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 ميزان و نوع مقاومت زنان در رويارويي با ساختار قدرت در زندگي روزمره

  ∗∗مريم سروش، ∗حليمه عنايت
  

هـايي نيـز بـراي     شود پتانسيل كه بستر اعمال قدرت در جامعه محسوب مي زندگي روزمره عالوه بر اين :چكيده
هـاي   تـرين عرصـه   نوان يكـي از مهـم  ع خانواده به. كند ه فراهم ميژبخش و خالقيت و استقالل سو عملِ رهايي

كه اين حـوزه نيـز خـالي از     با توجه به اين. شوند آفرين اصلي شمرده مي زندگي روزمره است كه زنان در آن نقش
هـايي را نيـز در خـود جـاي      هاي قدرت مقاومـت  هاي اعمال استراتژي ي عرصه مناسبات قدرت نيست مانند بقيه

اندازه گرفته در خانواده  رهه با ساختار قدرت مردساالجمقاومت زنان را در موا ي حاضر ميزان و نوع مقاله. دهد مي
. نـد شـكل از خـود نشـان مـي ده     پنجنتايج تحقيق نشان داده است كه زنان، مقاومتي كم و متوسط را در . است

زنان در خانواده از  يعني هر چه. اند اي منفي و معنادار با هم نشان داده مقاومت و قدرت زناشويي در خانواده رابطه
عالوه اگر زنان در سن بـاالتر ازدواج كننـد،    به. دهند قدرتي بيشتر برخوردار باشند مقاومتي كمتر از خود نشان مي

تر زندگي كنند از قدرتي بيشتر در خـانواده برخـوردار هسـتند و مقـاومتي      كرده شاغل باشند و با شوهري تحصيل
هـا را   مشاركت هستند و اگر مردان آندنبال تفاهم و  دهد كه زنان به ان مينتايج تحقيق نش. دهند كمتر نشان مي

ي وجـ شوند و خانواده  رو ميهسازي بيشتري داشته باشند با مقاومتي كمتر روب به رسميت بشناسند و قدرت مجاب
      .تر را تجربه خواهد كرد آرام
  .مقاومتزندگيِ روزمره، ساختار قدرت در خانواده،  :كليديي هاواژه

  
 و طرح مسئله مقدمه

اعمـالي  . انگـاريم  اهميت و بـديهي مـي   ها را بيطور معمول آن زندگي روزمره اشكالي از زندگي هستند كه ما به
زندگي روزمره، زنـدگي مـردم   . غيرهمانند راه رفتن، ارتباط برقرار كردن، خريد، آشپزي، خوردن، لباس پوشيدن و 

هـاي هـرروزه    اند در روندها و توالي كارها و ارتبـاط  بي كه براي ما عادت شدهواقعيت تجار. معمولي جامعه است
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كنند چـه كـاري، چـه     هايي از زمان و مكان وجود دارند كه مشخص مي تر چارچوب طور عام شود و به فراهم مي
هـا را   ان آنتوطوري كه مي شوند به اين رفتارها بديهي و طبيعي انگاشته مي. وقت، كجا و با چه كسي انجام شود

شوند مناسب يـا حتـي مطلـوب در     ي چيزهايي كه طبيعي تلقي مي طور معمول انجام داد و بنابراين مثل همهبه
  ).10: 2002 ،1چني(شود  ميغيرمنطقي و زشت تلقي  نظر گرفته و شكستن انتظارهاي مربوط به آن نيز معموالً

اشكال ديگر بازنمـايي در زنـدگي روزمـره     هاي عام در ناچني معتقد است كه آرزوهاي فرهنگي و داست
زنـدگي روزمـره   ). 6: همـان (مانند اعمال اجتماعي از قبيل خريد، خوردن و عشق ورزيدن نفوذ كـرده اسـت   

هـاي مـا از آن    ها، تعـاريف و روايـت   پردازيي غايي بوده و تمام مفهوم ه مهياگر زمينهزيست جهاني است ك
عنـوان   فرهنگ، مفهومي مرتبط با مدرنيته است و زندگي روزمـره بـه  ). 1381، 2فدرستون(گيرد  سرچشمه مي

. سـاز شـده اسـت    لهئي بين فرهنگ و مدرنيته، مسـ  ي رابطه شده سپهري از زندگي اجتماعي، در بستر شناخته
ي فرهنـگ، زنـدگي روزمـره و     بـراي درك رابطـه  . ي زنان است هدف از اين مقاله درك بهتر زندگي روزمره

ت يافتن زندگي روزمره در مدرنيته پرداختـه و سـپس نقـش    داليل اهمي يمطالعهر ابتدا به هاي زنان د كنش
  .ايم گفتمان مقاومت را در اين بستر نشان دادهنيز كرده و در نهايت مطالعه زنان را در زندگي روزمره 

انجام نشده  هيچ تحقيق جامعي ي علمي ايران كمتر به زندگي روزمره توجه شده است و اساساً در جامعه
 شده انجامهاي  تحقيق).  116: 1384كاظمي، (است كه بتواند عمق زندگي روزمره را بكاود و از جامعه بگويد 

، 1382كاظمي و فرجي، (ي زندگيِ روزمره محدود است و به موضوع خاص اين مقاله مربوط نيست  در حوزه
؛ فرجـي و  1382د ارمكـي و الجـوردي،   ؛ آزا1384؛ الجـوردي،  1382؛ الجـوردي،  1383كاظمي و ابـاذري،  

بحـث در مـورد زنـان و     )1380؛ عابدي و ديگـران، 1382؛ فرجي،1385؛ بهار، 1384؛ رضايي،1385حميدي،
  .اي نداردطور خاص و در زندگي خانوادگي در ادبيات علمي در ايران سابقه زندگي روزمره نيز به

طور  ه محققان داخلي و خارجي قرار گرفته كه بههاي متفاوت مورد توج ساختار قدرت در خانواده به روش
  . ها اشاره شده است خالصه به تعدادي از آن

ي اجتماعي را بر روابط زن و شوهر مطالعه كرده است و نتـايج   در تحقيقي تأثير طبقه) 1377(چمن  خون
ـ   هاي طبقه دهد كه زوج تحقيق او نشان مي . ابرابرتر هسـتند ي پايين نسبت به ساير طبقات، داراي روابطـي ن

ي متوسـط، مـردان    در طبقـه . تر نسبت به سـاير طبقـات برخوردارنـد    ها از يك ايدئولوژي جنسيتيِ سنتي آن

                                                           
1  . Chaney 
2. Federston 
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وآمد دارند داراي روابطي نابرابرتر ي طبقات كساني كه بيشتر با اقوامِ زن رفت در همه. تر از زنان هستند سنتي
قادري . كنند تر مي تر و متعادل ستند كه ساختار قدرت را انسانيهستند، اما احترام، اعتماد و مهرباني عواملي ه

گيري در خـانواده تـأثير دارد و    دريافته است كه تحصيالت شوهر و منزلت شغلي او بر الگوي تصميم) 1375(
اند كه ورود زن به بـازار كـار سـبب افـزايش      نشان داده) 1383(ذوالفقارپور و ديگران . كند تر مي را متعادل آن

دهد و عالوه بر آن، افزايش تحصيالت شوهر نيز  شود و حتي قدرت او را كاهش مي قدرت او در خانواده نمي
اي معنادار بين ساختار قدرت در خانواده و تحصـيالت   عالوه، رابطه به. دهد قدرت زن در خانواده را كاهش مي

هـا   از نظـر آن . كـرده ريشـه دارد   هـاي تحصـيل   هاي مردساالري حتي در خـانواده  زن وجود ندارد زيرا سنت
ي زندگي زناشـويي   هاي سنتي جنسي است در طول دوره ي زن و مرد كه مبتني بر نقش شده باورهاي دروني

عالوه بر اين، مشاركت شـوهر  . كند حتي درآمد نيز تغييري در ساختار قدرت خانواده ايجاد نمي. كند تغيير نمي
  . ت زن در خانواده نيستدر امور منزل نيز به معناي افزايش قدر

. انـد  كـرده  مطالعههاي تهراني ساختار توزيع قدرت را در خانواده) 1382(مهدوي و صبوري خسروشاهي 
گيـري انـدازه    هـاي تصـميم   ي قـدرت و حـوزه  ها ساختار قدرت را در سه بعد ميزان تقارن قـدرت، حـوزه   آن

درصد  36ها داراي تقارن زياد يا خيلي زياد،  خانواده درصد از 34دهد كه  نتايج اين تحقيق نشان مي. اند گرفته
هاي قدرت نشان داده است كـه در   نتايج در حوزه. درصد تقارن كم يا خيلي كم دارند 30در حالت بينابيني و 

ها دارند، اما در تعيـين مواليـد نقـش زنـان      گيري امور اقتصادي، مردان نسبت به زنان نقشي بيشتر در تصميم
گيري بين زن و مرد تقسيم شده است و شوهرمحوري در  در روابط اجتماعي قدرت تصميم. است بسيار بيشتر

. هاي اعمال قدرت غالـب اسـت   سازي در شيوه ي مجاب هاي تهراني بيشتر شيوه در خانواده. آن متوسط است
انتخاب همسر مشاركت زن در بردارانه،  تصور اقتدارگراي شوهر نسبت به همسر خود، تصور زن از نقش فرمان

  .هاي تهراني بر عهده دارد و سطح تحصيالت زنان نقشي مهم در كم و كيف ساخت دموكراتيك خانواده
انـد طـي يـك     هـاي سـنگاپوري انجـام داده    در تحقيقي كـه روي زوج ) 2008( 3كوك و نادسون مارتين

تا انتظارهاي خود را از نقش كند  ت دادن به شغل زنان، مردان را تشويق ميي كيفي دريافتند كه اهمي مطالعه
شان را قدر بدانند و زنـان نيـز بـر     هاي خانگي شركت كنند و مشاركت همسران زنان تغيير دهند و در فعاليت

سوي برابري، بيشـتر در سـاختاري    جايي در قدرت بهاز سوي ديگر، جابه. افزايند ي نفوذ خود در خانواده مي دامنه

                                                           
3. Quek and Knudson-Martin 
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هـايي بـراي    در اختيار داشـته و زنـان راه   - جايي قدرت رغم جابه علي - نهايي را افتد كه مردان انتخاب  اتفاق مي
مراتبِ  ها تدريجي و بخشي بوده است، اما پتانسيلي براي تغيير سلسله جاييبنابراين جابه. نفوذ بر آنان يافته باشند

