتگی شـغلی، افسـردگی    را برای ، زمينهنقش ديگر
مانـده در مـدل    رگرسيونی چندگانه برای تبيين ارتقای شغلی زنـان از روی سـه متغيـر بـاقی    

و کيفيت نقش در  ،های جنسيتی پذيری نقش د تقاضاهای ساختاری خانواده، جامعهده نشان می
 ۰٫۱۶برابـر  شـده   و ضريب تبيـين تصـحيح   ،۰٫۱۹ر ضريب تبيين براب ،۰٫۴۳خانواده برابر با 

بـه  درصـد از واريـانس ارتقـای شـغلی زنـان       ۱۶ ،يافتـه  صورت واقعی و تعديله ب ؛ پساست
تبيـين و  گـر اهميـت خـانواده در ارتقـای شـغلی زنـان انـد،         بيـان  ، کهها اين متغير ی وسيله
  .دشو میبينی  پيش

ی  بـه وسـيله  بـه طـور مسـتقيم و     ،متعـدد در زنـان شـاغل    هـای  شار ناشی از نقشف
و  ،سـازی انـرژی فـرد، سـرايت نقـش      تهـی  ،متغيرهای افسـردگی، اسـترس، خسـتگی شـغلی    

ارتبـاط عوامـل   گـذار اسـت و    در ارتقـای شـغلی زنـان تـأثير    زای خـانوادگی   تنش های محرک
هـای   هادار دهـد کـه زنـان شـاغل در     خانوادگی و فردی با ميزان ارتقـای شـغلی نشـان مـی    

های جنسيتی مورد نظـر   حاکم و نهادينه شدن نقش به علت نظام مردساالر ،اسکوشهرستان 
نيـز  ) سـال  ۱۰(پايين بـودن ميـانگين سـن فرزنـدان     . نداهنوز درگير اين عوامل ، اين نظام

 ی خـود در چرخـه  ) سالگی ۴۰تا  ۳۰(فعال زندگی  ی گر اين است که اين زنان در دوره بيان
و به علت بار اضافی نقش در ) سال است ۳۵گو  زنان پاسخميانگين سن (ند اشغلی زندگی

کيفيت تر حاصل  بيش کنند؛ اما افسردگی آنان، احساس فشار نقش و اضطراب می ،اين دوران
های خانوادگی و کـاری،   انتظارات نقش .شان بودنشاغل  است تا های خانوادگی و شغلی نقش

ز درست انجام دادن نقش والـدينی، و  رضايت ناشی ا ،ديگر از يک همسرانحمايت اجتماعی 
توانـد فشـار ناشـی از     مـی  ،)کيفيت نقـش (شود  که باعث احساس رضايت می مسائل ديگری
  .جبران کند یبار نقش کاری را تا حدود زياد نقشی و اضافه تعارض بين

د و گيـر  بندی جنسـيتی کـار شـکل مـی     خانواده بر حسب تقسيم ی رفتار افراد در حوزه
هنجارهای جنسيتی نقـش تجـويز    ی به وسيله شده به اين رفتارها نيز داده يصهای تخص ارزش
رغـم   جا که در تقسيم سنتی کارها و امور خانه و خانواده، مسئوليت اوليه، بـه  از آن .شوند می

انتظار بر اين است کـه زنـان   ی زن است،  چنان به عهده اشتغال زن در بيرون از خانه، هم
ايـن امـر موجـب خسـتگی شـديد       ، کهخود توازن ايجاد کنند ی ههای دوگان شاغل بين نقش

انتظـار هنجـاری    ،در مورد مردان در حالی که ؛شود شغلی و احساس فشار نقش در آنان می
از باشـند؛   نداشـته درگيری و مسئوليتی کامل داری  داری و بچه و سنتی اين است که در خانه
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شـده از ايفـای چنـد     ميزان فشـار ادراک  سوی ديگر، خصايص تقاضاهای ساختاری خانواده بر
های خانوادگی و  نقش متفاوت در زنان مؤثر است و با ايجاد اشتغال ذهنی نسبت به فعاليت

های باالتر را برای زنـان   يابی به پست سازی انرژی فرد در روابط خانوادگی، امکان دست تهی
اشی از تقسـيم جنسـيتی   های ساختاری و هنجاری ن دهد؛ بر اين اساس، محدوديت کاهش می

تـر،   کند از يک نقش به نفع ديگری بگذرند و با تحمل فشار بـيش  کار، زنان را مجبور می
  .تری دست يابند در پی دارد، به پيشرفت شغلی کمنيز که افسردگی و ناراحتی را 

 ازآمـده   دسـت  های بـه  ، بر تجربهيند ريزشهای يک نقش ممکن است از راه فرآ هتجرب
بـه  ) خـانواده (يـک قلمـرو    ازيـا رفتـار فـرد      نگرشباعث انتقال بگذارد و  أثيرتنقش ديگر 

و ) هـای خـانوادگی   تنش(های منفی آمد پیهم  ،چنين وضعيتی در .شود) شغل(ديگر  یقلمرو
هـای چندگانـه    با نقـش  ،های خانوادگی نقش) افزايش رضايت از ازدواج(های مثبت آمد پیهم 
گذاری زمانی و انرژی فـرد در   بين ميزان سرمايه دهد که میو نشان  کند بستگی پيدا می هم

آميـز يـک    سـرايت تـنش  ، )۱۹۸۷( دانـوف  ُویاز نظر . وجود دارد يی مثبت خانواده و کار رابطه
در  ؛دهد انرژی الزم را برای ايفای نقش ديگر کاهش می ،نقش و انتقال آن به نقش ديگر

 هـای  محرک .ايش آن در نقش ديگر شودتواند موجب افز حالی که رضايت در يک نقش می
مستقيم  يی گونهبه های ازدواج است،  های والدينی و تنش تنش ، که شاملزای خانوادگی تنش
تنـدخويی، احسـاس    توانـد در  شود و می میبه فشار ناشی از مسائل خانوادگی مربوط  مؤثرو 

  .نقشی مؤثر ايفا کند ،مشغولی با مشکالت خستگی، و دل
آمـوزد و   های جنسـيتی خـود را مـی    های نقش يق اجتماعی شدن، ويژگیطر کودک، از

اند که کودک از فرهنگ و از راه کنش متقابـل   رفتارهای اجتماعی زنانه و مردانه الگوهايی 
است که آنـان بتواننـد    يی به گونهنيز اجتماعی کردن کودکان . آورد با اطرافيان به دست می

زنـان از همـان کـودکی محـدود     شان ايفا کننـد؛   جنسيت هايی متناسب با سالی نقش در بزرگ
بـرداری   سالی پذيرا شوند که عمدتًا با مطيع بودن و فرمان هايی را در بزرگ شوند تا نقش می

مثبت قائل شوند و به زنانگی  یآموزند که برای مردانگی ارزش می نيزپسران همراه است و 
برداری  دو ساختار بسته از تابعيت و فرماننظران معتقد اند که ببرخی صاح .بهای کمی دهند

زنان در خانواده وجود دارد که يکی موقعيت زنان بـه عنـوان همسـران و مـادران اسـت و      
شـوند زنـان و مـردان بـا      اين دو سـاختار باعـث مـی   . پذيری در خانواده ديگری فرآيند جامعه
ن، باعـث دائمـی شـدن    های جنسيتی در خانواده و انتقال آن به فرزنـدا  درونی کردن گرايش

اين که چه کسی در خانه کار کند يا برای مراقبـت  . ی مرد و مطيع بودن زن شوند سلطه
های جنسيت  فرزندان و کارهای خانه در منزل بماند، پس از تعيين بر اساس ايدئولوژی نقش
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ی مـرد و مطيـع بـودن زن در     مطلوب و تقويت از طريق بـازار کـار، باعـث تـداوم سـلطه     
پذيری نامطلوب زنانه باعث  شود؛ بر اين اساس، بديهی است جامعه کار و اشتغال میقلمروی 

شود صفات مطلوب مديريتی، که هر مدير موفق بايد دارا باشد، در زنان ايجـاد نشـود و    می
  . ارتقای آنان نيز در سازمان فراهم نيايد
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  شوهر در منع اشتغال همسرشوهر در منع اشتغال همسر  استاستييسوءاستفاده از حق رسوءاستفاده از حق ر
  

  یلميدکتر احمد د
 حقوق، دانشگاه قم ی دانشکده ارياستاد

  خدادادپور هريمن
  نور شهرضا اميمدرس دانشگاه پ

  

  
 از و هر اسـت شـو  اختيـارات از  ،»یقـانون مـدن  « ۱۱۰۵ ی موجـب مـاده  ه ب ،شوهر بر خانواده استير

از حـق و   يـی اسـت   زهيآمکه  ،اين اختيار .استهمسر اشتغال  منعشوهر در  حق ،آناعمال  یمجار
 ،موجـب قـانون  ه ب .نکنداعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز  تيقابل يیجا، تا فيتکل

 یمنـاف  شـغلی کـه  اما  ،شود میو مشروع زن و مرد محسوب  یاز حقوق قانون ،تيکار و فعالهرچند 
، اسـاس  نيبر ا؛ سازد یرا محدود م آن دواشتغال  حق باشدشوهر  وزن  اتيثيح اي یمصالح خانوادگ

 ومصـالح خـانواده   در صورت رضايت قبلی مرد برای اشتغال زوجه و يا عدم منافـات شـغل زن بـا    
جـای   نابـه بـا اعمـال    کند و اگر با اشتغال زوجه مخالفت  دتوان یشوهر نم، از آن دو کيشئون هر 

از حـق   استفادهسوء یتواند بر مبنا یزن م ،کند شيه را ملزم به ترک شغل خوخود زوج استيحق ر
که در اثر رها کردن شـغل   یگونه خسارت شوهر را به جبران هر ،یمدن تيو به استناد قواعد مسئول

   .کنداست، ملزم  شده رداو وا به
  

  
  ؛یمدن تيشوهر؛ مسئول استيشوهر؛ اشتغال زن؛ قلمرو حق ر استيسوءاستفاده از حق؛ حق ر

واژگان کليدی 

چکيده 
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بـه   ؛)۲ : ۱۳۷۰کاتوزيـان  (انـد   ديگر دانسته یيا بر انسان حق را توانايی انسان بر چيز ،دانان حقوق
جعفـری لنگـرودی   ( اسـت  شده داده درتی است که از طرف قانون به شخصقحق  ،عبارت ديگر

کـه اجـرای    مگر اين ؛را به هر ترتيبی به اجرا گذارد آنتواند  صاحب حق می و )۲۱۶ : ۱۳۶۱
ضـرر زدن بـه    ی تواند وجود حـق را وسـيله   صاحب حق نمی .آن به ديگری لطمه وارد کند
ناهنجـار   ،بـرد کـه در ديـد عـرف     به کار يی آن را به شيوه وديگری يا ديگران قرار دهد 

ی اجـرا  ی کند، شيوه مرزهای حق را قوانين معين می ود وگونه که حد همان. محسوب شود
 ،هـای اجـرا   شـيوه  گونـه تجـاوز از ايـن حـدود و     هـر  بايد مشخص کند وقانون آن را نيز 

 از حـق نـوعی تقصـير    سوءاسـتفاده . )۴۲۴ : ۱۳۸۲کاتوزيـان  (شـود   مـی  ناميـده » از حق سوءاستفاده«
حق خود به ديگران زيـان برسـاند    برای کسی که با اعمال است و )تقصير در اجرای حق(

  .کند ايجاد مسؤليت می
گـذار بـرای يکـی از زوجـين قائـل       کـه قـانون   حقـوقی وجـود دارد   زناشويیدر روابط 

حـدود آن در   ايـن حـق يـا تجـاوز از     از سوءاسـتفاده امکـان   ،عـين حـال   اما در  است، شده
خانواده و تـدبير امـور   ر بيکی از اين حقوق، حق رياست مرد . وجود داردنيز اجرا  ی مرحله
 اسـت  شـده  ی وی گذاشـته  بـه عهـده  » قـانون مـدنی  « ۱۱۰۵ ی موجب مـاده ه ب است، که آن
 ، کـه از حق و تکليـف اسـت   يی بلکه آميزه ،حق صرفنه يک  اين رياست،. )۱۳۷۹کاتوزيان (

نيـز بـر دوش او   را تکاليف و وظايف سنگينی  ،کند در کنار حقوقی که برای مرد ايجاد می
روابط  ی اين رياست با قيودی نظير مصالح خانواده و در محدوده ؛ افزون بر آن کهذاردگ می

انديشـی و   در واقـع مـرد موظـف اسـت در عـين مصـلحت       و است شدهمحدود  زن و شوهر
و از  های مشروع و قانونی زن احترام بگـذارد  آزادی جويی مصالح خانواده، به حقوق و صالح

  .نه به حقوق وی خودداری کندساالرا های مرد تعرض و تعدی
گيـری نسـبت بـه     از مجاری مهم اعمال حق رياست شوهر، حق وی در خصوص تصميم

بـدون   و ما کم نيست مواردی که زن به جهت مخالفت شوهر ی در جامعه .استاشتغال زوجه 
در . تحصـيل بازمانـده اسـت    ی يـا از ادامـه   کـرده خود را رها  ی دليل موجه، شغل مورد عالقه

اشتغال يا تحصيل زوج اعالم  ی ادامه از مرد به هنگام ازدواج، رضايت خود را نيز اری مواردبسي
اشتغال  ی ادامه از ،باشد که الزامی به توجيه کار خود داشته بدون آن ،ولی پس از ازدواج کند، می

  .کند انکار به زن وارد می قابل غيرخسارتی  آورد و يا تحصيل زن ممانعت به عمل می
 ،گيری نسبت به اشـتغال زوجـه   در تصميمرا اين پژوهش حدود و ثغور حق شوهر در 

ليت ناشـی از  ؤمسـ  ،مـورد کنکـاش قـرار داده    ،هـای فقهـی و حقـوقی    با توجـه بـه ديـدگاه   
  .کنيم میاز اين حق را بررسی  سوءاستفاده
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  قلمرو رياست شوهر در خصوص اشتغال زن
 منافع خـانواده و  ليت خود در حفظ مصالح وبه استناد رياست و مسئو ،از مواردی که شوهر

 کـار و  اشتغال زوجه است؛ البتـه  حراست از حيثيت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و نيز
با  ،تواند همانند مرد شود و زن می مشروع زن محسوب می فعاليت شغلی از حقوق قانونی و

ايـن   غال ورزد و ازن خـويش اشـت  ئومتناسب با شـ  ی حرفه به کار و ،رعايت موازين شرعی
 ی همـه «، )۱۳۸۲( »قـانون اساسـی  «اصل بيسـتم  به موجب . جهت منعی برای او وجود ندارد

حقـوق   ی از همـه  حمايـت قـانون قـرار دارنـد و     يکسـان در  ،اعم از زن و مرد ،افراد ملت
در  .»نـد ا برخـوردار  ،با رعايت موازين اسـالم  ،فرهنگی و ،انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی

هـای سياسـی، اقتصـادی،     مـرد در زمينـه   امـر تسـاوی زن و   نيز المللی ياری از اسناد بينبس
مـورد تأکيـد قـرار     شـود،  هـا محسـوب مـی    آن ی از جملـه اشتغال نيز که  ،و مدنی ،اجتماعی
 عد نظری به موضوع حقوق بشـر و که از ُب آن منشور سازمان ملل متحد بعد از. است گرفته
هـا   عـد عملـی نيـز بـه دولـت     در ُب است، تساوی آنان پرداخته د وهای اساسی زن و مر آزادی

ها را رعايت  تساوی حقوقی آن های اساسی زن و مرد و آزادی حقوق بشر و است دستور داده
از جملـه   ،مـرد و تساوی حقـوق زن  که  ی نيزالمللی ديگر اسناد بين .)۷۶ : ۱۳۷۵ی ي خامنه( کنند

 نـد از ا عبـارت انـد،   را مورد تأکيد قرار داده ،شری زنها و احترام به حقوق ب حق اشتغال آن
  :)۱۰ : ۱۳۸۴رهنما (

 ؛جهانی حقوق بشر ی اعالميه –
 ؛اسالمی حقوق بشر ی اعالميه –
 ؛سياسی المللی حقوق مدنی و ميثاق بين –
 ؛اجتماعی و فرهنگیالمللی حقوق اقتصادی ميثاق بين –
 ؛اشکال تبعيض عليه زنان ی کنوانسيون رفع کليه –
  . تهران ی بيانيه –

شـود،   هـا محسـوب مـی    ی آن در خانواده و اموری که اشتغال زن از جملهرياست مرد 
، همسـران روابـط   ی در محـدوده  ،با قيودی نظير رعايت مصالح خانواده امری مطلق نيست و

حرفه يا  تواند زن خود را از شوهر می«» قانون مدنی« ۱۱۱۷ ی مادهطبق  .است شدهمحدود 
. )۱۳۷۹کاتوزيـان  ( ».مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد، منـع کنـد  صنعتی که منافی 

دانان ايران اشتغال  است که حقوق موجب شده »قانون مدنی« ۱۱۰۵ ی نوا با ماده هم اين ماده
منـافی مصـالح   منظـور از  . ست مرد بـر خـانواده بـه شـمار آورنـد     آثار ريا یزن را در قلمرو

کـه سـبب سسـتی    اسـت  امـوری   در اين ماده،ن بودن شغل حيثيات خود يا ز وخانوادگی 



  

 ۱۶از  ۱۱۴

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۱۴

 ،حيثيت اجتماعی زن و شوهر اخالل در ،تربيت فرزندان داری و اخالل در نگاه خانواده،بنيان 
بـرای  بـديهی اسـت    .)۲۳۳ : ۱۳۸۵کاتوزيـان  ( شـود  مـی يا به هم زدن نظم اقتصادی خـانواده  و 

زيرا اخالق عمـومی و وضـع    ،دست داده ب يی ثابت قاعدهتوان  نمی ،گونه امور تشخيص اين
نواده يا عدم منافـات آن  خاص هر خانواده در تشخيص منافی بودن يک شغل با مصالح خا

رسوم حاکم بـر جامعـه    عادات و با در نظر گرفتن اخالق حسنه و و دادگاه بايد مؤثر است
ا شغل زن تشخيص دهد که آي شوهر های فردی و اجتماعی زن و ويژگی نيز با توجه بهو 

