
Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh      
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

 

 هورامانِ موردی مطالعه: زنان هویت در بازاندیشی و شدن محلی –جهان

 تخت

 *** عبدالهی عادل و **یمنصور وثوق *ازکیا مصطفی

 2929 مهر 92: تاریخ دریافت

 2929 اردیبهشت 92: تاریخ پذیرش

 
 چکیده

 های دهه در. است گرفته قرار بررسی مورد زنان هویت در بازاندیشی و شدن محلی -جهان، حاضر پژوهش در

 مواجه چالش با سنتی جوامع در را هویتی و فرهنگی الگوهای، جهانی و محلی صرعنا  روزافزون و متقابل روابط، اخیر

 گذار حال در جوامع مسائل ترین مهم از آن پیامدهای و محلی و جهانی عناصر رویارویی بررسی، رو این از. است کرده

 بازسازی درصدد، دخو سنتی هویت در بازاندیشی ضمن زنان است شده موجب، هورامان در آمده پدید شرایط. است

 با هورامان جامعه تعامل نحوه بررسی، رو این از. برآیند جامعه و خانواده در زنان کارکرد خصوص در ای کلیشه های نگرش

 بازاندیشی و شدن محلی -جهان های نظریه منظور بدین و است اهمیت حائز زنان هویت بر آن پیامدهای و جهانی عناصر

 شده استفاده کیفی پژوهش روش از حاضر پژوهش در. گرفتند قرار استفاده مورد پژوهش نظری راهنمای عنوان به مدرنیته

 اصول اساس بر ها داده سپس. گردید گردآوری عمیق مصاحبه و مشارکتی مشاهده فنون از استفاده با کیفی های داده. است

 به گرایش زمینه در زنان هویت، پژوهش نتایج اساس بر. شد ارائه ای زمینه مدلی قالب در و تحلیل ای زمینه نظریه

 و منزل از بیرون اشتغال خصوص در ولی، است شده متحول جهانی های ارزش تأثیر تحت، خانگی مشاغل و تحصیالت

 اذعان توان می. است  کرده حفظ زنان هویت بر را خود نسبی تسلط سنتی و محلی های ارزش نیز هنوز، رأی استقالل داشتن

 یافته محلی -جهان صورتی، آن تبع به و شده  بازسازی جهانی و محلی های ارزش اساس بر هورامان در انزن هویت که کرد

  .است
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 مقدمه و بیان مسأله

  لینتتون، )عاصتر استت   و تغییر مداوم آن از خصیصه ذاتی هویتت در دنیتای م   هویت بودنسیال 
 .(12: 2291 وبستر،) اجتماعی استهویت ترین شرط تغییر در  مهم شیتغییر در نظام ارز. (91: 2221

ن دارند، بر این اساس، اشاسنتیهویت پیرامون تغییر نقش و  توجه قابل در جوامع امروزی زنان گرایشی
 هتای  در دهته . زنان متوثر استت  هویت نحوه واکنش جامعه نسبت به این تغییرات در نحوه بازاندیشیِ 

گذشته به طور سنتی در جامعه هورامان، همانند سایر جوامع سنتی، نقش زنان مشخص بود و فعالیتت  
. یافت یمتی خانواده و جامعه تبلور زنان تنها در راستای ایفای نقش سنتی اشان و تداوم کارکردهای سن

رهای اجتماعی و شده، مغایر با ساختا ینهنهاددر چنین نظام ارزشی هرگونه فعالیتی خارج از نظام معنایی 
با گسترش عناصر نوسازی از قبیل آموزش و وسایل ارتباطی در هورامان، میزان . شد یمفرهنگی تعبیر 

ویت زنان تغییر کرد و زنان توانستند همزمان با تقلیتل واتای    یری جامعه نیز در رابطه با هپذ انعطاف
 ..ی هویت خود برآیندبازسازسنتی اشان درصدد ارتقای پایگاه اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن 

نرخ باستوادیِ زنتان در هورامتان بته      2991و  2931، 2931ی ها سال سرشماری نتایج بر اساس
و این در حالی استت کته مطتابق    (. مرکز آمار ایران)ده است درصد بو 11.33و  13.23، 99.92ترتیب

رغتم   یعلت گر آن استت کته   آمار مذکور بیان. اند بودهدرصد زنان شاغل  99.13فقط  2991سرشماری 
ی ورود به بازار برا ها آنهای گذشته و آمادگی  نرخ باسوادی در بین زنان در طول دهه توجه قابلافزایش 

ی میتدانی  هتا  دادهاز ستوی دیگتر،   . ر بین زنان افزایش چندانی نداشته استرسمی د کار، نرخ اشتغال
هتای اقتصتادی دارد، بته     یتت فعالزنان به  توجه قابلگرایش  دهنده حاضر نشانشده در تحقیق  یگردآور

هتای اقتصتادی    یتت فعالدرصد از زنان در مشتاغل ختانگی بته     32.3طوری که در جامعه مورد مطالعه 
گر چه که امکانات آموزشی و درآمد ناشی از مشاغل خانگی در هورامان محدود و به ا. اند مشغول بوده
توجه زنان  های ارتقای موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان نیز محدود است ولی گرایش قابل تبع آن زمینه

ند ها قرار داده است تا بتوان هایی ولو محدود را در اختیار آن به آموزش مدرن و مشاغل خانگی فرصت
هتای   از این رو، به دنبال این تغییرات نه تنها بستیاری از نقتش  . درصدد تغییر هویت سنتیِ خود برآیند
حال گرایش  یندرعهای غیر آموزشی و  های اجتناب زنان از کنش سنتی زنان تقلیل یافته است، که زمینه

 .های اقتصادی فراهم شده است ها به فعالیت آن
تماعی زنان از این جهت منجر به نوعی خودآگاهی و تسهیل در تحلیل اج -ارتقای پایگاه اقتصادی

ی تغییر و بازسازی هویتت را بته   سازوکارهاشود که به تدریج  نقش و کارکرد سنتی زنان در جامعه می
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کتردن مزرهتا و توستعه     رینفوذپتذ فرایند جهانی شتدن از طریتق   از سوی دیگر، . دنبال خواهد داشت
؛ رابرتسون، 1: 9009النگمن، ) سازی شده است هویت به تضعی  منابع سنتیِی اجتماعی منجر ها شبکه
با گسترش مرزهتای اجتمتاعی و   (. 11: 9009؛ ایکسیو، 91: 2229؛ وینکن و ایستر، 299-290: 2229
تر شده و کنشگران مدام در حتال مقایسته و انتختاب منتابع     بخش نیز فراخدایره منابع هویت ،فرهنگی
شوند و بازستازی   های سنتی با بحران مواجه می بنابراین، در چنین شرایطی هویت .بخش هستندهویت

مواجته خواهتد    بحرانینظام ارزشی جامعه با وضعیتی  عالوه بر این،. ناپذیر است هویت امری اجتناب
 در. یز روبروستبرانگ چالشساز با شرایطی های هویتشد، چرا که بازتولید نظام معناییِ جامعه و مؤلفه

هتای  رو و بستط انتختاب  همین رابطه، زنان از جمله کنشگرانی هستند که با استقبال از تغییترات پتیش  
ساز و نحتوه  های هویت، مطالعه تحول مؤلفهبنابراین. شان هستندمعنادار درصدد بازسازی هویت سنتی

 .ی هورامان از این تغییرات حائز اهمیت استتفسیر جامعه
ای به مطالعه کیفی نحوه بازاندیشی هویت تا با استفاده از نظریه زمینه صدد استدر  مطالعه حاضر

