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 چکیده

(، جودیت باتلر 2010(، هشام شرابی )2010های مردساالری آبدا سلطانا )در تحقیق حاضر با استعانت از نظریه

های احساس محرومیت نسبی دیویس ( و نظریه2001(، والدفوگل )2010(، سیوتالس )1959(، سیمن )1990)

کوشد تاثیرات ( می1998(، تیرابوسکی و ماس )1987(، واکر و مان )1986(، دیوب و گیموند )1959)

مردساالری بر احساس محرومیت نسبی، احساس بیگانگی از خود و احساس بیگانگی از زندگی زناشویی را 

( N=54921منطقه شهر اصفهان ) 14ساکن در  متأهلآماری تحقیق را کلیه زنان  جامعه بسنجد. متأهلدر زنان 

آماری بر اساس فرمول کوکران و جدول کرچی و دهد. نمونه تشکیل می 1390بر اساس سرشماری سال 

نفر محاسبه شده است. با استفاده از ابزار پرسشنامه و کاربرد روش تحقیق پیمایش اطالعات مورد  384مورگان 

آوری گردید. متغیرهای مردساالری، احساس محرومیت نسبی، احساس بیگانگی از خود و از زندگی نیاز جمع

العه از طریق ساخت مقیاس و شاخص با روایی و پایایی قابل قبول سنجیده شده زناشویی در جامعه تحت مط

داری میان متغیرهای مردساالری در خانواده و احساس محرومیت رابطه معنی- های تحقیق نشان داد:است. یافته

ی زنان از داری میان متغیرهای مردساالری در خانواده و احساس بیگانگرابطه معنی -نسبی زنان وجود دارد.

داری میان متغیرهای مردساالری در خانواده و احساس بیگانگی زنان از زندگی رابطه معنی -خود وجود دارد.

داری میان احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی از خود در زنان رابطه معنی -زناشویی وجود دارد.

س بیگانگی از زندگی زناشویی در زنان داری میان احساس محرومیت نسبی و احسارابطه معنی -وجود دارد.

درصد  58متغیرهای مردساالری و احساس محرومیت نسبی براساس تحلیل رگرسیون چندگانه  -وجود دارد.

 کنند.درصد از تغییرات متغیر بیگانگی از زندگی زناشویی را تبیین می 63از تغییرات متغیر بیگانگی از خود و 

 

 

 احساس محرومیت نسبی، بیگانگی از خود، بیگانگی از زندگی زناشویی، زنانمردساالری،  :هایدواژهکل

 

                                                           
تحلیل جامعه شناختی تجربه زیسته زنان از سلطه مردانه و آثار اجتماعی آن  "از رساله دکتری جامعه شناسی تحت عنوان  مأخوذ. این مقاله 1

 با تاکید بر احساس بیگانگی از خود و مناسبات زناشویی )مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان(.

 Negar.khazan79@gmail.com دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، دانشجوی نویسنده مسئول،.2
 vosooghi_mn@yahoo.com. استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، 3
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 مقدمه

الوصف دهند، معای نیمی از جمعیت آن جامعه را تشکیل میعلیرغم اینکه زنان در هر جامعه

؛ 1985 3؛ لنگرمن و واالس2013 2و هنسن 1بسیاری از تحقیقات در چند دهه گذشته )سگال 

اند که جدا و ...( نشان داده 2013 8و شئون برگر 7؛ فولر2010 6؛ پیر1996 5؛ استیر1991 4برنارد

مثابه یک طبقه و هم به 9عنوان یک گروه اقلیتیافتگی جوامع، زنان هم بهاز سطح توسعه

 .اندمطرح 12و آسیب پذیر 11، وابسته10فرودست

و ...(  2013، ماسیونیس 2001، والد فوگل 1996، استیر 2010بخشی از مطالعات )فوش 

زنان در  13گیری و منزلت و موقعیت اجتماعیبه طور اخص بر موقعیت اقتصادی، قدرت تصمیم

جوامع و پایگاه فرودست آنان نسبت به مردان متمرکز بوده و علت آن را استقالل، برتری و 

زعم آنان تفوق و برتری اقتصادی و مالی اند. بهسیادت اقتصادی مردان نسبت به زنان دانسته

لکه ب مردان بر زنان نه تنها منجر به تقویت موقعیت فرودست زنان نسبت به مردان گردیده است،

کردن این موقعیت در آنان، درماندگی آموخته شده، احساسات بیگانگی از خود و از با ابدی

 مناسبات زناشویی و احساس محرومیت نسبی را تقویت کرده است.

شناسان و آسیب شناسان اجتماعی به علیرغم توجه پژوهشگران مسائل خانواده و جامعه

 مسائلرسد که برخی از موضوعات و ، به نظر میزنان در ایران طی چند دهه گذشته مسائل

و آثار آن در شکل  15و سلطه مردانه بر زنان 14اجتماعی خاص زنان نظیر پدیده مردساالری

                                                           
1. Segal 
2.Hansen 
3. Wallace 
4. Bernard 
5. Stier 
6. Pear 
7. Fuller 
8. Schoenberger 
9. Minority 
10. Subordinate 
11. Dependent 
12. Voulnrable 
13. Status 
14. Patriarchy 

15. Men Domination on women 
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، احساس 4نشینی زنان، حاشیه3و از روابط زناشوئی 2، بیگانگی زنان از خود1فرودستی زنان

تر مورد توجه و کم 7اکامیو احساس درماندگی و ن 6، احساس طرد و حذف5محرومیت نسبی

 تدقیق پژوهشگران اجتماعی قرار گرفته و کم و بیش مغفول مانده است.

های زناشویی، آموزش و اشتغال، تفاسیر خاص از موضوعات و مقوالتی نظیر نقش یغلبه

تر پژوهشگران ساز توجه کمتوان زمینههمسرزینی، فرزندخواهی، ازدواج، طالق و مانند آن را می

زیستی زنان از آن و  یتجربهمردانه و  یسلطهاحب نظران علوم اجتماعی به موضوع و ص

پیامدهای حاصله در شکل احساس بیگانگی از خود و روابط زناشویی، احساس طرد، احساس 

 محرومیت نسبی و مانند آن دانست.

 هایدر ایران نیز علیرغم افزایش مطالعات مربوط به زنان خصوصاً در خصوص فرصت

تغییر  8های شغلی، خشونت علیه زنان، طالق و جدایی، هم بودیآموزشی، اشتغال و فرصت

طور اخص متمرکز بر موضوع تجربه ها حول محور جنسیت و مانند آن، تحقیقی که بهارزش

زیسته زنان از سلطه مردانه و پیامدهای آن در شکل احساس از خود بیگانگی و بیگانگی از 

ساس طرد، احساس محرومیت نسبی و مانند آن باشد صورت نگرفته مناسبات زناشویی، اح

 است.

ای منابع بالنسبه مرتبط با موضوع سلطه مردانه، وضعیت ای و کتابخانهجستجوی رایانه

دهنده مطالعات محدودی فرودست زنان نسبت به مردان در ساختار اجتماعی جامعه کنونی نشان

 در این زمینه است.

 

 هطرح و بیان مسال

گذشته در خصوص موقعیت زنان در ساختار اجتماعی جوامع  یدههمطالعات انجام شده در چند 

توسعه )با تأکید بر موقعیت زنان از نظر تحصیلی و آموزشی، اشتغال و کار یافته و درحالتوسعه

                                                           
1. Women’s Subordination 

2. Women’s Self-Alienation 

3. Alienation from Marriage Relationships 

4. Women’s Marginality 

5. Relative Deprivation 

6. Exclusion 

7. Frustration 

8. Cohabitation 
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تری نسبت به مردان قرار دهد که زنان در موقعیت فرودست و نازلو درآمد و ثروت( نشان می

 رند.دا

گزارش کرده است که میانگین درآمد ساالنه زنان  1998دفتر سرشماری امریکا در سال 

دالر بوده، حال آنکه این رقم برای مردان شاغل تمام  26029شاغل تمام وقت امریکایی حدود 

ازای هر دالر تحصیل شده توسط دالر بوده است. این بدان معنی است که به 35248وقت حدود 

اند. براساس این گزارش در سطح فوقانی طبقات آورده دست بهسنت  75 زنان تنهامردان، 

طوری اند بهبرابر از زنان درآمد داشته 3درآمدی در ایاالت متحده امریکا، مردان به نسبت بیش از 

 درصد 7/11است  1به  3دالر و بیشتر نسبت مردان به زنان  75000که در سطح درآمدی ساالنه 