  .)۲۳۳ : ۱۳۸۵ کاتوزيان( يا خير منافات داردبا مصالح خانواده 
و حتـا   )۲۴۴ : ۱۳۸۲پـور   محکـي (در اسالم هيچ آيه يا روايتی زن را از اشتغال منع نکرده 

به طور ضمنی اشاره به کـار کـردن   ، نظير چوپانی کردن دختران حضرت شعيب ،در مواردی
 زن نسبت به اموال خود حق هـر چنين از نظر اسالم،  هم ؛)۲۳:قصص:قرآن(است  زنان نيز شده
همسـر يـا   از نيازی به کسب اجـازه   و در اين تصرف )۲۶۵ : ۱۹۶۵مغنيه (دارد را گونه تصرفی 

و ارث بـردن او را پذيرفتـه   اسـتقالل مـالی زن   ، افزون بـر آن کـه   آيات قرآن. نيستپدر 
و آن را  )۲۵:نسـاء :همان( کردهنيز ه همسران به پرداخت مهريه بملزم مردان را  ،)۱۲:نساء:قرآن(

جهـت   يـی  توانـد بـه عنـوان سـرمايه     ايـن حقـوق و امـوال مـی     .اسـت  حقی برای زن دانسته
بـرای  « فرمـوده خداونـد متعـال   بر مبنای آن کـه  و  های اقتصادی زن محسوب شود فعاليت

ان گونه کـه مـردان   هم، )۳۲:نساء:همان( ».ی استي بهره اند ردهچه کسب ک مردان و زنان از آن
دست آورنـد، مالـک آن   ه زنان نيز اگر مالی ب ،شوند اگر چيزی تحصيل کنند، مالک آن می

اين آيه، با توجه به اين که در آن، حالل بودن اکتساب، يعنی تحصـيل درآمـد،   . بود خواهند
هـادوی تهرانـی   (اسـت   شده و در مـورد درآمـد حاصـل از آن اظهـار نظـر شـده       مفروض گرفته

بـرای  را کـار   ی افزون بر پذيرش حق مالکيت برای زنان، جـواز اشـتغال و اجـازه    ،)۱۴ : ۱۳۸۶
مردان و زنان تشويق به کار کردن و  در برخی آيات نيز .کند اثبات می ،همانند مردان ،آنان

 و ۶۱:هـود :قـرآن ( )شـود  که خود نوعی فعاليت اقتصادی محسـوب مـی  ( اند شدهآباد کردن زمين 
و کـار از   انـد  مردان و زنان به فعاليت اقتصادی دعوت شده توجه به اين کهبا  و )۱۰:جمعه

تنهـا اشـتغال بـرای زنـان ممنـوع       نـه توان گفت  است، می مصاديق بارز اين امر محسوب شده
  .)۱۴ : ۱۳۸۶هادوی تهرانی (است  بلکه امری مورد تشويق و ترغيب قلمداد شده ،نشده

 ،شده بـود و زن در کنـار مـرد خـانواده     پذيرفتهاشتغال زنان در صدر اسالم نيز امری 
کـار   کـه صـنعت  زنـانی   .پرداخت های اقتصادی می به فعاليت ،برای کمک به خانواده يا ارتزاق

» خديجـه بنـت خويلـد   «و » هند بنت عتبـه «مثل زنانی که  ،)۱۲۱ : ۱۹۷۵الصباغ ( شدند می ناميده
القاسـمی  (را بـر عهـده داشـتند    ) مـالی (کـه امـور حسـبه    کردنـد، و زنـانی    تجارت خارجی می

توانـد در   ترين و خطيرتـرين مناصـبی اسـت کـه شـخص مـی       امور حسبه از مهم( )۲۵۰ : ۱۹۷۸



  

 ۱۶از  ۱۱۵

۱۱۵ �� شوهر در منع اشتغال همسراستيسوءاستفاده از حق ر  

نقـش مهـم و    ،از ديـدگاه اسـالم   .ی اين زنان اند از جمله) اسالمی بر عهده گيرد ی جامعه
ی بزرگ  اساسی زن در ساختن اجتماع کوچک خانواده، مانع ايفای نقش او در ساختن جامعه

  .، نيستاز طريق کار کردن ،اسالمی
و حتا در مواردی خالف   شده از معصومان نيز کار کردن زن منع نشده در روايات نقل

کسب درآمد حالل، «: اند فرموده صپيامبر. )۱۳۶ : ۱۹۶۰الشـوکانی  (است  آن مورد پذيرش قرار گرفته
؛ پـس از ديـدگاه   )۲۰۵۹: ۵ج: ۱۳۸۳شـهری   محمـدی ری (» بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است

 از یيـ  تنها عبادت اسـت، بلکـه قسـمت عمـده     معصومان، کار کردن و کسب روزی حالل نه
شود و منصفانه نيست بـا   عبادات انسان است که در پی کار کردن برای شخص حاصل می

دهد، تنها مـردان بتواننـد از آن    ی عبادات را تشکيل می منع زنان از امری که قسمت عمده
  .مند شوند بهره

انـد   کـردن زن در بيـرون از منـزل را پذيرفتـه     کـار  ،با رعايت شرايطنيز، فقهای شيعی 
 يیطباطبـا ( حکيم سيدو  )ق۱۴۲۷ يـزدی  يیطباطبا( يیطباطبا سيد ؛ حتا کسانی چون)۲۶۴ : ۱۹۶۵مغنيه (
و تـوان   تعهـد [ اگر زن برای خدمت در مـدت معينـی،  «: ندا معتقدرفته، فراتر ، )ق۱۴۰۴ حکيمال

شـود؛   باطل نمـی ] و تعهد[ اجاره دهد و پيش از انقضای اين مدت ازدواج کند، اجاره] خود را
در ايـن حکـم تفـاوتی نيسـت     . جويی شوهر و حقوق زناشويی باشد منافی بهره ،اگر خدمت حتا

جـا وجـود    زيرا دو حـق ايـن   يا نداند،تعهد زن را بداند  شوهر در هنگام ازدواج،بين اين که 
اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد کـه خـوب، و اگـر جمـع     . حق خدمت و حق شوهر :ددار

چون اگـر   که خدمت است، مقدم است؛ ،تر ميان آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند، حق پيش
شوهر حق اعتـراض يـا    ،اين بر بنا .م هم شوند، ترجيح با حق سابق استحقوق شرعی مزاح

اما اگر پس از ازدواج تعهد خـدمت   شود، ناشزه محسوب نمی ،فسخ تعهد زن را ندارد و همسر
شـوهر، تعهـد خـدمت درسـت      ی باشـد، بـدون اذن و اجـازه    دهد و با حق شوهر منافات داشته

مثًال تعهد قرائت قرآن يا بافتن پيراهن بـا   ،اگر تعهد، با حق شوهر مطلقًا منافات ندارد. نيست
طباطبـايی  (» .اگر شوهر اذن ندهـد  حتا ؛صحيح است] و تعهد[ نخ کاموا يا پشم را بدهد، اجاره

خصـوص اهليـت    نيز در )ق۱۴۱۶طوسی ( طوسیشيخ  .)۱۳۰:ق۱۴۰۴ طباطبايی الحکيم ؛۶۷:ق۱۴۲۷يزدی 
بـا  «: فرموده اسـت  ،تواند نوعی فعاليت اقتصادی محسوب شود که می ،شا تصرف زن در اموال

ت هـر نـوع تصـرفی در آن    او مجاز اسـ  گردد و ش تحويل او میا بلوغ دختر و رشد او، اموال
در صورت داشتن شوهر نيـز تصـرف زن در امـوال    . باشد يا خير چه شوهر داشته معمول دارد؛

داشـت کـه تصـرف زن در امـوال خـود       بايد توجـه  .)۲۸۶ ص( ».نياز به اذن شوهر ندارد دخو
  .شود میهای اقتصادی نيز  شامل تصرف برای انجام فعاليت



  

 ۱۶از  ۱۱۶

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۱۶

توجـه   فقهای معاصر نيز در اين خصوص قابـل  ايی که طرح شد، نظره در کنار ديدگاه
خمينـی  موسـوی  ( ».شغل صحيح برای زن هـيچ مـانعی نـدارد   «بنا بر نظر امام خمينی،  .است
 ؛دوش مردهـا باشـند   هـم  ،های اجتماعی و سياسی ها هم بايد در فعاليت زن« و )۱۸۲ : ۶ج :۱۳۷۱

برخی ديگـر از   .)۲۶۴ : ۱۸ج : ۱۳۷۱خمينی موسوی ( ».ستا البته با حفظ آن چيزی که اسالم فرموده
کـه   ،انـد  به بررسی فروع اين مسـأله پرداختـه   ،فقهای معاصر نيز با پذيرش حق اشتغال زن

  .کرد مطرح خواهيم ،به تناسب موضوع ،های بعد های تفصيلی ايشان را در قسمت ديدگاه
توجـه اسـت؛    سنت نيز قابلات برخی از فقهای اهل رات فقهای شيعی، نظدر کنار نظر
توانند شهادت  اما در مواردی که نمی ،توانند قاضی شوند زنان می«، حنيفهابو مثًال طبق فتوای
يا بنـا   )۶۵ : ۱۹۶۶المـاوردی  (» .توانند قاضی باشند نمی ،يعنی در حدود و جنايات ،و گواهی دهند

؛ پـس  )۳۹:تـا  بـی  مـه ان قدابـ ( اسـت قضاوت زن در تمـامی احکـام روا   ، طبری جرير ابن بر نظر
شـود، مجـاز    مـی  که شهادت زن در مورد آن پذيرفتـه  یفقهای حنفی قضاوت زن را در اموال

تـرين مشـاغل جامعـه     که شغل قضـاوت از حسـاس  اين وجود با  و )۷۴۵ : ۱۹۸۹زحيلی (دانند  می
بـا قضـاوت زن موافقـت     ه طور مطلق يا با لحاظ شـرايط، ب ،، برخی فقهای اهل سنتاست
چـه ممکـن اسـت در بعضـی مـوارد و بـا توجـه بـه          اگراين فقها  اتنظرمجموعه  .اند هکرد
هـا   در بسـياری از جنبـه   پـذيرش نباشـد،   از نظر علمی قابل ،پذيری برخی مستندات فقهی خطا

خصوصـًا   ،ديدگاه حقيقی اسالم در خصوص لزوم توجه به رشد و تعـالی زن  ی کننده منعکس
بـروز اسـتعداد زنـان در     ی سـازی زمينـه   فـراهم . اسـت شـتغال  در ارتباط با محيط خارج يـا ا 

رشـد و تعـالی آنـان در ايـن      ی و ايجاد زمينـه ی اشتغال  به وسيلههای تخصصی خود  زمينه
ها، مسلمًا در رشد و تعالی زنـان در محـيط خـانواده و کمـک بـه رشـد و پيشـرفت         عرصه

، اشتغال زنـان  موارداز ر بسياری د افزون بر آن، امروز ؛داشت خواهد سزا هب یاعضای آن نقش
کـه ناچـار بـه    يـی   زنـان مطلقـه يـا بيـوه    بـا توجـه بـه وجـود      اسـت و  يک ضـرورت شـده  

اند و نيز وجـود مشـکالت و نيازهـای اقتصـادی،      يی برای تأمين معاش خانواده  حرفه برگزيدن
يک ضـرورت  د، کار کردن زن ساز  های خانواده ناتوان می که مردان را از برآوردن کامل نياز

  .رود به شمار می
کـاری   کرد در خانه نشستن و عدم هم ما روی ی اوضاع و شرايط کنونی جامعههرچند 

بايد توجه داشت حق اشتغال برای زن هـيچ   ،پذيرد های اجتماعی را برای زن نمی در فعاليت
چيـزی   چه در اين ميان از هر آن شود؛ زيرا حد و مرز پذيرفته بیبه طور مطلق و گاه نبايد 

باشد کـه  يی  شغل زن نبايد به گونه. ای آن استتأمين مصالح خانواده و اعض ،تر است مهم
تـر فـدا    مهم یدر روند اشتغال و کسب منافع مادی و معنوی از اين مسير، منافع و مصالح

بايد حد و حـدودی  بر اختيار مرد در منع همسر خويش از اشتغال نيز  ،از سوی ديگر شود؛



  

 ۱۶از  ۱۱۷

۱۱۷ �� شوهر در منع اشتغال همسراستيسوءاستفاده از حق ر  

توانـد موجـب صـدمات روحـی يـا       اختيار مطلق مرد در اين زمينه مـی زيرا  ،اشدب وجود داشته
بـه سـختی    باشـد  روحی يا حيثيتی قـرار گرفتـه   ی هزنی که مورد صدم .شودحيثيتی در زن 

تواند روح شخصيت و اعتماد را در فرزندان بـارور و شـکوفا سـازد و عناصـری مطلـوب       می
  .برای رشد و تعالی اجتماع تحويل دهد

رسد ديدگاه کنوانسيون رفع تبعيض از زنان و ساير  به نظر می ،شد چه گفته توجه به آن با
با عـدم پـذيرش هـر    و اند حقوق مساوی زنان با مردان جهت اشتغال  خواهانهايی که  اعالميه

انتخـاب   ی در زمينـه را  قيـد و شـرط آنـان    آزادی کامل و بی ،برای اشتغال زناننوع محدوديت 
آسـايش و   ی کننـده  تضـمين تنها  حصر، نه حد و آزادی بی اند؛ زيراانتقاد  ، قابلندکن طلب میشغل 

وضـع   ايـن اهـداف اسـت و   در بسـياری مـوارد نـاقض     ،بود آنان نخواهد ی تعالی زنان و خانواده
  .دهد نشان می اين مدعا را نيزهای غربی  خانواده سامان زندگی اجتماعی در هناب

، بـا  چهل و سوماصل سوم و بند دوم اصل  دوازدهمند ، در ب)۱۳۸۲(» قانون اساسی«
بـه حـق   ، »همه از حق اشتغال، به عنوان يـک حـق انسـانی برخـوردار انـد     « بيان اين که

بـين زنـان و مـردان تفـاوتی قائـل      در اين مورد  کرده واشتغال برای زنان و مردان اشاره 
 شـش  ی و مـاده  »قـانون اساسـی  « بيسـت و هشـتم  موجب اصل ه طور ب همين است؛ نشده
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخـالف اسـالم و   «، )۱۳۸۴(» قانون کار«

در آزادی انتخاب شغل تفاوتی بنا بر اين،  ؛».مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند
و محـدوديت موجـود، کـه عبـارت اسـت از عـدم مغـايرت شـغل و         ميان مرد و زن نيست 

هم زنان و هم مردان را در بر ، اسالم، مصالح عمومی، و حقوق ديگران ی انتخابی با حرفه
ه ب ،ها منظور از عدم مغايرت با مصالح عمومی و حقوق ديگران در روابط بين زوج. گيرد می

ی  مـاده  اسـت و  هـا  عدم مغايرت با مصالح خانوادگی و شئونات هر يک از زوج ،طور عمده
ييـد  توانـد، بـا تأ   شوهر مـی « شدهمقرر ، که در آن ۱۳۵۳ی  »قانون حمايت خانواده« هجدهم
زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيـات خـود يـا     ،دادگاه

   .، در همين راستا است)۱۳۷۹کاتوزيان (» .زن باشد منع نمايد
در صورتی کـه   ،چنين حقی، ۱۳۵۳ ی»قانون حمايت خانواده« هجده ی موجب مادهه ب

؛ در حـالی  )۱۳۷۹کاتوزيـان  ( است شده به زوجه نيز دادهتاللی در معيشت خانواده ايجاد نشود، اخ
نها به حق منـع شـوهر از اشـتغال زوجـه بـه حرفـه يـا        ، ت»قانون مدنی« ۱۱۱۷ ی مادهکه 

صنعتی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات زوج يا زوجه باشد اشاره کرده و حـق زوجـه   
شايسـته   ؛ بـر ايـن اسـاس،   )۱۳۷۹کاتوزيـان  ( است لحاظ نکردهدر اين زمينه  رايا تأييد دادگاه 

واحد گـرد   يی شوهر را در ماده گذار مواد و مقررات مربوط به منع اشتغال زن و است قانون
 ۱۱۱۷ ی را بـه مـاده   »قـانون حمايـت خـانواده   « هجـده  ی هم آورد و حکم مربوط به مـاده 
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طـور کـه اشـتغال زوجـه بـه       زيرا همـان ؛ )۱۹۲ : ۱۳۸۴ رانکا هم صفايی و(فزايد ابي »قانون مدنی«
گـاه   ،تواند به مصالح خانوده يا شئونات هر يک از زوجين لطمه وارد کند يی خاص می حرفه

زنـی کـه در    ، مـثالً کند؛ بدين ترتيـب پيدا را  ويژگیتواند اين  میزوج نيز  ی شغل و حرفه
 ،نـد ا ونات اجتمـاعی نسـبتًا بـااليی برخـوردار    رشد پيدا کرده که اعضای آن از شئ يی خانواده

همسـر خـويش را از اشـتغال بـه      ،چه اختاللی در معيشت خانواده ايجاد نشـود  تواند چنان می
  .کندفروشی منع  گردی و دست دوره

مرد اگر بخواهد از شغل  است؛ لحاظ شدهدر هر صورت نيز تأييد دادگاه ، منع اشتغالدر 
 ؛کـار باشـند   توانند خودشان قاضـی ايـن   هيچ يک نمی، بخواهد چنينزن جلوگيری کند يا زن 

کنـد   مشـخص مـی  اين دادگاه اسـت کـه در نهايـت     ، آزادی اشتغال هر فرد است وزيرا اصل
جعفـری  ( خيـر يـا   اسـت شغل زن يا مرد منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات هر يک از زوجين 

وج را منافی مصالح خانواده تشخيص دهد و چه دادگاه شغل زوجه يا ز چنان. )۱۸۸ : ۱۳۵۸لنگرودی 
و شخص ملـزم بـه رهـا کـردن شـغل خـويش اسـت        ، کنداو را از اشتغال به آن شغل منع 

البته در مورد زوج بايد توجـه   بايد به کار او خاتمه دهد؛کارفرما  ،باشد کارفرمادارای چه  چنان
در صورتی که هـر يـک    .دکنناختاللی در معيشت خانواده ايجاد  ،داشت که منع او از اشتغال
طـرف ديگـر    نکنـد، رهـا   اسـت  آن منع شده موجب حکم دادگاه ازه از زوجين، شغلی را که ب