کنتتش متقابتل جامعته    / های کنتتش دشناختی از راهبترتحلیلی جامعهبپتردازد؛ در بین زنان هورامانی 
آمده ارائه دهد و تصویری نسبتاً جامع از پیامدهای این زنان را در خالل تغییرات پیش یژهبه وهورامان و 

 اهدافجمله از  همچنین به تصویر کشیدن فرایند مزبور در قالب مدل پارادایمی. اهبردها بدست دهدر
 تی از این دستوأالاصلی مطالعه حاضر است که به منظور دستیابی به این هدف و سایر اهداف مقاله، س

ان هورامانی چه زن -9 دهد؟ جامعه هورامان چگونه به این تغییرات واکنش نشان می -2: دنشو مطرح می
هویت زنان به دنبال اتخاذ  -9گیرند؟ و شان به کار میراهبردهایی را در رابطه با بازسازی هویت سنتی

 چه ساختاری به خود گرفته است؟ متقابل کنتش / های کنتشدراهبترنمودن 
 

 چارچوب نظری تحقیق
که جهانی شدن را عامل  مطرح شدند یهای یهنظری ارتباطی ها شبکههای اخیر با گسترش  در دهه

دانستند و این فرایند را به مثابه خیابانی یک طرفه و تحتت ستلطه    های محلی می اصلی تغییر در هویت
؛ 22-9003:209؛ بییر، 90-91: 2223آلبرو، ) کردند ها آمریکا تفسیر می کشورهای غربی و در رأس آن

: 9009؛ ریتتزر،  91-10: 9009بتولی،  ؛ لچنر و 130-112: 2222؛ کرایدری، 29-21: 2220قذرستون، 
ساز در تحلیل عوامل هویت نگرجانبهگرا و یک  های مذکور به مثابه رویکردی تقلیل نظریه(. 229-221

 ، پیترس(233: 9001؛ 231: 2223)، استوارت هال (291-291: 9003)رابرتسون از سوی کسانی مثل 
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گرایش به رویکرد ترکیبی در . مورد نقد  قرار گرفتند (9: 9001)و آرکه و النگ  (2992-2920: 2223)
رابرتستون  ، (21: 2221؛ 29: 2220) ی از جمله فدرستونپردازان هینظرهای محلی از سوی  تبیین هویت

این اندیشمندان عوامل اصلی تغییتر را نته   . مورد تأکید قرار گرفته است (9: 9001) خوندکرو  (9003)
در همتین رابطته   . داننتد  یمت ر محلی به تنهتایی و نته عناصتر جهتانی، بلکته تلفیقتی از ایتن دو        عناص
معتقدند که تنها با  (229: 9001؛ 93: 9009)  و رودمتودوف (22: 9001)  ی مثل خوندکرپردازان هینظر

در حقیقتت  . دنیای معاصتر را تبیتین نمتود   در فرهنگی  راتییتغ توان ینمتوسل به مفهوم جهانی شدن 
محلی شدن معطوف به امکان همزیستی و دیالکتیک عناصر جهانی و محلی است کته فراینتد    -جهان 

فراوانی را در اختیار جوامع محلی ی ها فرصتمحلی /دیالکتیک جهانی. جهانی شدن فراهم آورده است
اشان بر اساس تلفیقی از عناصر جهانی و محلی قرار داده مان در راستای بازسازی هویت سنتیمثل هورا
. ی به جای یک هویت واحد و منسجم سخن گفتبعد چندهای  از هویت توان یمبنابراین امروزه . است

جهان معاصر را برخاسته از دیالکتیک ختاص و   فرهنگی در یها کنشی از ارابرتسون نیز بخش عمده
مگونی آفرین، مکمتل نیروهتای   گر و هوی نیروهای ادغام به زعم(. 19: 2221رابرتسون، ) داند یمعام 
 (.201-209: 2291رابرتسون و لچنر، ) رندیناپذ ییجدازا و تفاوت

یات، گردآوری داده را گیری از دانش نظری، ضمن مشاهده واقع توان با بهره در پژوهش کیفی می
ادبیتات  »و رویکردهای نظری در قالب  ها هینظربا تأکید بر استفاده از  و اشتراس کوربین. هدفمند نمود

  به چیزی منجر شود که گالسر تواند یم ها هینظربر این باورند که بازنگری و استفاده عمومی از   «فنی
، در این تحقیق از رویکترد  بر این اساس(. 299 :2992 ،محمدپور) خواند یم  «حساسیتِ نظری»آن را 

هتای   که بر روابط متقابل عناصر محلی و جهانی در بازستازی هویتت   رودمتودوف و گیدنز رابرتسون،
رودومتودوف در این رابرتسون و . ه استستفاده شدعنوان راهنمای نظریِ تحقیق امحلی تأکید دارند، به 

ناپذیر است  تارهای جهانی و کنشگران محلی امری اجتنابخصوص معتقدند که کنش متقابل بین ساخ
،  گیتدنز  بته زعتم  همچنین . ردیگ یمو اساساً الگوهای کنش متقابل از عناصر ذاتی این ساختارها ریشه 

، از ستوی  پردازنتد  یمت هایشتان   کنشگران در زندگی روزمره به طور مداوم به بازاندیشی افکار و کتنش 
و بنابراین، ارتباط متقابتل  . کند یمعملکردهایی را با محدودیت مواجه  دیگر، ساختارهای جهانی چنین

                                                
1  Khondker 
2  Roudometof 
3  Technical Literature 
4  Glosser 
5  Theoretical Sensitivity 
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منجر به باز تولید کارکردهای بازاندیشتی   ریساختاهای ی کنشگران در درون الزامو تدابیر بازاندیشانه
 (.221-290: 2229؛ 910-919: 2220گیدنز، ) شود شده می

 
 پیشینه تجربی تحقیق
اجتماعی به فراینتد جهتانی    های گروههای محلی و  واکنش هویت شدن، نحوه در ادبیات جهانی

در ایتن خصتوص نتتایج مطالعته ستودهیر و      . شدن از ابعاد مختل  مورد بررسی قترار گرفتته استت   
دهد که  یمپیرامون تغییر هویت زنان در فرایند جهانی شدن نشان  (2233)وینر  و (2293) اللرینکیمی

ها منجر به رهایی زنتان از   گسترش حضور زنان در کارهای بیرون از خانه و افزایش اوقات فراغت آن
ر خصوص حضور زنان در ای شده است و همین امر شرایط الزم را د یشهکلفشارهای ناشی از تصورات 

، (9003)در همین رابطه محققانی از قبیل شاه . های علمی، سیاسی و اقتصادی فراهم آورده است یدانم
ع به موضو (9002) و آرچِر (9009) ، دووماتو(2221) ، گیلس(9003) ، گرای و همکاران(2221) مقدم

 .اند جهانی شدن و هویت زنان پرداخته
هویتت    یت بتاز تعر زنتان و  »تحت عنوان  (2999) مطالعه ساروخانی و رفعت جاهدر ایران نیز 

تأثیر را در باز تعری  هویت اجتماعی زنان داشته، پس  ترین بیشدهد که تحصیالت  نشان می «اجتماعی
یب تأثیر بیشتری در باز تعریت   مسلط به ترت ، سبک زندگی و هویت نقشیِها نگرشو  ها ارزشاز آن 

به عالوه موقعیت ساختاری در مقایسه با هویت شخصی تأثیر بیشتری بر . اند داشتههویت اجتماعی زنان 
مدرنیتته،  »تحت عنتوان   نیز (2999) مقدس  مطالعهنتایج . هویت اجتماعی زنان داشته است  یباز تعر