 ((US. Bureau of Census, 1998 درصد 8/3در مقابل 

مطالعات متعددی دالیل و علل متنوعی بر فرودستی اقتصادی زنان خصوصاً از نظر میزان 

 اند.متصور شده 2و ثروت 1درآمد

، والسکو 8، هافمن2011 7، بالس2006و  1991، 6لوم به، 1992 5و کوولیر 4، مولر3پارسل

ه را در خصوص کمی درآمد و ثروت زن نسبت به مرد به نوع شغل علت عمد 1996 9و بیلبی

اند که در جوامع صنعتی اند. این محققین متذکر شدهو فعالیت اقتصادی آنان نسبت داده

 11اداری -و دفتری 10الخصوص در ایاالت متحده زنان عمدتاً در مشاغل بخش خدماتیعلی

اهمیت و از حیث اقتصادی منزلت و کماند. این مشاغل اساساً از بعد فرهنگی مشاغل کمشاغل

 (.Macionis 2013:230نقل از ماسیونیس درآمد و نازل است. )بهکم

در تحقیقات دیگر، عامل ساختار خانواده و نقش فرهنگی زن در آن ساختار به عنوان علت 

و  1991 13، استیر2010 12جوامع ذکر شده است. فوش اقتصادی زنان در یبنیهاصلی ضعف 

                                                           
1. Income 

2. Wealth 

3. Parcel 
4. Mueller 
5. Cuvelier 
6. Blum 
7. Bellas 
8. Huffman 
9. Beilby 
10. Service Jobs 

11. Clerical Jobs 

12. Fuchs 
13. Stier 
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شود و برای زنان تعریف می 2ها نقش والدینیدر اغلب فرهنگ اندشدهمتذکر  2001 1والد فوگل

مادران است تا پدران. بارداری زنان و نگهداری و پرورش  یعهدهبهمسئولیت والدین اساساً 

 3یت خارج از خانه و ورود به بازار کار و نیروی تولیدنوزادان و کودکان بسیاری از زنان را از فعال

گیری، اندوزی، تحکیم موقعیت اقتصادی، قدرت تصمیمدارد و فرصت درآمدزایی، ثروتبازمی

(. حتی زمانی که پس 230: 2013کند )ماسیونیس و سلطه فرهنگی را به مردان اعطا می استقالل

شوند از رورش فرزندان به بازار کار محلق میپ از فراغت از مسئولیت بارداری و زایمان و

تر و حقوق و دستمزدهای های شغلی فرودستتر، مناصب و موقعیتهای شغلی کمفرصت

 (.231 صتری نسبت به مردان برخوردارند )همان منبع، نازل

عامل دیگر در نزول بنیه اقتصادی زنان نسبت به مردان خصوصاً در باب زنان شاغل تقسیم 

کار آنان به دو بخش کار خانه و کار بیرون از خانه است که نیرو و توان آنان را دو نیمه نیروی 

و دو شقه کرده، هم از حیث روحی و روانی و هم از نظر مالی و اقتصادی آنان را مضطرب، 

 (.231سازد )همان، ص همراه با استرس و فشار روانی و مغبون و متضرر می

و  7، فولر1998 6، پیر2009 5، جرمی آدام اسمیت2005 4در برخی از مطالعات )فیجین

ر ض2013 8شوئن برگ های علیه زنان تأکید شده است. سلب فرصت 9( بر عامل تبعی

 دهی بیشتر، سوق دادن زنان بههای اقتصادی باال با قابلیت پاداشای دارای مزیتوحرفهشغلی

ز ورود به مناصب و مشاغل مدیریتی تر، منع زنان اتر با دستمزدها و حقوق نازلمشاغل پست

 گیری مؤثر و نظایر آن از مصادیق بارز تبعیض جنسیتی علیه زنان است.معتبر با قدرت تصمیم

از نظریه پردازان فمینیسم لیبرال مدعی است که مردان هم در محیط خانه  1986 10جسی برنارد

سازند. آنان در حوزه خصوصی  11نشیناند که زنان را حاشیهو هم در محیط کار کوشیده

های اند زنان را با سوق دادن به درون حریم خانه، آنان را از عرصه فعالیت)خانواده( کوشیده

                                                           
1. Waldfogel 
2. Parenting Role 

3. Labor Force 
4. Feagin 
5. Jermy Adam Smith 
6. Pear 
7. Fuller 
8. Schoenberger 
9. Discrimination Against Women 

10. Bernard 
11. Marginalize 



 1395 بهار و تابستان، 1 شماره 7دوره ، ایران اجتماعیمسائل  بررسی 62 

 

های اجتماعی و عامل استقالل اقتصادی و توسعه ترین پاداشعمومی که منبع بیشترین و بزرگ

ی اند از دستیابکوشیدهقدرت سیاسی است بازدارند. مردان هم چنین در بخش و سپهر عمومی 

گیری و مدیریتی سطوح باال با حقوق و مزایای مالی و اقتصادی بیشتر زنان به مشاغل تصمیم

ب های دستیابی به مشاغل و مناصجلوگیری کنند و موانعی بر سر راه پیشرفت شغلی و فرصت

 .(Ritzer 2010 :169-163)با منزلت ایجاد نمایند. 

به  2005 4و فیجین 3، بنوکریتیس2009 2جرمی آدام اسمیت ،2010 1در این خصوص ریتزر

اند. آنان با این مفهوم به سلطه و نفوذ و قدرت سیاسی مردان اشاره کرده 5ایمفهوم سقف شیشه

 تر اشارت دارند. اصطالحدر ایجاد موانعی برای زنان در دستیابی به مشاغل باالتر و با منزلت

اند ( اشاره کرده2013( و ماسیونیس )2009دام اسمیت )ای همانطوری که جرمی آسقف شیشه

به پدیده رشد و برخورد اشتغال زنان با موانع تعیین شده و تعریف شده داللت دارد. در بسیاری 

ها و مؤسسات خصوصی یا دولتی مدارج رشدو ترقی شغلی را از موارد زنان در برخی سازمان

 شوند و دیگر مجوز صعود ویند و سپس متوقف میآکنند و تا مدارج و سطوحی باال میطی می

ای رسد مانع یا سقفی وجود دارد که از پیشرفت و رشد حرفهرا ندارند. درواقع به نظر می 6ارتقاء

 کند.و شغلی بیشتر آنان جلوگیری می

عنوان مثال، برخی از زنان در ایاالت متحده امریکا به سطوح باالتر مدیریتی دست به

توانند مشاغل مدیریتی و می هاآنتوانند درهای مدیریت اجرائی را بگشایند. ما نمییابند، امی

رمی توانند مانع را از میان بردارند. )جای ببینند، اما نمیاجرایی معتبر و پرنفوذ را از پشت شیشه

 (.7-8: 2009آدام اسمیت، 

داده شده )ریتزر،  هایای وجود دارد؟ اغلب پاسخچه شواهدی در مورد این موانع شیشه

 ،2010، سلتانا 2009، جرمی آدام اسمیت 2013، ماسیونیس 2005، بنوکریتیس و فیجین 2010

 8ترفرودست هایموقعیتو قرار دادن زنان در  7و ...( متوجه سلطه مردان بر زنان 2001دیکنسون 

دیده  1992ال کمپانی توسط وزارت کار امریکا در س 1000است. در یک مطالعه درباره موفقیت 
                                                           

1. Ritzer 
2. J.Adam Smith 
3. Benokraitis 
4. Feagin 
5. Glass Ceiling 

6. Promotion 

7. Patriarchy 
8. Subordinated Positions 
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مدیران  درصد 9/16الوصف تنها ها زن هستند، معکارکنان این کمپانی درصد 32شده که اگرچه 

درصد مسئولیت اجرایی را  06/6ها فقط دهند. زنان در باالترین سطوح شرکترا تشکیل می

طوح س برعهده داشتند. دقیقاً همین الگو در مورد افراد رنگین پوست نیز صادق است. هرقدر به

 شود و این همان معنای سقفتر میرویم تعداد زنان و افراد رنگین پوست کمها میباالتر شرکت

جود ای وسقف شیشه شانقبلیهای ای است. در میان زنانی که گفته بودند در شرکتشیشه

 درصد اظهار داشتند این مانع دلیل مهمی برای ترک کار بوده است. این زنان معموالً 80داشته، 

تری برای آنان داشته است و یا آنها خود یک کار اند که شرائط عادالنههایی منتقل شدهبه شرکت

دهند کارهای تجاری که در مالکیت خود زنان است اند. مطالعات نشان میتجاری را آغاز کرده

ت. اس ای از مقاومت زنان در برابر سلطه مرداندر حال شکوفایی و رونق است. این پدیده نشانه

بسیاری از زنان با استعداد و رهیده از سلطه اقتصادی و وابستگی مالی و فرودستی علمی و 

در  هاآننند. کای منفعل آن را تحمل نمیگونهمانند و بهای باقی نمیتحصیلی در برابر مانع شیشه

کند میای خود را آغاز روند یا فعالیت تجاری و اقتصادی و حرفهعوض به شرکت دیگری می

. ای بسیار قلیل و اندک استمعهذا درصد این زنان نسبت به زنان متأثر از پدیده سقف شیشه