  .شود ر اجتماعي جاري ميت هاي بزرگها و حوزه كند كه بين زوجصورت انتظارهايي جديد ايجاد مي جنسيتي به
، 1996هاي مليِ تغييرهاي اجتماعي تايوان در سال  در تحقيقي كمي و با استفاده از داده) 2004( 4زو و شوچان

تحليل ايـن  . اند كرده مطالعههاي تايواني  هاي خانوادگي را بر قدرت زناشويي زوج اثرات ايدئولوژي جنسيتي و نقش
اي مستقيم بين ايـدئولوژي جنسـيتي و برابـري زناشـويي وجـود دارد و توزيـع        همحققان نشان داده است كه رابط

ي عكـس   رابطه و با ناسازگاري زناشويي رابطـه  5صورت مستقيم و مثبت با هماهنگي زناشويي تر قدرت به متعادل
  .وده استتقسيم كار غير سنتي در خانه نيز با برابري زناشويي از طريق هماهنگي زناشويي مؤثر ب. داشته است
ي قـدرت زناشـويي، تضـاد و     را در ارتباط با رابطـه  7تحقيق اشتراوس و كلمن) 2003( 6يوب و كليفتونجي

نفـري   1500ي بـزرگ   هـا در يـك نمونـه    آن. انـد  جنوبي تكرار كـرده  اجماع هنجاري با خشونت خانگي در كره
تر بـا   اي قوي قدرت زناشويي و تضاد، رابطه مخصوصاً. اند كه هر سه متغير با خشونت خانگي رابطه دارند دريافته

هاي احتمالي بايد براي تشويق و القاي  ي كوشش اين مطالعه پيشنهاد كرده است كه همه. اند خشونت نشان داده
  .كار رود تا خشونت خانگي به حداقل برسد تر از قدرت در خانواده به خواهانه گيريِ ساختاري برابري ايجاد و شكل

ي بين منابع اقتصادي، اجتماعي، ايدئولوژي جنسيتي و قدرت زناشـويي را در   رابطه) 2002(زو و شوچان 
  .هستند مؤثردهد كه هر دو متغير بر تعادل قدرت زناشويي  ها نشان مي نتايج آن. اند كرده مطالعهتايوان 

هاي  مصاحبه ي مشاركتي و هاي آن با استفاده از مشاهده طي يك تحقيق كيفي، كه داده) 2000( 8وبستر
اند تأثير قدرت زناشـويي را   ايِ مستمر تحليل شده دست آمده است و با روش مقايسه ي عميق به شناسانه مردم

او نشان داده است كه بر خالف تصور رايـج، زنـان   . كرده است مطالعههاي هندي  گيري در خانواده بر تصميم
هاي شخصيتي فرد اسـت كـه    از نظر وبستر صفت. گيري بسيار در خانواده هستند هندي داراي قدرت تصميم
  .كند گيري مشخص مي نفوذ او را در فرايند تصميم

                                                           
4. Xu and Shu-Chuan 
5. Marital Harmony 
6. Jae-Yop and Clifton 
7. Straus and Coleman 
8. Webster 
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ها زنان درآمدي  كرده است كه در آن مطالعههايي  هاي قدرت زناشويي را در خانواده پويايي) 1999( 9تيكنور
 يمطالعههدف تحقيق ). ا هردوي(اند  ي شغلي باالتري را اشغال كرده بيشتر نسبت به شوهران خود داشته يا رتبه

دهـد   ها در روابط خانوادگي مـي  ها قدرتي بيشتر به آن اين نكته بوده است كه آيا امتياز منابع در زنانِ اين خانواده
در واقع، منطق تئوري منابع در اين مـورد شكسـت   . دهد دست آمده به اين سؤال پاسخ منفي مي يا خير؛ نتايج به

در حقيقت قـدرتي پنهـان در ازدواج   . بيشتر به جنسيت بستگي دارد تا درآمد يا موقعيت قدرت زناشويي. خورد مي
  .بخشد كنند كه قدرت شوهر را استحكام مي ها معموالً طوري جنسيتي رفتار مي وجود دارد و زوج

دار  هايي كه زنان خانـه  هايي كه زن در آن شاغل است و خانواده در خانواده) 1989( 10سكستون و پرلمن
ي  ي مبادلـه  بـر مبنـاي نظريـه   . اند كرده مطالعههاي جنسيتي و قدرت زناشويي را  دارند تئوري مبادله و نقش

ي مختلف هستند و بايد در سـاختار قـدرت    اجتماعي، اين دو نوع خانواده داراي منابع متفاوت و الگوي مبادله
هايي كـه   ر ساختار قدرت و نه در استراتژينتايج نشان داده است كه اين دو نوع خانواده، نه د. متفاوت باشند

گرچه در يك موقعيت تضادآميز، زوجي كه هر . كنند، تفاوتي با هم ندارند براي نفوذ بر همسرشان استفاده مي
ِ ميـزان   كننده بيني بهترين پيش. دهند دو شاغل هستند تالشي بيشتر براي تأثيرگذاري بر همسرشان انجام مي

محسـوب  » زن«دار خـود را بيشـتر    جا كه زنـان خانـه   از آن. براي تأثيرگذاري استقدرت، ميزان تالش فرد 
در هر دو نوع خانواده اعتقاد به برابري جنسيتي وجود . دهند گذاري انجام مي كنند تالشي كمتر براي تأثير مي

ي  نيز بيشتر بر پايهي منابع  هاي جنسيتي بر قدرت زناشويي تأثير ندارد، اما حتي مبادله دارد بنابراين سوگيري
  .هاي شغليِ زن هاي جنسيتي است تا سوگيري تفاوت

انــد كــه تخصــيص اقتــدار در  المللــي نشــان داده در يــك تحقيــق بــين) 1983(و ديگــران  11گــرين
ي جامعه داراي مراحلي است  ها توسعه از نظر آن. بستگي دارد  ي جامعه ها به توسعه گيري بين زوج تصميم

هـا از   داده. خـواهي خواهي در حـالِ گـذار و برابـري   رساالري، پدرساالري خفيف، برابريپد: كه عبارتند از
دهنـد كـه    نتـايج نشـان مـي   . اند آوري شدهكشورهاي گابون، ونزوئال، فرانسه، هلند و اياالت متحده جمع

ر بيشـتر  صـورتي معنـادا   ها در گابون و ونزوئال بـه  گيري كه تصميم طوري شده وجود دارد، بهي فرض رابطه
  .شوهرمحور است تا در فرانسه، هلند يا اياالت متحده

                                                           
9. Tichenor 
10. Sexton and Perlman 
11. Green 
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ي ساختار قدرت در خانواده و عوامل موثر بر آن در بيشتر موارد نشان  هاي داخلي و خارجي درباره تحقيق
مند بر موقعيت و قدرت زنان  صورتي بسيار قدرت هاي مربوط به آن به اند كه ايدئولوژي جنسيتي و نگرش داده

ي باالترِ شغليِ زن نيز تغييري مهم در آن ايجاد  كه حتي با درآمد بيشتر و رتبه طوري است به مؤثرواده در خان
را در قالـب   توان آن دهند كه مي هايي از خود نشان مي العمل مسلماً زنان در موضع فرودستي عكس. شود نمي

  .و تحليل كرد مطالعه) بردكار مي به معنايي كه دوسرتو به(مقاومت 
در  توان مطرح كرد اين است كه آيا زنـان ايرانـي اصـوالً    هاي ايراني مي از جمله سؤاالتي كه در خانواده 

كنند يا خير و اگر مقاومتي هست به چه صورت انجام شده و  ي درون خانواده مقاومت مي مقابل قدرت مردانه
مقاومـت زنـان تـأثير دارد؟ و آيـا روش      قدر است؟ آيا ساختار قدرت در خانواده بر نوع و ميـزان  ميزان آن چه

شان موثر باشد؟ ميزان قـدرت زن   تواند بر نوع رفتار زنان در موقعيت فرودستي اعمال قدرت از طرف مرد مي
ي اصلي اين تحقيق اين است كـه بـين قـدرت     گيري در خانواده چطور؟ فرضيه هاي مختلف تصميم در حوزه

  .اي معنادار وجود دارد مت زنان در مواجهه با آن رابطهمردانه در خانواده و ميزان و نوع مقاو
  

   مباني نظري
  مدرنيته، مقاومت و زندگي روزمره

و  مطالعـه ي اجتمـاعي مـدرن در معنـاي دقيـق آن بايـد بـه        هـاي نظريـه   در باب منشأ مدرنيته و خاسـتگاه 
چه نزد  آن. پرداخت 13ركسو ما 12اي چون كانت، هگل هاي انديشمندان و فالسفه هاي جامع از ديدگاه تحليل

گر  مفهومي كه بيان. است» گر تصريح خودي  سوژه«رود مفهوم  مي به شماراين متفكران، مشترك و  اساسي 
  ).9: 1380نوذري، (گري است  گري و روشنها به رنسانس، اصالح آن دين

د عقـل و مهـارت بشـر    كر ي ابتكار و عمل مندي، استعداد، ظرفيت، قوه حاميان مدرنيته معتقدند كه توان
ي پيشـرفت   هاي زيستي و نهادهاي اجتماعي بر اساس ايـده مندي، سبك زندگي، شيوه تاريخ. نامحدود است

 شماربهتفكيك، تجزيه و جدايي در واقع مضامين ثابت در گفتمان نظريِ مدرنيته . اند شكلي دوباره پيدا كرده
اقتصاد از خانواده كنش اساسي اقتصاد مدرن محسـوب  معتقد بود كه جدايي و تفكيك  14ماكس وبر. روند مي

                                                           
12. Hegel 
13  . K.Marx 
14. Max Weber 
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گانـه   بنديِ سه او نوعي تقسيم .شده استبيان  15ت اين تفكيك توسط كانتتر، اهمي شود، اما به تعبير عاممي
ي  كـه تفكيـك و اسـتقالل متقابـل و دوجانبـه     ) عقل محض، عقل عملـي و عقـل داوري  (ه داد ياز عقل ارا

تـرين   شناختي را به مثابه بارزترين و قـاطع اي اخالقي و داوري يا احكام زيباييحقيقت، هنجاره هاي ناگفتم
هاي زندگي مدرن از نظر وبر تمـايلي فزاينـده بـه     تمام حوزه. كنند ويژگي ذهنيت و كاربست مدرن لحاظ مي