متعلق به فرهنگ بومی نته   یها که ارزشدهد  شان مین« بازاندیشی و تغییر نظام ارزشی در طایفه دهدار
مدرن در آمیخته و ترکیتب   یها ارزش اند، بلکه همچنان به حیات خود ادامه داده و با تنها از میان نرفته
نیز به بررسی تغییترات ختانواده  و زنتان و     (2992)همچنین سهامی و سرایی . اند جدیدی پدید آورده
مطالعه به نتایج  توان یم میدان مورد مطالعهاز مطالعات موردیِ مرتبط با  و اند پرداختهعوامل مؤثر بر آن 

ه کسب تحصیالت عالی توستط  توجه مردم هورامان ب مبنی بر گرایش قابل (9020) محمد پورایمان و 
 .به مثابه پیامدهای ورود آموزش مدرن به جامعه هورامان اشاره کرد( به ویژه دختران)شان فرزندان
 

 یشناس روش
جهت ارائه تحلیلی جامعه شناختی   ای نظریه زمینهکیفی است و از از نوع مطالعات  مطالعه حاضر
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نظریته  اصول و مبانی فلستفیِ    از آنجا که منطق استقراء بر. استفاده شده استهورامان در ویت زن ه از
 .حاکم است لذا مطالعه حاضر اساساً مطالعه ای داده محور است  ای زمینه

استتفاده   ها دادهمشارکتی جهت گردآوری  مشاهدهمصاحبه عمیق و های  تکنیکاز بر این اساس 
در سه مرحله کدگذاری  های گردآوری شده داده  ای بر نظریه زمینهاصول حاکم  بر اساسهمچنین . شد

  تحلیتل اولتین مرحلته از    .بنتدی شتدند   باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استخراج و دستته 
کدگتذاری بتاز اشتکال    . نامند می اولیه یا کدگذاری باز کدگذاریای را ی زمینهدر نظریهکیفی  های داده

در ایتن مطالعته   . و یتا ستطر بته ستطر دارد     پتاراگراف به  پاراگرافاز قبیل عبارت به عبارت،  متفاوتی
ها توسط مفتاهیمی  انجام شده است و هر کدام از سطور یا جمله« سطر به سطر صورت بهکدگذاری »

ده در الزم به ذکر است که مفاهیم استخراج ش. اندبندی شدهها بوده است دستهگر محتوای آنکه نمایان
رو، از این. دهندعمده و هسته را در نظریه بنیانی شکل می جزء، گیری مقوالتاین مرحله زیربنای شکل

دومتین  . (2239: اشتراوس و کتوربین ) کدگذاری باز از اهمیتی بنیادین در نظریه بنیانی برخوردار است
هتا بته   محقتق در ایتن مرحلته از تحلیتل داده    . ها، کدگذاری محوری نام داردمرحله در کدگذاری داده

امکان   «ی ثابتمقایسه»در این خصوص استفاده از تکنیک . پردازدها میبرقراری ارتباط محتوایی داده
عنتاوینی از چتارچوب   ه، مرحلت ایتن  در . دهتد ت متی بندی و دستیابی به ارتباط مذکور را بدسصورت

میستر   هتا  داده ی تفسیر کل مجموعه که ینحو به شدندبکار گرفته  سیم مدل پارادایمیکمضمون برای تر
، زیربنای کدبندی گزینشی را محوری و کدگذاری بازمراحل  مقوالت برآمده ازمفاهیم و  همچنین. شد

در این . ی بنیانی استکدگذاری در نظریه از ی آخرین مرحلهدر واقع کدبندی گزینش. دهندتشکیل می
هدف . جدیدی ساخته نخواهد شد ی هسته، مقولهمرحله کار کدبندی به پایان رسیده و عالوه بر مقوله

بتدین منظتور   . باشتد ی هسته شده است، میمنجر به اهور مقوله چه که آناساسی از این مرحله تفسیر 
و بتا محوریتت     «خط  داسطتانی  »ای در چتارچوب یتک   ی زمینهش از نظریهتشریح و تفسیر این بخ

 .صورت گرفته است  «ی هسته مقوله»
 

 گیری و شیوه نمونه حجم نمونه
گیتری،   شتیوه نمونته  . استت ستاله هوارمتان    11-21جمعیت مورد مطالعه شامل زنتان و متردان   

                                                
1  Constant Comparative    
2  Story Line 
3  Core Category 
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در ایتن شتیوه   . ستاله هستتند   11-21و همچنین واحد تحلیل زنان و مردان  است گیری هدفمند نمونه
گیری که در تحقیقات کیفی کاربرد دارد حجم نمونه مشخص نیست و گردآوری داده تتا مرحلته    نمونه

نفر از افراد مطلتع از منطقته    11با  بنابراین در این پژوهش. خواهد یافت ادامه  رسیدن به اشباع نظری
گو و کنتترل توستط اعضتاء جهتت     عتبار پاسخآمد و از تکنیک های ا به عملهوارمان مصاحبه عمیق 

 .ها استفاده شدحصول اطمینان از اعتبار یافته

 جامعه مورد مطالعه
استتان  ) کیلومتریِ جنتوب غربتیِ شهرستتان مریتوان     10و درای کوهستانی هورامانِ تخت منطقه

هتای  و جنگتل های پر پیچ و خم، رودخانه های متعدد های مرتفع، درهکوه. واقع شده است( کردستان
و چوخه   استفاده از کالش .های جغرافیایی هورامان می باشندترین ویژگیمتراکم و نسبتاً وسیع از مهم

است و از نظر معماری نیز ساختار سنگی و  در هورامانلباس محلیِ  از جمله ویژگی های خاصِ  رانک
هورامان با گویش هورامی  مردم. است منحصر بفرد و متفاوتی به هورامان داده اندازپلکانیِ منازل چشم

 تفاوت مذکور به حدی است. های زبان کُردی دارده تفاوت قابل توجهی با سایر گویشکنند ک تکلم می
هتای زبتان    بودنِ گویش هورامی از سایر گویش رویکردهای متفاوت مبنی بر مستقل طرح که منجر به

؛ ادمونتد،  133-133: 2239کریستنستن،  ) استت  انِ زبان و ادبیات کُردی شتده کُردی در بین پژوهشگر
 (.220-229: 2233؛ مککینز، 139: 2219
 

 های تحقیق یافته

هتای   داده  ای بر اساس اصول حاکم بر نظریه زمینهشناسی اشاره شد طور که در بخش روشهمان
. شدند بندی باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استخراج و دستهکیفی در سه مرحله کدگذاری 
مفتاهیم متورد   »و «  ابتکار محقق» ، « از دانش نظری شده اقتباسمفاهیم »و به طور معمول از سه منبع  

کطدهای  »از این مفاهیم تحت عنوان  (2239) و کوربین که اشتراوس« شوندگاناستفاده توسط مصاحبه
 .شده استهای نظریه بنیانی استفاده الت برآمده از دادهگذاری مفاهیم و مقوکنند، برای نامیاد می  «زنده

                                                
1  Theoretical Saturation 

 .کنند کالش نوعی گیوه محلی است که غالب مردان در فصل بهار و تابستان از آن استفاده می  9
 .لباسی محلی است که با پشم گوسفند بافته می شود و امروزه بیشتر در ایام خاص و مراسم مختل  از آن استفاده می شود  9

4 Literature-derived concepts 
5 Researcher innovation 
6 Invivo Codes 



 2932پاییز و زمستان ، 2، شماره مپنجدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh      
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

9 

مقوله عمده و یک مقوله هسته از مراحل مذکور به دست  2جزء، مقوله  29مفهوم اولیه،  199 رو،از این
 .باشند می مشاهده قابلذیل آمدند که در جدول 