اين شـغل يـا    ی اگر از ناحيهکند و درخواست از دادگاه را تواند الزام او به ترک آن شغل  می
آل بـردن  و زيـر سـو  حيثيـت و اعتبـار    لطمه به( باشد شده اوضرری متوجه نيز عدم ترک آن 

در چنـين  . دکنـ مطالبـه  خـود را   جبـران خسـارات   ،دعوای مسئوليت مدنی ی اقامه با، )شئونات
زيان را به جبـران آن   ی کننده آن، واردميزان و ارزيابی دادگاه نيز پس از احراز ضرر شرايطی، 

 هـای  تواند از طريق پرداخـت پـول يـا بـه شـکل      جبران اين خسارت می. کند خسارت ملزم می
  .با توجه به اوضاع و احوال قضيه صورت گيردو سب ديگر منا

کـه بـه مـرد    ، »قانون مدنی« ۱۱۱۷ ی منظور از نص مادهشد،  چه گفته با توجه به آن
که منافی مصالح خانوادگی يـا حيثيـات خـود يـا زن      يی زن خود را از حرفه است اجازه داده

رد در راسـتای منـافع و مصـالح    اعمـال حـق رياسـت مـ     ، تنها)۱۳۷۹کاتوزيان ( باشد منع کند
 » قانون حمايت خانواده« افزون بر آن که به موجب ؛و نه فراتر استخانواده و اعضای آن 

بر  و بنا استنيازمند تأييد دادگاه  ،شوهر ی به وسيله) منع زوجه از اشتغال(اعمال اين حق 
ق منع زوجه از به او ح ،در خالف مصالح خانواده بودن اشتغال زوجه تشخيص فردی شوهر

در صورت تأييد دادگـاه و حفـظ مصـالح خـانواده، شـوهر      . )۱۳۷۹کاتوزيان ( شود نمی دادهاشتغال 
  .تواند از تغيير شغل زن و تعويض شيفت کاری يا محل کار او ممانعت به عمل آورد می
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  نظر فقهای معاصر در خصوص اشتغال زوجه
ئات فقهی برخی از فقهـای معاصـر در   در اين قسمت قصد داريم به بررسی نظرات و استفتا

  .خصوص اشتغال زوجه بپردازيم
اگر زوجه پيش از ازدواج شاغل باشـد و  «در پاسخ به اين پرسش که  اهللا بهجت تآي

آيا در صورت منافات داشتن اشتغال زن بـا حقـوق زوج، زوج    ،مرد از اين مسأله آگاه باشد
تواند از شغل زن جلـوگيری   مرد می«: اند تهان داشبي »تواند از اشتغال وی جلوگيری کند؟ می
ن مـورد  در ايـ نيـز   اهللا جواد تبريـزی  تآي .»باشد عليه نشده اگر شرط ضمن عقد يا مبنيًا ،کند

شرعی برای شخص يا شرکتی جهت  ی چه زن قبل از ازدواج به معامله چنان«: اند پاسخ داده
 .»انـد از کـار زن جلـوگيری کنـد    تو مرد نمـی  ،مذکور ی عمل مباح اجير شده، در مدت اجاره

ولو بـا   ،چه ازدواج زن مشروط به استمرار اشتغال باشد چنان« :اند هم فرموده یي اهللا خامنه تآي
 ،نـد در چنـين صـورتی   ا هم معتقد سيستانیاهللا  تآي .»ردزوج حق منع ندا ،شرط ضمن عقد

اگـر زوجـه   «: اند پاسخ داده اهللا فاضل لنکرانی آيت. تواند از اشتغال زن جلوگيری کند مرد نمی
اسـت و زوج بـا اطـالع از ايـن موضـوع       کارمند رسمی يا تعهد خدمت به مدت معينی بوده

 نيز معتقد اهللا مکارم شيرازی تآي» .کار زن را ندارد ی حق ممانعت از ادامه ،است اقدام نموده
اه بـوده و در  باشـد و زوج هـم آگـ    قبل از ازدواج اشتغال داشـته  ،در صورتی که زوجه«: ندا

آرای  ی گنجينــه(» .توانــد آن را ادامــه دهــد مــی ،هنگــام عقــد تــرک اشــتغال را شــرط نکــرده

  .)۹۰۷۷ لآسو:۱۳۷۹ قضايیفقهی
آنان اعتقاد دارند در صورتی که زن قبـل از   ی آيد که همه از نظرات اين فقها بر می

حق منع زوجه را از  ،باشد کردهبا او ازدواج  لهمسأين ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به ا
گويا اين فقيهـان نيـز   . باشد که اشتغال با حقوق زوج منافات داشته اينمگر  ؛آن شغل ندارد

کـه از   انـد قائل بر تقدم حقـی  ) حکيمسيد و  يزدیسيد ( به پيروی از فقهای متقدم خود
کـه  جـا   تـوان گفـت از آن   در واقع مـی  است؛ قبل وجود داشته و سابق بر حق شوهر بوده

له بـا او ازدواج  أبوده و با علـم بـه ايـن مسـ     آگاهاز اشتغال زوجه  ،شوهر در هنگام ازدواج
ولـی   ،بينی بوده پيش منافات داشتن اشتغال زوجه با حقوق وی برای او امری قابل ،است کرده
طبق  ،با رضايت به چنين ازدواجی و بدين ترتيب، حال رضايت به اشتغال زوجه داده با اين
ئوليت ايـن اقـدام از عوامـل رافـع مسـ     از آن جـا کـه    .اسـت  کردهاقدام ه ضرر خود قاعده ب

منافات اشتغال او با حقوق زوج اقدام به ترک شـغل   رغم بهچه زوجه  چنان شود، محسوب می
داشت و عدم ترک شـغل در چنـين وضـعيتی از     مسئوليتی در مقابل زوج نخواهد نکند،خود 

  .شود مصاديق نشوز محسوب نمی



  

 ۱۶از  ۱۲۰

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۲۰

بـا اذن زوج،   ،اگر زوجه پس از ازدواج«که  با اين مضمونديگر  یلپاسخ به سوآدر 
آيـا مـرد بـه     ،اقدام به انعقاد قرارداد اشتغال نمايد، پس از مدتی، مرد از اذن خـود برگـردد  

 بهجـت اهللا  تآيـ  ،»تواند از اشـتغال زوجـه ممانعـت بـه عمـل آورد؟      استناد رجوع از اذن می
جـه بدهـد و بعـد از مـدتی     مدتی اذن کار کردن به زو] برای[ ر داردزوج اختيا«: اند فرموده

اگـر در  «: اند فرموده جواد تبريزیاهللا  تآي ».مگر در ضمن عقد الزمی شرط شود مانع باشد؛
باشـد يـا بـا اذن     زمان عقد، زن با شوهر شرط کند که بعد از ازدواج اشتغال به کار داشـته 

در  ،ی شخصی يا شرکتی جهت عمل مباح اجير نمايدخود را برا ،شرعی ی شوهر به معامله
تواند از کار او جلوگيری کنـد و برگشـت از اذن بعـد از انجـام      مدت آن قرارداد شوهر نمی

رجوع شوهر از اذن را در فرض مذکور جـايز   یي خامنهاهللا  تآي ».شرعی اثری ندارد ی معامله
از اذن در چنـين مـوردی مبنـای شـرعی     رجـوع  «ند ا معتقد سيستانیاهللا  تولی آي ،اند دانسته
و زوجه بر سـر کـار    در صورتی که زوج اذن داد«: اند گفته صافی گلپايگانیاهللا  تآي ».ندارد

فاضـل  اهللا  آيـت » .توانـد از اذن خـود برگـردد    رفته و فعًال اختياری در ترک ندارد، زوج نمـی 
تغال بـرای مـدت معينـی    اشـ  شـوهر قـرارداد   ی اگـر زن بـا اجـازه   «: انـد  هم فرموده لنکرانی
لـی  زوج در آن مدت حـق ممانعـت نـدارد، و    ،است يعنی برای آن مدت اجير شده است، بسته

ی آرای  گنجينـه (» .اشتغال تمام شود، انعقاد دوباره منـوط بـه اذن زوج اسـت    داداگر زمان قرار

  .)۹۰۷۸ لآسو:۱۳۷۹ قضايیفقهی
تـوان در دو دسـته    مـی  ،لسـوآ را به اين پاسخ فقها  ،شود طور که مالحظه می همان

ند رجوع شوهر از اذن خود در خصـوص اشـتغال زوجـه منـع     ا برخی از آنان معتقد گنجاند؛
ند در فرض مـذکور  ا ديگر معتقد يی اما عده کند،تواند از اذن خود رجوع  شرعی ندارد و می

رعی اثری ش ی و برگشت از اذن بعد از انجام معامله کندتواند از اذن خود رجوع  شوهر نمی
را بـه زوجـه داده   انعقاد قرارداد اشتغال  ی شوهر با اذن خود، اجازه ،در اين فرض نيز. ندارد
  .حقی مقدم بر حق زوج وجود ندارد است؛ پس اشتغال زوجه پس از ازدواج صورت گرفته و

کـه   اول آن ؛رسد در چنين وضعيتی بايد بين دو حالت تفکيک قائل شـد  به نظر می
دال بر تشخيص عدم  ،چند در ابتدا با اذن شوهر صورت گرفته و اين اذن هر ،اشتغال زوجه

اما در ادامه و پـس از مـدتی بـه جهـاتی بـا منـافع        ،مغايرت شغل با مصالح خانواده است
تواند به استناد حق رياست خود و با  در چنين فرضی مرد می .است خانواده منافات پيدا کرده

از اذنـی کـه نسـبت بـه اشـتغال       ،زوجه با مصالح خانواده توجه به منافات پيدا کردن شغل
رجوع از اذن در چنـين وضـعيتی ناشـی از حـق رياسـت او بـر       . دکن، رجوع است زوجه داده

کـه بـه    يـی  که زن با توجه به حرفه رغم آن بهو  استخانواده و در حدود مصالح خانواده 
 از ايـن تعهـدها  يت مصالح خـانواده  رعا ،باشد آن اشتغال دارد ممکن است تعهداتی را پذيرفته
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 ،طور که قبًال اشاره شد البته همان کند؛ ش را توجيه میا تر است و رجوع شوهر از اذن مهم
در ايـن فـرض   . دادگاه نيز برسد منافات داشتن اشتغال زوجه با مصالح خانواده بايد به تأييد

وص مبانی مصلحت خانواده رجوع شوهر از اذن خود و تأييد دادگاه در خص رغم بهاگر زوجه 
تواند الزام زوجه به تـرک شـغل    شوهر می ورزد،امتناع  ترک شغل خود بودن شغل زوجه، از

ه بـ  های احتمالی ناشـی از امتنـاع زوجـه از تـرک شـغل خـود را       و نيز جبران خسارتخود 
  .دکن، از دادگاه مطالبه )۱۳۷۹کاتوزيان (» قانون مسئوليت مدنی«موجب 

اسـت و اشـتغال او    ت کـه زوجـه قـرارداد اشـتغال را منعقـد کـرده      اس فرض ديگر آن
توانـد بـه اسـتناد حـق      در اين صورت شـوهر نمـی   ؛کند به مصالح خانواده وارد نمی يی لطمه

زيرا اعمـال رياسـت زوج در حـدود مصـالح خـانواده       کند؛او را از اشتغال منع ود، رياست خ
رجوع شـوهر از اذن، اثـری   بر  فرض، اشتغال زوجه در اين است و در صورت عدم منافات

بـر   در اين فرض،. داشت ش را نخواهدا و شوهر حق الزام زوجه به ترک شغلنيست مترتب 
بـه صـرف    ؛ پـس است سپردهرا موجب آن تعهداتی ه اذن شوهر، آثاری مترتب شده و زن ب

اگـر زوجـه تعهـدی هـم      شـود و حتـا   نمـی از قيد ايـن تعهـدات رهـا     ،رجوع شوهر از اذن
، شـوهر در ايـن فـرض   در صورتی که . حق منع از اشتغال نداردشوهر باز هم  ،باشد سپردهن

متوجـه   ،خواه مـادی يـا معنـوی    ،و از اين اقدام او ضرری کندزن را ملزم به ترک شغل 
صـدمات   اواز حقوق و مزايای شغل خود محروم شود يا در خانـه مانـدن    مثًال(زوجه شود 

ايـن  در برابر زوجه مسئول خساراتی اسـت کـه بـا    شوهر  ،)ندايجاد کروحی و روانی در او 
قـانون  « ی سـه  ی طور که مـاده  همان ،جبران اين خسارات. است اقدام خود به او وارد آورده

 شـد  تعيـين خواهـد  » با توجه بـه اوضـاع و احـوال قضـيه    « ،است مقرر داشته» مسئوليت مدنی
برای جبران صدمات مادی و روحی ناشـی از   تواند به عنوان مثال دادگاه می ؛)۱۳۷۹کاتوزيان (

چـه زن   معـادل آن  کنـد شوهر را ملـزم   جه از اشتغال و درآمد ناشی از آن،محروم شدن زو
ران خسـارت بـه   به عنـوان جبـ   ،)حقوق و مزايا(دست آورد ه توانست در صورت اشتغال ب می

اعـالم   درشـوهر   الـزام  .شـود به موافقت بـا اشـتغال زن   شوهر مجبور  زوجه بپردازد يا حتا
شده از عدم اشتغال و در خانـه   تواند خسارات روحی وارد زوجه می ی دوبارهموافقت با اشتغال 

اين نکته نيز مناسب  يادآوری. کندرا جبران  ،موقعيت اجتماعی زن پايين آمدنماندن، نظير 
نـزل  ، اشتغال زوجـه در داخـل م  )سيستانی و صافی گلپايگانی(است که برخی فقهای معاصر 

بـه   احتيـاج ند اگر شغل زوجه در خانه باشد و ا معتقدجايز دانسته،  ،بدون اذن زوج را، حتا
آرای  ی گنجينـه (داشت  شوهر حق ممانعت نسبت به شغل وی را نخواهد ،خروج از منزل نباشد

  .)۹۰۷۹ لآسو:۱۳۷۹ قضايیفقهی
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توانـد در   ه مـی زوجـ  شده، يادآوری اين نکته نيز مناسب است کـه  در کنار مطالب گفته
. شرط اشتغال يـا حفـظ شـغل فعلـی خـود را بگنجانـد       ،ضمن عقد نکاح يا عقد الزم ديگر

بـه  با الزام طرفين عقد نکاح  و کند کسب لزوم می) الزم عقد(از عقد اصلی ، چنين شرطی
نيز در خصوص » قانون مدنی« ۱۱۱۹ ی ماده. دکننتوانند از اين شرط تخلف  نمیرعايت آن، 
توانند هر شرطی که مخالف با مقتضـای   طرفين عقد ازدواج می« دارد ی مقرر میچنين شروط

 که شرط شـود  در ضمن عقد ازدواج يا عقد الزم ديگر بنمايند؛ مثل اين ،عقد مزبور نباشد
ديگـر   هـا بـا يـک    يا سوء رفتاری نمايد کـه زنـدگی آن   ]…[ هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد

يل در توکيل باشد که پـس از اثبـات تحقـق شـرط در     تحمل شود، زن وکيل و وک قابل غير
  .)۱۳۷۹کاتوزيان ( ».محکمه و صدور حکم نهايی، خود را مطلقه سازد

زوج بـه   ،باشد اشتغال زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط شدهاگر  شد، چه گفته بنا بر آن
ر ادامـه  تا مدتی که قـرارداد کـا   کم دستتواند مانع از اشتغال زوجه شود و  هيچ عنوان نمی

زيرا زن با وجـود چنـين شـرطی بـه      کند؛تواند زن را ملزم به ترک شغل خويش  دارد نمی
شـد، زن   است و شايد اگر چنين شرطی مورد پذيرش زوج واقـع نمـی   عقد نکاح رضايت داده

 اسـت  قيد رضايت زوجه بـوده  ،در چنين حالتی، اين شرط. داد نيز به عقد ازدواج رضايت نمی
شوهر با پـذيرش ايـن شـرط     داشت؛ افزون بر آن که ی هم وجود نخواهدو بدون آن رضايت

بينی بوده که ممکـن   پيش قابل او برای اين وجود کهاست و با  به اشتغال زوجه رضايت داده
بـه  اقـدام  شرط اشتغال زوجه را پذيرفته و  ،است اشتغال زوجه با حقوق او منافات پيدا کند

با ادعـای منافـات داشـتن اشـتغال زوجـه بـا        هر حتا، شودر اين فرض. است کردهضرر خود 
تواند زن را از شغل خود بازدارد يـا آزادی او   نمیاستناد به حق رياست مرد،  يا حقوق خود

چـه   با چنين شرايطی، چنـان  .کنداست محدود  را در تعيين شغلی که در ضمن نکاح پذيرفته
، با از دست دادن شغل خود ل فشارمانع از اشتغال زوجه شود و زوجه در اثر اين اعمامرد 

، »قـانون مسـئوليت مـدنی   « ی سـه  ی موجـب مـاده  ه مجبور به ماندن در خانه شود، شوهر ب
 گرفـت  زن تعلـق مـی  اين شغل بـه   ی واسطهه مسئول پرداخت حقوق و مزايايی است که ب

توجه با  ،اين قانون ی سهموجب ماده ه بروش و کيفيت جبران خسارت نيز  .)۱۳۷۹کاتوزيان (
در اثر اقدام شـوهر،  شود؛ مثًال اگر  دادگاه تعيين میی  به وسيله و به اوضاع و احوال قضيه

ملـزم   اومناسـب جبـران خسـارت     روش، باشـد  ش محروم شـده ا مزايای شغلو زن از حقوق 
از امکـان   چه در اثـر ايـن اقـدام    چنان يا ،استدن شوهر به پرداخت اين حقوق و مزايا کر
ی  ی سـه  مـاده (با توجه به اوضاع و احوال در شغل خود محروم شود زوج  و پيشرفت اارتق
اثـر   بـی  ،ت مبلغی پولخبه شکل پردا تخسار اينملزم به جبران ، )»قانون مسئوليت مدنی«