 (36-39: 1388)گودرزی، 

با توجه به ایدئولوژی مردساالری و تاثیرات آن بر زنان در شکل احساس بیگانگی، احساس 

نند آن در آراء محرومیت نسبی، احساس طرد، احساس در حاشیه ماندن، احساس ناکامی و ما

صاحب نظرانی نظیر بارتلر، دورتی اسمیت، هشام شرابی، آبدا سلطانا، جسی برنارد، کارل 

مارکس، اریش فروم، ملوین سیمن، تیرابوسکی و ماس تحقیق حاضر ضمن مروری مجمل بر 

 های فوق، چارچوب نظری و فرضیات خود را بر آنها استوار نموده است.دیدگاه

دهد. شهر اصفهان تشکیل می گانه 14ساکن در مناطق  متأهلحقیق را زنان جامعه مطالعاتی ت

ن و ای تعییطبقه -ایگیری خوشهنمونه آماری بر اساس قواعد تعیین حجم نمونه و روش نمونه

آوری ها و اطالعات مورد نیاز جمعبا استفاده از روش تحقیق پیمایش و تکنیک پرسشنامه داده

 اند.و تحلیل گردیده

 

 اهداف تحقیق
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هدف اصلی تحقیق تبیین تاثیرات سلطه مردانه )مردساالری( خانواده بر احساس محرومیت نسبی 

و احساس بیگانگی از خود و از زندگی زناشویی زنان از طریق تست تجربی رابطه متغیرهای 

 های مورد نظر عبارتند از:طور اخص هدفعلی است. به

 خانواده و احساس محرومیت نسبی در زنان تحت مطالعه سنجش رابطه میان مردساالری در – 1

 سنجش رابطه میان مردساالری در خانواده و احساس بیگانگی زنان از خود - 2

 سنجش رابطه میان مردساالری در خانواده و احساس بیگانگی زنان از زندگی زناشویی - 3

 

 پیشینه مطالعات

میان مردساالری در خانواده و احساس  موضوع موردمطالعه موضوع بدیعی است که مناسبات

محرومیت نسبی و احساس بیگانگی از خود و از روابط زناشویی را در زنان با استعانت از 

دهد که هریک از کند. مروری بر مطالعات انجام شده نشان میهای تجربی بررسی میداده

ط اند. معهذا روابشده طور منفرد در مطالعات پیشین بررسی و سنجیدهمتغیرهای مورد نظر به

علت و معلولی و همبستگی میان مردساالری، احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی از 

خود و از زندگی زناشویی در زنان نه در مطالعات خارجی و نه در تحقیقات داخلی بررسی 

 انظرانی هستند که بنگردیده است. ویل دورانت و آندره میشل از نخستین محققان و صاحب

در جوامع بشری  1ای تاریخی در باب تحوالت نقش جنسیتینگاهی جامعه شناختی به مطالعه

 اند.پرداخته

ش یگرفت و سپس جالکه چگونه مناسبات مادرساالرانه شکته کن نیشل ایزعم آندره مبه

دوره  نیزنان در نخست یندگیت نقش زایه صرفاً به اهمکست ین یداد موضوع یرا به مردساالر

ور کل مذار تحوکسم و سازویانکاز همه الزم است م ترمهمه کوند داشته باشد، بلیپ یخ بشریتار

 ارتباط داد. یمختلف جوامع انسان هایدورهد در یتول هایشیوهرا به تحوالت مربوط به 

 ینیجانشیکو  یشاورزکنظام  گیریشکلبا  کندمیاشاره  یشل محقق فرانسویآندره م

به  یگریجنس از د یک کشیبهرهجاد ینه ایه، زمیو انباشت سرما یخصوصت کیهمراه با مال

 یصادت اقتیرفته اهمار مردانه داشت. رفتهک یرویه به نک یازی، به سبب نیشاورزکوجود آمد. 

 یعنوان نظامجاد مناسبات پدرساالرانه بهیات بهیش داد و درنهایرا افزا یدیمردان در چرخه تول

ان مردان و یض میت و تبعیده جنسیپد گیریشکلور آغاز کرار نظام مذرد. استقک کمک یاسیس

                                                           
1.Gender Role Change 
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 ین تحول را با ارتباط به ابزارهای، ایخیو تار ی. پژوهشگران اجتماعگردیدمیزنان محسوب 

ار ک یروین ینیگزیجا یکه درواقع، نوع کنندمی یابیارز یامل آنها در جوامع باستانکو ت یدیتول

نوان ل به عیج بکنقش  گردیدمیمردانه محسوب  یه آلتکش یاختراع خرا با یز بود زیزنانه ن

 (30-21ن، ص یشیراد، منبع پیه رانده شد )صمدیار زنان دگرگون و به حاشکمختص  یابزار

ت و محصوال یوانات اهلیل حیقابل انتقال انسان از قب ییاد شدن دارایگوید زل دورانت مییو

ن هنگام از آنها یه مردان در اکرد، چرا ک کمکاد زنان یقو ان یشتر به فرمانبردارین، بیزم

دان ، فرزنبرندمیراث یو م آورندمیا یه به دنک یانکودکوفادار بوده تا  کامالًه ک خواستندمی

به  رفتگمیق زن صورت یه تا آن موقع از طرکخود مردان باشند. رفته رفته انتقال ارث  یقیحق

 یم فرود آورد و خانواده پدر شاهیسر تسل یدر برابر حق پدر یار مردان درآمد و حق مادریاخت

و  یو قانون یبه منزله واحد اقتصاد یاست آن را داشت در اجتماعین مرد خانواده ریه بزرگترک

ز ا پدر بزرگ و پس این به بعد، زن و فرزندان عنوان پدر یاز ا ...شناخته شد یو اخالق یاسیس

، ندشدمیز در بازار مبادله ینکه غالم و ک گونههمان، ییزناشو یردند و براکدا یآنان شوهر را پ

 فترمیراث یبه م یو ییگر دارایز مانند انواع دیو هنگام وفات شوهر، زن ن خریدندمیز یزن را ن

 هیراکا یا بفروشد و یند و کب خواهدمیو پدر خانواده حق داشت با زن و فرزندان خود هرچه 

 (.43-44: 1337ل دورانت، یدهند ... )و

ن یزنان به مردان را تضم یه تداوم وابستگک، آنچه یشل از لحاظ حقوقیم آندرهزعم به

و حقوق پدر بر ارث بود. با محروم ساختن زنان  یت خصوصکید عمده بر حفظ مالکیتا کردمی

 ل گشت.یز زاینه استقالل آنان نی، درواقع، زمیاز حق اداره اموال خانوادگ

ل یتعدد وسا رغمعلیافت و یگسترش  یزنان تا حدود یمخالفتها یالدیم 15و  14در قرن 

نان ز آمیزاعتراض یادهایفر شدمیومت اعمال کسا وهم حیلکق یه هم از طرکوب کو سر یهیتنب

 ازادی ،یوتاهک(. در انقالب فرانسه به مدت 51-56: 1372شل؛ ی. )آندره مرسیدمیبه گوش 

به  رأیحق  یشنهاد اعطایپ یدر مجلس مل« وندرسهک»ر ینظ یافراد یعمل وعده داده شد. حت

ان زن یآرمان آزاد شدمی یو برابر یه بر آزادک یدکین حال به رغم تایردند با اکزنان را مطرح 

 (.149: 1371ل دورانت: یوست )ویبه تحقق نپ

به افزایش مطالبات  18موجود در فرانسه قرن  یها: وجود تناقصنویسدمیشل یم آندره

در قرن پانزدهم  قبالًه ک ییها. زنان قرن هجدهم به درخواستزدمیزنان دامن  یاسیحقوق س

 و مطالب یاخالق جنس یان شده بودند، طرد دوگانگیب یراجع به حق آموزش و حقوق اقتصاد
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« امعهج یتمام یآزاد یعنیزنان  یآزاد»ر کن تفیو باالخره به ا افزودندمیز یرا ن یاسیحقوق س

 .بخشیدندمیت یمشروع

دار ست و مردان طرفینیزنان فم هاینوشتهل گرفت در آثار و کدر دوره ناپلئون مبارزات ش

ال د. در سیر و اصالح آن گردیین مصوب و تغیباعث اعمال فشار بر قوان یحقوق انسان یآزاد

 ید عمومی، تنفر از زن در عقا«سمیمونیسن س»و « سمیرمانت»ان یدو جر تأثیرتحت  یالدیم 1830

سم ینیبه فم ید )نگاهیگرد ترآماده یستینیشرفت مباحث فمیپ یبرا یعموم یرنگ باخت و فضا

 (.256مقاالت:  مجموعهنون؛ کاز آغاز تا

 یرخن بییت پاکبر انفعال و مشار مؤثرق خود در باب عوامل ی( در تحق1956بل و فورس )