هـر  گرايي عبارت است از حذف يا سركوب هر چيزِ غير عقالنـي؛ يعنـي    وجه ديگر عقل. عقالني شدن دارند
ايـن عنصـر غيـر عقالنـي در     . چيزي كه در كار عقل مداخله كند و موجب كاهش كارايي عملي كنش گردد

بنـابراين عقـل مـدرن    . شود نام دارد و مانع اصليِ حاكميت عقل محسوب مي 16ها شور و شهوت نارفتار انس
شناسي اسـت كـه بـه     ترين روان مهم 17فرويد. كند سختي احساسات و شور انساني را سركوب و محدود مي به

كنـد و بـر آن    مي» اصل لذت«گزين  را جاي» اصل واقعيت«از نظر او تمدن مدرن . كند اين مطلب توجه مي
آورد و تداوم و استمرار آن متضـمن عنصـر قهـر و     نارضايتي و مقاومت به بار مي اًاست كه تمدن مدرن حتم
شناختي است زيـرا بـراي    زاي روان ارض آسيبحاكميت عقل داراي پيامدها و عو. اجبار ذهني يا جسمي است

گيـرد و  ِكم مي ها را دست ل نيست و آنيت و اعتباري چندان قابخشي قابل مالحظه از نيازهاي انساني اهمي
ي خـود عقالنيـت،    به همين دليل مقاومت در برابر عقالني شـدن بـه انـدازه   . شمارد ها را ناچيز مي ارزش آن

فكرانه كه علم مدرن و نظرهاي كارشناسي فنـي و   در كنار هر تعبير روشن. رود ر ميشماخاص مدرنيته بهويژگيِ 
اندازِ فكري و دورنماهاي مهـيج بـر انسـان هـا گشـوده       ي شوق و اشتياق وافر بابت چشم مصالح سياسي درباره

: 1380 ،18بـامن (است، همواره اعتراضي در برابر نابودي فرديت و تأثيرهاي اصيل انساني صـورت گرفتـه اسـت    
36 -27.(  

يكي . قدر رشد كرده كه تهديدي براي فرديت سوژه ايجاد كرده است ن در واقع عقالنيت زندگي مدرن آ 
 وبر. جو كردوهاي فردي جست توان در ساختار مدرن زندگي روزمره و تجربه وضعيت را مي هاي اين تبييناز  

ديد و  ما راه فراري از چيرگي عقالنيت صوري نميرا با مفهوم عقالنيت صوري توضيح داد؛ ا پروبلماتيكاين 
ي فرهنگ مـدرن   ، مدرنيته، شكلِ عينيت يافته19از نظر زيمل. پنداشت سوژه را در قفس آهنين آن زنداني مي

                                                           
15. Kant 
16. Passion 
17. Freud 
18. Bauman 
19. Simmel 
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مفهوم پويا و خالق مدرنيته را در  زيمل). 67: 1380، 20آزبورن(كند  است كه در پول و با پول تجسم پيدا مي
كه عنصر جوهري  مي ناميد، به طوري» زندگي«ديد كه آن را  ه و مركزگريزِ چيزي ميعناصر جسته و گريخت

هاي گذرا، سـريع و متنـاقض آن جملگـي در     يابد و لحظه ي زندگي تنزل مي وقفه دنياي بيروني به جريان بي
  ).214: 1380نوذري، (گردند  زندگي ما جمع مي

ي سوژه و ابژه را در بستري ديگر دنبال كرد و  رابطه داري بحث ترين منتقد سرمايه عنوان مهم ماركس به
داري، تا  و از خود بيگانگي نشان داد كه عقالنيت ابزاري در دنياي سرمايه 21انگاري كاالها با طرح مفهوم بت
  .دچار اعوجاج كرده استي سوژه و ابژه را  چه اندازه رابطه

 ان كنونيِ تكامل بشر هيچ پرسشي نيست كهبا گسترش اين ديدگاه اظهار كرده است كه در دور 22لوكاچ
عبارت ديگر رابطـه و پيونـد ميـان اشـخاص      در تحليل نهايي با حل معماي ساختار كاال پاسخ داده نشود؛ به

رسـد، امـا تمـام     آيد كه گرچه عقالني به نظر مي و در نتيجه عينيتي كاذب پديد مي آيد مي درصورت شيء  به
كند كه مفهوم  استفاده مي 23شيءوارگياو از مفهوم . كند ها را پنهان مي ناانسي بين  هاي اساسي رابطه نشانه
ي كـااليي و پيامـدهاي    لوكاچ معتقـد اسـت كـه مبادلـه    . است ماركسانگاريِ كاالهاي  بت ي داده شده بسط

  ).99: 1384كاظمي، (ثير گذاشته است أساختاري آن بر تمام زندگي روزمره ت
ي انتقـادي مكتـب    بخـش نظريـه   ماركسيسـم توسـط لوكـاچ منبـع اصـلي الهـام       آليسم آلمان با تلفيق ايده
ثير لوكاچ به انتقاد از صنعت فرهنـگ  أو تحت ت 24ي هايدگرمكتب فرانكفورت با ريشه در فلسفه. فرانكفورت بود

ه سـوژ  عنوانبههايدگر يكي از متفكراني است كه متوجه شد مسائلي كه از طرد انسان . و فرهنگ عامه پرداخت
زنـدگي   زندگي روزمره ملموس و انضـمامي كشـانده شـود و   شود الجرم براي حل شدن بايد به طرف  ناشي مي

ارزش نيست، بلكـه سـاختي اسـت كـه      شود محل وقوع حوادث تكراري و  بي چه تصور مي روزمره بر خالف آن
  ). 126: 1384ردي، الجو(حتي اگر آدمي قرار است به اصالت برسد بايد در متن آن به تعالي دست يابد 

از نظـر  . ه نموداياي و فرهنگ آن ار ي توده ي جامعه هايي درباره در همين راستا مكتب فرانكفورت نظريه
صورت جرياني متمركز درآمده و سـاختار اجتمـاعي آن ريـز و     داري هر روز بيش از پيش به آنان نظام سرمايه

                                                           
20. Osborne 
21. Fetishism 
22. Lukacs 
23. Reification 
24. Heidegger 
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آمده بود، اما با تمركز امور اقتصادي و تجاري  وجودهب 19ي عمومي در قرن  گرچه حوزه. تجزيه گرديده است
و در نتيجـه  نوايي و هماهنگي با نظام اجتماعي تأكيـد داشـت    گرا ظهور كرد كه بر هم نوعي ايدئولوژي جمع

هاي فـردي   تواند ارزش شود و نمي ي عمومي به شدت ضعيف مي حوزه. ايستد عمومي از فعاليت ميحوزه  ،آن
هاي انساني  ي كنش خودآگاهي و فرهنگ از عرصه. شود محو و ناپديد مي) سوژه(مستقل فرد . را تضمين كند

ي  صـورت رابطـه   طوري فزاينده بـه  ي بين افراد به گردد و رابطه مند دور و بيگانه مي عمل هدف ها و و ارزش
  ).415: 1380 ،25ينگ وودئسو(آيد  بين اشياء درمي
از . اجتماعي اين ديدگاه را گسـترش داد ت توسط سيستم استعمار جهان زيسبا مطرح كردن  26هابرماس

انـد   ي جهان ناديده گرفته شده هاي پيچيده و متغير روزمره نظر هابرماس در ديدگاه مكتب فرانكفورت فعاليت
گرايي اعتـراض   او به اين تقليل. اند تنزل داده شده ايدئولوژيك صنعت فرهنگ متمركزهاي  و تا سطح واكنش

بين است و سعي دارد با گسترش مفهوم عقالنيـت،   هم منتقد مدرنيته است، اما منتقدي خوشگرچه او . كرد
سـازد و اسـتقالل    ي عمل انساني را مي زيست جهان عرصه. ي مدرنيته از سر بگذراند بحران خرد را در پروژه

ت الزم بـراي  افـراد از صـالحي  . مانـد  صورت يك امكـان بـاقي مـي    چنان به سوژه از طريق زبان و ارتباط هم
هاي متعدد مدرنيته  نااز نظر هابرماس راه حل خروج از بحر. خودانديشي، فهميدن و شناخت برخوردار هستند

فعال كردن كنش ارتبـاطي در  ) هاي اقتصادي و بحران انگيزشي نابحران عقالنيت، بحران مشروعيت، بحر(
جهـان  . مفاهمه بنا شده است نـه توليـد   ي رهايي هابرماس بر اساس الگوي نظريه. متن زندگي روزمره است

ي درك عقالنــي و اجمــاعي هنجــاري و  ي گفتمــان آزاد و برابــر، عرصــه اســت از عرصــهزنــدگي عبــارت 
كـه    هـايي اعوجـاج يافتـه    عقالني شدن جهان زندگي در مفهوم وسـيع آن كـنش را از ارتبـاط   . االذهاني بين

بخشـد   دهـد و سـوژه را از بيگـانگي رهـايي مـي     نجـات مـي    شده است،عقالنيت ابزاري سيستم باعث آن 
بخشي بايد در متن زندگي روزمره و در داخل جهان زندگي  و اين رهايي) 2003، 27؛ ترنر1380سوئينگ وود، (

اثري كه . هاي زندگي روزمره را برجسته كرده است براي اولين بار ارزيابي مثبت ويژگي مافزلي. صورت گيرد
ت زندگي روزمـره بـراي مقاومـت در برابـر عقالنـي شـدن و حفـظ و نگهـداري و         در آن او توجه را به قابلي

                                                           
25. Swingwood 
26. Habermass 
27. Turner 
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اي مشـابه اعمـال معمـولي زنـدگي      نيز بـه شـيوه   29دوسرتو. كند مي جلب 28بخشي به اجتماعي بودن سرعت
روزمره و قابليت آن براي استفاده از وجوه تركيبي و منطق غيـر منطقـي زنـدگي روزمـره را بـراي ضـديت،       

  ).1381فدرستون، (كند  هاي مسلط رسمي و عقالنيت تكنيكي تأييد و تصديق مي ي فرهنگتخطي و واژگون
و لوكاچ معتقدند كه گرچه طبقات يا اقشاري خـاص از جامعـه داراي    ماركوزهمتفكران انتقادي از جمله  

تفكـران  بخش هستند، اما در ابتدا بايد به آگاهي يـا خودآگـاهي برسـند و م    و عمل رهايي پراكسيسپتانسيل 
 دوسـرتو امـا از نظـر   . وظيفه دارند از طريق نقد زندگي و جامعه اين آگاهي را ايجـاد كننـد  ) نخبگان(انتقادي 