 ای زمینه هینظر روش اساس بر مطالعه یفیک یها داده از برآمده های مقوله و میمفاه: 2جدول 

 ردی 
مفاهیم 

 استخراج شده
 مقوالت جزء استخراج شده از مفاهیم

های عمده استخراج شده از  مقوله

 مقوالت جزء
 مقوله هسته

 ها از تحصیل دختراناستقبال خانواده مفهوم 91 2
 ورود آموزش مدرن

ن 
جها

– 
ان
رام
هو
در 
ن 
زنا
ت 
وی
ن ه
شد
ی 
حل
م

 

 گرایش زنان به آموزش مدرن مفهوم 93 9

 ارتقای آگاهی زنان مفهوم 91 9
تحصیل  افزایش نقش زنان در

 فرزندان
 هدفمند شدن حضور زنان در منزل مفهوم 99 1

 کمرنگ شدن حضور مردان در منزل مفهوم 23 1

 گسترش مشاغل خدماتی مفهوم 92 3

 های کاری افزایش مهاجرت مفهوم 99 3 تغییر سبک زندگی

 هدفمند شدن اوقات فراغت زنان مفهوم 99 9

 های زندگی افزایش هزینه مفهوم 93 2
 مشارکت زنان در مخارج خانواده

 تغییر الگوی مصرف مفهوم 92 20

فروش صنایع محلی به مثابه کاالی  ی شدن بازار صنایع محلیفرامحل مفهوم 99 22

 های اقتصادی کنشتقویت انگیزه  مفهوم 29 29 لوکس

 کسب نسبی استقالل مالی تمایل به کاهش وابستگی مالی مفهوم 93 29

 ارتقای منزلت زنان های فردی و خانوادگی تمایز بین موفقیت مفهوم 92 21

 اشاعه الگوهای نوین زندگی مفهوم 91 21
 های خارجی مصرف رسانه

 تغییر نگرش زنان مفهوم 99 23

 یریگ میتصمف زدایی در عر مفهوم 23 23
 گیری استقالل نسبی در تصمیم

 بازاندیشی پیرامون نقش زن در خانواده مفهوم 91 29

 2 2 29 199 جمع

 

ی شتش بععتدِ    است کته دربرگیرنتده    «پارادایمیک مدل»ترسیم اقدام بعدی در مراحل کدگذاری 

 ،است  «پیامدها»و   «واکنش/ راهبردهای کنش»،  «گرشرایط مداخله»،  «زمینه»  «پدیده»،  «شرایط علی»

                                                
1  Paradigm model 
2  Causal Conditions 
3  Phenomenon 
4  Context 
5  Intervening Conditions 
6  Action/Interaction Strategies 
7  Consequences 
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همته   توان یک مضمون را در مورد ، هم میرو نیازا. تواند جنبه مضمونی داشته باشد میمدل پارادایمی 

پتس از   .مضامین را در مورد هر پاسخگو استفاده کترد  ی همهتوان  گرفت، و هم می کار بهپاسخگویان 

در مدل ذیل ابعادِ پارادایمی بازاندیشی . شودتدریج نمایان میای بهی زمینهرسم این مدل است که نظریه

جستجو برای یتافتن  آن، تفسیر هدف از ترسیم این مدل و . در هویت زنان به تصویر کشیده شده است

 .اندگرفته شده کار بهت که در بخش روایت داستان ها اس ها، مفاهیم و تبیین داده الگوها، همبستگی
ت زنانيدر هو يشيبازاند يميمدل پارادا  

 

 ی بنیانی در رابطه با بازاندیشیِ هویتِ زنانفرایند ساخت ارکان نظریه

شتده از   عمده و همچنتین مقولته نهتایی استتخراج    جزء، در ادامه به هر کدام از مفاهیم، مقوالت 

ای ی زمینهنظریهدر واقع این مرحله از . شودمی پرداخته ها با همدیگر های کیفی و نحوه ارتباط آن داده

گتر،  پدیده، زمینه، شرایط مداخله، عِلی بخش شرایط در قالب ششچیزی است که  و تفسیر آنت یروا

 پدیده

مشارکت زنان در تحصیل  -

قای آگاهی ارت)فرزندان 

زنان، هدفمند شدن 

حضور زنان در منزل، 

کمرنگ شدن حضور 

 .(مردان در منزل
 شرای  مداخلهگر

فروش صتنایع محلتی بته     -

مثابتتته کتتتاالی لتتتوکس  

فرامحلتتی شتتدن بتتازار   )

صتنایع محلتی، پتر رنتگ     

هتتای شتدن انگیتتزه کتتنش 

هتتای اقتصتتادی در بتتین  

 (زنان

 

 زمینه

با )ورود عناصر مدرن 

زمانی  میزان، شدت، دوره

 راهبردها (متفاوت

برای کسب  تالش -

 استقالل مالی

مشتتتتتتتارکت در  -

 مخارج خانواده

 مصرف رسانه -

 

 

 پیامدها

استقال نسبی در  -

 گیری تصمیم

ارتقتای منزلتت    -

 زنان

کستتب نستتبی   -

 استقالل مالی

 شرای  علی

ورود آمتتتوزش متتتدرن  -

گرایش زنان به آموزش )

مدرن، استقبال ختانواده  

 ها از تحصیل دختران

ییتتر ستتبک زنتتدگی   تغ -

گستتتتترش مشتتتتاغل )

ختتتتدماتی، افتتتتزایش  

مهتاجرت هتتای کتتاری،  

هدفمنتتد شتتدن اوقتتات 

 (فراغت زنان
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 .به وقوع پیوسته استو پیامدها  واکنش/ کنش

ک زندگی یر سبتغی»و  «ورود آموزش مدرن»: ی بازاندیشی هویت زنانمربوط به پدیده شرای  عِلّیِ

 «ها و معیشت خانواده

با یتک تتأخر    رانیانوسازی به جامعه هورامان در مقایسه با بسیاری از نقاط گرچه ورود عناصر 

های اصلی فرایند  به مثابه یکی از مؤلفه "ورود آموزش مدرن"توجه همراه بوده است ولی با  زمانی قابل

بتا ورود  . ی سرعتی فزاینده بته ختود گرفتت   و فرهنگ های اجتماعی نوسازی، آهنگ تغییرات در زمینه

در هورامتان نیتز دچتار تغییترات      هویتت زنتان  تعیتین کننتده   های و مؤلفه شرایط عِلّیآموزش مدرن 

گترایش زنتان بته آمتوزش     "و "ها از تحصیل دختتران  استقبال خانواده"در این رابطه، . شدگیری  شمچ

عنوان  شرایط عِلّیزء در تشریح چگونگی تغییر مقوالتی بودند که به عنوان مقوالت ج از جمله "مدرن

 :گوید یکی از زنان مورد مصاحبه در توصی  شرایط مذکور چنین می. شدند

جدی در خصوص تأسیس مدارس در منطقته هورامتان    یسال است که اقدامات 90اآلن کمتر از »

باعث شتده بتود کته    رفتیم و همین عامل  صورت گرفته است، قبل از آن برای تحصیل باید به شهر می

ها نه  با تأسیس مدارس در هورامان، خانواده. بسیاری از دختران از فرصت رفتن به مدرسه محروم شوند

اند که از این امکانات استقبال کرده و در نتیجه زنان نیز  تنها از رفتن دختران به مدرسه جلوگیری نکرده

 .«اند به فکر سوادآموزی و ادامه تحصیل افتاده

ها از آموزش مدرن به تحصیل دختران در مدارس محلی محدود نشتده استت و    ل خانوادهاستقبا

ی طتور  بهادامه تحصیل را مساعد نموده است،  منظور بهرفتن دختران به شهرهای دور  "بستر فرهنگیِ"