نشان  یو اراد 2داوطلب هایگروهو  1یو اجتماع یمحل هایسازماندر  یا جتماع هایگروهاز 

 یریافراد به عنوان متغ 3(SES) یاقتصاد -ت اجتماعییان وضعیم داریمعنیه رابطه کدادند 

 هایگروهو  هاسازمانت در کو مشار یالت، درآمد و منزلت شغلیمشتمل بر تحص یبکیتر

به شدت  هاآنزان درآمد یافراد با م یاسیس هایفعالیت خصوصاًوجود دارد.  یداوطلب و محل

 یها SESزنان متعلق به  یاسیو س یت اجتماعیت و فعالکسه مشاریهمبسته است. آنان با مقا

االت متحده یدر ا یداوطلب و سازمان محل هایگروه، یاراد هاانجمنن در ییباال، متوسط و پا

 اناتکش از زنان فاقد استقالل و امیباال ب 4یانات اقتصادکاز ام ه زنان برخوردارکافتند یا دریکامر

داوطلب و  هایگروهت دارند، در یفعال یاسیو س ین در امور اجتماعییپا SESو با  یاقتصاد

 هایسازمانو در  کنندمیت کسا شریلکمتعلق به  المنفعهعام هایبرنامهعضو هستند، در  یاراد

 ت فعال دارند.کمشار یمحل

ن یه بخش مهم از موازک دهدمینشان « 5یریو درگ یگانگیب»در باب  کیلنسیمطالعات وا

ناظر بر مفهوم  یکراتکدمو یاجتماع یمرتبط با زندگ یو هنجار یارزش یو استانداردها

 کمکبه ثبات و داوم جامعه  یبه درجات رودمیاست. از هر عضو از جامعه انتظار « 6تیمسئول»

در عمل  الوصفمعند یت نماکمشار یمعطوف به توسعه اجتماع هایبرنامهنموده و در امور و 
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 یعاجتما هایگروهاز  یت برخکرشدن و مشاریه درگک کنندمیعمل  ایگونهبهم کحا یساختارها

 نی. اسازدمیا محدود یو  کندمیا منع یر آن را در امور جامعه ی، زنان، فقرا و نظاهااقلیتر ینظ

ش اهک هاگروهن یرا در ا یت اجتماعیوند و احساس هوی، پیاس تعلق، هم بودخود متقابالً احس

 کیسلنیوا هاییافته. کندمیت یه بودن را در آنان تقوی، طرد و در حاشیگانگیداده و احساس ب

 1یلیتحم گزینیدوریو طرد و  یگانگی، بیان احساس فرودستیه مک کندمید یه را تائین فرضیا

ات انیا گروه از جریناظر بر طرد فرد  یلیتحم ینیوجود، دورگز داریمعنیم و یرابطه مستق

 (.207: 1990من وجونس، یبه نقل از فر 1961، کیلنسیاست )وا یتکو مشار یاجتماع

 یبه بررس «2زنان یو فرودست یمردساالر»( در مطالعه خود تحت عنوان 2010آبدا سلطانا )

ه کاست  یزنان در بنگالدش پرداخته است. سلطانا مدع یو فرودست یان مردساالریرابطه م

د یزنان در جامعه است. مردان زنان را در تق یشرفت و تعالیبر سر راه پ ایعمدهمانع  یمردساالر

مردساالرانه و  یاز ارزشها متأثر یاجتماع یجامعه مردساالر نهادها یکنترل خود دارند. در کو 

 یاجتماع یت زنان در ساختارهایو نازل موقع یفرودستاز آن مسئول  یناش یروابط اجتماع

ت مطلق را به مردان داده یه جامعه اقتدار و الوکاست  یسلطانا مدع ین اجتماعاتیهستند. در چن

 شودمیر کمتذ سلطانا« 3یفرودست» سازیمفهوم. در داردمینگه  ترپست یتیو زنان را در موقع

رده است کاست. او در مطالعه خود در بنگالدش گزارش  یم مردساالریجه مستقینت یه فرودستک

 هایهجنب، سطوح و هازمینهنترل مردان بر زنان را در همه کل و یض، تحمیه اجبار، فشار، تبعک

ن، ی، قوانیتب درسکاست، مدرسه، ین، سی، دیط خانه تا روابط اجتماعیجامعه بنگالدش از مح

دگاه یه بر دکی( با ت2010رد. سلطانا )کمشاهده  توانمی، ادارات هاکارخانه، یل ارتباط جمعیوسا

 یتیبه عنوان وضع« یفرودست» سازیمفهوم، ضمن «4یمردساالر ییدایپ»تاب ک( در 1989لرنر )

ترل و نکاد، یا اعمال زور تحت انقیا فشار و یا سازمان به اجبار یا گروه یه در آن فرد ک یاجتماع

 مردساالنه با دور یدئولوژیه اکاست  ی، مدعگیردمیگر قرار یا سازمان دیردست فرد، گروه یز

 زده است: یوه از مردساالریقدرت دست به اعمال دو ش هایسیستمنگه داشتن زنان از 
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 «2یعموم یمردساالر»و  «1یخصوص یمردساالر»

ه در آن نظام ک شودمیاساساً در حوزه خانواده مشاهده  یخصوص یبه نظر سلطانا مردساالر

ر آن عمدتاً یار، اعمال قدرت و نظاکم یت، تقسکی، مالگیریتصمیماز ی، سلسله مراتب، امتیشارز

 .کندیمط خانه عمل یر زنان در محیردن و تحقکف، فرودست ی، تضعکشیبهرهنترل، کدر جهت 

وط مرب یو امور هازمینهز است و ناظر بر کمتمر یکلی در سپهر عموم طوربه یعموم یمردساالر

 هاییزمینهض و ستم در یتبع یومت و مانند آن است. در بخش عمومکبه اشتغال، آموزش، ح

، یتیریمد هایپستل، استخدام، حضور در ی، دستمزدها، تحصیتیجنس یار، جداسازکر ینظ

 .دشومیده یو مانند آن د یاجتماع کع، تحرید و توزی، تولگذاریسرمایه، یت اقتصادیفعال

ردان و م یبر سلطه و فرمانده یاست مبتن ینظام ینظام مردساالر گیردمیه جیسلطانا نت

است، یر بخش اقتصاد، بخش سیجامعه نظ هازمینهو  هابخشزنان در همه  یو فرمانبر یفرودست

 (.8-14: 2010بخش اجتماع و بخش فرهنگ )سلطانا، 

زنان و آثار و  یدر باب فرودست یان فرهنگیمطالعه م یک( در 2010) 3وتالسیمونا سیس

 دهدیمونان و مصر نشان یلند، لهستان، بلغارستان، یتا یشورهاکدر  یاز فرودست یعوارض ناش

و  یت ملای، خصوصییایت جغرافی، موقعیافتگیتوسعهرغم سطح یزنان عل یفرودست اوالًه ک

وت با وجود تفا ثانیاًع و جهانشمول است و یباالنسبه شا ین جوامع امریا یفرهنگ هایویژگی

 شورها، زنانکن یزنان در ا یوع و گستره و آثار و عوارض فرودستیزان و شدت، شیدر صور، م

نسبت به مردان قرار دارند.  تریپستو  ترنازل هایموقعیتن جوامع در یسه با مردان در ایدر مقا

شورها، کن یه زنان اک هاییحوزهو  هازمینه ترینعمدهه ک دهدمیوتالس نشان یس هاییافته

ار کت، یرقابت و موفق هایموقعیتو  هافرصت کنندمیض را تجربه یو تبع ی، نابرابریفرودست

 است. گیریتصمیمو  یت اقتصادیت، ارث، فعالکیالت، مالیو شغل، تحص

« د در جهان عربیجد یپدرساالر»ق خود تحت عنوان ی( در تحق1987) 4یهشام شراب

 یصور یف شده و تنها به نحویتحر یو اسالم یعرب یشورهاکته در ینه مدرک دهدمینشان 

ساالر پدر یزنان و ساختارها نشینیحاشیهو  ی، فرودستیاقتدارگرا، مردساالر هایگفتمانهمان 

ش سطح یرغم افزایعل دهدمینشان  یرده است. هشام شرابکد یو در واقع بازتول یرا نوساز یسنت

                                                           
1. Private Patriarchy 
2. Public Patriarchy 
3. Simona Ciotlaus 
4. Hesham Sharabi 
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و  ی، خدماتیدیمختلف تول هایبخشدر  ی، اشتغال نسبیو نگرش زنان، توسعه آموزش یآگاه

آنها در جامعه عرب، نظام مردساالر جامعه  ینسب هایآزادیو  یاسیت سک، مشاریکراتکبورو

د نموده یو بازتول یرا نوساز یپدرساالر سنت یته، ساختارهایو مدرن یف نوسازیعرب ضمن تحر