اگـر  حتـا   .اسـت  ديگـر  های مناسـب  ، و روشدر دادگاه االزام به طرح دعو وی،اقدام  شدن
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صدمات روحی و معنوی به او شـود و   شدن واردموجب  ننشين شدن ز ترک شغل و خانه
  .شد شوهر ضامن اين خسارات نيز خواهد ،به اعتبار و موقعيت اجتماعی او لطمه وارد سازد

خـواه شـرط   (شده به زوجـه در اثـر منـع او از اشـتغال      اعتقاد به جبران خسارات وارد
در عين  شبيری زنجانیهللا ا تآي. شود می  فقها نيز ديده یدر بين آرا ،)خيرباشد يا  اشتغال شده

 ،در صورت عدم کسب اجازه از سوی زوجه نسبت به اشتغال است که به مرد اجازه داده آن
، جبـران  ]باشـد  در صورتی که آن کار نياز به اذن زوج داشـته [ کار همسر شود ی مانع ادامه
 اسـت  نستهشود واجب دا به زوجه وارد می موجه زوجه از اشتغالنادر اثر منع که را خسارتی 

ند در صورتی کـه زن در اثـر ممانعـت    ا نيز معتقد مکارم شيرازیاهللا  تآي .)۳۱ : ۱۳۸۵ نيا هدايت(
ه خسارتی که از اين جهت ممکن است به او برسد بايـد بـ   ،از کار خود استعفا دهد ،شوهر
است در فرضی که اشتغال زوجه يـا حفـظ شـغل     گفتنی .)همان(شوهر جبران شود  ی وسيله
هر گونـه تخلـف از ايـن     ،باشد و در ضمن عقد نکاح يا عقد الزم ديگری شرط شدهفعلی ا

ه بـ  شـود و  به معنای تخلف از شروط قراردادی محسوب مـی  ،شرط و منع زوجه از اشتغال
ضمانت اجرای تخلف از شروط قراردادی، ايجـاد حـق فسـخ     ،موجب قواعد عمومی قراردادها

در فرضی  ،اين بر بنا است؛ شرط متضرر شده فایاست که از عدم ايعقد الزم برای فردی 
 امـا از آن  کند،او بايد بتواند عقد نکاح را فسخ  ،است که از شرط اشتغال زوجه تخلف شده

تثبيت خانواده و محدود کردن موارد انحالل آن است، گذار  نظر قانون ،جا که در عقد ازدواج
 انآنـ  ی از شرط اشتغال از جملـه  که تخلفاست  ی شدهموجبات فسخ نکاح محدود به موارد

در کنـار درج  کند؛ مگر اين که ، عقد ازدواج را فسخ آنتواند به استناد  زوجه نمی و نيست
شرط اشتغال در ضمن عقد نکاح، ضمانت اجرای تخلف از اين شرط را وکالـت خـويش در   

  .استناد کند یقرارداد تيبه مسئول اي طالق قرار دهد
ممکن است در اثر رها کردن شغل زوجـه بـه    ،شد گفتهباال بر مواردی که در  افزون
جا که در ايـن پـژوهش    اما از آن ،فرمای زوجه وارد شود خساراتی نيز به کار ،دستور شوهر

اسـت و جبـران    شـده  از حق رياست شوهر در خصوص اشتغال زوجـه پرداختـه   سوءاستفادهبه 
بحـث در ايـن زمينـه خـودداری      از ،گنجـد  ه بر کارفرما در ايـن حـوزه نمـی   شدخسارت وارد

  .کنيم می

  گيری نتيجه
اما است، مرد با گيری نسبت به اشتغال زوجه  آن تصميم دنبالو به حق رياست در خانواده 

از اين محدوده مرد با تجاوز چه  چنان است و اين حق محدود به رعايت مصالح خانواده شده
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بـود تـا    ستی برای او مفروض نخواهدديگر ريا ،اشتغال زن مخالفت به عمل آورد باجهت  بی
خـارج از   ،اعمـال حـق رياسـت    ،در واقـع  شـود؛  به استناد آن بتواند مانع از اشـتغال زوجـه  

  .استيا تجاوز از حق  سوءاستفادهمصالح و منافع خانوادگی، مصداق ی  محدوده
 یفقهـا  اسـت و  شـده  در اسالم حق اشتغال زن و استقالل مالی او به رسميت شـناخته 

از نظـرات برخـی   . انـد  رفتـه يپذ یطياز خانه را با شـرا  رونيکار کردن زن در ب یعيم شمتقد
انـد و   آيد که آنان حق اشتغال زن را به رسميت شـناخته  می گونه بر فقهای معاصر نيز اين

جـا کـه    از آن ، امـا انـد  جهت زن از اشتغال قائل نشـده  برای شوهر حقی نسبت به منع بی
چه در اثر اشـتغال   تر است، چنان مهم ،اشتغال زوجه ز هر امری، حتاا ،يت مصالح خانوادهرعا

تواند به استناد حق رياسـت   زن يا شوهر مصالح خانواده در خطر قرار گيرد، طرف مقابل می
ی  تشخيص منافات داشتن شغل با مصالح خـانواده بـه عهـده   . شودخود مانع از اشتغال وی 

از  او وزن يا مرد را منـافی مصـالح خـانواده بدانـد     اشتغال  ،چه دادگاه چنان دادگاه است و
 ی بـه وسـيله  الزام او بـه تـرک شـغل    خواستار تواند  د، طرف ديگر میترک شغل سر باز زن

خسارتی متوجه طرف مقابل يا هر يک از اعضای  ،هرگاه در اثر استمرار اشتغال .شوددادگاه 
خواسـتار جبـران خسـارت     ،ئوليت مـدنی تواند به استناد قواعـد مسـ   ديده می د، زيانشوخانواده 

  .باشدزيان  ی کننده واردی  واردشده به وسيله
باشد، شوهر  چه اشتغال زوجه در ضمن عقد ازدواج يا عقد الزم ديگری شرط شده چنان

توانـد مـانع    نمـی کم تا زمانی که قرار داد کار زوجـه ادامـه دارد،    و يا دستبه هيچ عنوان 
البته  است و بدون آن رضايتی وجود ندارد؛ قيد رضايت زن بوده اين شرطزيرا اشتغال شود؛ 

 ،چه اشتغال زوجه، زنـدگی خـانوادگی را در معـرض خطـر قـرار دهـد       در اين مورد نيز چنان
  .داشت شوهر به حکم دادگاه حق منع زوجه را خواهد

و شـغل   ادهدبه اشتغال زوجه رضايت که  ،اگر شوهر در اين فرض يا در ساير موارد
و زوجـه نيـز در اثـر     شود، مانع از اشتغال زوجه است جه منافاتی با مصالح خانواده نداشتهزو

در خانه ماندن او موجب ورود ضرر مـادی   شده،  اين اعمال فشار، ناچار به رها کردن شغل
ملـزم بـه    ،موجب قواعد مسئوليت مـدنی ه ب) زيان ی کننده وارد(د، شوهر شويا معنوی به او 
ممکـن   ، کـه ايـن خسـارت  با توجه به دادگاه نيز . شد ه به زن خواهدشدواردجبران خسارات 

به زن تعلـق   اشتغال ی واسطهه است به شکل محروم شدن از حقوق و مزايايی باشد که ب
شـغل  صدمات روحی يا کسر حيثيت اجتماعی باشد که در اثر ترک به صورت يا  ،گرفته می

موجـب  ه بـ  شـود،  مـی آن شـغل بـه زن وارد    و پيشرفت در يا محروم شدن از امکان ارتقا
  .کند آن را تعيين میمناسب جبران  روش، »ت مدنیيقانون مسئول« ی سه ی ماده
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  .یو فرهنگ یانتشارات علم
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  ییو اجتماعو اجتماع  ییفردفرد  ییهاها  ییژگژگييوو  ررييتأثتأث
  ییکرمانکرمان  زنانزنان  ییاجتماعاجتماع  مشارکتمشارکت  بربر

  
  پناه زداني اليدکتر ل

 باهنر کرمان ديدانشگاه شه ،یعلوم اجتماع ی  دانشکده ارياستاد
  انيفاطمه صمد
  یشناس کارشناس ارشد جامعه

  

  
دی و اجتمـاعی را بـر   هـای فـر   نوشتار حاضر بر آن است تا بر اساس پژوهشی پيمايشی، اثر ويژگـی 

  .مورد بررسی قرار دهد ،به عنوان يکی از عوامل اصلی مؤثر بر توسعه ،ميزان مشارکت اجتماعی زنان
ان يـ م از ، کـه اند ساکن در شهر کرمان تشکيل دادهساله و باالتر ۱۶زنان پژوهش را ی آماری  جامعه
 ،ابـزار پـژوهش  . اسـت  خـاب شـده  گيـری تصـادفی انت   نفر به روش نمونـه  ۳۰۰به حجم ی ي نمونهها  آن

 .اسـت  هرسمی مـورد بررسـی قـرار گرفتـ     غير رسمی و عدُبمشارکت اجتماعی در دو  نامه است و پرسش
بـرای تجزيـه    شد،مطرح  پارسونز کنش اجتماعی ی نظريه استفاده از باهايی که  هيپس از آزمون فرض

  .شداستفاده  اریهای معناد آزمون توصيفی و های آمار روشاز ، ها داده تحليل و
هـا   تر از مشارکت آن بيش ،رسمی عد غيرکه ميزان مشارکت اجتماعی زنان در ُب دهد مینشان  ها بررسی
گرايـی،   يـی، اميـد بـه آينـده، خـرد     اگر گرايـی، فعـال   هايی مثل عام چنين ويژگی هم است؛ عد رسمیدر ُب

معنادار با ميزان  مستقيم و یي رابطه ،مشارکت اعضای خانواده و ،های مشارکت تحصيالت، ارزيابی فايده
  .دزنان دار مشارکت اجتماعی

  

  
  ؛یفرد یها یژگيو ؛یاجتماع یها یژگيو ؛یررسميمشارکت غ ؛یزنان؛ مشارکت رسم یمشارکت اجتماع

واژگان کليدی 

چکيده 
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تکامـل او   همـراه بـا   زندگی انسان پيونـد داشـته و  باز با  از ديری است که ي دهيپدمشارکت 
شـده از   هـای وارد  زمـانی کـه برنامـه    عنیي ،۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های  در دههاست؛ اما  تحول يافته

ن يـ به اتوجه گيری از مشارکت مردمی شکست خورد،  ل عدم بهرهيغرب برای توسعه، به دل
 تـر شـد و از آن پـس    شيبـ  مل توسعه، کی از عوايبه عنوان  ،بر نقش آن ديده و تأکيپد

صـورت   ،بـه عنـوان نيـاز اصـلی بشـر      ،کرد مشارکت مردمـی  بر روی ،توسعه بردهای بنای راه
  .)۱۲۰–۱۱۹ : ۱۳۸۳و نيازی  وحيدا( گرفت

اعـم از  (هـا   گروه اقشار و ی پايدار است، مشارکت همه ی توسعه ی مشارکتی که الزمه
از پيکر  به عنوان نيمی ،که نقش زناننيست و در اين ميان ترديدی  است) زنان و مردان
رغم آن کـه   ؛ اما بهدارد بسيار عظيم و نيرومند ینقش ،)مينحتا بيش از  و گاه(يک جامعه 
کـه از   کنـد  مـی  برای جامعه فراهمرا اين امکان در مسائل اجتماعی،  ی زنان شرکت آزادانه
نشـان   شـده  هـای انجـام   هشپـژو نتـايج   ،خود به صورت بالفعل استفاده کند ی نيروهای بالقوه

 ی هيـ بـر پا  .تـر از مـردان اسـت    های مختلف کـم  که ميزان مشارکت زنان در عرصه دهد می
تر از مردان تمايـل بـه مشـارکت     زنان کماست،  انجام شده ۱۹۶۰ ی ی که در دههيها پژوهش
 کشورهای مـورد  ی اين نکته را در مورد همه زيپيمايشی بين کشورها ن یها پژوهشدارند و 

 .)۱۶۰ : ۱۳۷۹ ١تـون  و هانتينـگ نر وْي(کند  بررسی و همه حاالت مشارکت معمول و مرسوم تأييد می
 در(پايين بودن ميـزان مشـارکت زنـان    نيز، با تأييد  )۱۳۸۱( مالیکو  طلب شادیپژوهش در 

هـای   ريمتغ ،جويی موفق مشارکت در موردهنگام بحث که  است مشخص شده، )تهران ايران و
  :آيد جنسيت به عنوان متغيری مؤثر به حساب می ها، ابط برآمده از آنو رو ،مؤثر

  جويی موفق مشارکتی مستعد نهاد حقوقی جامعه+ جنس + تمايل فردی 

 ،هادينـه کـردن مشـارکت مردمـی    برقـرار کـردن و ن   گونـه  با توجه به مباحث باال، چـه 
تـوان   میکه   شود، ی مهم مطرح میي به عنوان مسأله ،جامعهمشارکت زنان در امور  مخصوصًا

و رفع اين موانـع، بسـترها    ،شناخت موانع مشارکت ،با شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت زنان
  .د آوردين امر پدياالزم را برای  ی ها زمينه و

  مبانی نظری پژوهش
ولـی در   برخوردار نيست، چندانی  ی مشارکت اجتماعی زنان از سابقه ی تعمق و بررسی درباره

بـه پـنج   هـا را   نآتوان  می است، که مطالعاتی در اين زمينه صورت گرفته ،همين مدت کوتاه
 ،هـا  يـی آ سمينارها و گـردهم  ،نشريات مقاالت و، یپژوهشهای  ها و طرح نامه پايان ،کتب ِ گروه

                                                                                                                                                                                          
1 Weiner, Myron, and Samuel P. Huntington 
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۱۲۹ �� یزنان کرمانیبر مشارکت اجتماعیو اجتماعیفردیهایژگيوريتأث  

ت و کارهـای  تر آثار به صورت کتـاب و مقالـه اسـ    بيش هرچند که م کرد؛يها تقس نظريه و
، بسيار محدود ويژه مشارکت اجتماعی زنان هب ،مشارکت اجتماع ی شده در زمينه پيمايشی انجام

  :ر اشاره کرديهای ز توان به نمونه می ادشدهي ن منابعيان اياز م .است
قبـل و   ،اجتماعی زنـان تأملی بر مشارکت سياسیا عنـوان  در کتابی ب )۱۳۸۴( فاطمی

بـه بررسـی نقـش سياسـی و اجتمـاعی زن در تـاريخ ايـران        ، ايرانبعد از انقالب اسالمی 
بـه  . اسـت  مقايسه کـرده ، قبل و بعد از انقالبرا، اجتماعی زنان پرداخته و مشارکت سياسی

امـا ايـن    ،انـد  اجتمـاعی مشـارکت داشـته   زنان در امـور سياسـی   ی او، در تاريخ ايران، دهيعق
  .است مشارکت به صورت محدود و پشت پرده بوده

هـای اقتصـادی و    در بررسی ميزان مشارکت زنـان در فعاليـت   )۱۳۷۶( وريانپک و عفتی
اجتماعی روستاهای استان مازندران به اين نتيجه رسيدند که ميزان مشارکت اجتمـاعی زنـان   

از لحـاظ ميـزان    ،دهد که زنان روستايی مورد مطالعه نشان می) درصد۵۰٫۶حدود (در روستا 
ترين فعاليت زنان روستايی مناطق مورد مطالعـه   قرار دارند و بيش هانيم یدر سطح ،مشارکت

ن يدر ا. است بافی بوده و قالی ،های کشاورزی، صنايع دستی داری، فعاليت در زمينه بعد از خانه
و ميــزان مشــارکت وی در  ،پايگــاه اجتمــاعی زن، ميـزان آگــاهی اجتمــاعی ان يــپـژوهش، م 

داری،  دام زان سهم زن در توليـد محصـوالت کشـاورزی،    مي انيز ميو ن ،های اجتماعی فعاليت
معنـادار   یيـ  رابطـه بسـتگی و   هم ،گيری توليد ها در تصميم صنايع دستی و ميزان مشارکت آن

مسائل مذهبی و  ازشوهر تلقی  ی وهيشاما بين ميزان وابستگی زن به شوهر و  وجود دارد،
  .وجود ندارد داری معناي های اجتماعی رابطه مشارکت زنان در فعاليت

در   شناسی موانع فرهنگـی مشـارکت اجتمـاعی زنـان     جامعه« ی در مقاله )۱۳۷۶( فخرايی
به عنـوان مـانعی بـرای افـزايش      ،ايران ی های فرهنگی جامعه به بررسی تأثير ارزش، »ايران

بـه   تواند ، به علت گستردگی، میعوامل فرهنگین يااو معتقد است . پردازد میمشارکت زنان 
 نمودمذهب و بينش افراد و ها و هنجارهای جامعه،  در آداب و رسوم، ارزش ،کال مختلفاش

  .دشو های مختلف جامعه محسوب  زنان در صحنه یي برای مشارکت توده مانعیکند و  پيدا 
ميزان تحصـيالت زنـان روسـتايی بـا ميـزان       ی در تبيين رابطه )۱۳۷۳( سبکتکين ريزی
 اسـت  به اين نتيجـه رسـيده   ،شهرستان شميرانلواسانات  ی نطقهدر م، ها مشارکت اجتماعی آن

های گوناگون جامعه رابطه وجـود   که بين سطح سواد زنان و ميزان مشارکت آنان در عرصه
  .تر است هر چه سطوح سواد باالتر باشد، ميزان مشارکت اجتماعی هم بيش و رددا

، ٢»اجتمـاعی زنـان در کـامبوج   موانـع مشـارکت   «عنوان  با یي در مقاله )۲۰۰۵( ١کا هويچ
زنان  ،او معتقد است که در کامبوج. داند ترين مانع مشارکت زنان می عوامل فرهنگی را عمده

                                                                                                                                                                                          
1 Vicheka, Lay 
2 “Cambodian Women and Barriers to Social Participation.” 
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به والـدين در نظـر   ی نسبت شناس حق و بودن،، مقيدیشناس ، وظيفههايی چون نجابت با ويژگی
از  ی،شـناخت چ يهـ زنـان کـامبوج بـدون     ،ايـن فشـارهای فرهنگـی    ليدلبه  شوند و می گرفته
  .کنند های فرهنگی پيروی می ارزش