به شهرهای دور جهت ادامه تحصیل موافتق   شان دخترانبا فرستادن  شوندگان مصاحبهدرصد از  33که 

 29. در شهرهای مجاور به ادامته تحصتیل بپردازنتد    شان دختراندادند که  درصد ترجیح می 99و  بودند

 .در مدارس و مراکز آموزشی هورامان موافق بودند شان دختراندرصد نیز صرفاً با تحصیل 

هدفمنتد شتدن اوقتات    »و  «هتای کتاری   افزایش مهاجرت» ،«گسترش مشاغل خدماتی»همچنین 

ساختاری در هورامتان از مفتاهیم    -ر مقوالتی بودند که برای توصی ِ شرایط عِلّیاز دیگ «فراغت زنان

در خصتوص تغییتر    شوندگان مصاحبههای محورِ توصی  مضامینی از این قبیل اولیه استخراج شدند و

مقتوالت متذکور   . عوامل مؤثر بر سبک زندگی و نحوه مشارکت زنان در تأمین معیشت خانواده بودنتد 
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زنتانِ  . باشند های مختل  زندگی می ها و سبک مردم هورامان در برابر ورود ارزش  وه واکنشگر نحبیان

های کشاورزی،  تأمین معیشت خانواده در فعالیت منظور بههورامان در گذشته همانند سایر جوامع سنتی 

میتزان   با گسترش امکانات و وستایل ارتبتاطی،  . های تولیدی مشارکت داشتند دامداری و سایر فعالیت

. های مختل  زندگی آشنا شدند وآمد به شهرها نیز افزایش یافت و مردم با زندگی شهری و سبکرفت

یکی از افراد مورد مصاحبه در رابطه با گسترش مشاغل خدماتی و چگونگی تغییر سبک زندگی متردم  

 :دارد عنوان می

توقعات . تغییر کرده است وآمد به شهرها، الگوی مصرف مردم با گسترش وسایل ارتباطی و رفت»

های امروز با وقتی که ما بچه بودیم خیلی فرق کرده، مثالً وقتی که من بچته بتودم متادرم بته متن       بچه

. که بتوان از آن پفک، چیپس و آدامس خرید نبود ای داد و مغازه می شده خشککشمش، گردو و گالبی 

شان به  های ها برای تأمین نیازهای بچه ه خانوادهامروز. هست که از این تنقالت بخورد ایاآلن کمتر بچه

 .«روند و سایر مشاغل خدماتی می داران مغازهسراغ 

 :سازد نشان می های کاری خاطر یکی دیگر از ساکنان منطقه در خصوص نحوه افزایش مهاجرت

ی شتناخت  بتوم هتای   در هورامان کمبود زمین و آب کافی برای کشاورزی و دامداری محتدودیت »

عواملی دیگر مثل افتزایش جمعیتت و گستترش مشتاغل ختدماتی در      . ی را به وجود آورده استدایز

زنتان هتم کته قتبالً در امتور      . شهرها باعث شده که مردها برای یافتن کار روانه شهرهای بزرگ شوند

ی کردند اآلن اوقات فراغت بیشتری دارند و اکثراً به سوادآموز کشاورزی و دامداری به مردها کمک می

 .«بافی مشغول هستند و گیوه

اشتعالِ زنان به مثابه "های اجتماعی و فرهنگی  زمینه جیتدر بهبنابراین با تغییر نحوه معیشت مردم، 

های اقتصادی متأثر از تعامالتِ زنان با عوامل  گرایش زنان به فعالیت. فراهم شده است "ای مدرن پدیده

هنجارمند شدن "ت که فراهم شدن بستر فرهنگی در راستای بیرونی و تغییر شرایط عِلّی و ساختاری اس

 -یکی از مطلعین منطقه در خصوص تأثیر شرایط عِلّتی . است را به دنبال داشته "فعالیت اقتصادی زنان

 : گوید مؤثر بر اقتصادی شدن فعالیت زنان چنین می ساختاریِ

د که چقدر سبک زندگی مردم اگر شما به نحوه زندگی کردن مردم نگاه کنید متوجه خواهید ش»

کشاورزی و دامداری منبع عمده درآمد مردم بود و زنان نیز برای تتأمین مختارج    قبالًتغییر کرده است، 
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در چنتین شترایطی کمتتر    . خانواده ناچار بودند که به مردان در امور کشاورزی و دامداری کمک کننتد 

جداگانه به فعالیت اقتصادی بپردازد و تالش  صورت بهشد که اجازه دهد همسرش  حاضر می ای خانواده

ولی االن با .....شد از مخارج خانواده شدیداً از سوی جامعه نفی می حسابشانهمسران برای جدا کردن 

پردازنتد کته   هتایی متی  کم شدن کارهای کشاورزی و دامداری زنان وقت بیشتری دارند و بته فعالیتت  

 .«درآمدی ولو ناچیز برایشان داشته باشد

 

 افزایش نقش زنان در تحصیل فرزندان: پدیده ناشی از شرای  عِلّی

به مثابه یکی از عوامل کلیدی در  "ورود آموزش مدرن"مقوالت برآمده از مفاهیم اولیه، بر اساس 

افزایش نقش زنان در تحصیل  »ی تغییر شرایط عِلّی عنوان شد که این شرایط نیز منجر به اهور پدیده

ارتقای آگتاهی  »ی که طور به. گیری زمینه تعامالت و بروز پیامدهای بعدی شده است و شکل «فرزندان

از سوی دیگر، از جمله مقوالتی بودند که  «کمرنگ شدن حضور مردان در منزل»از یک سوی و  «زنان

یند معنادار شدن مشارکتِ زنان در فرا»کننده در  های تعیینعنوان مکانیسم ها به افراد مورد مصاحبه از آن

آن است که با افتزایش نترخ    مبینهای صورت گرفته  بنابراین مصاحبه. کردند یاد می «تحصیل فرزندان

نظر یکی از . در تحصیل فرزندانشان دارند ای مالحظه باسوادی، امروزه زنان برخالف گذشته، نقش قابل

 :ساکنان هورامان در این خصوص چنین است

سواد بود فقط در آماده کتردن وستایل    رفتیم چون که مادرم بی به یاد دارم وقتی که به مدرسه می»

کرد و در نوشتن تکالی ، محل تحصیل و این که تا چندسالگی ادامته   مدرسه و نظافت به ما کمک می

تصمیم نهایی  نهایت سواد بود ولی در این که پدرم نیز بی باوجودتحصیل دهیم دخالت زیادی نداشت و 

 .«گرفتندرا ایشان می

 :گوید ی از زنانِ منطقه در این زمینه چنین مییک

ترین نقش را در این  که سواد دارم نه تنها در امور تحصیلی فرزندانم مشارکت دارم که بیشاالن » 

همسرم کمتر در منزل حضور دارد فرصت کمتری برای رسیدگی بته امتور    ازآنجاکهخصوص دارم، و 

 .«کند من در این زمینه استقبال می هایتصمیمتحصیلی فرزندان را دارد و غالباً از 

 اند افتهی بازاندیشی در هویت زنان بس  یای که در آن راهبردهای مربوط به پدیدهزمینه
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گسترش وسایل "و  "آموزش مدرن"محور از قبیل ورود عناصر توسعههای توسعه و اجرای برنامه

الزم در خصوص عملیاتی شتدن راهبردهتای    یکردستان و به دنبال آن در هورامان، زمینه در "ارتباطی

های جدید ی مجهز شدن زنان به مکانیسمرو، زمینهاز این. اتخاذ شده توسط زنان را فراهم نموده است