 .کندمی یطبقه فرودست و وابسته تلق یکت و به مثابه یگروه اقل یکه عنوان و در عمل زنان را ب

مردان بر زنان همچنان پابرجاست. عامل ساختار خانواده  یو مال یاقتصاد یتفوق و برتر یاز طرف

زنان  یه اقتصادیو ضعف بن یعمده در ناتوان یزن در آن ساختار به عنوان عامل یو نقش فرهنگ

به عهده زنان و مادران محول  1ینیعرب نقش والد یمطرح است. در فرهنگ سنت یدر جوامع عرب

. وندشمیار صاحب شغل و حرفه ک، در بازار روندمیه به مدرسه و دانشگاه کشده است. زنان با آن

او را  ینیفه والدیت مادر بودن و وظیهمچنان مسئول یول یابندمیورود  یاجتماع هایفعالیتدر 

تا آنان فرصت مستقل شدن  شودمیو ا نتظارات جامعه مردساالر سبب  سازدمیر خود یاس

را  ی، اقتدار و سلطه فرهنگگیریتصمیم، قدرت یت اقتصادی، بهبود موقعاندوزیمال، ییدرآمدزا

 (.81-93: 1987، یبه مردان بسپارند. )هشام شراب

 "ت نسبیسنجش میزان احساس محرومی"به  مألمحمد حسین درویش  1386در سال 

نظری این تحقیق عمدتاً بر آراء جیمز دیویس، آبرامز، تاجفل و ترنر،  هایبنیانپرداخته است. 

 -1لئون فستینگر، راولز و تیرابوسکی و ماس، استوار است. نتایج پژوهش مبین آن است که: 

رابطه  شناختی( مؤلفهعاطفی( و محرومیت نسبی ادراکی ) مؤلفهمیان احساس محرومیت نسبی )

میان احساس محرومیت نسبی و هریک از متغیرهای وضعیت فعالیت  -2داری وجود دارد. معنی

 -3اقتصادی )اشتغال(، سن، جنس، تحقیقات، درآمد و وضع مالکیت مسکن رابطه وجود دارد. 

ز ینتایج حاصل از نیکویی برازش مدل نظری از طریق کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر ن

مبین آن است که متغیرهای وضع مالکیت مسکن، جنس، درآمد ماهانه خانوار، سن، وضعیت 

، سطح تحصیالت، وضعیت فعالیت و بعد خانوار، به ترتیب بیشترین تغییرات متغیر وابسته تأهل

ابر کنند. اثر کل متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته بر)احساس محرومیت نسبی( را تبیین می

 درصد است. 6/69

خشونت علیه زنان در تهران: نقش جامعه "( در تحقیقی با عنوان 1385آزاده و دهقان فرد )

 نشان دادند که نوع روابط در خانواده "پذیری جنسیتی، منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگی

ی ردارای نقش اساسی در تعیین میزان خشونت علیه زنان بوده، همچنین بین شیوه جامعه پذی

                                                           
1. Parenting Role 
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ها و منابع در دسترس زنان و شکل روابط در خانواده جهت یاب با جنسیتی، سرمایه هاینقش

خشونت علیه زنان رابطه معناداری وجود داشته است. در تحلیل چند متغیری، روابط گفتمانی و 

خشونت علیه زنان معرفی شده و  هایکنندهتبیین  ترینمهمدرآمد ماهانه به ترتیب به عنوان 

 .انددادهرا برای توضیح خشونت علیه زنان به دست  درصد 77ب تعیینی برابر با ضری

ط مریم توس "بررسی جامعه شناختی رضایت زنان از مناسبات زناشویی"پژوهشی با عنوان 

ادی و تربیتی استبد هایشیوهنسیمی نشان داده شد که بین رضایت جنسی و متغیرهای سن، 

دینی، رضایت از وضعیت  هایآموزهت زندگی، برداشت نادرست از مردساالرانه، دارا بودن مهار

اقتصادی، تعامالت عاطفی، رضایت از سایر ابعاد زندگی، باورها و نگرشهای جنسی غلط و نحوه 

 اجتماعی شدن همبستگی باال وجود دارد.

 

 مبانی نظری

 

 مبانی نظری بیگانگی

ها و مکاتب جامعه شناسی و روان شناسی وضع و بسط یافته بیگانگی عمدتاً در حوزه هاینظریه

الوصف رویکرد هریک در تبیین، تعریف و شناخت علل، موضوعات و اشکال بیگانگی است. مع

شناسی بیگانگی را به مفهوم انفصال و شناسی و روانمتفاوت است. گرچه هر دو حوزه جامعه

های اجتماعی، دیگران و خود ها و واقعیتی فرد )افراد( از برخی پدیدهانفکاک کنشی و شناخت

الوصف در سطح مطالعه، علل موجده، موضوع و شکل بیگانگی با یکدیگر کنند، معتعریف می

شناسان از یک سو با فرض علل روان شناختی  روان (.33: 1370اختالف دارند )محسنی تبریزی، 

بر بیگانگی عمدتاً متوجه مطالعه آن در سطح فردی بوده و با ربط بیگانگی به شخصیت، مزاج و 

نیروهای سرکش درونی، سرکوب غرائز درونی انسان توسط جامعه را مطرح ساخته، به چگونگی 

همان ) کنندگانه از خویش تاکید میروش شخصیت ناسازگار، پرخاشگر، انتقامجو، سرخورده و بی

(. در این مقاله به طور مجمل به نظریات برخی از نظریه پردازان در خصوص 33منبع، ص 

 شود:بیگانگی اشاره می

 1کارل مارکس

                                                           
1. Karl Marx 
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شود. به نظر مارکس نخست تحت فراگرد برون افکنی، با مارکس آغاز می 1نظریه سیاسی بیگانگی

ای از جریان زندگی اجتماعی های درونی خود را در لحظهو قابلیت هاانسان استعدادها، توانائی

های اجتماعی چون نهادها، ساختارها، ای دیگر واقعیتریزد. این خود در لحظهخویش بیرون می

های نهد. سپس این عینیتهای فرهنگی، قواعد رفتار، هنجارها و نظام اجتماعی را بنیان میارزش

کنند. ت میل به تحمیل خود بر آفرینندگان خویش یعنی انسان میخارجی پس از تجلی و ثبا

های خاص تاریخی انسان سازنده و خودآفرین مقهور محصول کار خود بدین ترتیب در دوره

جا که دانگردد تا باند میاجتماعی درآمده -که عینیت و شیئیت یافته و به صورت نظام اقتصادی

ندگان خویش بیگانه گشته و آفریننده خود را آفریده حس این اشیاء و اعیان خارجی از آفرین

دهد کند. مارکس چنین فراگردی را که شخصیت آدمی را در معرض خطری هولناک قرار میمی

(. مارکس معتقد است چنین بیگانگی بیش از پیش 49: 1370نامد. )محسنی تبریزی، بیگانگی می

دنیت دور کرده و او را نه تنها اسیر روابط حاکم انسان را از مفهوم واقعی انسانیت و از طریق م

ثانیاً  سازد.سازد بلکه از خویشتن، از انسان همنوع و از طبیعت بیگانه و منفک میاجتماعی می

گردد، بلکه تنها طریق رهیدن از آن و نیل به چنین بیگانگی نه با عشق و نه با معرفت زایل می

سیاسی و روابط تولیدی جدیدی است که با قطع  -یخودآگاهی واقعی استقرار سیستم اقتصاد

نیروهای بیگانه ساز انسان را به زندگی و هستی رهنمون باشد. ثالثاً بیگانگی امری خود خواسته 

لزم که وجود درد مستیا خود انتخابی نیست بلکه امری تحمیلی و ناخواسته است و از آنجائی

اهی و زمینه ساز تحولی بنیادی در استقرار شناخت و درمان آن است بیگانگی رآغازی بر آگ

 (.51: 1370روابط اجتماعی تولید جدیدی است )محسنی تبریزی، 

 اریش فروم:

تز اصلی فروم بر این اصل استوار است که انسان در حالت طبیعی آزادی را با خود قرین دارد 

کامیاب نبوده  "خود"این آزادی جهت شناخت و تصور مفهوم  کارگیریبهالوصف در ولی مع

مقرره منافع و مصالح و  هاینقشکه فرد همواره در ایفای است. به نظر فروم از آنجائی

های دیگران را در مدنظر دارد، تبدیل به سازشکاری از خود بیگانه گردیده است. او خواسته

ه اجتماعی ک ای از روابط متقابلای از ارتباط انسان با جامعه و در هر زمینهگوید در هر جنبهمی

هود و اند، بیگانگی مشها و جریانات اجتماعی قرار گرفتهدر یک بعد فرد و در بعد دیگر واقعیت

(. به نظر فروم در 65 – 66: 1370به نقل از محسنی تبریزی،  120: 1955متجلی است )فروم، 

                                                           
2. Political Theory of Alienation 
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 نتأمیو داری انسان قادر به ایفا جامعه صنعتی و تحت روابط اجتماعی تولید نظام سرمایه

رضامندانه بسیاری از این نیازها نیست. به جای آنکه از یگانگی با طبیعت مسرور و شادمان باشد 

از بیگانگی با آن و از تنهائی و انزوا و پریشانی خاطر اندوهناک است. با آنکه توانمند به تسخیر 

ز شناسد، انمی . خود راباشدنمیطبیعت است، قادر به نمایش خالقیت خود و ارضاء این نیاز 

رسم  با (.67برد. )همان منبع، ص طبیعت خود جدا افتاده است. او از بحران هویت رنج می

چنین تصویری از انسان متمدن در جامعه مدرن و صنعتی، فروم به نمایشی از شخصیت اجتماعی 

 بیگانه گونه انسان بری از هدف، مقصد، مسلک و مرام دست یازیده است.