گرايانه نيست، بلكه مقاومتي است كه در نفـس زنـدگي روزمـره     مقاومت در زندگي روزمره نوعي عمل نخبه
گرايـي در   ي پيشـرفت و عقـل   ه ايـده طور ك همان. وجود دارد و در متن كردارهاي عادي قابل مشاهده است

انـد، در زنـدگي    بـار آن پـيش رفتـه    و مصـيبت  كننده خرفگام با انتقاد از اثرهاي  مدرنيته همواره همراه و هم
هـا   ناي شـئون زنـدگي انسـ    تر بر همه صورتي پنهانروز به به نوايي با قدرتي كه روز روزمره نيز پذيرش و هم

  .با مقاومت بوده است چنگ انداخته است، همواره همراه
گويد چندان در دسترس و آشكار نيست، بلكه فهم اين مقاومت تنهـا از  مقاومتي كه دوسرتو از آن سخن مي

او امر روزمره را قلمروِ مقاومـت عملـي و مجـازي    . شود طريق تفسيري از كردارهاي فرهنگي آدميان ممكن مي
گـردد   اي نمـي  دنبال نيروي مشخص يا طبقه يح مقاومت بهي ديگر اين است كه دوسرتو براي توض نكته. بيند مي

شـود كـه در مـتن     كه بخواهد تغييري انجام دهد، بلكه پراكسيس در كردارهايي معمولي و متنـوع متجلـي مـي   
آيـد و از ميـداني بـه ميـدان ديگـر       طور كه قدرت از رنگي به رنگ ديگر درمي همان. زندگي روزمره جاري است

هـاي   كنـد و در چهـره   ي ديگر نقل مكان مـي  اي به جبهه از جبهه يروي مقاومت نيز دائماًدهد ن تغيير موضع مي
اولـين قـدم دوسـرتو بـراي فهـم      . كننـد  نمايد و قدرت و مقاومت يك بازيِ پيچيده را آغاز مـي  گوناگون رخ مي

تژي، برخاسـته از  اسـترا . مقاومت در زندگي روزمره، ايجاد تمايز بين استراتژي و تاكتيك در كنش روزمره اسـت 
شود اما تاكتيك، برآورد و تخميني اسـت كـه   نوعي مناسبات قدرت است كه با مفاهيم مالكيت و مكان فهم مي

را بـا   تـوان مـرز آن   نمـي  روايـن از . فـرض كـرد  ) استقرار نهادي و فضـايي (عنوان امري واقعي  را به توان آن نمي
  ).111- 112: 1384كاظمي، (د عنوان كليت و موجوديتي عيني مشخص كر به» ديگري«
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هـاي آشـكار آن قـرار     هـاي قـدرت و اسـتراتژي    ضعفا كه در مناسـبت . در واقع تاكتيك، هنر ضعفا است
يابي به هـدف خـود ناگهـان     گردند كه در چارچوب نظم موجود براي دست هايي مي دنبال فرصت اند به گرفته

پذير است كه جايي باشند كه كسي انتظار  ها امكان آنبراي . دست گيرند و شگفتي بيافرينند ابتكار عمل را به
هـر چـه   . ماننـد  ها تا وقتي ديده شوند باقي مي قدرت. اي و ابتكاري است بنابراين؛ تاكتيك، لحظه. را ندارد آن

  ).6-7: 1980دوسرتو، (رود  قدرت كمتر قابل مشاهده باشد بيشتر به سمت تبديل شدن به تاكتيك پيش مي
سازي است، بلكه به اين معنا اسـت   گويد؛ عزلي كه نه به معناي واژگون قدرت سخن ميدوسرتو از عزل 

ي انضباطي قدرت  البته گسترش شبكه. ي خود بر ضعفا برخوردار نيست كه قدرت، ديگر از توان تحميل اراده
كتيـك و اسـتراتژي   تعامـل تا . زمان ببينيم را بايد هم در جامعه و طفره رفتن امر روزمره از تقليل يافتن در آن

دوسـرتو از  . كننـد  جاي تضاد مستقيم از طريق كنار آمدن عمل مـي  ها به تاكتيك. دهد همين امر را نشان مي
ي فرهنـگ بـه    گويد و در واقع نوعي مقاومت است كه در حوزه زيستي سخن مي عنوانِ هنر هم كنار آمدن به

ي  كننده كنند معاني تأمين آن طبقات حاكم تالش مياي كه در  مبارزه. شود شكل مبارزه براي معنا متبلور مي
كه طبقات فرودست در مقابل اين رونـد   صورت عرف عام جامعه و طبيعي جلوه دهند در حالي منافع خود را به

وجـود آورنـد كـه در خـدمت منـافع       اي بـه  كوشند معـاني  كنند و مي ها و ميزاني مختلف مقاومت مي به روش
  ).115: 1384كاظمي، (خودشان باشد 

  مقاومت و زنان
حـداقل از ديـد   (شود  آيد، زندگي روزمره از منظرهاي مختلف متفاوت ديده مي مي نظربهچه  بر خالف آن

پروبلماتيـك زنـدگي روزمـره در بسـتري     ). 6: 2002چني، (و معاني آن به هيچ روي بديهي نيست ) جنسيتي
ي مدرن، انسانِ  ي جامعه نمونه. رهاي اجتماعي استمدرنيته مطرح شده است كه بيشتر روايتي مردانه از تغيي

اي مبهم و تاريك دارد و از گذشته بريده و بـا ايـن همـه    سوي آينده پرسه زن و ولگرد است؛ كسي كه رو به
وجه مشترك مضامين آثـار  . اي مردانه است ي او تجربه اما اين پرسه زن، مذكر است و تجربه. معترض است

هـا بـه دنيـاي عمـومي كـار،       ي خاطر و توجـه آن  گر دغدغه ي مدرنيته بيشتر بيان هنويسندگان مختلف دربار
هايي هستند كه زنان همواره از حضور جدي ها در واقع همان حوزه سياست و زندگي شهري است و البته اين

وبري ني شدن فرايند عقال. اند ي و پنهان داشتهيكه عمالً حضوري نامر اند يا اين ها محروم بوده و فعال در آن
ها توسـط مـردان و    ي آن هاي حكومتي اعمال شده است كه همه اداره، بخش دولتي و دستگاه ها،در كارخانه

هـا بـا فراينـد     عالوه بسط و گسترش نظام بروكراتيك و كارخانه به. شوند مي ها اداره براي منافع و مصالح آن
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گرچـه  . ي خصوصي منزل و حومه مصادف شـد  هها و محدود ساختن هر چه بيشتر زنان به حوز تفكيك حوزه
ي خـانواده، در سراسـرِ    گاه زنان در محدوده كردند، اما ايدئولوژي جاي هاي عمومي نيز كار مي زنان در عرصه

شـده   هاي كنترل بخش زناني چند دررغم حضور  ي عمومي علي بنابراين، حوزه. ي جامعه نفوذ كرده بود پيكره
ي عمـومي اساسـاً    ي مدرن در حوزه جا كه تجربه اي مذكر بود تا آن ردان و حوزهو تحت مراقبت آن، قلمرو م

  ).437-438: 1380 ،30ولف(اي مردانه است  تجربه
اسـت كـه    31هـا فردگرايـي   راه با فرايندهاي اساسي و بنيادي رشد كرده است كه يكي از آنمدرنيته هم
ق سـاختن خويشـتن بـا اسـتفاده از امكانـات      گيدنز هويت فردي و محقـ . گري دارد ي روشن ريشه در فلسفه
  ).1378، 32گيدنز(داند  ي مدرن را از جمله پيامدهاي كيفيت بازتابندگي مدرنيته مي ساختاري جامعه

ي فرديت زنانه و  ثير قرار داده است، اما از لحاظ تاريخي تجربهأمدرنيته، هم زنان و هم مردان را تحت ت
شناس و فمينيست سوئدي اين رونـد دوگانـه را تصـوير     جامعه 33ا ليلسترومريت. گير دارند مردانه تفاوتي چشم

خوشِ تغيير  زماني كه تقسيم كار خانگي بر اثر گسترش كار مزدبگيري و اشتغال در اجتماع دست. كرده است
درهـم  زنان به مثابه همسر، مادر و كدبانو نقش . شد، نخست مردان بودند كه به هويت شخصي دست يافتند

ل و شـهروندي  عنوان فـردي شـاغ   و مكمل مرد را ادامه دادند، اما مردان عالوه بر نقش شوهر و پدر به تنيده
ي  توانستند از كار كم هزينـه  نمي داري اما فرايندهاي مدرنيته عام بودند و بازارهاي سرمايه. آزاد فرديت يافتند

دسـت   د هويتي غير از هويـت خـانوادگي بـه   زنان با اشتغال در بازارهاي كار موفق شدن. نظر كنند  زنان صرف
اين فرديت با استقالل مالي، خودآگاهي و ضعيف كردن تلقي سنتي از زنان همراه شد و از اين رو رشد . آورند

قرائت رسمي پدرسـاالر از تفكيـك فضـاي عمـومي و     . فردگرايي در زنان به چالش با نقش مردان منجر شد
مستلزم نقش تبعي و غيـرِ مسـتقل    فرهنگي نقش در اين فضاهاي هاي جنسيتي و انتظارها خصوصي و نقش

زن بودن در كشمكشي دائمي بين توجه به . لذا فرديت زنان بايد با اين ساختار ايدئولوژيكي درافتد. زنان است
صـورت كيفـي، فردگرايـي در زنـان و      امري كه بـه . برد سر مي به» ديگري«و مراقبت و نگهداري از » خود«

و جدايي هـر چـه   » ديگري«و » خود«مردان فردگرايي را با ايجاد فاصله بين . تفاوت ساخته استمردان را م
كه استقالل و فرديت زنان مستلزم اسـتقالل و   اند، حال آن بيشتر زندگي خصوصي و عمومي خود عملي كرده
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ه با زيـر سـؤال بـردن    عالوه، فرديت زنان به. كند ها در خانواده چالش مي جدايي از مردان است كه با نقش آن
عبارت ديگر زنان بـه منظـور اسـتقالل و تـأمين      به. راه بوده استتمايز مرزهاي خصوصي و عمومي  نيز هم

كار عادالنه در خانه    منع خشونت در خانواده، تقسيم(ي اجتماع در حريم خصوصي  حقوق خود خواستار مداخله
  ).1386پور،  ليلستروم به نقل از درويش(. شدند )غيره و مراقبت از فرزند، مزدي كردن كار خانگي و