، به دليل حاکميت فرهنـگ  تر زنان جهان سوم معتقد است که بيشنيز  )۱۹۹۱( ١اوکلی
بـا وجـود    انـد و  نيرومند مواجهه یبا موانعی ي های توسعه برای مشارکت در فعاليت مردساالر،
نان روستايی با يک مانع های منحصر به آن، ز طرح افزون شدن اخير و ی های دهه پيشرفت
را شده به زنان  داده های نسبت که نقشاند،  شده رو به ز روينی فرهنگی يها به نام ارزشاضافی 
  .داند نمی رواهای اجتماعی  در فعاليترا  شان کند و مشارکت تأييد می

 گر و محيط اجتمـاعی او  مند در فرآيند تعاملی بين کنش مشارکت را نوعی کنش هدف
فرآيندی کـه افـراد   ؛ اند دهکرشده تعريف  تعيين پيش به اهداف معين و از ابیي دستت در جهو 

با در نظر داشتن اهداف معين و مشخص که و  ،داوطلبانه آگاهانه،جمعی، جامعه به صورت 
عينی  نمود کنند و شود، در آن شرکت می ها در منافع اجتماعی می منجر به سهيم شدن آن

 ر آنينظـا  هـای غيردولتـی و   هـا، سـازمان   ها، گـروه  نکتی چون انجمنهادهای مشار آن را در
به شـرايط مسـاعد سياسـی، اجتمـاعی، و     ها نياز  اين نوع کنش .)۷۰ : ۱۳۸۳غفاری (د يتوان د می

وجـود   کـنش  ی گيری و ادامـه  امکان شکل ،ها نآ که در صورت فراهم شدن  فرهنگی دارند،
و اهميت رسـيدگی بـه نيازهـای    ياری  يی مانند همها وجود و پذيرش ارزش ،برای مثال ؛دارد

و اعتقـاد بـه اثـربخش بـودن مشـارکت       ،ها در فرآيند اجتماعی شدن درونی کردن آنمردم، 
ــردی و اجتمــاعی،   ــود وضــعيت ف ــدام  عــواملی فرهنگــی اســتاجتمــاعی در بهب کــه در اق

  .)۷۵ : ۱۳۸۳پناه  يزدان پناهی و(گذارد  جويانه اثر می مشارکت
 و مدنی های حيات اجتماعی و با توجه به اهميت مشارکت در عرصه ،اخير ی در دوره

های نظری متنوعی در اشـکال مختلـف سياسـی،     ارچوبهچ برای تبيين اين رفتار جمعی، زين
بـه دو دسـته تقسـيم     هـا را  تـوان آن  است، که می و فرهنگی مطرح شده ،اجتماعی، اقتصادی

انـد و عوامـل    مًا به بحث در مورد مشـارکت پرداختـه  هايی که مستقي اول نظريه ی دسته :دکر
ی  و دسته ؛)های معاصر مشارکت نظريه(اند  مؤثر بر مشارکت سياسی و اجتماعی را بيان کرده

 تـوان از  مـی روند و  به کار میدار  ی تبيين مشارکت به عنوان نوعی رفتار هدفبرا گر کهيد
ادامه به طور مختصر به بررسی برخـی از  در . کرد اديهای کنش نيز  نظريه ها به عنوان آن

  .پردازيم های کنش مورد استفاده می چنين نظريه هم های معاصر مربوط و نظريه
زمين را با سه عامل ارتقای سطح تحصيالت و  افزايش مشارکت در مغرب ٢هارت اينگل

تغييـر  و  ،ها و تغيير هنجارهای حاکم بر مشارکت زنان رسی به رسانه اطالعات سياسی، دست
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 ۲۳از  ۱۳۱

۱۳۱ �� یزنان کرمانیبر مشارکت اجتماعیو اجتماعیفردیهایژگيوريتأث  

 دانـد  بسـته مـی   هـم  )های فرامـادی  های مادی به ارزش ارزش از( های ارزشی مردم در اولويت
بين اعتمـاد و مشـارکت توجـه     ی رابطهبه چنين  او هم. )۱۰۱ : ۱۳۸۴ و حسـينی  راد قانعیبرگرفته از (

 شـود  محسوب میاز عوامل مؤثر بر ميزان مشارکت ديگر،  اعتماد به يککرده و معتقد است 
  .)۱۶۸ : ۱۳۸۱ و باقرزاده مقدس جعفری(

معتقد است که در ميان عوامل مؤثر بر مشـارکت اجتمـاعی، دو عامـل     )۱۹۹۷( ١برتون
مقـداری از  . هـای سـاختاری   و فرصـت هـای شخصـی    ويژگـی  ؛مند است به طور خاص ارزش
و  ،ق مـذهبی ی اجتمـاعی فـرد، عالئـ    عواملی چون سطح سـواد، طبقـه   ی مشارکت به وسيله

افراد متعلـق   که برایل آن يبه دلز، يشود و فرصت مشارکت ن تبيين می های شخصی زهانگي
  .)۶ : ۱۹۹۷برتون ( کند ن میييهای مختلف متفاوت است، ميزان مشارکت را تع به گروه

  :کند دسته از عوامل تبيين می چندمشارکت اجتماعی افراد را با  )۱۹۹۷( ٢هلی
 ،جامعـه  اقتصـادی فـرد در  مانند پايگاه اجتماعی ،های فردی عوامل مرتبط با ويژگی –۱

کـه باعـث    را شخصی برد راهيا به طور عادی هر  ،هر فعاليت اجتماعی ویشود  که باعث می
  ؛شود مفيد تلقی کند اميد به آينده می و ،پيشرفت نسبت به والدين، اميد به اشتغال، آموزش

  ؛سطح تحصيالت –۲
  ؛گروه سنی –۳
  ؛جنسی گيری هيسو جنسيت و –۴
 و ل،هـ والـدين، وضـعيت تأ  شامل محل اقامت، ميزان مشارکت  ،خانوادگی ی زمينه –۵

  .محيط اجتماعی شدن
تنوع ، نعواملی چون شناخت عامه از مهاجرا به ،های اجتماعی در مورد محرکن يچن او هم
در  هـای مرجـع   کنند، پيکار با تبعيض، وسعت گـروه  کاری می هايی که با جامعه هم فرهنگی گروه

قـومی   هـای  ههايی برای فعاليت مؤسسـ  و برنامه ،کننده های حمايت ساختارهای اجتماعی، خط مشی
هايی ماننـد   فعاليت ها برای وابستگی و که اين فرصت ل آنيبه دلی او،  دهيبه عق. کند اشاره می

ای بـر  را هـايی  خـط مشـی  توانـد   مـی کننـده اسـت،    جانبه و کارهای داوطلبانه تعيـين  ياری چند هم
  .)۶–۵ :۱۹۹۷هلی (افراد جوان فراهم کند  مخصوصًا های اجتماعی محلی و فعاليت

و  شد، مشارکت نـوعی کـنش اسـت    طور که در ابتدای بحث مبانی نظری گفته همان
 نوشـتار های مورد استفاده در اين  فرضيه. شود های کنش استفاده می نظريه برای تبيين آن از

بـه صـورت    و اسـت  شـده  گرفتـه  )۱۳۷۷ ٤روشه( ٣پارسونز لکوتتا کنش اجتماعی ی از نظريهنيز 
  .گرفت مورد بررسی قرار خواهدخالصه 
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 ۲۳از  ۱۳۲

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۳۲

معتقد است کـه هـر عملـی کـه از انسـان سـر        پارسونزدر تحليل کنش در سطح خرد، 
در جهـت پاسـخ بـه نيـازی      یيعنی هر کنش ،يستیاورگانخصلت  :زند سه خصلت عمده دارد می

خصـلت   و ؛تحت تـأثير شخصـيت فـرد اسـت     عنی هر کنشیي ،خصلت شخصيتی ؛زيستی است
 پارسـونز . تحت تـأثير فرهنـگ جامعـه اسـت     و ردفرهنگی دا ی يعنی هر کنشی صبغه ،فرهنگی
نخستين  ،و ادراکی يا شناختی است ،دارای سه گرايش هنجاری، ارزيابیرا، که يسم رفتاری اورگان

دا يـ ارتبـاط پ آن بـا محـيط    ی لهيبه وسن است که انسا یي يسم وسيلهاورگان. داند منشأ کنش می
ل يبه دل ،پارسونزبه نظر . تطابق انسان با محيط است عواملفراهم کردن  آنکارکرد  و کند می

يسم در برخورد با فرهنگ و اورگاناين شود،  آن که نوزاد انسان در يک نظام فرهنگی متولد می
از طريق (کند  درونی میها را  ، آنهنگیهنجارهای نظام فرو ، ها ارزش، باورها ی مجموعه رشيپذ

 يـادگيری باورهـا و   ،هـای آموزشـی   هزندگی در ميان اعضای خانواده، کسـب تحصـيالت در گـرو   
و بـا  ) ميمفاه ن دستياز ا و ،کاری های مشارکت در امور اجتماعی و هم فايده ی ها درباره ارزش

 .ابی استي که کارکرد آن هدف گيرد، شخصيتی شکل می ینظام ،هنجارها ها و درونی شدن ارزش
 رویيـ پيسم، بلکه از شخصيت خـود  اورگاناز نه ديگر انسان  ،وقتی نظام شخصيتی شکل گرفت

  .)۱۳۷۷روشه ( شود يسم مسلط میاورگانشخصيت بر  کند و می
ز بـر کـنش اثـر    يـ های غـايی ن  ، دو عنصر محيط فيزيکی و ارزشپارسونزی  دهيبه عق

نظيـر  (کنـد   تسهيالت محيطی را بـرای فـرد فـراهم مـی     ،فيزيکیيکاورگانگذارند؛ محيط  می
نهادهـای   هـا و  مثل وجود سـازمان  ،زندگی ی امکانات موجود در هر خانواده، محله، و منطقه

ارزش  و) نبـودن آن بـه عنـوان مـانع مشـارکت      و ،مشارکتی، ارزيابی از وجود اين امکانـات 
 رد ).و بهبود شرايط با فعاليت فردبه آينده نظير اميد (ناظر بر آينده است ی نمادز ينغايی 

تـری بـر    شده، عنصری که ميزان اطالعات آن بـاالتر اسـت، کنتـرل بـيش     بين عناصر مطرح
 ،محيط طبيعـی  ن اساس،ي؛ بر ادهد آن را از باال به پايين مورد توجه قرار می و کنش دارد

ترين اطالعـات و   کمب، يه ترتهای غايی، ب يسم رفتاری، نظام شخصيتی، و نهايتًا ارزشاورگان
ز گرچه ينانسان در کنش خود آزاد است و کنش ، پارسونزاز نظر . را دارندی رژترين ان بيش

گر تحت شرايط ساختاری در  کنش ست وين ولی آزاد مطلق ،تا حدی ارادی و اختياری است
 د وشـرايط سـطح کـالن، کـنش انسـان را مقيـ       عوامـل و  ،بر اين بنا کند؛ جامعه عمل می

مقيـد بـه شـرايط    چنـد در اعمـال خـود     ن است کـه انسـان هـر   نتيجه اي کند و مشروط می
تواند با کـنش خـود ايـن سـاختارها را تغييـر دهـد        می ،فرهنگی استو اقتصادی، اجتماعی، 

  .)۸۰–۷۹ : ۱۳۸۳پناه  يزدان ؛ پناهی و۲۶۱–۲۳۷ :۱۳۷۳؛ توسلی ۱۴۴–۱۳۱ :۱۳۷۷ ٢ريتزر؛ ۶۴–۵۱ : ۱۳۷۸ ١کرايب(
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 ۲۳از  ۱۳۳

۱۳۳ �� یزنان کرمانیبر مشارکت اجتماعیو اجتماعیفردیهایژگيوريتأث  

طی فرآيند اجتماعی شدن شکل داند که  نيازی می یرا تمايالت منشأ هر رفتار سونزپار
تمـايالتی اسـت   ، تمايالت نيازین يايک دسته از . دنساز های کنش را می انگيزهگيرند و  می

 شـان بـه دنبـال تأييـد و عشـق برونـد و       در روابط اجتمـاعی  کند میدار گران را وا که کنش
 هـای کنـد معيار  است کـه شـخص را وادار مـی    یي شده ذهن ی ملکههای  ارزش ،ديگر ی دسته

تمايــل بــه کســب  ،بــر ايــن بنــا ؛)۱۷۰–۱۶۹ :۱۳۷۷روشــه (د گونــاگون فرهنگــی را رعايــت کنــ
اجتمـاعی   های فرهنگـی و  تمايل به رعايت ارزش ، وهای مادی و معنوی از يک سو پاداش

  .ندااز سوی ديگر منشأ کنش 
شرايط ساختی کـنش   ی ، سازندهکه در عمل را اجتماعی های فرهنگی و ارزش پارسونز

انتخاب يک شق  ،از متغير وی منظور کند و بندی می عنوان متغيرهای الگويی دسته ريز ،اند
ترکيـب   ،پارسـونز از نظر . آن دو را انتخاب کند گر بايد يکی از از دو شقی است که کنش

دسـت  ه گر در زمان اجتماعی شدن بـ  کنش ی که به وسيله ،های ارزشی گيری الگوها و جهت
هـای مسـلط نظـام     کارکرد ساختار بنيادين جامعـه و ارزش  ی زيادی نتيجه ی آيد، تا اندازه می

عوامـل سـاختاری سـطح کـالن ماننـد      هـر يـک از    وی،اين از نظر  بر بنا اجتماعی است؛
متغيرهـای  ترکيـب   تأثيرگذاری بر به روش ،و سطح توسعه ،فرهنگ ،اقتصاد، سياست، اجتماع

او معتقد است که کـنش نيـز بـه طـور      ،از سوی ديگر. کنش است ی کننده مشروط ،الگويی
ايـن تغييـرات   . شرايط ساختاری اسـت  ی تغييردهنده و گذارد متقابل بر ساختار جامعه تأثير می

و  ،هـا و اجتمـاع عـام    گيـری ارزش  پذيری و انسجام نظـام اجتمـاعی، شـکل    در جهت تفکيک
  .)۶۲ :۱۳۷۷ريتزر (گيرد  ظرفيت تطابق جامعه با محيط صورت می افزايش توان و

چـه   معتقـد اسـت کـه هـر     پارسـونز مورد ترکيب متغيرهای الگويی در جوامع مختلف،  در
گيـری   گيری جمعی در مقابل جهت رود، گرايش به جهت به طرف صنعتی شدن پيش می جامعه

گرايـی در   و عـام  ،گرايـی  در مقابـل عاطفـه  گرايـی، خردگرايـی    گرايی در مقابل انفعال فردی، فعال
خصوصيات جوامـع مـدرن را وجـود     پارسونزبه عبارت ديگر،  .شود تر می بيشگرايی  مقابل خاص

  .)۹۷ : ۱۳۷۹ازکيا (داند  گرايی می و عقل ،گرايی، آزادی گرايی، فعال عناصری چون عام
گرايـی،   چـون عـام  هـايی   جـو دارای ويژگـی   ، افـراد مشـارکت  پارسـونز ی  بر اساس نظريه

نقشـی   ان را دارایزنـ  وی گرايی، خردگرايی، و اميدوار به آينده انـد و از آن جـا کـه    فعال
تـوان گفـت نـوع     مـی  ،)۱۹۱ :۱۳۷۷روشـه  ( داند میانفعالی  و ،گرا العاده عاطفی، خاص مادرانه، فوق

 ،خـانواده  از عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی آنان است و ،گيری ارزشی در ميان زنان جهت
آگـاهی از  ، و )مخصوصـًا پـدر   ،مثل مشارکت اعضای آن(الگوهای موجود در محيط خانواده 

 آشـنايی و (داشـت   امکانات موجود در محيط زندگی و مزايايی که برای فـرد در پـی خواهـد   



  

 ۲۳از  ۱۳۴

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۳۴

گـذار بـر    از متغيرهای مهـم تـأثير  ) دولتی محل زندگی های غير ها و سازمان شرکت در انجمن
  .ندافرد  ميزان مشارکت

  ها فرضيه
برای تبيين مشارکت  نوشتار وشده در اين  کردهای نظری مطرح گيری از روی بهره با الهام و

نظری، که بـا   هارچوبیچهای اصلی پژوهش، در قالب  هيفرض ،اجتماعی زنان در شهر کرمان
يی، اميـد بـه   گرا گرايی، خرد گرايی، فعال ی پارسونز و بر اساس متغيرهای عام استفاده از نظريه

آينده، ميـزان تحصـيالت، وضـعيت تأهـل، آگـاهی از امکانـات و شـرايط مشـارکت، ارزيـابی          
  :است شدهارائه  ، های مشارکت، و مشارکت اعضای خانواده شکل گرفته فايده

، و خردگرايـی  گرايـی  گرايـی، فعـال   هايی چون عام ميزان مشارکت اجتماعی زنان با ويژگی –۱
  .يابد افزايش می ها تر باشد، ميزان مشارکت اجتماعی آن ها در زنان بيش ويژگی هرچه اين رابطه دارد؛
هـر چـه ميـزان     ؛ها رابطه دارد گويان با ميزان تحصيالت آن ميزان مشارکت پاسخ –۲

  .يابد تر باشد، ميزان مشارکت اجتماعی افزايش می تحصيالت بيش
چه اميد به آينـده در ميـان   هر؛ نان با اميد به آينده رابطه داردميزان مشارکت ز –۳

  .يابد ها افزايش می ميزان مشارکت آن ،تر باشد زنان بيش
و ميـزان   ،های مشـارکتی، شـرايط مشـارکت    وجود مکان گويان از بين آگاهی پاسخ –۴

  .ها رابطه وجود دارد مشارکت اجتماعی آن
گويـانی   پاسخ ؛مشارکت اجتماعی زنان رابطه وجود دارد باهای مشارکت  ارزيابی فايده–۵

  .شان باالتر است های اجتماعی را مفيد ارزيابی کنند، مشارکت اجتماعی که شرکت در فعاليت
و ميـزان مشـارکت    ،مهـم  ِ به عنوان ديگری ،بين ميزان مشارکت اعضای خانواده –۶

  .اجتماعی زنان رابطه وجود دارد
ن متأهـل  زنـا  زان مشـارکت زنـان رابطـه وجـود دارد؛    ميـ  بين وضـعيت تأهـل و   –۷
  .تر دارند بيش یمشارکت