شان فراهم شده است و تحت تأثیر شرایط مزبتور استت کته الگوهتای      در راستای بازسازی در هویت

 .یافته است ای اشاعهایندهسازیِ مختل  و در عین حال نوین به نحو فزهویت

 

 گرشرای  مداخله

هتای  تقویت گرایش به کنش"و  "فروش صنایع محلی به مثابه کاالی لوکس"استخراج مقوالت 

گیری مشاغل خانگی جدیدی دارند که این مشاغل مبتنی بر از مفاهیم اولیه، حکایت از شکل "اقتصادی

که به طوری. باشندو فرامحلی شدن مصرف این کاالها می بازتولید و بازسازیِ کاالهای فرهنگیِ هورامان

ها همسو بوده و منجر به هدفمنتد شتدن و در عتین    آمده با موقعیت زنان در درون خانوادهشرایط پیش

فتروش صتنایع   "لتذا  . داری شده استواای  خانه های زنان در کنار انجامحال سودآور شدن فعالیت

در  "گرعاملی بیرونی و مداخله"توان به مثابه  ی را میفرامحلبازارهای در  "محلی به مثابه کاالی لوکس

نظر گرفت که شرایط الزم را جهت تقویت انگیزه در بین زنان برای تولید صنایع محلی از جمله گیوه و 

با شرایط   "های مزد محور کنش"ن نیز در این خصوص با گرایش به زنا. کرده است جادیارانک چوخه

 شوندگان مصاحبهیکی از . اندروی آورده "سازهای هویتتعاملی سازنده و مبتنی بر کنش"به  آمده پیش

 : گوید چنین می "های اقتصادی عوامل بیرونی مؤثر بر گرایش زنان به فعالیت"در خصوص تأثیر 

رانک فقط در روستاهای مجاور فروش در گذشته صنایع محلی هورامان از جمله گیوه و چوخه»

ویژه در سایر شتهرهای  بهی و فرامحلعنوان کاالیی لوکس در بازارهای  ولی امروزه این صنایع بهداشت 

بافت این صنایع نیاز بته   ازآنجاکهتوجهی دارد و  شهرهای کُردنشین عراق فروش قابلکردستان ایران و 

قترار داده تتا    آمده فرصت خوبی را در اختیتار زنتان   وسایل و ابزار خاصی ندارد، بنابراین شرایط پیش

رانتک  بافی و بافتت چوخته   مشاغل خانگی به گیوه صورت بهداری،  بتوانند ضمن رسیدگی به امور خانه

 . «مشغول شوند

 راهبردها
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 مشارکت در مخارج خانواده

ی خود منجر به اهور نیازهای جدید و در نتیجه افزایش  نوبه بهتغییر سبک زندگی در هورامان نیز 

از یک  "های خانواده مشارکت در تأمین هزینه"در چنین شرایطی زنان با . ه استهای زندگی شد هزینه

ای  تغییر نسبیِ افکار کلیشه"دنبال و از سوی دیگر به "تداوم کارکردهای زیستی خانواده"سوی درصدد 

در این خصوص یکی از زنان مورد مصاحبه شرایط موجود را چنتین توصتی    . باشند می "و ساختاری

 :کند می

حدی باالست که اشتغال یک نفر در هتر ختانواده جوابگتوی مختارج     امروزه مخارج زندگی به »

تفاوت باشم لذا با تولید گیوه در تأمین مختارج   توانم نسبت به این وضعیت بی زندگی نیست و من نمی

شده است نیز البته همین کار منجر به ارتقای جایگاه من در درون خانواده . خانواده به همسرم کمک کنم

ولی در گذشته ارزش کمی برای کارم قائل . کند من توجه می هایهمسرم بیشتر از گذشته به تصمیم و

 .«کرد عنوان وایفه به آن نگاه می به بیشتر بود و
 

 تالش برای کسب استقالل مالی

ویتت زن در دنیتای   هتای ه  های فردی یکتی از ویژگتی   رسیدن به استقالل نسبی در تأمین هزینه

در . اشان را رفع کننداند تا به تنهایی نیازهای فردی افراد در تالشامروزه  ،عبارتی دیگر به. یته استمدرن

زنان با گترایش بته آمتوزش متدرن و     »درصد از پاسخگویان معتقد بودند که  30از این خصوص بیش 

ایتن زمینته   نیازهای شخصی و رسیدن به نوعی استقالل نستبی در   نیتأمهای اقتصادی درصدد  فعالیت

ها در  نهادینه کردن آن"و درصدد  "های مدرن آشنا شده ارزش"چرا که زنان از این طریق با . «باشند می

هتا بته    از این رو، آموزش و اشتغال زنان در دستیابی آن. ندیآ یمبر  "اشانزندگی شخصی و خانوادگی

در همین زمینه، یکی . داشته است اشان تأثیر بسزاییو خانوادگی استقالل مالی و تأمین مخارج شخصی

 :کند از زنان مورد مصاحبه، استقالل مالی خود را چنین توصی  می

توانستم به شوهرم بگتویم بترایم    قبالً فقط در ایامی خاص از سال و یا هنگام عروسی فامیل می»

ر منزل بته  شد ولی اآلن که خودم د باید با مناسبتی خاص همزمان می میدهایخرلباسی بخرد و تمامی 

غالبتاً نیازهتای    کتنم  یمت کارهای تولیدی مشغولم عالوه بر این که به همسرم در مختارج خانته کمتک    
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من با ....توانم لباس و یا وسایل آرایشی بخرم کنم و هر وقت دلم بخواهد می را خودم رفع می ام یشخص

 .«خواهم هویتی مستقل داشته باشماین کار می

 

   مصرف رسانه

. گرفته است به خوددر هورامان ابعاد وسیعی  یا ماهوارههای  ویژه رسانهرسانه و به امروزه مصرف

هتا و عقایتد مختلفتی در خصتوص جایگتاه زن در ختانواده و نقتش آن در         ، زنان بتا نگترش  رو نیازا

از یک سوی و ورود  "های نوین زندگی سبک"آشنایی زنان با . اند های خانوادگی آشنا شده گیری تصمیم

زش مدرن از سوی دیگر، در نحوه اتخاذ راهبردهای اتخاذ شده توسط زنتان و بته دنبتال آن تغییتر     آمو

یکی از . داشته است ای مالحظه نقش قابل "یرأاستقالل "ی گرایش زنان به داشتن نگرش جامعه درباره

 :اردد در خصوص مصرف رسانه و تأثیر آن بر تغییر نگرش زنان چنین ااهار می شوندگان مصاحبه

به متا  ی ما رادیو داشتند که خبرهای مهم را ها هیهمساقبالً ما تلویزیون نداشتیم و فقط برخی از »

های کُرد زبتان را   کانال ژهیو به ای ی ماهوارهها کانالی تلویزیونی ایران، ها کانالن عالوه بر اال. گفتند می

شوند و از ما توقع  فرهنگ مدرن آشنا می ژهیو بهها و  بنابراین زنان ما با سایر فرهنگ. کنیم زیاد تماشا می

 .«ها احترام بگذاریم های آنها تجدیدنظر کرده و به تصمیم دارند که ما هم در رفتار خود با آن

 

 پیامدهای راهبردها

 ارتقای منزلت اجتماعی زنان

ین ابعتاد،  ی است که هر کدام از ااقتصاداشتغال و آموزش زنان دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و 

یکی از مقتوالتی بتود کته پاستخگویان     « ارتقای منزلت اجتماعی زنان». دنبال داردپیامدهایی را نیز به 

غالتب  . نرخ اشتغال و باسوادی در بتین زنتان بته آن اشتاره داشتتند      شیافزایکی از پیامدهای  عنوان به