 1ملوین سی من

 هایمن معنقد است ساختار بوروکراسی جامعه مدرن شرائطی را کرده است که در آن انسانس

قادر به فراگیری نحوه و چگونگی کنترل عواقب رفتارهای خود نیستند. نحوه کنترل و مدیریت 

ای است که فرد ارتباطی را بین رفتار خود و پاداش گونهجامعه بر سیستم پاداش اجتماعی به

تواند برقرار کند و در چنین وضعیتی است که احساس بیگانگی بر فرد جامعه نمیاز  مأخوذه

ن دهد. سیممستولی گردیده و او را به کنشی منصفانه و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق می

کوشیده ضمن ارائه تعریفی مفهومی از بیگانگی و مشخص نمودن تیپولوژی آلیناسیون، صور و 

ترین و متداول ترینبیگانه گونه را در پنج نوع قابل تمییز که به نظر وی رایجانواع تظاهرات رفتار 

 ,Seemanصور کاربرد مفهومی واژه در ادبیات جامعه شناسی و روان شناسی است نشان دهد: )

 -ب 2قدرتیاحساس بی -(. الف67: 1370به نقل از محسنی تبریزی،   783 :2959– 791

احساس  -د 4بی هنجاری یا احساس نابهنجاری -ج 3احساس بی معنایی یا احساس بی محتوائی

 (.67 – 69: 1370)محسنی تبریزی،  6احساس تنفر یا تنفر از خویشتن -ه 5انزوای اجتماعی

 

 مبانی نظری احساس محرومیت نسبی

تفسیر رسمی از "در  8است. آنچنان که جیمز دیویس 7مبنای نظریه محرومیت نسبی بر مقایسه

گوید: چنانچه جمعیتی را در نظر بگیریم که بتوان به طرق مختلف می "نظزیه محرومیت نسبی

                                                           
1. Melvin Seeman 
2. Powerlessness 
3. Mesaninglesness 
4. Normlessness 
5. Social Isolation 
6. Estrangement 
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8. James Davis 
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وان ت/ غیرمتاهل؛ شاغل/ غیرشاغل( آنگاه میمتأهل مانندآن را به طبقات دوگانه تقسیم کرد )

 مفروضات زیر را ارائه نمود:

ها در مطلوبیت است. این کننده تفاوتمنعکسهای دوگانه حداقل یکی از طبقه بندی -1

کند که در همه جا تقسیم می "2غیرمحروم"و  "1محروم"بندی جمعیت را به دو بخش دسته

فرض دوم به لحاظ روشی و نظری مهم است. از نظر  -2شود. دومی بر اولی ترجیح داده می

ان زبان برای استخراج کند تا از حساب احتماالت به عنوتکنیکی این فرض به ما کمک می

فرضیات از نظریه محرومیت نسبی استفاده کنیم. فرض دوم بر این قرار است: اگر احتمال مقایسه 

ها و تمامی مقایسه و احتمال مقایسه ب همانند نسبت ب است الف همانند نسبت الف است

ود برابر شیتصادفی هستند، آنگاه احتمال مقایسه شخصی که با الف و همچنین با ب مقایسه م

 است با حاصل دو احتمال.

ا به دو ها رتوانیم مقایسهچنانچه هر دسته بندی اجتماعی به جز محرومیت را در نظر بگیریم، می

 نوع تقسیم کنیم:

های مقایسه -2های بین افراد در یک گروه فرعی گروهی یا مقایسههای درونمقایسه-1

ا مردان ب متأهلهای متفاوت. بنابراین، وقتی مردان گروههای بین افراد در گروهی یا مقایسهبرون

با  متأهلکه همان مردان گروهی است؛ و هنگامیای درونشوند، مقایسهمقایسه می متأهل

 شوند:گروهی است. اکنون مفروضات ارائه میای برونکارمندان مقایسه شوند، مقایسه

 درون گروهی هایمقایسه

مقایسه کند، وقتی که الف و ب به لحاظ  "ب"با شخص  خود را "الف"اگر شخص  – 3

کند که با جهت ارزشیابی از موقعیت محرومیت متفاوت هستند، الف احساس ذهنی را تجربه می

کند، وقتی یک شخص محروم خود را با شخصی غیر محروم مقایسه می -ب در تضاد است. الف

وقتی یک شخص غیر  -شود. بینامیده م "محرومیت نسبی"وضعیت حاصل از این مقایسه 

رضایت "کند، وضعیت حاصل از این مقایسه محروم خود را با شخصی محروم مقایسه می

 شود.نامیده می "3نسبی

به کند، همچنین احساسی را تجرشخصی که رضایت نسبی یا محرومیت نسبی را تجربه می – 4

یت محرومیت هماالنش است. گوید وضعیت محرومیتش متفاوت از وضعخواهد کرد که به او می

                                                           
1. Deprived 
2. Non - deprived 
1. Relative Gratification 
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 "2رفتار افتراقی"نامیم؛ و داللت بر این دارد که در درون گروه می "1انصاف"این احساس را 

 (.280 – 284: 1959وجود دارد )دیویس، 

 برون گروهی هایمقایسه

که الف و ب در  وقتی اگر شخص الف خود را با شخص ب از گروهی دیگر مقایسه کند، – 5

الف کند که در خمحرومیت متفاوت هستند، الف نسبت به گروه فرد ب احساسی را تجربه می

وقتی که یک شخص محروم خود را با عضوی  -جهت ارزشیابی از موقعیت فرد ب است. الف

کند، نگرش حاصل از این مقایسه نسبت به برون گروه غیر محروم و بیرون گروه مقایسه می

وقتی یک شخص غیر محروم خود را با عضوی محروم  –شود. ب نامیده می "3ی نسبیفرودست"

تی فرادس"کند، نگرش حاصل از این مقایسه نسبت به برون گروه و بیرون گروه مقایسه می

 شود.نامیده می "4نسبی

ا تجربه کند، همچنین احساسی رشخصی که فرودستی نسبی یا فرادستی نسبی را تجربه می – 6

وضعیت محرومیتش متفاوت از وضعیت محرومیت برون گروه است.  براینکههد کرد مبنی خوا

 نامیم.می "5فاصله اجتماعی"این احساس را 

در سطح  4و  3در سطح برون گروه مشابه مفروضات شماره  6و  5مفروضات شماره 

: 1959)دیویس،کنند درون گروه هستند. این شش فرضیه نظریه محرومیت نسبی را کامل می

284-280.) 

 

 تمایز میان محرومیت نسبی فردی و گروهی

تمایز میان محرومیت نسبی فردی و گروهی ابزار مفیدی برای تحقیقات پیمایشی مربوط به 

های سیاسی بوده است. برای مثال، مردمی که به عنوان افراد احساس عدالت اقتصادی و جنبش

ارد تا به لحاظ اجتماعی احساس انزوا و به لحاظ شخصی کنند که محرومند احتمال بیشتری دمی

(. اما مردمی که اعتقاد دارند تمام گروه 1987و مان،  واکر ؛1990احساس اضطراب کنند )آبرامز 

اجتماعی مشارکت  هایجنبشبرد بیشتر احتمال دارد در در محرومیت به سر می شاناجتماعی

 (.1986اعی را تغییر دهند )دیوب و گیموند، جویند و فعاالنه تالش کنند تا نظام اجتم

                                                           
2. Fairness 
3. Differential Treatment 
3. Relative Subordination 
4. Relative Superiority 
5. Social Distance 
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 تمایز میان محرومیت نسبی و مطلق

گویند، هنگامی که مردم در مقایسه با معیار تعیین کننده وضعیتی احساس می 2و ماس 1تیرابوشی

شتر به اند، محرومیت بیکنند که با آنها بد برخورد شده یا به اندازه کافی پاداش دریافت نکردهمی

ترین شخصی که بنابراین، نه محروم ؛"مطلق"شود تا امری تعریف می "نسبی"عنوان امری 

ه زا و نامناسب بطور عینی احساس کرده و نه یک موقعیت محرومیترا به بیشترین محرومیت

 3مفهوم عینی و مطلق آن، لزوماً کافی نیست تا احساس ذهنی از محرومیت ایجاد شود. گر

دهد که مردم ممکن است کند و هشدار می( درواقع بر محرومیت ادراک شده تاکید می1970)

ظ ذهنی احساس محرومیت کنند، اگر چه یک مشاهده کننده در مقایسه با انتظاراتشان به لحا

ه همین برند. بعینی ممکن است چنین قضاوت نکند که آنها در شرایط نیازمندی واقعی به سر می

ق(، محرومیت مطل)ترتیب، آن نوع فقری که یک ناظر خارجی ممکن است غیرقابل تحمل بداند 

براین، بیشتر نظریه پردازان محرومیت چنین بحث بنا ؛ممکن است لزوماً ناعادالنه احساس نشود

کنند که سرچشمه کنش اجتماعی محرومیت نسبی است تا مطلق )تیرابوشی و ماس، می

404:1998.) 