شدن شخصيت، گمنامي و كنـار رفـتن از زنـدگي    طور يكسان در خصوصيمردان و زنان ممكن است به
اي دقيق بـين عمـومي و خصوصـي ترسـيم شـده       گونهطور فزاينده و به عمومي سهيم باشند، اما خطي كه به
كه مردان از آزاديِ رفت و آمد  در حالي. محدود ساخته است ي خصوصي است خطي است كه زنان را به حوزه

هاي عمومي برخوردار بودند، زنان امكان حضور در جامعـه يـا حتـي در پنـاه      ها و مكان در ميان ازدحام، كافه
ي بودن زنـان  يعلت نامر. بردن به انزوا يا گريز به خلوت و تنهايي عمومي از حقوقي يكسان برخوردار نيستند

شـناختي كـه عمـدتاً تحـت      ماهيت و سرشت تحقيق جامعه) 1: (رنگ زنان مولود سه علت است كم ر يا حضو
برداشت نسـبتاً  ) 2(هاي عموميِ كار، سياست و بازار است سيطره و در انحصار مردان بوده و معطوف به حوزه

شود و گرچه  ن تلقي ميي عمومي يكسا دارانه از مفهوم مدرنيته كه تا حدودي بسيار با تجربه در عرصه جانب
ثير گذاشت، اما أت -نظر از جنسيت و طبقه صرف- ي افراد تغييرهاي آن در زندگي اجتماعي تا حدودي بر همه

گاه زنان در جامعه كـه بـه مراتـب     واقعيت جاي) 3(تأثير است و باالخره  ي خصوصي بي اصوالً در مورد حوزه
در منزل است و با توجه به طبقات اجتماعي مختلفـي كـه    ها تر از صرف محبوس يا محصور بودن آن پيچيده

  ).445-450: 1380ولف، (كنند  برند و حتي با توجه به مناطق جغرافيايي، با هم فرق مي سر مي در آن به
ي زندگي روزمره اين بود كه روشي بيابند تا پراكسـيس يـا    هدف اصلي متفكران انتقادي در طرح مسئله

انگاري رها كند و اين كـار   زندگي گسترش يابد و سوژه را از بند بيگانگي و شيءبخش در جهان  عمل رهايي
ي انتقـادي و پراكسـيس رابطـه     توان بـين نظريـه   دانستند، اما چگونه مي را در متن زندگي روزمره عملي مي

يسـي  را پراكس دانسـت، امـا آن   واره را منتفـي نمـي   برقرار كرد؟ لوكاچ گرچه مقاومت در برابـر آگـاهي شـيء   
رود، اما لوكاچ تنها  نيز از بيان امكان مقاومت در زندگي روزمره طفره نمي زيمل. دانست العاده پيچيده مي فوق
ي كـارگر آن   وقايع قرن بيستم نشان داد كه طبقـه . دانست ي كارگر را قادر به انجام اين پراكسيس مي طبقه

هاي ديگري از جمله دانشجويان و  ران انتقادي، گروهشد، بنابراين متفكپتانسيل انقالبي را ندارد كه تصور مي
مـاركوزه معتقـد اسـت كـه دانشـجويان و زنـان       . دانند زنان را واجد توانايي انقالبي و تغيير زندگي روزمره مي

  ).108: 1384كاظمي، (را به نقد بكشند  ي زندگي روزمره بيافتند آن كه در دام كليت شيءواره توانند بدون آن مي



 
 
 
 
  

      1388 تابستان، 2، شماره 7 يهپژوهش زنان، دور 98 

  
 

. توجـه شـد   رهاي متمايز زنان بيشت هاي دوم و سوم فمينيسم به تجربه گيري موجقرن بيستم، با اوجدر طول 
اگر ما براي درك مردم بايد . معتقد است كه ديدگاه زنان نسبت به ديگران ممتاز است 34ي ديدگاه فمينيستي نظريه

غـذا، پوشـاك و مسـكن را بـرآورده      شـان شـامل  با شرايطي آغاز كنيم كه مردم تحت آن شرايط، نيازهاي روزانه
ي بسيار اساسيِ توليد را از قلـم   شناسي ماركسيستي در ممتاز دانستن ديدگاه كارگران يك صحنه كنند، معرفت مي

كار زنـان، هـم در   . خصوص نيازهاي داخلي شود به كه ارضاي نيازهاي مردم مستقيماً انجام ميانداخته است؛ جايي
در فراينـدي  «دارد كه مستقيماً به ارضـاي نيازهـا    ها را در دنيايي نگه مي خانگي، آن مزدي و هم در كار كار دست

  .)1999، 36و كوبرينوويز 35اسپراگ(مشغول هستند » هايي بسيار است عيني و متغير كه متضمن قابليت
كـار  تقسـيم  . نوردند شان مي ها را در زندگي روزانه دهد كه زنان مرزهاي بين ديدگاه نشان مي 37اسميت 

تـوانيم دنيـاي    شناسي و هم بين كارهاي خانگي و تخصصي، بين ابزاري كه با آن مي جنسيتي، هم در جامعه
دارد، يك شـكاف ايجـاد كـرده     اجتماعي را درك كنيم و كار واقعي كه دنياي اجتماعي را در جريان نگاه مي

م كـه نقـش اعمـال خـارجي را بـازي      شناسي را نهادي مردانه بـداني  دهد جامعه اين امر به ما اجازه مي. است
» روابـط سـلطه  «را  چـه اسـميت آن   شويم؛ يعني آن يافته و مديريت مي كند كه ما با استفاده از آن سازمان مي
شود مردان بر دنيـاي مفهـومي تمركـز داشـته باشـند و موجوديـت        سازمان تخصصيِ كار باعث مي. نامد مي

هـا و   پذير است كه زنان نيازهـاي انسـاني آن   اين دليل امكان اين امر فقط به. جسماني خود را فراموش كنند
به همين ترتيب زنان، در حال كار، اشـكال مـاديِ كـار مفهـومي مـردان را      . كنند شان را برآورده مي فرزندان

به همين دليل است كـه مـردان در   . ها، نگهداري از بيماران و غيره كنند؛ كارهاي دفتري، مصاحبه فراهم مي
واقعيت معمول موجوديت فيزيكي هرگز به فكرشان خطـور  . كنند تصورات انتزاعي زندگي مي زود گذرِدنياي 
زنان شكاف بين ايـن دنيـاي گـذرا و دنيـاي     . ماند ارتباط با واقعيت باقي مي شان جدا و بي كند و تفكرات نمي

هر چـه زنـان در   . كنند آورده مينوردند و نيازهاي غير قابل اجتناب اين مردان را بر واقعي عمل انساني را مي
انگارند و اقتدار خود را  را بديهي مي شوند زيرا مردان آن ي ميياين كار بهتر عمل كنند بيشتر براي مردان نامر

شناسي است كه با زنـدگي اجتمـاعي بيگانـه     ي اين فرايند نوعي جامعه نتيجه. دهند در اين فرايند افزايش مي
  ).1999ه نقل از اسپراگ و كوبريتوويز، ب  1990و  1987 اسميت،(است 

                                                           
34. Feminist Standpoint Theory 
35. Joey Sprague 
36. Diane Kobrytowicz 
37. Smith 
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هاي متغير زندگي روزمـره بـا روشـني بيشـتري      هاي جنبه خانواده چارچوبي مفيد است كه در آن پويايي
كند كه منابع در دسترس عـام و   ي كنش روزمره مانند نوعي هادي عمل مي وسيله خانواده به. شوند ايجاد مي
شـود و از ايـن طريـق بـين سـپهرهاي عمـومي و        خصي ترجمه مـي ي ش هاي نشانه در آن به تجربه سيستم

كـه از   طـوري  كنـد بـه   صورت عكس نيز اجرا مي عالوه بر آن، اين فرايند را به. كند گري مي خصوصي واسطه
در اين معنا اسـت كـه   . كند تر عمل مي صورت يك لنز براي ديدن محيط بزرگ ها به اساس و از طريق رسانه

  ).65: 2002چني، (بنديِ زندگي روزمره  تواند چارچوبي باشد براي مرحله مي توان گفت خانواده مي
هاي داخل خانواده  پذيريِ جنسيتي، زنان بيشتر براي نقش صورت سنتي و در جريان جامعه جا كه به از آن
 38زركـو . شوند كه بر امور عملي زندگي روزمره تمركز و به آن فكر كننـد  شوند بنابراين تشويق مي تربيت مي

اند و از  خانواده به اين معنا است كه زنان به خانه وابستهگمينشافت كند كه وابسته بودن به  اشاره مي) 1986(
  . كند ها را نيز محدود مي كنند و اين محدوديت و تعهد فضاي اجتماعي آن فضاي فيزيكي كمتر استفاده مي

شدند و  هاي عمومي ظاهر مي درت در مكانن ي سنتي ايران در كمتر از يك قرن پيش، زنان به در جامعه
هـايي كـه    هاي شخصي يا مكان زنان فقط در مكان. ها الزم بود در صورت ضرورت نيز حضور يك مرد با آن

گيـري   بـا شـكل  . توانستند آزادانه حاضر شـوند  مي) مسجد، حمام و قبرستان(اصوالً از وجود مردان عاري بود 
ي عمـومي فعـال    توانست زن را در عرصـه  هايي بود كه مي ز اولين بهانهي جديد، رفتن به خريد يكي ا جامعه
كـه زن بـراي منـزل خريـد     امروزه چنين حضوري بين كار مفيد و فراغت در نوسان است يعني در حالي. كند
اين واقعيـت كـه زنـان كمتـر     . ي واقعي داشته باشد تواند تفريح كند و زمان آزاد خود را در جامعه كند، مي مي
هاي عمومي را تبـديل بـه    ها امكان حضور در مكان دهد كه آن روند نشان ميراه به خريد مين وجود همبدو

  ). 105-106: 1383كاظمي و اباذري، (اند  فرصتي براي ايجاد دوستي و روابط اجتماعي كرده
و مزدبگير نيز حضور اند، در مشاغل رسمي  هاي اجتماعي زيادي را در اختيار گرفته كه مكان زنان عالوه بر اين

خانه و (ها چه در سپهر خصوصي  با اين همه، اين عرصه. اند بخشِ مدرنيته را تجربه كرده دارند و فرايندهاي هويت
ي سنگين مردساالري  خالي از مناسبات قدرت نيست و سايه) هاي عمومي جامعه كار، مكان(و چه عمومي ) خانواده