ان متتأثر از منزلتت اجتمتاعی    در گذشته منزلت اجتماعی زنت »پاسخگویان به این نکته اشاره داشتند که 

ها بود و با ارتقاء منزلت اجتماعی خانواده، منزلتت اجتمتاعی زنتان نیتز ارتقتاء       همسران و یا پدران آن

 :دارد در این خصوص چنین ااهار می شوندگان مصاحبهیکی از . «یافت می
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هتای دارای   دهتوانستند به منزلت اجتماعی باالیی دست یابنتد کته از ختانوا    در گذشته زنانی می»

های فردی در این زمینه تأثیر چندانی در ارتقای منزلت اجتماعی  منزلت اجتماعی باالیی باشند و تالش

 .«شد تا جایی که موفقیت یک زن به حساب موفقیت همسر او و یا پدرش گذاشته می. ها نداشت آن

 : سازد یکی دیگر از ساکنان هورامان خاطرنشان می

داری، کمتک بته والتدین و یتا      ها بته خانته   کردند و فعالیت آن ز منزل کار نمیقبالً زنان بیرون ا»

های  خواهند با فعالیت ولی امروزه زنان می. همسرشان در کارهای کشاورزی و دامداری محدود شده بود

اشان نقش اقتصادی به پایگاه اقتصادی و اجتماعی باالیی دست یابند و به طور مستقیم در ارتقای منزلت

 .«باشند شتهدا

 

 گیری نسبی در تصمیماستقالل 

عنتوان   توسط زنان از جمله مقوالتی بود که بته  "گیری کسب استقالل نسبی در تصمیم"همچنین 

های اقتصادی از مفاهیم برآمده از  یکی دیگر از پیامدهای ورود آموزش مدرن و گرایش زنان به فعالیت

درصتد از پاستخگویان معتقتد     30از صوص بیش در این خ. های صورت گرفته استخراج شد مصاحبه

های  گیری زنان با گرایش به آموزش مدرن درصدد رسیدن به نوعی استقالل نسبی در تصمیم»بودند که 

 :دارد در این زمینه چنین عنوان می شوندگان مصاحبهیکی از . «باشند فردی و خانوادگی می

زنتانی کته    ژهیت و به و تصمیم مرد خانواده بودهای زنان متأثر از در گذشته به طور سنتی تصمیم» 

هایی که با اراده همسرش هماهنگ نبودند را داشتند و  سواد بودند کمتر امکان مطرح کردن درخواست بی

اآلن اوضتاع فترق کترده و زنتان در     . ی جزئی هم نمود داشتها یریگ میتصماین مردساالری حتی در 

 .«یری دارندگ بسیاری از امور به تنهایی امکان تصمیم

عنوان برخی از  به "گیریزدایی در تصمیمعرف"و  "استقالل نسبی"تالش برای رسیدن به نوعی 

آموزش مدرن از جمله موضوعاتی بودند که توسط بسیاری از مردان  اهداف مورد نظر زنان از گرایش به

 :گوید یکی از مردان مورد مصاحبه در این خصوص چنین می. نیز مورد بحث قرار گرفتند

در رفتار و سطح توقعات او و  ای مالحظه همسر من تحصیالت عالی دارد تفاوت قابل ازآنجاکه»

دوستانش که از سواد کمتری برخوردارند وجود دارد و از من توقع دارد کته بترخالف دیتدگاه ستنتی     
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پوشیدن و  حتی سبک لباس. دخالتی نکنم اش یشخصدر امور  االمکان یحتجامعه با او برخورد کنم و 

 . «دارد ای مالحظه ی ما تفاوت قابلها هیهمساآرایش همسرم با برخی از 

زنان به استتقالل   یکی از زنان مورد مصاحبه نیز در خصوص موانع ساختاری و ارزشیِ رسیدنِ

 :دارد گیری چنین عنوان می نسبی در تصمیم

تواننتد بته دلختواه     و زنان نمیهنوز هم اختیاراتی که برای مردها وجود دارد برای زنان نیست »

و ترجیح  کنند یمحتی اآلن هم بسیاری از مردها با کار بیرون از منزل مخالفت . خود به دنبال کار بروند

مشاغل  صورت بهداری بپردازند و اگر هم زنان فعالیتی داشته باشند  که زنان بیشتر به امور خانه دهند یم

 .«باشد وقت مهینخانگی و یا کار 

 

 یریگ جهینت

اند و با  هورامانی با منابع مادی و فرهنگیِ جدیدی مجهز شدهدهد که زنان  تایج تحقیق نشان مین

 حال مشروعیت بخشی بته رفتارهتای   یندرعاستفاده از این منابع درصدد بازاندیشی در هویت سنتی و 

استت کته حتتی در      یا گونهفرایند جهانی شدن در دنیای معاصر به چرا که . باشند بازاندیشانه خود می

در حال آگاه شدن هستتند و  تبتادل ستریع      یا ندهیفزاجوامع در حال گذار مثل هورامان مردم به طور 

رو، جامعته  از اینت . بخش هویت سنتی شده استکارکرد مشروعیت روزافزوناطالعات منجر به تحلیل 

ی در راستای جلوگیری از بحتران  ها با عناصر محل هورامان درصدد تعامل با عناصر بیرونی و ادغام آن

که مردم هورامان بتا رویکتردی تلفیقتی و متتأثر از     به طوری . روی آن استی پیشها چالشهویت و 

های یک زن  ویژگی نیتر مهمتحصیالت و اشتغال به عنوان  های محلی و جهانی با گرایش زنان به زمینه

زنان به تحصیالت در جامعه گرایش ن شد نهینهاد و این امر منجر به پردازند به تعامل می ،با هویت مدرن

مبین نهادینه شدن گترایش  ( 9020)ایمان و محمد پور در همین رابطه نتایج مطالعه. هورامان شده است

گر آن است کته از  نیز بیان (2999)ساروخانی و رفعت جاه  مطالعه. به آموزش مدرن در هورامان است

کنتد   سازی مجهز می هویت میان دو عامل اشتغال و تحصیالت، تحصیالت که زنان را به منابع فرهنگیِ

 تعری  هویت اجتمتاعیِ سازی است بر باز استقالل و منابع مادی هویت کننده نیتأماشتغال که  از شتریب

 .ای مبتنی بر جنسیت تأثیر داشته است ها در برابر باورهای کلیشه زنان و مقاومت آن
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های سنتی و مردساالرانه  جامعه هورامان تأثیر ارزش در توان گفت که هنوز هم از سوی دیگر می

ی از متردان تترجیح   بستیار  چترا کته  . در برخورد با پدیده اشتغال زنان در بیرون از منزل نمایان استت 

گرچته  . هتا در منتزل نشتود    زنان به کاری مشغول باشند که منجر به کمرنگ شدن حضتور آن  دهند یم

استقبال زنان از مشاغل خانگی در برابر مشاغل غیر خانگی نیز محسوس است ولتی ایتن گترایش در    

هورامان در  یِدست عیصناهمچنین فروش . تر استرنگمقایسه با تمایل زنان به تحصیالت به مراتب کم 

ها از اشتغال زنان به کارهای بیرون  محلی در تقویت نگرش مردان پیرامون عدم استقبال آنبازارهای فرا

تتدابیر و  گیتری   به طوری کته شترایط متذکور منجتر بته شتکل      . توجهی داشته است از منزل تأثیر قابل

ان با تشویق زنان به مشاغل خانگی از چرا که مرد. متفاوت در بین زنان و مردان شده است راهبردهایی

ها هستند و از فراهم شتدن زمینته    محور در درون خانوادهسوی درصدد تداوم کارکردهای جنسیتیک 