  پژوهشروش 
ابعـاد   ،بـا اسـتفاده از روش اسـنادی    .پيمايشـی اسـت   حاضر، روش اسنادی و پژوهشروش 

بـرای بررسـی   ز يـ نمورد بررسی قرار گرفتـه و از روش پيمايشـی    نظری موضوع مفهومی و
در روش . اسـت  مسـتقل اسـتفاده شـده    روابـط بـين متغيرهـای وابسـته و     گونگی توزيع و چه

بـا   ، SPSS١افـزار   نرمها با  دادهپردازش نامه و  پرسش باگردآوری اطالعات  پس از ،پيمايشی
                                                                                                                                                                                          
1 Statistical Package for the Social Sciences 



  

 ۲۳از  ۱۳۵

۱۳۵ �� یزنان کرمانیبر مشارکت اجتماعیو اجتماعیفردیهایژگيوريتأث  

بـرای متغيرهـای    اسـت؛  های مختلفـی اسـتفاده شـده    توجه به سطح سنجش متغيرها از آزمون
از تحليـل   ،حالتـه  هـای اسـمی چنـد    و بـرای متغيـر   ،يرسون پیبستگی  از ضريب هم ی،ي فاصله

  .است طرفه استفاده شده کواريانس ي

  متغيرها تعريف مفاهيم و
مشارکت اجتماعی را ايجاد  لیجمي. مشارکت اجتماعی زنان است ،پژوهشاين  ی متغير وابسته

نفـوذ بـر فرآينـد     ،کاری فعاالنه ی اعضای جامعه برای هم هايی برای قادر ساختن همه فرصت
. )۲۳ :۱۹۸۹ ١کـاران  ميجلی و هـم (کند  میو سهيم شدن در منافع حاصل از توسعه تعريف  ،توسعه
های خارج از  نيز مشارکت اجتماعی را به صورت مشارکت افراد در فعاليت گروه )۱۹۹۷( هلی

تعريـف  ) های فشار و گروه ،ها احزاب سياسی، اتحاديه(و محيط کار  ،سياسی ی عرصه ،خانواده
از هـر  است اجتماعی عبارت مشارکت  گفتتوان  می )۱۹۹۷( هلیبا توجه به تعريف . کند می

هـای خـارج از    هـا در فعاليـت   و جمعـی افـراد و گـروه    ،گونه کنش متقابل داوطلبانه، آگاهانه
و  ،هـای فشـار   گـروه  ،سياسـی  هـای  هـای فعـال ناوابسـته بـه سـازمان      گروه ی خانواده و همه

. گيـرد  رسمی مورد مطالعه قرار مـی  که به صورت مشارکت رسمی و غير ،های کارگری اتحاديه
  .شوند میين صورت تعريف نظری به هم متغيرهای مستقل نيز

کـه زمينـه    ،گيری ارزشی مبتنی بر عناصر منطقی کنش است نوعی جهت –گرايی عام
. )۷۷ : ۱۳۸۳غفـاری  (کند  های منطقی مبتنی بر قواعد عام فراهم می کنش را برای بروز و ظهور
  .است گيری شده ازهقالب طيف ليکرت اند در ،اين متغير با سه گويه

 :بـاال  هـای امتياز( اسـت  محاسبه به طور کلـی  انديشی و تمايل به عاقبت –خردگرايی
  .)۱۰۴ : ۱۳۸۱چلبی () تقديرگرا :پايين هایامتياز ؛گرا تعقل

 اسـت  اگويی به نيازهـ  ميل به درگيری با محيط اثباتی برای پاسخزان يم –گرايی فعال
  .)۱۰۱ : ۱۳۸۱چلبی (

  .آينده است اعتقاد فرد به بهتر شدن اوضاع زندگی در –اميد به آينده
گويـان در   های مشارکت، نظر پاسخ منظور از ارزيابی فايده –های مشارکت ارزيابی فايده

  .های اجتماعی است مورد فوايد و ضررهای شرکت کردن در فعاليت
ن گويـا  اسـت کـه پاسـخ   آن منظور از اين متغير  –های مشارکتی آگاهی از وجود مکان

 شـود  هـا انجـام مـی    فعاليتی که در اين مکـان و نوع شهر کرمان فعال  های قدر از مکان هچ
  .آگاهی دارند

                                                                                                                                                                                          
1 Midgley, James, Anthony Hall, Margaret Hardiman, and Dhanpaul Narine 



  

 ۲۳از  ۱۳۶

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۳۶

ــه صــورت تعريــف عمليــاتی پــس از  متغيرهــا  ليکــرتدر قالــب طيــف ، ۱جــدول ب
  .شدند سنجيده

 ها پژوهش و تعريف عملياتی آن متغيرهای مستقل ۱ جدول

 هاگويه/تعريف عملياتی  متغير
 آی رسمی های خيريهو انجمن،مربياندولتی، انجمن اوليا وهای غيرفعاليت در انجمنضويت وع–  مشارکت رسمی

هـای نيازمنـد، کمک بـه خـانواده  مانندخيريهوهای مذهبیمشارکت در فعاليت:مشارکت مذهبی– مشارکت غيررسمی
  ها ها و سفره جهيزيه، جشن نيکوکاری، شرکت در روضه ی تهيه
  نماز جمعه و ها شرکت در راهپيمايی: بیمشارکت انقال –
  های هنری و ورزشیفعاليتوهای دوستانهشرکت در دوره:تفريحیمشارکت فرهنگی–

 ».شدآينده بسياری از مشکالت حل خواهدزندگی رو به پيشرفت است و در«–  يندهآاميد به 
  ».شود احوال مردم عادی روز به روز بهتر می اوضاع و« –
 ».شودروز بهتر میبهقتصادی مردم روزوضعيت ا«–

  »؟ها را خارج از نوبت انجام دهيدتا چه حد امکان دارد کار زن،اگر کارمند بانک باشيد«–  گرايی عام
احتمـال دارد اول آشـنايان را چقـدر  ،که متقاضـی زيـادی دارد  باشيد ی ي اگر احيانًا مدير مدرسه« –
 »؟راهابعد غريبه،نام کنيدثبت

های ارزيابی فايده
  مشارکت

  ».دهد ها را به زندگی خانوادگی افزايش میهای اجتماعی توجه آنشرکت زنان در فعاليت«–
  ».وقت تلف کردن است ,باشد آمدی در پی نداشتهاجتماعی که در یفعاليت« –
  ».شودها میاجتماعی آنهای اجتماعی باعث رشد فکری وشرکت زنان در فعاليت«–

 ».حاضر نيستم اوقات فراغت را فدای کار کنم«–  رايیگ فعال
  ».نبايد به خود سختی داد« –
 ».بردآمده بهترين استفاده راهای پيشبايد از فرصت«–

  ».خودشان استهایبه خاطر اشتباه,دهدتر اتفاقات بدی که در زندگی مردم رخ میبيش«–  خردگرايی 
  ».ثر واقع شودؤخود م زندگی ی تواند در آينده انسان می« –
  ».اند ما همان کار را بکنيم کردهکه گذشتگان کاری  درست نيست که به صرف اين« –
 ».شودگری و تالش عوض مینتقدير با آيندهسرنوشت و«–

امکانات آگاهی از
  مشارکت 

  »ها، انجمن رسمی يا غيررسمی وجود دارد؟مسکونی شما چه نهادها، گروهیدر محله«–

پرداخت حق عضويت، شـرکت ،نام يا اطالعات ثانويه، و در برخی از اشکالمايز مشارکت رسمی از غيررسمی، مشخص بودن هويت افراد از طريق ثبتت آ
  .ها استيی، و مانند اين در جلسات دوره

  نامه پايايی پرسش روايی و
نـين اعتبـار   چ هـم  از روش اعتبـار صـوری و   ،اعتبار ی در پژوهش حاضر جهت افزايش درجه

بعد از تـدوين در اختيـار متخصصـان و    نامه  پرسش ،در اعتبار صوری. است سازه استفاده شده
چنين بـه   هم اصالحات الزم انجام شد؛ ها نظرات آنآوری  پس از جمعو  گرفتقرار  استادان

بسـتگی   هـم ز يـ نو  ،مقياس با هم یهر يک از اجزا ی رابطه ،اعتبار سازه منظور اطمينان از
 اسـت هـايی   سلسله فعاليـت شامل اعتبار سازه در حالت کلی . با کل مقياس بررسی شدزا اج



  

 ۲۳از  ۱۳۷

۱۳۷ �� یزنان کرمانیبر مشارکت اجتماعیو اجتماعیفردیهایژگيوريتأث  

وسـيله بـرای    ی گر برای تعريف يـک سـازه و توسـعه    زمان از سوی پژوهش که به طور هم
ارچوب هـ گيری و چ اندازه ی بين وسيله ی اعتبار سازه با رابطه .گيرد گيری آن صورت می اندازه

مفـاهيم و   حـد  تـا چـه  گيـری   ی انـدازه  وسـيله ايـن نکتـه کـه    جهـت تعيـين    ،کلی نظـری 
سـاروخانی  (کـار دارد   و کنـد، سـر   شـده را مـنعکس مـی    گرفتـه  کـار  بـه  ی های نظريـه  فرض پيش
 کـه از  ١توان به اعتبـار عـاملی   های بررسی اعتبار سازه می ترين روش از مهم. )۱۱۱–۱۱۰ : ۱۳۸۲

  .شود اشاره کرد طريق تحليل عاملی انجام می
  .شود می ديده ۲جدول در ی طيف مشارکت اجتماعی ي عيين اعتبار سازهت

  های مشارکت اجتماعی بستگی بين گويه ماتريس هم ۲ جدول

  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ها گويه

۱  ۱٫۰۰             

۲  ۰٫۴۰۱٫۰۰            

۳  ۰٫۴۰۰٫۷۰۱٫۰۰           

۴  ۰٫۴۰۰٫۷۰۰٫۷۰۱٫۰۰          

۵  ۰٫۳۰۰٫۳۰۰٫۳۰۰٫۳۰۱٫۰۰         

۶  ۰٫۴۰۰٫۶۰۰٫۵۰۰٫۶۰۰٫۳۰۱٫۰۰        

۷  ۰٫۳۰۰٫۶۰۰٫۶۰۰٫۵۰۰٫۳۰۰٫۶۰۱٫۰۰       

۸  ۰٫۳۰۰٫۵۰۰٫۵۰۰٫۵۰۰٫۴۰۰٫۵۰۰٫۵۰۱٫۰۰      

۹  ۰٫۲۵۰٫۴۰۰٫۶۰۰٫۶۰۰٫۵۰۰٫۵۰۰٫۶۰۰٫۵۰۱٫۰۰     

۱۰  ۰٫۴۵۰٫۴۰۰٫۳۰۰٫۴۰۰٫۴۰۰٫۳۰۰٫۵۰۰٫۴۰۰٫۵۰۱٫۰۰    

۱۱  ۰٫۴۰۰٫۳۰۰٫۵۰۰٫۵۰۰٫۳۰۰٫۴۰۰٫۴۰۰٫۴۰۰٫۷۰۰٫۵۰۱٫۰۰   

۱۲  ۰٫۵۰۰٫۴۰۰٫۴۰۰٫۷۰۰٫۳۰۰٫۴۰۰٫۴۰۰٫۳۰۰٫۶۰۰٫۵۰۰٫۴۰۱٫۰۰  

۱۳  ۰٫۳۰۰٫۵۰۰٫۴۰۰٫۳۰۰٫۵۰۰٫۴۰۰٫۴۰۰٫۳۰۰٫۵۰۰٫۴۰۰٫۷۰۰٫۵۰۱٫۰۰ 

۱۴  ۰٫۵۰۰٫۴۰۰٫۴۰۰٫۳۰۰٫۳۰۰٫۵۰۰٫۳۰۰٫۴۰۰٫۵۰۰٫۵۰۰٫۶۰۰٫۵۰۰٫۷۰۱٫۰۰

  

هــای  ی از متغيرهــا در مــاتريسيــ بـرای تشــخيص مناســب بــودن يــا نبـودن مجموعــه  
 ٢گيـری  اولکـين بـرای بسـندگی نمونـه    ير مهکايزر ی شناسهبستگی برای تحليل عاملی از  هم

                                                                                                                                                                                          
1 Factor Validity 
2 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 



  

 ۲۳از  ۱۳۸

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۳۸

 تـوان  باشد، می درصد۷۰اگر نتيجه باالی  متغير است؛ يکتا  صفرکه بين  ،شود استفاده می
  . تحليل عاملی معنادار است گفت

بـه روش تحليـل عـاملی     ،مورد طيف مشارکت اجتماعی ۱۴نتايج تحليل عاملی برای 
اولکـين  ير مهی کايزر شناسهو  ١لت تکرويت باردهد که بر اساس آزمون  نشان می ،اکتشافی

هـا   گويـه  ی،ي اعتبار سازه. تحليل را داردانجام  یيتواناطيف مذکور  گيری، برای بسندگی نمونه
  .)۳جدول ( کند را در قالب يک طيف برای سنجش مفهوم مشارکت اجتماعی تأييد می

 اولکينير مهی کايزر آزمون کرويت بارلت و شناسه های نتايج آزمون ۳ جدول

 مقداری آماریشناسه
۰٫۷۹۵ اولکينيرمهی کايزرشناسه

۱۰۴۶٫۴۷۸آزمون کرويت بارلت
۹۱ی آزادیدرجه

۰٫۰۰۰معناداری
  

 و هـا،  آن پـر کـردن  ، های اوليـه  نامه تدوين پرسش پس از، ها ی سنجش پايايی دادهبرا
بـديهی اسـت   . اسـت  استفاده شده باخ کرونآلفای  و ٢از آزمون توافق داخلی ،ها گذاری داده کد

جهت افزايش  ن،ي؛ بنا بر ادبو تر خواهد که هر چه ميزان آلفا باالتر باشد، پايايی مقياس بيش
آزمـون   ی نتيجـه . هـای ناپايـا حـذف شـد     مقدار آلفا و در نتيجه افزايش پايايی مقياس، گويه

  .شود می ديده ۴جدول در پايايی 

  ها نتايج آزمون پايايی گويه ۴ جدول

ضريب آلفاهاتعداد گويهمتغير
۶۰٫۷۰مشارکت اجتماعی رسمی
۸۰٫۷۵رسمیمشارکت اجتماعی غير

۴۰٫۸۰دگرايیخر
۴۰٫۸۰اميد به آينده

۵۰٫۴۶گرايیفعال
۵۰٫۵۰) های مشارکتهارزيابی فايد(نگرش به مشارکت

۳۰٫۸۰ گرايی عام

  گيری روش نمونه آماری و ی جامعه
آماری مورد مطالعـه   ی ديگری که قبًال در سطح جامعه یها پژوهشنتايج  ،در پژوهش حاضر
هـا شـهر کرمـان بـه      و بر اساس آن) اصلی شهر کرمان ی با توجه به نقشه(انجام پذيرفته 

                                                                                                                                                                                          
1 Bartlett’s Test of Sphericity 
2 Internal Consistency 
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نش يپـس از گـز   ،از ميان اين مناطق. مورد استفاده قرار گرفت ،بود چهار منطقه تقسيم شده
در هر حوزه تعدادی بلوک و در هر بلوک تعـدادی خـانوار بـه صـورت     ، چند حوزهتصادفی 

. سال به باال مورد مصاحبه قرار گرفـت  ۱۶و در هر خانوار يک زن  شدند دفی انتخابتصا
 مشخص ها قبًال بلوکخانوار تعداد ، شماری شده قبًال تمام ،های منتخب است که بلوک گفتنی
بـا اسـتفاده از فرمـول    ت، يـ در نها. اسـت  هـا کـامًال تصـادفی بـوده     رسی به آن دست و شده،
  .ندنفر انتخاب شد ۳۰۰ ،درصد خطا۵ گيری کوکران با نمونه

  های پژوهش يافته

  ها ف دادهتوصي
کـه   گفـت  ديـ بامـورد بررسـی    ی هـای نمونـه   ويژگیدر مورد  ،آمده دست هبا توجه به نتايج ب
از  سـال اسـت؛   ۳۳٫۲ی مورد بررسی در شهر کرمـان،  سال به باال ۱۶ ميانگين سنی زنان

انـد دارای   درصـد نيـز اعـالم کـرده    ۰٫۱البتـه   د،انگويان شاغل  درصد پاسخ۱۲٫۵نظر اشتغال، 
درصـد  ۴۴٫۵ مانند آن اند؛ در مورد تحصـيالت،  و ،گری، خياطی خدماتی مثل آرايش یمشاغل

 انــد؛درصــد دارای تحصــيالت کارشناســی ارشــد و بــاالتر ۳٫۵ دارای تحصــيالت متوســطه و
گويـان مجـرد،    سخدرصد پا۳۵٫۹ درصد است؛۱۱٫۹گويان  های تحصيل برای پاسخ ميانگين سال

خـانوار   ی ميانگين درآمد ماهانه اند؛ ودرصد بيوه ۰٫۱و  ،مطلقه درصد۵٫۴ ،درصد متأهل۵۷٫۷
  .هزار تومان است۴۴۰در شهر کرمان 

عـد مشـارکت اجتمـاعی    که در سـه بُ ، مشارکت اجتماعی است ،پژوهش ی متغير وابسته
شـود،   مـی  ديـده  ۵جـدول  ر چنان که د هم. رسمی مورد بررسی قرار گرفت غير و ،کل، رسمی

کـه از جمـع    ،بررسی ميزان مشارکت اجتماعی نشان داد که ميزان مشارکت اجتمـاعی کـل  
گويان در  درصد از پاسخ ۸۳٫۶در مورد  ،آيد دست می  هرسمی ب مشارکت اجتماعی رسمی و غير

. مشـارکت اجتمـاعی در سـطح بـاال دارنـد      ،درصـد  ۱۷٫۵سطح متوسط و پايين قـرار دارد و  
با توجه به نتايج جـدول مشـارکت در دو   . است ۴از  ۲٫۲۰ ،نگين مشارکت اجتماعی کلميا
 ،و ميـانگين مشـارکت رسـمی    ۲٫۶۳ ،رسمی، ميـانگين مشـارکت غيررسـمی    عد رسمی و غيرُب