 

 محرومیت نسبی "احساس"و  "ادراک"تمایز میان 

 عاطفی )احساسی(. درک مؤلفهشناختی )ادراکی( و  مؤلفهویژه دارد:  مؤلفهمحرومیت نسبی دو 

ت شناختی یا ادراکی از محرومی مؤلفهکه یک انتظار یا توقع برآورده نشده و نقض شده است، این

دهد؛ و حس بی انصافی، رنجش و عدم رضایت ناشی از نقض این انتظار جنبه را تشکیل می

 (.403 – 4بخشد )همان، عاطفی یا احساس محرومیت نسبی را شکل می

 

 4مبانی نظری مردساالری )پدرساالری(

پدرساالری یا مردساالری اصطالحی است که بر ساختاری با نظام ارزشی ویژه و اشکالی از 

که بر شیوه متمایزی از سازماندهی اقتصادی استوار است. مردساالری سیمای  گفتمان و عمل

ه طور تاریخی بداری است که بهبندی اجتماعی ماقبل سرمایهاصلی روابط اجتماعی در شکل

                                                           
1. M.Tiraboschi 
2. Anne Maass 
3. Ted Robert Gurr 
4. Patriarchy 
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شناسی تعاریف متعدد و در اروپا و آسیا وجود داشته است. در ادبیات جامعه اشکال گوناگونی

حال متشابهی از این مفهوم وجود دارد. سلیمه جلیل معتقد است مردساالری نامی است درعین

برای نظام و ساختاری که از راه نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود زنان را زیر سلطه 

ن در جوامع مختلف متفاوت است، با این حال در تمام این جوامع دارد. میزان قدرت زنا

مردساالر، مردان سهم بیشتری از مزایای اجتماعی همچون قدرت، ثروت و احترام دارند )سلیمه 

(. نظام مردساالری سه ویژگی اصلی را دارا است: 1373زاده، ، به نقل از احمدی1391جلیل، 

ریزه یا عقالنیت، دوم: برتری دادن اراده و عقالنیت بر غریزه نخست: دوگانگی اراده، اختیار و غ

با تکیه بر عقل و سوم مردان را در خاستگاه عقالنیت و زنان را در خاستگاه عطوفت و تسامح 

 پنداشتن )همان منبع(.

باشد که به مردساالری مدرن مردساالری یک پدیده پنهان در فرهنگ بر علیه زنانگی می

، شود. تاثیری که این مردساالری دارد این است که چون زن از درون تحقیر میخوانندآن را می

های زنانه خودش و عاطفه را در خود تضعیف کند و کند که برخالف طبیعتش قسمتسعی می

 گیرد که به زن حمله کندهای مردانه را تقویت کند. مردساالری دیگر شالق به دست نمیقسمت

های اخیر رو به کمتر شدن است. اساس ه است. میزان زنانگی در دههبلکه به زنانگی حمله کرد

مردساالری این است که: مردها براساس نوع بینش و تفکر خودشان ناخودآگاه یک فرهنگ و 

د که اینها شوکنند و به این شکل در فرهنگ تلقین میاند و مانند آن فکر میهایی ساختهفعالیت

های ممکن هستند و ... در تنها روش هااینریق ممکن هستند، تنهاترین ط هاایندرست است، 

ها نه کنند و زنکه اجازه رشد پیدا نمی آردها و استعدادهایی وجود درون زن یک سری ارزش

شوند چون آنچه دارند در فرهنگ مردساالر برند، بلکه شرمگین میشان لذت نمیتنها از زنانگی

 (.1384، به نقل از گروسی، 1391ضد ارزشی هستند )سلیمه جلیل، 

دهد که سابقه مروری بر مبانی نظری مردساالری در ادبیات علوم اجتماعی نشان می

نظران در باب این مفهوم چندان طوالنی نیست و اهالی علوم اجتماعی مطالعات و نظرات صاحب

ن مفهوم ب ایاز اوایل نیمه دوم قرن بیستم به تفحص و تدقیق نظری در با تقریباًو رفتاری 

(، هوروتیز 1976الوصف همانطوری که برخی از صاحب نظران نظیر تالمون )پرداختند. مع

اند تاریخ توجه به زنان و نقش ( متذکر شده1372( و آندره میشل )1962(، ویل دورانت )1983)

آنان در عرصه حیات مدنی و سیاسی از تحوالت رنسانس در اروپا و به طور اخص از آثار و 

گیری حضور زنان و مشارکت الخصوص شکلگردد. علیتایج حاصل از این نهضت آغاز مین
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 19، 18گیری تحوالت اجتماعی جدید در غرب و به ویژه قرون سیاسی آنان از دوران شکل

(. با این وجود اغلب مطالعات انجام شده در باب 30: 1382میالدی به بعد است )صمدی راد، 

نشینی زنان، احساس ی مربوط به سلطه مردانه، فرودستی و حاشیهحضور زنان در حیات مدن

ها، عدم استقالل مالی و کنترل بر منابع اقتصادی ونظایر آن است تبعیض و طرد، نابرابری فرصت

 های فمینیستی در غرب فراهم ساخته است.که زمینه را برای مبارزات سیاسی و جنبش

ا کند که واژه خود از مردساالری بیان می( در تعریف مفهومی 2010) 1آبدا سلطان

االمر پدر یا مردساالری در تعریفی لغوی به معنای حکومت پدر است که در آن خانواده تحت

مرد خانواده قرار دارد. از این منظر مردساالری مبین نوعی از رابطه قدرت در نظام خانواده است 

ردگان، خدمتگزاران تحت حکمرانی، اراده که در آن همه اعضاء خانواده شامل زنان، فرزندان، ب

شود که مردساالری همچنین و فرامین و دستورات پدر یا مرد خانواده قرار دارد. سلطانا متذکر می

اشاره به سلطه مردانه در هردو سپهر عمومی و خصوصی دارد. در سپهر عمومی مردساالری ناظر 

امور، مالکیت، اعمال قدرت، هدایت و  گیری، ادارههای تصمیمبر سلطه مردان بر همه حوزه

انتخاب است. از این منظر زنان در حیطه و دایره تصمیمات مردان قرار دارند. در سپهر خصوصی 

مفهوم مردساالری مبین اقتدار و سلطه مردان در حوزه خانواده است که در آن اداره امور خانواده، 

در حیطه وظائف پدر یا مرد خانواده قرار  ها، اعمال قدرت، اختیارات و مانند آنگیریتصمیم

 (.4: 2010دارد )سلطانا، 

 

 یستیفمن هاینظریهدر  یمردساالر

 یکهان را نه از ه جکمعرفت است  شناسیجامعه یبر نوع یمبتن یستیفمن یکتکالید یهسته اصل

 ه درک دهدمیق قرار یو تدق یمورد بررس ینشگرانکدگاه متفاوت یه از دکدگاه واحد بلید

عرضه  یت اجتماعیز از واقعین یمتفاوت هایبرداشتقرار داشته و  یمتفاوت یاجتماع هایموقعیت

محرومان جامعه سوق  هایدیدگاه یست را به سویفمن شناسانجامعهن امر، ی. همدارندمی

از  یزنان، برداشت اجتماع یهاار و برداشتکه با به حساب آوردن افک. آنان معتقدند دهدمی

ن یل عمده ایدل« تیاسم یدورت(. »21، ص 1995تزر، یح خواهد شد )ریل و تصحیمکت، تیقعوا

 یرسم اسیشنجامعهه ک داندمیاز آن  یشتر ناشیزنان را ب یو علم یقاتیتحق یتهایرد در فعالیکرو

مردان را  قیات و عالیس، تجربکدانسته و بالع اعتباربیو  یق زنان را شخصیات و عالیتجرب