آمتده بته عنتوان     از سوی دیگر زنان به شترایط پتیش  . کنند یمخروج تدریجی زنان از منزل جلوگیری 

نیز به راهبرد این . کنند یمبه استقالل نسبی نگاه ها به منابع مادی رسیدن  فرصتی در راستای دسترسی آن

درصدد مقابله بتا پدیتده ستق      نوبه خود دارای کارکرد پنهان برای زنان است چرا که زنان با این کار

های اجتماعی و فرهنگی  به مثابه موانع ساختاریِ ورود زنان به بازار کار، نهادینه کردن زمینه  ایی شیشه

است  بر این اساس. باشند آن کسب موفقیت در مشاغل رسمی می منزل و به تبع خروج تدریجی زنان از

در این خصوص نتایج مطالعه ابراهیمی و مسلمی  .کنند ی در منزل استقبال میدست عیصنازنان از تولید  که

 .کنندمنزل سپری میدهد که غالباً زنان اوقات کار و فراغت خود را در نیز نشان می( 2920)

ستاختاری و همچنتین    -ترین عامل تأثیرگذار بر شرایط علتی به مثابه مهم "آموزش مدرنورود "

گتر و در عتین حتال    گیری شرایط مداخلهمبنی بر شکل"فروش صنایع محلی در بازارهای فرا محلی"

فرامحلی "، "ها از تحصیل دختران استقبال خانواده"، "گرایش زنان به آموزش مدرن"تأثیرگذار، منجر به 

شتده   "های اقتصادی در بتین زنتان   پررنگ شدن انگیزه کنش"و به دنبال آن  "ن بازار صنایع محلیشد

درپی داشته  را "هدفمند شدن حضور زنان در منزل"و  "ارتقای آگاهی زنان"چنین وضعیتی نیز . است

                                                
1 Glass Ceiling 

هتای مختلت  در جامعته بکتار     های قومی و مذهبی به جایگتاه ن و سایر اقلیتای برای توصی  موانع ساختاری و اجتماعی دستیابی زنااصطالح سق  شیشه

 (.9022کوتر، هرمسن، اویدیا و ونمن، )رود  می
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اند ورده، زنان جایگاه و هویتی متفاوت بدست آ "کمرنگ شدن حضور مردان در منزل"به دنبال آن با و 

عالوه بر این، به دنبال ارتقای سطح آموزش . دارند "شان تحصیل فرزندان"و امروزه نقشی تأثیرگذار در 

اشاعه "توجهی پیدا کردند و این عامل نیز به نوبه خود  در جامعه، زنان نیز به مصرف رسانه گرایش قابل

در جامعه را به دنبال  "ها و جایگاه آنتغییر نگرش در بین زنان پیرامون نقش "و  "الگوهای نوین زندگی

مقایسته جنستیتی   "تحت عنوان ( 2920)و همکاران  مطالعه بحرانی در همین رابطه، نتایج. داشته است

ها نقش متؤثرتری  دهد که رسانهنشان می "ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیرازرابطه رسانه

 .انده پسران ایفا کردهان نسبت بدر دگرگونی هویت و سبک زندگی دختر

مردم هورامتان شتده استت کته      "تغییر سبک زندگی"منجر به ورود عوامل نوسازی به هورامان، 

از  "هدفمند شدن اوقات فراغتت زنتان  "و  "های کاری افزایش مهاجرت"، "گسترش مشاغل خدماتی"

گر و تغییر وامل مداخلهع ورود، عالوه بر این .باشند جمله پیامدهای تغییر سبک زندگی در هورامان می

 تتوان بته   که می هبه دنبال داشت زنانرا از سوی  های راهبردیکنشساختاری در هورامان  -شرایط علی

در . با تغییر سبک زندگی در هورامان اشاره کرد یتعاملراهبردی به عنوان مشارکت در مخارج خانواده 

با شرایط جدید به  تییرامون تقلیل تبعیض جنسیسطح کالن نیز جامعه هورامان با تغییر در نظام ارزشی پ

ساختاریِ جدید و عوامل مداخله گر  -جامعه هورامان تحت تأثیر شرایط علی لذا. استتعامل پرداخته 

ارتقتای  "، "گیری استقالل نسبی در تصمیم"قرار گرفته و نحوه تعامل با این شرایط پیامدهایی از جمله 

 .داشته است برای زنان را به همراه "قالل مالیکسب نسبی است"و  "منزلت اجتماعی

توان گفت که هویت زنان در هورامان ترکیبی از هویتت   تحقیق می هاییافتهبنابراین، با توجه به 

جهانی شدن بخشی از هویت زنان در هورمان به این دلیل است که زنان . جهانی و هویت محلی است

ساز مجهتز شتوند و بتا ارتقتای     سازوکار فرهنگیِ هویت نیتر مهمبه آموزش مدرن به مثابه  اند توانسته

از سوی دیگر، ابعادی دیگر از هویت زنان . درصدد بازاندیشی در هویت سنتی خود برآیند ،آگاهیِ خود

به طوری که زنان در برخی از ابعاد زندگی خود، خواسته یا ناخواسته، . محلی استهنوز هم در هورمان 

اگرچته   های تحقیق نشان داد که در همین رابطه یافته. مردساالرانه سهیم هستند های در باز تولید ارزش

کنند  ساز استقبال میعنوان منابع مادی و فرهنگیِ هویتویژه تحصیالت به  زنان از مشاغل خانگی و به

هتای   ن اشتغال بیترون از منتزل نگترش   ها پیرامو آن محدودکنندههای  ولی هنوز هم در خصوص ارزش
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با سنت را دارند و در این حوزه ضمن گرایش به الگوهای جهانی، تعامالتی مبتنی بتر پتذیرش    آمیخته

نیتز تحتت عنتوان    ( 2993)نتایج مطالعته عبتداللهیان    .دهند یمهای محلی را از خود نشان  نسبیِ ارزش

بته طتور ضتمنی  مؤیتد      "تغیییرات فرهنگی در ایرن معاصر؛ پدیده جوانی و گذران اوقتات فراغتت  "

تغییر "گر آن است که که نتایج تحقیق مذکور بیانبه طوری. های این بخش از مطالعه حاضر است افتهی

و هویت تحقق یافته و افزایش  "خود"ایران با تغییر مکانیسم تعری   جهت نیروهای اجتماعی جدید در

ز طرف دیگر، ا. های سنتی آنان شکلی عینی یافته استهای جدید دختران و کاهش مسئولیتمسئولیت

هتای پستران و بتازتعری  آن فعاالنته     دهد که دختران و زنان در درک مستئولیت همین بحث نشان می

های دهد که مردان در راه اغماض نسبت به مسئولیتمطالعه نشان میاین همچنین نتایج . دخالت دارند

: همتان ) "قت کامل ندارنتد ین مسئولیت موافدارند، اگرچه بخشی از مردان با ادختران گام برمی جدیدِ

291.) 

های فردی و خانوادگی نتایج  گیری به استقالل نسبی در تصمیمزنان خصوص رسیدن  همچنین در

محور استت و زنتان از قتدرت    نگرش مردم هورامان نسبتاً جنسیت دهد که هنوز هم پژوهش نشان می

به طوری کته زنتان در انتختاب    . های فردی و خانوادگی برخوردارند گیری پایینی در تصمیم یِدهمانور

باشند و در  ساختاریِ زیادی مواجه می های شغل مورد دلخواه و به ویژه اشتغال تمام وقت با محدودیت

 .ندسنتی خود غالب شوبر هویت  جامعهظام ارزشیِ با به چالش کشیدن ن اند نتوانستههنوز این زمینه 
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