جتماعي زنان و تمركز آن در خانواده در حالي است كه ساختار قدرت در محدوديت فضاي ا. كند بر آن حكومت مي
  . ها در اين حوزه هم در موضع فرودستي هستند ي خصوصي باز هم به نفع زنان نيست و آنحوزه

                                                           
38  . Coser 
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. برداري نگه داشته شده است زن در خانواده و محل كار به علت مؤنث بودن در موضع وابستگي و فرمان
هـا در   بخش خود را از سويي بر تربيـت دختـران و وضـعيت آن    مراتبِ خانواده اثر زيان هاين تبعيض در سلسل

هـاي   دادن فرصـت در منزل پدر و بعد از آن در منزل همسـر و از دسـت   در دور جديدي تابع و وابسته  مرتبه
در خانـه و   ي فرودسـتي مـادران   و از سوي ديگر مرتبـه . گذارد آميز باقي مي ي روابط تبعيض واسطه رشدي به

در . شـود  ها موجب تربيت فرزنداني وابسته و غيـر خـالق مـي    فقدان شخصيت و هويت مستقل و پويا در آن
ي  عهـده  ي امـور منـزل بـه    گيرند و كنترل و اداره ي امور تصميم مي هاي سنتي ايراني مردان در همه خانواده

  ). 1383ذوالفقارپور و ديگران، (د ها فقط در ارتباط با مردان فقط نقش تابع دارن ها است و زن آن
هـا   هـايي آن  در مقابل اعمال قدرت فرادسـتان و اسـتراتژي   دوسرتو اشاره كرده است كه فرودستان معموالً

جا كه امور منزل و خـانواده   از آن. دهد كنند و اين مقاومت در اعمال زندگي روزمره خود را نشان مي مقاومت مي
  .كرد مطالعهرا  توان آن گيرد، مقاومت به اين معنا در آن معنادار است و مي ميي زندگي روزمره قرار  در حوزه
  

  روش تحقيق
هاي اين مقاله بر اساس پيمايشي گردآوري شده است كه در ميان زنان متأهلِ شيراز انجام شده و ابـزار   داده
توسـط مهـدوي و    كاررفته بهزار گيريِ ساختار قدرت از اب براي اندازه. نامه بوده است ها پرسش آوري داده جمع

ميزان تقـارن قـدرت،   : اين ابزار، ساختار قدرت را در سه بعد. استفاده شده است) 1382(صبوري خسروشاهي 
در تحقيق حاضر از اين ابزار بـا تغييـري   . گيري كرده استي اعمال قدرت اندازه حوزه و قلمرو قدرت و شيوه

كدگذاري طوري انجام شـده  . استفاده شده است) ويه حذف شده استگ 1(ها  مختصر در ادبيات و تعداد گويه
گيريِ ميـزان و نـوع مقاومـت،    براي اندازه. دهد ي باالتر برتري زنان را نشان مي ي موارد، نمره است كه در همه

ه ي اولي طي اين مطالعه. اكتشافي طراحي شد - ي كيفي چون در اين مورد ابزاري وجود نداشت، ابتدا يك مطالعه
مـورد در قالـب    36ها پيـاده و تحليـل شـدند و بـا اسـتفاده از نتـايج آن        مصاحبه. ي عميق انجام شد مصاحبه 8

راه با ابزار مربوط به سـاختار قـدرت در اختيـار    قسمتي براي اندازه گيري مقاومت طراحي شد و هم هاي سه طيف
آمده بـراي  دستنتايج به. قرار گرفت)  و پايينباال(اجتماعي  - ي اقتصادي ي آماري در دو منطقه نفر از جامعه 60

با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ و براي ابزار مقاومـت، بـا اسـتفاده از تحليـل عـاملي       طيف ساختار قدرت،
 )1(جـدول   )جدول پيوست مقالـه . ك.ر(دست داد  گويه را به 34عامل و  5نتايج تحليل عامل، . بررسي شدند
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هاي مربـوط بـه ابـزار سـاختار قـدرت و ميـزان و نـوع         آمار آلفاي كرونباخ را براي گويه آمده از دست نتايج به
  .دهد ها نشان مي مقاومت به تفكيك ابعاد آن

  ها ضرايب آلفاي كرونباخ براي تخمين پايايي طيف )1(جدول 
 آزمون

  ضريب آلفا  تعداد گويه متغير

  75/0  12  محوري زن
  76/0  9  سازي شوهر قدرت مجاب

  78/0  13  گيري هاي تصميم هحوز
 85/0 34 ميزان قدرت زن

  83/0  10  بازي لج: عامل يك
  80/0  9  مقاومت مستقيم: عامل دوم
  73/0  7  از زير كار دررفتن: عامل سوم

  74/0  4  قدرت جنسي: عامل چهارم
  67/0  5  وهرشتوجهي به  بي: عامل پنجم

  

ها گذشته باشد و بيش از  سال از ازدواج آن 3حداقل ي آماري تحقيق زنان متأهل شيراز بودند كه  جامعه
 qو  pو  05/0، آلفـاي  درصـد  95حجم نمونه با توجه به جدول لين با اطمينـان  . سال سن نداشته باشند 60

نامـه تكميـل و در    پرسش 400براي جلوگيري از كاهش نمونه، تعداد . نفر تعيين شد 382تعداد  5/0مساوي 
ي  گانه گيري با توجه به مناطق هشت در نمونه. شد 16Spss افزار ها وارد نرم رد از آنمو 389هاي  نهايت، داده
هـا   صورت سيستماتيك از خانه گيري به هايي انتخاب و در هر بلوك با تعيين تصادفي مبدأ نمونه شيراز، بلوك

 .نمونه گرفته و در هر خانه از فرد واجد شرايط اطالعات اخذ شده است

 
  ها يافته

و  3و حـداقل  ) سـال  53/36=ميـانگين (انـد   سال سـن بـوده   55و حداكثر  20گويان تحقيق داراي حداقل  پاسخ
نفـره   14تـا   2هـاي   هـا در خـانواده   آن). سال 52/16=ميانگين(گذشته است  ها مي سال از ازدواج آن 41حداكثر 

انــد  زدواج ســن داشــتهســال در موقــع ا 40و حــداكثر  11و حــداقل ) نفــر 06/4=ميــانگين(كردنــد  زنــدگي مــي
گويـان   اكثر پاسخ. سال بوده است 78/5گويان با همسرشان  ميانگين اختالف سني پاسخ ).سال 81/19=ميانگين(
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درصد  19در سطح راهنمايي و دبيرستان و  درصد 8/25در حد ديپلم تحصيل كرده بودند، ) درصد 5/41(تحقيق 
  ).ديپلم=ميانه(اند  نيز فوق ديپلم و ليسانس داشته

  
  شده در بخش ميزان قدرت  گيري توصيف متغيرهاي اندازه) 2(جدول 
 آزمون

انحراف   ميانگين  حداكثر  حداقل  فراواني  متغير
  واريانس  معيار

  21/49  01/7  69/38  58  19  367  محوري زن
  77/35  98/5  59/28  45  9  375  وهرشسازي  قدرت مجاب

  18/50  08/7  51/43  74  15  381  گيري تصميم
  21/49  01/7  69/38  58  19  367 درت زنميزان ق

  
  شده در بخش ميزان مقاومت زنان گيري توصيف متغيرهاي اندازه) 3(جدول 
  آزمون

انحراف   ميانگين  حداكثر  حداقل  فراواني  متغير
  واريانس  معيار

  42/9  07/3  77/2  14  0  388  بازي لج
  57/12  53/3  60/6  17  0  387  مقاومت مستقيم
  49/6  55/2  35/3  14  0  387  از زير كار دررفتن

  42/3  85/1  20/2  8  0  388  استفاده از قدرت جنسي
  81/3 95/1  97/2 8 0 388 توجهي به شوهر بي

  24/98  91/9  86/17  48  0  385 ميزان مقاومت زن
  

از  آمـده  دسـت  بـه محـوري ميـانگين    دهد كـه در بخـش زن   نشان مي )2(نتايج موجود در جدول شماره 
بيشـتر  ) 27(سازي شوهر نيـز ميـانگين از ميـانگين اسـمي      در قدرت مجاب .بيشتر است) 36(اسمي ميانگين 

بنـابراين  . اسـت ) 39(بسيار بيشتر از ميانگين اسمي طيف  آمده دست بهگيري ميانگين  در بخش تصميم. است
ت، در ميانگين ميزان قدرت زنان در كل باالتر از متوسط اسمي طيف بوده است، اما در مـورد ميـزان مقاومـ   

ميانگين ميـزان مقاومـت در   . تر از مقدار اسمي طيف بوده است آمده ميانگين پايين دست به هاي مؤلفهي  همه
  . مقدار اسمي ميانگين است كل نيز زيرِِ
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  گويان در خانوادهتوزيع فراواني ميزان قدرت پاسخ) 4(جدول 
  آزمون

  متغير
  زياد  متوسط كم
  درصد  انيفراو  درصد فراواني درصد فراواني

  1/22  81  70 257 9/7 29 محوري زن
  6/25  96  9/65  247  5/8  32  سازي شوهر قدرت مجاب

  3/20  77  1/74  281  5/5  21  گيري تصميم
  7/18  66  9/77 276 1/3 12 ميزان قدرت زن

  
  گويان در خانوادهتوزيع فراواني ميزان مقاومت پاسخ) 5(جدول 

 آزمون
  متغير

  زياد  متوسط كم
  درصد فراواني  درصد فراواني درصد فراواني

    -  7/13  53  1/86  335  بازي لج
  6/19  76  2/52 202 28 109 مقاومت مستقيم
  3/1  5  7/28 111 70 271 از زير كار دررفتن

  6/3  14  9/38  151  5/57  223  استفاده از قدرت جنسي
  3/11  44  8/43  170  8/44  174  توجهي به شوهر بي

  3/0  1  7/31 122 1/68 62 ميزان مقاومت زن
  

درصـد از   78ميزان قدرت زنان در خانواده، در تقريباً . دهد اي آشكارتر نشان مي گونه اين امر را به )4(جدول 
در مـورد مقاومـت   . ها قدرت زن كم بوده است از آن درصد 1/3و فقط در ها، در حد متوسط بوده است خانواده