ميـزان مشـارکت    ،گر اين است کـه در کـل   های جدول نشان داده. است دست آمدهه ب ۱٫۴۳
رسـمی بسـيار    زان مشارکت رسـمی نسـبت بـه غيـر    اما مي ی متوسط است،اجتماعی در سطح

  .پايين است
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  رسمی غير و ،گويان بر حسب ميزان مشارکت اجتماعی کل، رسمی توزيع فراوانی پاسخ ۵ جدول

 مشارکت اجتماعی کل مشارکت اجتماعی غيررسمی مشارکت اجتماعی رسمی ميزان مشارکت
درصدتجمعی  درصد یفراوان درصدتجمعی درصد فراوانی درصدتجمعی درصد فراوانی

 ۹٫۰۶ ۱۲۸۴۲٫۹۵۴۲٫۹۵۱۲۴٫۰۳۴٫۰۳۲۷۹٫۰۶  اصًال
 ۴۷٫۶۵ ۱۱۲۳۷٫۵۸۸۰٫۵۴۷۸۲۶٫۱۷۳۰٫۲۰۱۱۵۳۸٫۵۹ کم

 ۸۲٫۵۵ ۴۷٫۶۵۷۷٫۸۵۱۰۴۳۴٫۹۰ ۳۹۱۳٫۰۹۹۳٫۶۲۱۴۲  متوسط
 ۹۵٫۶۴ ۱۵۵٫۰۳۹۸٫۶۶۵۴۱۸٫۱۲۹۵٫۹۷۳۹۱۳٫۰۹  زياد
۱۰۰٫۰۰ ۴۱٫۳۴۱۰۰٫۰۰۱۲۴٫۰۳۱۰۰٫۰۰۱۳۴٫۳۶  کامًال
 ۲۹۸۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ ۲۹۸ ۲۹۸۱۰۰٫۰۰  جمع

           

   ۲٫۲۰   ۲٫۶۱   ۱٫۴۳  ميانگين
 ۰٫۱۵۸۸ ۰٫۰۵۶۲ ۰٫۳۴۸۱ واريانس
  

انـواع   ديگری که در ايـن پـژوهش بررسـی شـد، ميـزان مشـارکت افـراد در        ی لهمسأ
هـای مـذهبی    تـر در فعاليـت   بـيش  ،که زنان مـورد بررسـی   دنشان دانتايج  ها است و فعاليت

متعلـق بـه   ) ۲٫۹۵(تـرين ميـانگين    بيشاست،  آمده ۶جدول چنان که در  هم. کنند شرکت می
. اسـت ) رسـمی (متعلـق بـه مشـارکت مـدنی     ) ۱٫۱۶(تـرين ميـانگين    کم و ،مشارکت مذهبی

هـای قـرآن،    ر کـالس تر به صـورت شـرکت د   بيش زين گويان ميان پاسخ مشارکت مذهبی در
های مذهبی قائل اند تمايل  فعاليت برایزنان به خاطر ارزشی که . ها است و روضه ،ها هيئت
  .مذهبی دارند های هتری برای شرکت در جلس بيش

  ها حسب مشارکت در انواع فعاليتگويان بر  توزيع فراوانی پاسخ ۶ جدول

نوع مشارکت 
  ميزان مشارکت

   مذهبی   انقالبی  تفريحیفرهنگی   مدنی
  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی

 ۸۶۲۸٫۹۱۰۳٫۴۸۹۲۹٫۹۱۹۶٫۴  ًالاص
 ۱۳۸۴۶٫۳۷۳۲۴٫۵۱۱۶۳۸٫۹۸۴۲۸٫۲  کم

 ۵۲۱۷٫۴۱۰۲۳۴٫۲۷۷۲۵٫۸۱۲۴۴۱٫۶  متوسط
 ۱۵۵٫۰۸۰۲۶٫۸۱۵۵٫۰۵۶۱۸٫۸  زياد
 ۷۲٫۳۳۳۱۱٫۱۱۰٫۳۱۵۵٫۰  کامًال
 ۲۹۸۱۰۰٫۰۲۹۸۱۰۰٫۰۲۹۸۱۰۰٫۰۲۹۸۱۰۰٫۰  جمع

              

   ۲٫۹۵   ۲٫۱۷   ۲٫۵۱   ۱٫۱۶  ميانگين
   ۳   ۲   ۳   ۲  ميانه
   ۳   ۲   ۳   ۲  نما
  

نگـرش افـراد بـه    (های مشـارکت   ارزيابی فايده ،يکی از متغيرهای مستقل مورد بررسی
 ۱۱، )منفـی ( ۱۰تـا   ۶ ی های اين متغير به سه دسته اسخ به گويهپ ی نمره. است) مشارکت

هـا   ند شرکت آنا افرادی که معتقد. است تقسيم شده) مثبت( ۲۰تا  ۱۶ و ،)تفاوت بی( ۱۵ تا
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شـود دارای   هـا مـی   اجتمـاعی آن  های اجتماعی مفيد است و باعث رشد فکـری و  فعاليت در
ها وقت تلـف کـردن    ن در اين گونه فعاليتند شرکت زناا و کسانی که معتقد ،نگرش مثبت

عـدی نشـان   ُب يک های جدولنتايج . نداها ندارد دارای نگرش منفی  برای آن یي فايده است و
درصـد  ۲۳٫۲ و ،درصد دارای نگـرش منفـی  ۱۱٫۱، درصد دارای نگرش مثبت۵۵٫۷دهد که  می

  .ندا تفاوت نيز بی
پـايين،   ِ گرايـی  عـام  ازگويـان   درصـد پاسـخ  ۱۵٫۴ ،آمـده  دسـت  در نتـايج بـه   –گرايـی  عام

در کـل  . نـد برخـوردار ا بـاال   ِ گرايـی  عـام  ازدرصـد  ۲۸٫۲ و ،متوسـط  ِ گرايی عام ازدرصد ۵۶٫۵
  .نداگرايی در حد متوسط  ميزان عام توان گفت افراد مورد بررسی از نظر می

بـرای   هـای مـورد نظـر    که به گويه یي اساس نمره گويان را بر پاسخ اگر –گرايی فعال
باال تقسيم کنـيم،   و ،است به سه گروه پايين، متوسط شده گرايی داده  های فعال نجش ويژگیس

و  ،گرايی زيـاد  فعالدارای درصد ۲۳٫۸گرايی متوسط،  صد دارای فعالدر۶۲که  شود مالحظه می
زنان مورد بررسـی معتقـد    درصد۲۳٫۸ ،به عبارت ديگر اند؛يی کم گرا دارای فعال درصد۱۴٫۸

 تـالش بـه اهـداف    زندگی خود مؤثر واقع شود و با سـعی و  ی ن بايد در آيندهند که انساا
  .برسد مورد نظر
بـرای سـنجش    هـای مـورد نظـر    کـه بـه گويـه    یيـ  گويان را براسـاس نمـره   پاسخ اگر
 بينـيم  می ،باال تقسيم کنيم و ،است به سه گروه پايين، متوسط شده گرايی دادهخردهای  ويژگی
 و ،)گـرا  تقـدير ( درصـد دارای امتيـاز پـايين   ۲۰٫۰رای امتيـاز بـاال،   گويـان دا  درصد پاسـخ ۳۵٫۹
  .درحد متوسط قرار دارنددرصد ۴۵٫۵

 درصـد از وجـود نهادهـای مشـارکتی آگـاهی دارنـد و      ۲۳٫۲هـا  تن ،گويان در ميان پاسخ
  .درصد در اين مورد اطالعی ندارند۷۶٫۵

و  ،تی، موانع خانوادگیموانع سن ی برای بررسی موانع مشارکت، اين موانع به سه دسته
رين مانع مشـارکت،  ت عمده ،گويان نتايج نشان داد که از نظر پاسخ. موانع ساختاری تقسيم شد

درصـد،  ۱۵٫۵ ،)نبود امکانات در محيط زندگی(ساختار جامعه  ،درصد۶۷٫۴. مانع ساختاری است
رسـيدگی بـه   کارهـای خانـه و   (درصد، موانع خانوادگی ۴٫۷مخالفت شوهر يا پدر خانواده، و 

  .دانند مانع اصلی برای مشارکت زنان می  را) ها بچه

  ها هآزمون فرضي
ميـزان   گرايـی بـر   خـرد  و ،گرايـی  گرايی، عام هايی چون فعال اثر ويژگی ی بارهی اول در فرضيه

اين متغيرهـا بـا ابعـاد مختلـف مشـارکت       ی مورد رابطه آمده در دست هنتايج ب. مشارکت است
گرايـی،   رسمی با ميزان اميـد بـه آينـده، عـام     غير رکت اجتماعی کل ودهد که مشا نشان می
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گرايـی، اميـد بـه     قدر عام هبدين معنا که هر چ ی معنادار دارد؛ي گرايی رابطه فعالو گرايی،  خرد
رسـمی و  (گرايـی افـزايش يابـد، ميـزان مشـارکت اجتمـاعی کـل         و خـرد  ،گرايـی  فعال ،آينده

و  بين اميـد بـه آينـده    ،بستگی باالترين هم. يابد ايش میرسمی افز و مشارکت غير) غيررسمی
تری نسبت به بهبود  يعنی افرادی که اميد بيش ؛)۰٫۴۵۸(شود  می مشارکت اجتماعی کل ديده

در مـورد مشـارکت اجتمـاعی رسـمی،     . اوضاع در آينده دارند، مشـارکت بـاالتری نيـز دارنـد    
و ميزان مشارکت  ،گرايی گرايی، عام ، خرددهد که بين اميد به آينده های جدول نشان می داده

بستگی بين اميـد   معنادار وجود دارد و در اين مورد نيز باالترين هم یي اجتماعی رسمی رابطه
بين مشـارکت اجتمـاعی    يرسون پیبستگی  نتايج ضرايب هم. به آينده و مشارکت رسمی است

  .است آمده ۷جدول در  اين متغيرها و

  یي ابعاد مختلف مشارکت اجتماعی و متغيرهای مستقل فاصله بينن يرسو یبستگی پ ضريب هم ۷ جدول

 نگرش جنسيتیگرايیعامگرايیفعالاميد به آينده  مشارکت
 ۰٫۴۵۸۰٫۳۶۵۰٫۱۷۶۰٫۲۱۷ بستگیضريب هممشارکت اجتماعی کل

 ۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۲۰٫۰۰۰ معناداری  
       

 ۰٫۴۵۸۰٫۰۴۵۰٫۱۷۶۰٫۱۵۹ بستگیضريب هممشارکت اجتماعی رسمی
 ۰٫۰۰۰۰٫۴۳۹۰٫۰۰۲۰٫۰۰۰ معناداری 
       

 ۰٫۴۴۲۰٫۳۳۸۰٫۱۴۴۰٫۲۵۷ بستگیضريب هممشارکت اجتماعی غيررسمی
 ۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰۰٫۰۱۳۰٫۰۰۰ معناداری 

  
کـه بـا    ،و مشارکت اجتمـاعی او اسـت   تحصيالت فرد ی رابطه ی دوم درباره ی فرضيه

بـا توجـه بـه نتـايج     . مـورد بررسـی قـرار گرفـت     يرسـون  پـی بسـتگی   استفاده از ضريب هـم 
 ميزان مشارکت او رابطـه دارد؛  توان گفت که تحصيالت فرد با می ،۸جدول  آمده در دست هب

  .يابد نيز افزايش می ميزان مشارکت او ،به اين معنا که با باال رفتن ميزان تحصيالت فرد

  تماعیيرسون بين تحصيالت و مشارکت اج یبستگی پ ضريب هم ۸ جدول

تحصيالت مشارکت
۰٫۴۸۰ بستگیضريب هممشارکت اجتماعی کل

۰٫۰۱۱ معناداری 
   

۰٫۵۴۰ بستگیضريب هممشارکت اجتماعی رسمی
۰٫۰۳۰ معناداری

   

۰٫۲۲۰ بستگیضريب هممشارکت اجتماعی غيررسمی
۰٫۰۰۷ معناداری
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ميزان مشارکت  ی مشارکتی وها بين آگاهی از وجود مکان ی رابطهکه  ،سوم ی فرضيه
نتـايج   وت ميـانگين مـورد بررسـی قـرار گرفـت و     با استفاده از آزمون تفا ،سنجد افراد را می

 ؛رابطـه وجـود دارد   ،ميزان مشارکت افـراد  است که بين اين متغير و آنگر  آمده بيان دست هب
  .)۹جدول ( تر دارند بيش یبه اين معنا که افراد آگاه مشارکت

  مشارکت افراد و ها ميانگين بين آگاهی از وجود انجمنت آزمون تفاو ۹ جدول

 معناداری tمقداردرجه آزادیانحراف معيارميانگينآگاهیمشارکت
 ۳۳٫۸۹۸۰۸٫۷۴۸۰۲۹۶۲٫۹۶۰۰٫۰۰۳داردمشارکت کل

 ۳۰٫۰۰۸۰۹٫۷۹۳۰ندارد 
  

 ۷٫۴۰۵۸۴٫۳۷۰۱۲۹۶۰٫۴۹۲۰٫۶۲۱داردمشارکت رسمی
 ۷٫۰۸۷۳۴٫۷۷۹۵ندارد 
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نتايج  .مشارکت اعضای خانواده با مشارکت زنان است ی رابطه ی بارهدر پنجم ی فرضيه
اعضای  های خود ميانگين مشارکت افرادی که در خانواده آزمون تفاوت ميانگين نشان داد که

هـا و   هـا در انجمـن   آن ی اعضـای خـانواده  تر از افرادی است کـه   اند، بيش جو داشته مشارکت
  .نهادها مشارکت ندارند

ميـزان   وضـعيت تأهـل و   ی رابطـه عنـی  يی آخـر،   فرضـيه ی  آمـده دربـاره   دست ج بهينتا
  .تر از زنان مجرد است نشان داد که ميزان مشارکت زنان متأهل بيش زين مشارکت زنان

  تحليل رگرسيونی ی نتيجه
از  ،متغيـر وابسـته   تـأثير جمعـی متغيرهـای مسـتقل بـر      در اين پژوهش به منظور سـنجش 

 گـر  آمـده نمايـان   دست هنتايج ب است و متغيری با روش قدم به قدم استفاده شده رگرسيون چند
ضـريب  . گذارنـد  زمان بر مشـارکت اجتمـاعی تـأثير مـی     چهار متغير به طور هم اين است که

 ۰٫۴۰کـه   دهد نشان می ۲r = ۰٫۴۰و ضريب تعين   = ۰٫۶۵rمشارکت  ی گانه بستگی چند هم
تـرين   عمـده  .شود شده تفسير می متغيرهای مستقل مطرح ی وسيلهه ب ،از تغييرات متغير وابسته

ند از اميد به ا عبارت ،به ترتيب اولويت ز،ين متغيرهای مستقل تأثيرگذار بر مشارکت اجتماعی
  .)۱۱جدول ( های مشارکت ارزيابی فايده و ،گرايی گرايی، خرد آينده، فعال

  های مستقل متغير رگرسيون مشارکت اجتماعی و ۱۱ جدول

 معناداریtمقداربتان متغيرعنوا
۶٫۶۶۰٫۰۰۰ ۰٫۴۷۰اميد به آينده

۰٫۳۶۰۵٫۷۴۰٫۰۰۰گرايیفعال
۰٫۲۴۷۳٫۷۲۱۰٫۰۰۰خردگرايی

۲٫۱۹۰٫۰۰۲ ۰٫۱۵۰های مشارکتارزيابی فايده
۰٫۶۵r =  ۲ = ۰٫۴۳؛r ۲ = ۰٫۴۳؛Adjusted r 

  گيری نتيجه
هـا در   تأييـد آن  و ،هـا  شـده از آن  های استخراج متغير ،ها در اين پژوهش با استفاده از نظريه

عـد  ُب بـا مشـارکت اجتمـاعی در   ت تأهـل  يوضـع  متغيرمشخص شد که  مورد بررسی ی نمونه
تری نسبت به زنـان   به اين صورت که زنان متأهل مشارکت رسمی بيش رسمی رابطه دارد؛

اين گونه تبيين کرد که زنان متأهل به ضرورت حضـور   را بتوان اين امر شايد. دارندمجرد 
 و که از انجمن اوليا ل آنيبه دلند و او مربيان  انجمن اوليا عضو ،شان در مدرسه ندانفرز
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ها در اين انجمن  شرکت آن ،شود مشارکت رسمی ياد می های سازهمربيان به عنوان يکی از 
  .شود ها می کت رسمی آنباعث افزايش مشار
بـه ايـن   ؛ رابطـه دارد رسـمی  متغير ديگری است که بـا ميـزان مشـارکت     ،تحصيالت
تـر   هـا نيـز بـيش    مشارکت رسـمی آن  ،رود چه ميزان تحصيالت افراد باالتر می صورت که هر

. است له تأييد شدهاين مسأ نيز )۲۰۰۰( ١ساکردوت و ،سون اليب، زرگلْي ی ها پژوهشدر . شود می
هـا در تشـويق    دانشگاه های نهادی مدارس و ها اين موضوع را تا حدودی ناشی از محيط نآ

  .دانند ياری می هم جهت تعاون و های اخالقی آنان در آموزه پذيری و افراد به انجمن
ی مهـم  يـ  ز مسـأله ينهای مشارکت و مشارکت اجتماعی زنان  بين ارزيابی فايده ی رابطه

مثبـت بـرای    یزنـانی کـه ارزشـ   . کنـد  اين رابطه را تأييد می وجود ،پژوهشاست که نتايج 
جـا   از آن و شان نيز بـاالتر اسـت   ميزان مشارکت ،ندا های اجتماعی قائل شرکت در فعاليت

کننـده، ماننـد    بازاجتمـاعی  هـای اجتمـاعی و   های اجتمـاعی از طريـق دسـتگاه    انتقال ارزش که
 ،غيرمسـتقيم  مسـتقيم و  هـای  راه از، بايد رديگ صورت میهای جمعی  رسانه و ،خانواده، مدرسه

های افـزايش ارزش   ترين راه مهم يکی از. ارزش مشارکت زنان در امور جامعه را مطرح کرد
سياسـی   ی عرصه ها اين است که اهميت فعاليت زنان در آن مشارکت اجتماعی زنان در نزد