در  درصـد  7/31دست آمده است اما در  ، مقاومت در حد كم بهموارد درصد 1/68توان مشاهده كرد كه در  مي
 .گرفته است نيز مقاومتي زياد از طرف زنان انجام مي درصد3/0حد متوسط و در 

دار متفاوت اسـت و   دهد كه ميزان قدرت زن در خانواده براي زنان شاغل و خانه هاي آماري نشان مي تحليل
اما در مـورد  . دار وجود دارد عاد قدرت تفاوتي معنادار بين زنان شاغل و خانهي اب گيري، در بقيه جز قدرت تصميم به

  .شود دار مشاهده نمي گونه تفاوت معنادار ميان زنان شاغل و خانه مقاومت هيچ
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  ميزان قدرت در خانواده نسبت به وضعيت اشتغال ي ميانگينمقايسهآزمون  ) 6(جدول 
 شاخص

انحراف   گينميان  فراواني  ها مقوله  متغير
  T Sig T  معيار

  محوري زن
  39/7 70/41 67 شاغل  000/0  -73/3  80/61  03/38  295  دار خانه

  سازي قدرت مجاب
  52/5  00/30  37  شاغل  029/0  -22/2  05/6 31/28 303 دارخانه

  گيري تصميم
  33/7 00/44 67 شاغل  238/0  -18/1  95/6  23/43  309  دار خانه

  ميزان قدرت
  36/15 21/116 63 شاغل  003/0  -01/3  25/15 77/109 285 دارهخان

  
  ميزان مقاومت زن در خانواده نسبت به وضعيت اشتغال ي ميانگينمقايسهآزمون ) 7(جدول 

 شاخص
انحراف   ميانگين  فراواني  ها مقوله  متغير

  T  Sig T  معيار

  06/3 78/2 69 شاغل  952/0  -060/0  09/3 75/2 314 دارخانه  بازي لج
  40/3 89/6 69 شاغل  434/0  -784/0  59/3 53/6 313 دارخانه  مقاومت مستقيم

  95/2 62/3 69 شاغل  325/0  -985/0  47/2 29/3 313 دارخانه  ررفتنداز زيركار 
  12/2 07/2 69 شاغل  621/0  524/0  78/1 22/2 314 دارخانه  قدرت جنسي

  01/2 26/3 69 شاغل  174/0  -361/1  94/1 91/2 314 دارخانه  توجهيبي
  20/10 64/18 69 شاغل  459/0  -741/0  89/9 65/17 311 دارخانه  مقاومت كلي

  
ي  اي مثبت و معنادار نشان داده است و با بقيه ميزان قدرت زن در خانواده فقط با تحصيالت شوهر رابطه

صورت  محوري عالوه بر تحصيالت شوهر، با سن ازدواج به زن ي مؤلفه. اي معنادار نداشته است متغيرها رابطه
صورت منفي رابطه نشان داده است؛ يعني هر چه زن در سني باالتر ازدواج كند  مستقيم و با مدت ازدواج به

گذرد اين قدرت تضعيف  محوري گرايشي بيشتر دارد، اما هرچه از ازدواج مي سوي زن ساختار قدرت به
. شود معنا مي رود و رابطه بي محوري با مدت ازدواج، با كنترل سن ازدواج از بين مي زن اما همبستگيِ. شود مي
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كرده اي مثبت و معنادار دارد؛ يعني شوهران تحصيل سازي نيز فقط با تحصيالت شوهر رابطه قدرت مجاب
  .شان را جلب كنند كنند در امور خانوادگي موافقت همسران بيشتر سعي مي
  اي هاي ميزان قدرت زن در خانواده و متغيرهاي زمينه پيرسون بين مؤلفه همبستگي) 8(جدول 

 متغير قدرت
  

 ويژگي فردي
قدرت   محوري زن

  قدرت كلي زن  گيري تصميم  سازي مجاب

  -045/0  040/0  -091/0  -085/0  سن
  -056/0  059/0  -106/0*  -130/0*  مدت ازدواج
  -027/0  -001/0  -082/0  -095/0  بعد خانواده

  023/0  -061/0 -060/0 109/0* دواجسن از
  -077/0  -011/0 -073/0 -091/0 اختالف سن

  254/0**  096/0  222/0**  259/0**  تحصيالت شوهر
  .درصد اطمينان است 99درصد اطمينان و دو ستاره به معناي معناداري در سطح  95معناي معناداري در سطح يك ستاره به              

  
اي منفي و معنادار نشان داده است به اين معنا كه هر چه  سن و مدت ازدواج رابطهمقاومت مستقيم با 

با توجه به . شود زماني بيشتر از ازدواج گذشته باشد از ميزان مقاومت مستقيم زن در خانواده كاسته مي
ي مدت  شده است كه در اين صورت رابطه مطالعههمبستگي سن و مدت ازدواج، اين رابطه با كنترل سن نيز 

اي مثبت و  صورت از زير كار در رفتن نيز با سن رابطه مقاومت به. ازدواج و ميزان مقاومت مستقيم معنادار نيست
معنادار نشان داده است به اين معنا كه هر چه سن زنان باالتر رفته است از اين شكل مقاومت بيشتر استفاده 

ي مثبت ضعيف و معنادار مشاهده  نوع مقاومت نيز يك رابطه عالوه، بين بعد خانواده و ميزان اين به. شده است
در . شود اي منفي و معنادار ديده مي بين ميزان استفاده از قدرت جنسي و تحصيالت شوهر نيز رابطه. شود مي

  .كنند تر كمتر از اين نوع مقاومت استفاده مي كرده واقع، زنان در مقابل مردانِ تحصيل
  

  اي هاي ميزان مقاومت زن در خانواده و متغيرهاي زمينه ون بين مؤلفههمبستگي پيرس) 9(جدول 
  مقاومت ميزان
مقاومت   بازي لج  ايمتغير زمينه

  مستقيم
از زير كار 
  در رفتن

قدرت 
مقاومت   توجهي بي  جنسي

  كلي
  034/0  059/0  056/0  117/0*  -123/0*  -084/0  سن

  012/0  060/0  048/0 088/0 -129/0* 045/0  مدت ازدواج
  021/0  036/0  030/0  1/0*  -059/0  016/0  بعد خانواده
  045/0  004/0  -015/0  027/0  049/0  071/0  سن ازدواج
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  اي هاي ميزان مقاومت زن در خانواده و متغيرهاي زمينه همبستگي پيرسون بين مؤلفه) 9(جدول ي ادامه
 مقاومتميزان

  
 ايمتغير زمينه

مقاومت   بازي لج
  مستقيم

از زير كار 
  رفتن در

قدرت 
مقاومت   توجهي بي  جنسي

  كلي
  019/0  076/0  067/0  018/0  -025/0  -012/0 اختالف سن 

  -066/0  010/0  -130/0*  -034/0  -027/0  -078/0 تحصيالت شوهر
  

آزمون تحليل واريانس تفاوتي . ها نيز در خانواده متفاوت است ميزان قدرت زنان نسبت به تحصيالت آن
. سازي و كل ميزان قدرت زنان نشان داده است محوري، قدرت مجاب يلي و ميزان زنمعنادار بين سطوح تحص

آزمون تعقيبي توكي نشان داده است كه در تمام اين موارد تفاوتي معنادار بين قدرت زناني كه تحصيالت باالتر 
ها  گاهي زنان قدرت آندر واقع، تحصيالت دانش. تر وجود دارد اند و تمام سطوح تحصيالتيِ پايين از ديپلم داشته

  .اي معنادار مشاهده نشده است بين ميزان تحصيالت زنان و انواع مقاومت رابطه. دهد را در خانواده افزايش مي
  تحليل واريانس ميزان قدرت زنان نسبت به سطح تحصيالت) 10(جدول 

  سطح تحصيل
  
  

  ميزان قدرت

راهنمايي و  سواد و ابتدايي بي
  از ديپلم باالتر  ديپلم دبيرستان

F  
  ميانگين  فراواني  ميانگين فراواني ميانگين فراواني ميانگين فراواني

 57/15**  09/43  75  28/38 152 98/36 93 15/36 46  محوري زن
  06/9**  44/31  77  38/28 157 45/27 94 74/26 46  سازي مجاب
  16/12**  50/43  76  80/43 759 37/43 96 86/42 49  گيري تصميم

  19/8*  111  72  110 149 108 87 106 44  قدرت كلي
  

  تحليل واريانس ميزان مقاومت زنان نسبت به سطح تحصيالت) 11(جدول 
  سطح تحصيل

  
  

  مقاومت ميزان 

راهنمايي و  سواد و ابتدايي بي
  باالتر از ديپلم  ديپلم دبيرستان

F  
  ميانگين  فراواني  ميانگين  فراواني  ميانگين  فراواني  ميانگين  فراواني

  874/0  60/2  78  73/2 160 27/2 99 43/3 49  بازي جل
  398/0  95/6  78  46/6 460 61/6 99 39/6 49  مقاومت مستقيم
  315/0  41/3  78  20/3 161 39/3 98 57/3 49  از زيركار دررفتن

  11/2  79/1  78  23/2 161 25/2 99 61/2 49  قدرت جنسي
  917/0  17/3  78  05/3 161 72/2 99 86/2 49  توجهي  بي

  878/0  92/17  77  66/17 159 50/17 97 86/18 49  مقاومت كلي
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  آزمون فرض اصلي تحقيق
اي  ي اصلي تحقيق اين بود كه بين ميزان و نوع مقاومت زنان و ساختار قدرت در خـانواده رابطـه   فرضيه

  .دده ضرايب همبستگي پيرسون بين اين متغيرها را نشان مي )12(جدول شماره . معنادار وجود دارد
  ضرايب همبستگي پيرسون بين نوع و ميزان مقاومت و ساختار قدرت) 12(جدول 

مقاومت   بازي لج  قدرت مقاومت
 مستقيم

از زيركار در 
 رفتن

قدرت 
مقاومت   وجهيتبي  جنسي

  كلي
  -169/0**  -086/0  -242/0**  -123/0*  -095/0  -147/0**  محوري زن

  -227/0**  -145/0**  -242/0**  -129/0*  -156/0**  -243/0**  سازي مجاب
  012/0  109/0*  017/0  -128/0*  059/0  -007/0  گيري تصميم

  -176/0**  061/0  -212/0**  -168/0**  -093/0  -178/0**  ميزان قدرت زن
  

بـازي كمتـر    صورت لـج  به دهد كه هرچه قدرت زن در خانواده بيشتر باشد مقاومت نشان مي )12(جدول 
سـازي   قـدرت مجـاب  . گيـري، نيـز صـادق اسـت     جز تصميم هاي قدرت، به هاين رابطه براي مؤلف. خواهد بود