خودجـوش  ارکت مشـ مشخص شود تـا  به شکلی ملموس و عينی برای خودشان اجتماعی،  و
  .ها افزايش يابد آن

رابطه بين اطالع زنان از وجود نهادهای مشـارکتی  آمده از پژوهش، وجود  دست نتايج به
بـين آگـاهی از وجـود    ، به عبارت ديگر کند؛ ها را تأييد می مشارکت اجتماعی آن در محله و

. معنادار وجـود دارد  یي مشارکت اجتماعی زنان رابطه منطقه وا ينهادها در محله  ها و انجمن
ی  هـا در محلـه   انجمـن  از وجود نهادهای مشـارکتی و  ،درصد۲۳٫۲گويان فقط  در ميان پاسخ

هـای بسـيج اشـاره     فعاليـت  ن وآهـای قـر   تر بـه کـالس   ها نيز بيش آن آگاهی داشتند و خود
از طـرف   و ،بـود ايـن نهادهـا    شايد بتوان گفت داليل اين امر از يک طرف کـم . بودند کرده
  .ی خاص است ر تمرکز نهادهای موجود در يک منطقهديگ

جـو در خـانواده بـا مشـارکت      وجـود اعضـای مشـارکت    ی رابطـه  ی درباره پژوهشنتايج 
 شـان در  اند اعضای خانواده گويانی که اعالم کرده گر اين امر است که پاسخ اجتماعی نيز بيان

تـری   مشـارکت غيررسـمی بـيش    ،در مقايسه با ديگـران  ،کنند های اجتماعی شرکت می فعاليت
 ماننـد آن  های بسيج و رسمی مثل فعاليت های غير اعضای خانواده نيز عمدتًا در فعاليت. دارند

آيـزن   و شود مهم ياد می ِ عنوان ديگری بادر مباحث اجتماعی  از اين متغير. مشارکت دارند
  .است د اشاره کردهِ مهم بر مشارکت افرا عامل ديگری به تأثير خود ی در نظريهز ين وفيش

                                                                                                                                                                                          
1 Glaeser, Edward L., David Laibson, and Bruce Sacerdote 
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. گويان است بررسی شد، موانع مشارکت از نظر پاسخ پژوهشمورد ديگری که در اين 
تـرين مـانع مشـارکت اجتمـاعی زنـان در شـهر        عمده ،گويان نتايج نشان داد که از نظر پاسخ

سـاختاری مثـل    یگويان بـه مـوانع   از پاسخ درصد۶۷٫۴ .کرمان، مربوط به ساختار جامعه است
 بودنـد،  نبـود امنيـت در محـيط جامعـه اشـاره کـرده       هايی برای مشـارکت زنـان و   انمک نبود

درصد نيز موانع خـانوادگی مثـل   ۴٫۷ و ،بودند قرار داده درصد موانع سنتی را مورد تأکيد۱۵٫۴
در بحـث از موانـع    )۱۹۹۱( اوکلـی . دانسـتند  ها را مهـم مـی   بچه داری از هانگ کارهای خانه و

کـه   در حـالی  بـود؛  را مورد تأکيـد قـرار داده   موانع فرهنگی و سنتی ،تر مشارکت زنان، بيش
از نظر خود  ،ترين مانع مشارکت زنان در شهر کرمان نشان داد که عمده پژوهشنتايج اين 

  .بعد قرار دارد ی موانع ساختاری است و موانع سنتی و فرهنگی در مرتبه ،ها آن
خصـوص   و بـه شارکت اجتماعی زنـان  های پژوهش حاضر نشان داد که ميانگين م يافته

ايـن واقعيـت اسـت     ی دهنده اين امر نشان پايين است و به طور کلیها  مشارکت رسمی آن
 ،)شـد در ابتدای مبانی نظری مطرح (شهرهای ديگر  های مشابه در که همانند نتايج پژوهش

در  ،عـه خصوصًا زنـان بـه عنـوان نيمـی از اعضـای جام      ،ما هنوز در ابتدای راه جذب افراد
هم به صـورت فعـال    ن، آمدنی ی رسمی يا نهادهای جامعه ی ههای داوطلبان سازمان وها  گروه

  .ميبر به سر می ،)ها، و هم عضويت دائم گيری يعنی هم حضور، هم شرکت در تصميم(
کـه   ،نـوع شخصـيت زنـان    پـذيری و  مشـخص شـد کـه فرآينـد جامعـه     ن پژوهش يا در

هـا نقـش    در ميزان مشارکت آن ،اجتماعی است رهای فرهنگی وهنجا ها و گرفته از ارزش الهام
 ،مـدت  مـدت و ميـان   هـای بلنـد   برنامـه  هـا و  به فعاليـت  ،ها ويژگی نياافزايش  ،اين بر بنا دارد؛

با توجه به نقش تحصيالت در باال بردن ميـزان  (پرورش رسمی  مخصوصًا از طريق آموزش و
 و ،هـای خيريـه، مـذهبی    رسمی نظيـر فعاليـت   غيرهای  شرکت در فعاليت(رسمی  غير و) مشارکت
همسر برای افـراد   مخصوصًا ،چنين توجه به نقش اعضای خانواده هم بستگی دارد؛) ها نيمانند ا
جا انداختن ايـن امـر کـه     زين و ،تری داشتند ژوهش مشارکت رسمی بيش، که در اين پمتأهل

سـودمند   های اجتماعی مفيد و فعاليت در زنان ی آگاهانه و ،داوطلبانه ،کاری فعاالنه شرکت و هم
  .آورد می رونيبهای انفعالی  و پذيرفتن نقش ،روی تک، افراد را از انزوا ،است

  هاپيشنهاد
  :شود پيشنهاد می پژوهشآمده از اين  دست هبا توجه به نتايج ب

ويـژه   بـه  ،های مناسـب بـرای مشـارکت اجتمـاعی زنـان      که مکان با توجه به اين –۱
 کـه  ايجـاد شـود  هايی  مکانشود  شنهاد میيکم است، پ ها در شهر کرمان دنی آنمشارکت م
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 خـود ر بـاال را د ا يـ زنان با تحصيالت پـايين  و دار، شاغل،  اعم از خانه ،زنان ی همه بتواند
محالت شهر به صورت پراکنده ايجـاد شـود و    ی در همهبايد ها  البته اين مکان جای دهد؛

  .نشودفقط در مناطق خاص متمرکز 
هايی که در ايـن   فعاليت های فعال در شهر کرمان و آگاهی زنان در مورد تشکل –۲
گويان به سوآلی که در  شود بسيار پايين است و فقط درصد کمی از پاسخ ها انجام می تشکل

مورد  بايد در ،اين بر بنا ند؛پاسخ داد شد دهيپرسهايی  ها از وجود چنين مکان مورد اطالع آن
 در، ها آن  فعاليتز نوع ين و ،ها مختلف موجود در شهر کرمان، اهداف اين انجمن های انجمن
  .رسانی شود های تلويزيونی اطالع های محلی و برنامه روزنامه
بر  بنا گذارد؛ ارزشی نيز بر ميزان مشارکت اجتماعی زنان تأثير میعوامل فرهنگی –۳

پـذير   مـدت امکـان   اين امر در کوتـاه . شود هايی بايد در افراد جامعه تقويت چنين ويژگی ،اين
. است که بايد از دوران کودکی آغاز شود یمدت ميان مدت و ريزی بلند نيازمند برنامه نيست و

هـای   برنامه ی ين تهيهچن متوسطه، و هم کتب آموزشی ابتدايی و ها و تغيير در محتوای برنامه
  .توان در اين زمينه انجام داد میاقداماتی است که جمله راديويی از  خاص تلويزيونی و

 کننـده و  هـای اجتمـاعی   ههای اجتماعی از طريق دسـتگا  جا که انتقال ارزش از آن –۴
 هـای  از روشبايد  رد،يگ صورت میهای جمعی  و رسانه ،کننده مانند خانواده، مدرسه اجتماعی باز

تـرين   يکی از مهـم  .در امور جامعه مطرح کردرا ارزش مشارکت زنان  ،غيرمسقيم مستقيم و
ها ايـن اسـت کـه اهميـت فعاليـت       های افزايش ارزش مشارکت اجتماعی زنان در نزد آن راه

اهميـت  با مشخص شـدن  ها ثابت شود و  به خود آن ،سياسی و اجتماعیی  زنان در عرصه
  .ها افزايش يابد خودجوش آن، مشارکت عينی ها به شکل ملموس و مشارکت آن

  
  .ی نشر کلمه مؤسسه: تهران. م۲چاپ . شناسی توسعه جامعه. ۱۳۷۹. ازکيا، مصطفی

ی علـوم   نامـه  فصل» .های فردی بر مشارکت اجتماعی اثر ويژگی«. ۱۳۸۳ .پناه ليال يزدان، و پناهی، محمدحسين
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 ،انيفاطمه صمد

  یشناس کارشناس ارشد جامعه
f_samadian@yahoo.com  

  
  .باهنر کرمان ديدانشگاه شه ،یشناس جامعه ی کارشناسی ارشد آموخته دانش

  .ها است یتعاون و یمشارکت اجتماع ی نهيدر زم وی یها پژوهش
  

   

 گاننويسند 



  
150 Women’s StudiesVol. 6, No. 2, Autumn 2008 

Leyl� Yazd�n-pan�h, PhD 
Assistant Professor, Shahid B�honar University of Kerm�n 

F�temé Samadiy�n, MA 
MA in Sociology 

IInnddiivviidduuaall  aanndd  SSoocciiaall  CChhaarraacctteerriissttiiccss    
aanndd  WWoommeenn’’ss  SSoocciiaall  PPaarrttiicciippaattiioonn::  

AA  CCaassee  SSttuuddyy  ooff  KKeerrmm��nn  

Abstract 

Participation as a requirement for development can be studied from different 
perspectives. In this survey-method research we examine how individual and 
social characteristics affect rate of women’s social participation. Our sample 
is 300 women over sixteen years of age who were selected by random 
sampling. The data gathering instrument is the questionnaire which measures 
participation in two aspects of formal and informal participation. The 
hypotheses have been developed from Parsons’s social action theory. For 
data analysis, descriptive statistic and significance testing methods were 
used. Findings indicate that the average rate of informal participation is 
higher than that of formal participation. Also characteristics such as 
universalism, rationality, futurism, education level, participation of family 
members, and the evaluation of participation benefits, all have significant 
relationship with rate of women social participation. 

Keywords:  Women Social Participation; Formal Participation; Informal 
Participation; Individual Characteristics; Social 
Characteristic. 
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HHuussbbaanndd’’ss  LLeeaaddeerrsshhiipp  RRiigghhtt  AAbbuussee  
  iinn  PPrreevveennttiinngg  WWiiffee’’ss  EEmmppllooyymmeenntt    

Abstract 

Headship over family under article 1105 of Civil Rights Code is a privileged 
feature of husband. This feature is not only a right but also a duty. Actually, 
this headship is limited to expediencies and profits of family and any 
violation is considered as aggression or abuse of the right. One of the effects 
of this headship is the right to decision as to wife’s employment. 
Employment under the law is a legal right for man and woman, but in cases 
that wife’s employment is in contradiction to expediencies of family, wife’s 
employment right is limited. So, if husband consented to wife’s employment 
or in the case of non-contradiction to expediencies of family, the husband 
cannot opposite her employment. If wife’s employment does not bear any 
contradiction to profit of the family but the husband bound her to giving it 
up, husband is obliged to compensation under the abuse of right. This 
compensation includes damages imposed on employer due to giving up the 
employment by wife. 

Keywords:  Couple Relation; Employment; Liability Expediencies of 
Family; 
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TThhee  FFaammiillyy  aanndd  WWoommeenn’’ss  CCaarreeeerr  AAddvvaanncceemmeenntt::  
AA  ssttuuddyy  oonn  OOsskk��’’ss  PPuubblliicc  SSeeccttoorr    

Abstract 

This article argues that women and men experience different situations, not 
only in the rate of participation and unemployment but also in the type of 
occupation, career advancement, and wages. This paper examines the factors 
that affect career advancement of women in general, yet it particularly 
emphasizes the familial factors. Using the survey method, a sample of 120 
from 50 governmental organizations was selected which included married 
women who had children. 
The results show that career advancement of women rested on an average 
rate and that the familial factors exerted significantly higher effects 
compared to other factors. The factors such as quality of role, role strain, 
gender division of labour, and the structural demands in the family and 
distress had immediate effects, while other variables like depression, stress, 
and career exhaustion had indirect effects on the career advancement of 
women. The organizational factors were found to have no effects.  

Keywords:  Women; Career Advancement; Family; 
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PPhhiilloossoopphhiiccaall  TThhoouugghhttss  
  iinn  tthhee  PPooeemmss  ooff  PPaarrvviinn  EE’’tteess��mm��  

Abstract 

The main question that concerns this paper is whether the collection of 
Parvin E’tes�m�’s poems contains any philosophical thinking, and if the 
answer is affirmative where its more striking strands are located?    

In this research, writer tries to find a response for this question: Is there 
philosophical thought in poem? If there is, which kind is more important? 
The collection of Parvin’s poems is not a philosophical book, neither is she a 
philosopher. But there are elements such as cosmology, anthropology, the 
divine decree, destiny issues, and the role of intention and authority that are 
indicative of her philosophical thoughts and confirm her familiarity with 
philosophical issues. Parvin’s cosmology, similar to other Muslim artists, is 
Quranic vision to universe; she sees all the existence as the appearance of 
God. Parvin’s anthropology is anthropology of Islamic philosophy. She 
considers “Man” as a two dimensional being: “Body” and “Soul”—
“Wisdom” and “Science” strengthen the soul; and “Satan” and “Carnal 
Soul” are thieves of divine part of his/her existence. On the issue of destiny 
Parvin believes that some of our affairs are out of our ability and we give up. 
But on some other affairs, control is given to human beings and they can 
decide. Man’s authority is free in this part. So Man’s fate and society’s fate 
change with trial and effort. Parvin considers fortune as a divine decree. 
These issues in the collection of poems of Parvin show that there is 
philosophical thought in poet’s mind and throughout her collected work this 
kind of philosophical thought is being detected. 

Keywords:  Parvin E’tes�m�; Poem; Philosophy; Cosmology; 
Anthropology; Devine Destiny; Intention; Authority; 
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RReellaattiioonnsshhiipp  ooff  AAnnddrrooggyynnyy  aanndd  NNeeuurroottiicciissmm  wwiitthh  
QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  iinn  IInnffeerrttiillee  aanndd  FFeerrttiillee  WWoommeenn  

Abstract 

Androgyny and neuroticism are two variables that influence the quality of 
life in the infertile women. Studies show that there are lower quality of life 
in the infertility women and that they experience psychological problems. 
The aim of the present study is to explore possibility of any relationship 
between androgen and neuroticism with quality of life in the fertility and 
infertile women. The sample of the study consisted of 120 fertile and 
infertile women (60 in each group) selected from two hospitals in Tehr�n. 
The instruments employed in this research were Sex-Role Inventory, NEO 
Personality Inventory, and Quality of Life Questionnaire. The results showed 
that, androgyny is negatively related to quality of life in the fertile and 
infertile women (0.43 vs. 0.30). There was a positive relationship between 
neuroticism and quality of life in the fertile and infertile women (–0.23 vs.   
–0.55). The results of multiple regression showed that androgyny and 
neuroticism explained 57 percent of variance of quality of life in infertile 
women, while it explained only 30 percent of variance of quality of life in 
fertile women. The results indicated that high level of androgyny and low 
level of neuroticism increases quality of life, respectively. The results are 
congruent with findings from other studies. 

Keywords:  Fertility; Infertility; Androgyny; Neuroticism; Quality of Life; 
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SSttuuddeennttss  aanndd  FFaammiilliieess  BBeelliieeffss//VVaalluueess  
  aanndd  TTeexxttbbooookkss  CCoonntteennttss  oonn  GGeennddeerr  EEqquuaalliittyy::  

PPrroobblleemm--SSoollvviinngg  aammoonngg  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  FFeemmaallee  SSttuuddeennttss  

Abstract 
This research aims at studying beliefs, values, and textbooks contents on 
gender and their role in representation and problem-solving of the issue of 
gender equality by the students. The data was collected through textbooks 
content analysis and interviews which were conducted with students and 
their families in order to study the role of beliefs and values. The content of 
concept of gender was analyzed in 24 secondary school textbooks. The 
process of problem-solving on gender equality among students and the 
families were measured by conducting interviews. To investigate the beliefs 
and values of students on gender equality in the process of problem solving, 
18 girl students from three high, middle, and low socio-cultural levels were 
selected, and their views were delineated through a semi-structured 
interview and concurrent verbal protocol. The beliefs and values of their 
families about gender were analyzed through a semi-structured interview as 
well.  
Findings indicated out of 16 interviews with families 5 believed in gender 
equality, whereas 9 held gendered views. Two cases regarded social realities 
and some differences between men and women in gender role taking. Data 
illustrated in 12 cases there was an adaptation between families and students 
beliefs. Content analysis of textbooks showed that the written and pictorial 
presentations both reinforce males’ viewpoints within traditional approach. 
In spite of the common message of the textbooks, and also compared to their 
families’ beliefs and values on gender, students used different approaches in 
gender equality problem. 

Keywords:  Gender Equality; Problem-Solving; Socialization; Socio-
Cultural Beliefs and Values; Textbooks; Family; 
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PPoowweerr  SSttrruuccttuurree  iinn  tthhee  FFaammiilliieess  ooff  KKeerrmm��nn  

Abstract 

There are many approaches to the study of family relationships which 
consider the division of labour and participation in decision making. The 
Study of power structure in the family is an important subject in sociology. 
The theoretical investigations show that the power structure is made of 
objective and subjective factors such as type and extent of access to 
resources at spouses’ disposal, their beliefs, their knowledge on gender 
differences, their abilities, and the like. The aim of this survey is explanation 
of relationships among power structure, resources, and gender beliefs. The 
research model is derived from resource theory and Bourdieu’s theory. The 
sample was 682 married women that live at Kerm�n city and its nearby 
villages. This results show that power structure is affected by resources, 
beliefs, and demographic factors. 

Keywords:  Power Structure; Family; Available Sources; Stereotypes; 
Habitus; Kerm�n; 
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