در واقع هر چه نـوع اعمـال قـدرت بـا     . بازي از خود نشان داده است صورت لج تر با مقاومت به اي قوي رابطه
 مقاومـت . بازي بيشتر كاسته خواهد شـد  صورت لج راه باشد از ميزان مقاومت بهسازيِ بيشتر هم گفتمان و مجاب

هر چه مرد بـراي  . اي معنادار و معكوس نشان داده است سازيِ اعمال قدرت رابطه ي مجاب تقيم فقط با شيوهمس
سازي و جلب موافقـت همسـر خـود داشـته      هايي كه بايد براي خانواده گرفته شود بيشتر سعي در مجابتصميم

  .اومت مستقيم مواجه خواهد شدي اشكال مق باشد كمتر با مواردي مانند گريه كردن، غر زدن، دعوا و بقيه
. اي منفي و معنادار نشـان داده اسـت   هاي قدرت رابطه ي مؤلفه صورت از زيرِ كار در رفتن با همه مقاومت به

هر چه قدرت زن در ساختار قدرت خانواده بيشتر باشد زن وظايف سنتي خود ماننـد غـذا پخـتن، مرتـب كـردن      
  .را بيشتر انجام خواهد داد غيرهمنزل و 

اي  سازيِ شوهر رابطه صورت استفاده از قدرت جنسي زن با ساختار قدرت زنانه و قدرت مجاب مقاومت به
ايـن نـوع مقاومـت بـا     . اي معنادار نـدارد  گيريِ زن رابطه منفي و معنادار نشان داده است، اما با قدرت تصميم

مجموع، هرچه قـدرت زن در خـانواده    در. اي معنادار داشته است كليت ميزان قدرت زن در خانواده نيز رابطه
گيري بيشتر باشد زن كمتر از اهرم قدرت جنسي خود استفاده خواهد كرد، اما اين امر ربطي به قدرت تصميم

  . هاي مختلف ندارداو در حوزه
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گيـري رابطـه    سازي و قـدرت تصـميم   توجهي به شوهرش فقط با قدرت مجاب صورت بي مقاومت زن به
گيري  چه مرد در خانواده امور مهم را با موافقت همسرش انجام دهد و هر چه قدرت تصميمدر واقع هر . دارد

  .زن بيشتر باشد توجه زن به شوهرش بيشتر خواهد بود
اي منفي و  درصد اطمينان، رابطه 99ميزان كلي مقاومت نيز با ميزان كل قدرت زن در خانواده، در سطح 

رت زن در ساختار قدرت درون خانواده بيشتر باشد ميـزان مقاومـت او   در واقع هر چه قد. معنادار داشته است
سازي شـوهر   گيري زن معنادار نبوده است، اما با ميزان مجاب اين رابطه براي قدرت تصميم. كمتر خواهد بود

 ي ميزان قدرت زن در خانواده و ميزان رابطه. اي منفي و معنادار داشته است محوري رابطه و ساختار قدرت زن
ي ايـن   با كنترل اين متغيرها همه. مقاومت او با كنترل مدت ازدواج و ميزان تحصيالت شوهر نيز بررسي شد

  . اند گيري، معنادار بوده توجهي به شوهر و قدرت تصميم صورت بي ي ميان مقاومت به جز رابطه روابط، به
دار متفاوت اسـت و   ان شاغل و خانهدهد كه ميزان قدرت زن در خانواده براي زن هاي آماري نشان مي تحليل

اما در مورد . دار وجود دارد ي ابعاد قدرت تفاوتي معنادار بين زنان شاغل و خانه گيري، در بقيه جز قدرت تصميم به
  .شود دار مشاهده نمي گونه تفاوت معنادار ميان زنان شاغل و خانه مقاومت هيچ

  
  گيرينتيجه

داشته و قدرت زنان شـاغل بـيش از    يكديگردار و شاغل تفاوتي معنادار با  طبق نتايج، ميزان قدرت زنان خانه
تحقيـق  . گيري معنادار نبوده، اما در دو بعـد ديگـر معنـادار اسـت     تفاوت در قدرت تصميم. دار است زنان خانه

با اين نتيجـه  ) 2008(، كوك و نادسون مارتين )2002(، زو و شوچان )1382(مهدوي و صبوري خسروشاهي 
كند اما نشان داده ي معنادار تأكيد مي گرچه بر رابطه) 1383(سويي دارد، اما تحقيق ذوالفقارپور و ديگران  هم

  . دهد ها را كاهش مي است كه ورود زنان به بازار كار قدرت آن
سازيِ شوهر و كل قدرت زن در خانواده، با تحصـيالت شـوهر    ميزان قدرت زنان در خانواده و قدرت مجاب

) 1382(ايـن نتيجـه بـا نتـايجي كـه مهـدوي و صـبوري خسروشـاهي         . دهد اي مثبت و معنادار نشان مي رابطه
جا كـه افـزايش    از آن. دهد نيز همين نتيجه را نشان مي) 1385(عالوه، تحقيق قادري  به. سويي دارد اند هم گرفته

توان گفت كـه ايـن رابطـه در واقـع      شود مي تر مي خواهانه تحصيالت باعث عقيده به ايدئولوژيِ جنسيتيِ برابري
ايـن رابطـه در تحقيـق زو و شـوچان     . ي ايدئولوژيِ جنسيتي و قدرت زن در خانواده اسـت  ي رابطه دهنده نشان

  .نيز معنادار بوده است) 1382(و مهدوي و صبوري خسروشاهي ) 1983(و گرين و ديگران ) 2002و  2004(
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؛ مهـدوي وصـبوري،    2003چوب و كليفتون،جي(شغلي زن ي  دهند كه پول يا رتبه تحقيقاتي نشان مي 
ذوالفقـارپور و ديگـران،   (و افزايش تحصيالت زن ) 1989سكستون و پرلمن، (ي منابع  و شكل مبادله) 1382
تحقيق حاضر نشـان داده اسـت كـه قـدرت زنـاني كـه       . اي با ميزان قدرت او در خانواده ندارد رابطه) 1383

  . اند ند بيشتر از زناني است كه به دانشگاه نرفتها تحصيالت دانشگاهي داشته
ي آن اكثـراً در حـد كـم و متوسـط      گانه دهد كه ميزان مقاومت زنان در ابعاد پنج نتايج اين تحقيق نشان مي

از . دهد كه بايد به اين امر توجهي بيشتر داشـت  درصد باالي ميزان مقاومت در حد متوسط نشان مي. بوده است
ي مقاومت، شكل مستقيم آن رواجي بيشتر داشته است و بعد از آن، استفاده از اهرم قـدرت   گانه ميان اشكال پنج

در واقع، زنان در مواجهه با سـاختار سـنتيِ قـدرت    . ي عوامل توسط زنان استفاده شده است جنسي بيشتر از بقيه
هـايي   كنند كـه وسـايل آن روش   مي برد مقاصد خود در ابتدا از مقاومت مستقيم استفاده درون خانواده براي پيش

و در ) غيـره گريه كردن، غر زدن، قهر كـردن، دعـوا راه انـداختن و    (شوند  است كه بيشتر زنانه در نظر گرفته مي
  .برند ي روابط زناشويي سود مي ي دوم از مقاومت در حوزه مرحله

گيـري در خـانواده    صـميم دهد كه هر چه شوهر در اعمال قدرت و روند ت هاي استنباطي نشان مي تحليل
شـده در امـور خـانوادگي     همسر خود داشته باشد و سعي كند در اقـدامات انجـام   كردنمجاببيشتر سعي در 

تـر بـر خـانواده و روابـط      شـود و جـوي آرام   ها از طرف زن كمتر مـي  سوي توافق گام بردارد، انوع مقاومت به
بعدي از سـاختار قـدرت در خـانواده اسـت كـه بـا       سازي شوهر تنها  قدرت مجاب. زناشويي حاكم خواهد بود

گيري زنان در خانواده بعـدي اسـت    قدرت تصميم. اي منفي و معنادار داشته است ي انواع مقاومت رابطه همه
. اي نشان نـداده اسـت   اي معنادار داشته و با ميزان مقاومت در كل نيز رابطه كه فقط با دو نوع مقاومت رابطه

رسـد كـه    گيري زنان در خانواده بيشتر در حد متوسط و زياد است، به نظر مي رت تصميمكه قد با توجه به اين
شان  ها براي هستند و اين مؤلفه) سازي محوري و مجاب زن(قدرت در ابعاد ديگر  آوردندستبهزنان خواستار 

  .اند هاي خود را بيشتر به اين موارد معطوف كرده العمل اهميتي بيشتر دارد و در نتيجه، عكس
اگر زنان در سني باالتر ازدواج كرده و شاغل باشند و تحصيالت دانشگاهي داشته باشند از قدرتي بيشتر 

بنـابراين، خـانواده از    .دهنـد  در خانواده برخوردارند و در نتيجه، مقاومتي كمتر در برابر اقتدار مردان نشان مي
ه زنـان در ابتـداي ازدواج از مقاومـت بـه شـكل      نتايج نشان داده اسـت كـ  . تر برخوردار خواهد بود جوي آرام

تـر ماننـد از    تـنش  هـاي كـم   گيرند كـه از روش  كنند، اما با گذشت زمان ياد مي مستقيم آن بيشتر استفاده مي
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عالوه، تحصيالت شوهر مانعي در برابر استفاده از قدرت جنسي از طرف زنان  به. زيركار دررفتن استفاده كنند
  .دهد مردانِ تحصيلكرده قدرت زنان در خانواده را افزايش ميزيرا ازدواج با  ؛است

اگر مردان . دنبال تفاهم و ديده شدن در خانواده هستند دهد كه زنان بيشتر به نتايج اين تحقيق نشان مي
سازيِ بيشتري داشـته باشـند انـواع مقاومـت در خـانواده       شان بيشتر اهميت داده و قدرت مجاب به همسران
هـاي   كنـد كـه يكـي از راه    ي اين تحقيق با قوت ايـن مطلـب را تأييـد مـي     عالوه، نتيجه به. يابد كاهش مي

جلوگيري از تضاد و بروز مشكل در روابط زناشويي، افزايش قدرت زنان در خانواده است و اين افزايش قدرت 
  .با تغيير تصور مردان از نقش زنان در خانواده انجام خواهد شد
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