                                                           
1. Abeda Sultana 
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ه کن بود یسم ایپژوهشگران فمن استدالل (.1374تزر، ی)ر پنداردمی یش دانش واقعیدایپ یمبنا

خانه  یاما به حوزه خصوص اندورزیدهد کیار تاکدولت و محل  یبر حوزه عموم شناسانجامعه

« ت باتلریجود(. »27، ص 1376. )پامالابوت و واالس، اندنکرده یتوجه یو روابط خانوادگ

 یشینما ه زن بودنکمعتقد است  یستیاز تفاوت ز یناش یجنس یل نابرابریتحل ( در نقد1990)

قش زن را ژه خود نیو یه در بعد فرهنگکست؛ بلیزن ن یسک، تردقیق یاست. به عبارت یفرهنگ

ه از نظر کمعتقد است « یلکاو» (.1379پسامدرن،  یهاستی، فمنیمنزو رؤیا. )کندمیفا یا

 شوندمیمردان و زنان مناسب دانسته  یه براک ییها، نقششناختیانسانو  یخیقات تاریتحق

از  یلکل اوی. تحل(Oakley, 1972, p. 84). اندخاص یهامختص جوامع خاص در زمان

اه دگید یان مردان و زنان عالوه بر نفیم یهال تفاوتیمختص هر جامعه در تحل هایانگارهوجود 

ن یه حل مسائل زنان در مقابله با اکز هست ین امر نیا ، نشانگریز جنسیتما شناختیزیست

 (.29، ص 1376قابل تحقق است )پامالابوت و واالس،  هاانگاره

 را هاآنتزر یه رک یرا همانطور یستیفمن شناسیجامعه هاینظریه هایویژگیدر مجموع 

نوع  یک. 1د: ید یلک یژگیدرچهار و توانمی (G. Rizer, 1995, P. 520) سازدمیمشخص 

. 3الن ک یدر سطح اجتماع یاز سازمان اجتماع یزیمتما ی. الگو2 یکیتکالیر دکز تفیمتما کسب

نش متقابل در سطح خرد کرا از  شناختیجامعه یسنت که درکزنان  ایرابطهت یموقع یبررس

 شناختیجامعهت یذهن ید نظر در الگوی. تجد4.سازدمیدگرگون 

ن زنان و مردان، سلطه مردانه، یسم در باب تفاوت بیفمن یاز مباحث نظر ایعمدهبخش 

ست و یسکمار هایفمنیستو طرد و مانند آن در آراء  ی، فرودستکشیبهرهض، یو تبع ینابرابر

ن زنان و مردان را به ساختار یتفاوت ب نظرانصاحبن گروه از یس است. اکست منعیالیسوس

عمده وابسته به اجتماع، به  یروهاین که کنندمی تین تز حمایو از ا دهندمیالن جامعه نسبت ک

 هایتفاوتن استدالل، ی. بر طبق اشوندمیت ین زنان و مردان هدایتضاد ب یطور مداوم به سو

فاوت تداوم مطمئن ت یبرا یبازتاب و ابزار اساساً« ینقش جنس ید قالیعقا»ت و یاز جنس یناش

 یستیسکسم ماریاد فمنی(. بن199، ص 1974گران، یوم و دیان زن و مردان هستند )اوریقدرت م

د اما بارها بو یطبقات یاجتماع یه ستمگرین دو به قضیا یس و انگلس نهادند. توجه اصلکرا مار

هایی های مارکسیست و سوسیالیست اصطالحز توجه نشان دادند. فمنیستین یجنس یبه ستمگر

برند می ای بکارف نظام ستمگری چندجانبهدارانه را برای توصیچون پدرساالری و تسلط سرمایه

های تولیدی، طبقه، سن، ترجیح جنسی، موقعیت جهانی و نیز جنسیت استوار است. که بر تنظیم
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، یا «وضعیت پدرساالر»دارد. از نظر مارکس، نظامی که بر همه زنان و بیشتر مردان ستم روا می

ایی قرار دارد، به فئودالیسم اروپ« ه صنعتیتوسعه کامل بنیان جامع»ای که پیش از مرحله توسعه

ارجاع دارد. بین فئودالیسم و سرمایه داری ارتباطی بنیادین وجود دارد: فئودالیسم پیش زمینه 

اما در این طرح کلی، پدرساالری غیراروپایی )غیرفئودالی( با نظریه  ؛داری استضروری سرمایه

ندی اجتماعی بارتباط دارد که بیانگر یک شکل« یاستبداد شرق»شیوه تولید آسیایی و مفهوم عام 

ص ای به طور خابا شکل خاصی از پدرساالری است. شهر آسیایی پدیده« شرقی»یا « آسیایی»

بی نه ساختاری مدنی )به نقل از شرا« ارودگاه سلطنتی»پدرساالر، به معنای شرقی کلمه، بود: یک 

1987 :46-43.) 

 

 شرابیمردساالری جدید و نظریه هشام 

است با  کوشیده« 1پدرساالری جدید درجهان عرب»هشام شرابی در اثر خود تحت عنوان 

ها، های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جهان عرب به رهیافترویکردی انتقادی و مبتنی بر واقعیت

ها و ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی سنتی و مدرن در جهان عرب بپردازد و در قالب گفتمان

دهد که مدرنیته در کشورهای عربی ی جدید آنها را تحلیل و نقد کند. شرابی نشان میپدرساالر

های اقتدارگرا، مردساالری، و اسالمی تحریف شده و تنها به نحوی صوری همان گفتمان

نشینی زنان و ساختارهای پدرساالر سنتی را نوسازی و درواقع باز تولید کرده فرودستی وحاشیه

دهد علیرغم افزایش سطح آگاهی و نگرش زنان، توسعه آموزش، نشان میاست. هشام شرابی 

های مختلف تولیدی، خدماتی و بوروکراتیک، مشارکت سیاسی و اشتغال سنی در بخش

های نسبی آنها در جامعه عرب، نظام مردساالر جامعه عرب ضمن تحریف نوسازی و آزادی

بازتولید نموده و در عمل زنان را به عنوان مدرنیته، ساختارهای پدرساالر سنتی را نوسازی و 

ابی به کند. بررسی هشام شریک گروه اقلیت و به مثابه یک طبقه فرودست و وابسته تلقی می

گیری، منزلت و موقعیت اجتماعی زنان در جوامع طور اخص بر موقعیت اقتصادی، قدرت تصمیم

 الخصوص نوع نگرش وردان علیاسالمی و پایگاه و منزلت فرودست آنان نسبت به م -عربی 

نگاه مردان مبتنی بر تفاوت، فرودستی، حقارت و ناتوانی زنان متمرکز است. )هشام شرابی، 

(. علیرغم همه نمودهای ایدئولوژیک، وابستگی و پیوستگی اصلی فرد درجامعه 93-81: 1987

                                                           
1. Neo patriarchy in the Modern Arab world 
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این  باشد. درهبی می، نسبت به خانواده، طایفه، گروه قومی یا مذ«نوسازی شده»پدرساالر جدید 

جامعه برای شخص معمولی مفهوم جامعه یا سرزمین پدری امری انتزاعی است که فقط زمانی 

یابد معنی دارد در عمل و رویه که به مفاهیم آغازین و بنیادین خویشاوندی و مذهب تقلیل می

قه( ت یا طبو رهبر مذهبی )به جای مالحظات مربوط به مل اجتماعی، اقتدار پدر، رئیس قبیله

کند. این عمل و رویه هم وفاداری و هم جهت و هدف وفاداری و سرسپردگی فرد را تعیین می

 و در درون خانواده پاشیده شده است ترپیش هاآنکند که بذر وابستگی شخصی را تقویت می

ند کآنها را درون کلیت اجتماعی بزرگتر در نظام خدایگانی و توزیع کمک و حمایت حفظ می

 (.85: 1987به نقل از هشام شرابی، )

که نشانه این بیماری اجتماعی است، کیفر و مجازاتی  یک حالت افراطی در نظام خدایگانی

شود: او شامل حال زنان به خاطر سرپیچی از اراده مردان در خانواده سنتی می معموالًاست که 

 کامالًو  هیچ چیز نیست مالک ارد،گونه حقوقی ندکند، هیچلیاقتی نزول میبه سطح ناتوانی و بی

 گیرد که تنها با تسلیم در برابر اراده پدر وبه رحم و بخشش پدر و مرد وابسته است. زن یاد می

آید. در عرصه نظام خدایگانی مبتنی بر تواند امیدوار باشد که به این هدف نائل میمرد خانه می

ر باشد. قانون دماعی غیرقابل تصور میناتوانی و تسلیم، روشن است که مفهوم قرارداد اجت

کند؛ جنایت از خدمت جامعه نیست بلکه به نظام اجتماعی ـ سیاسی مستقر خدمت می

د که به قص شود؛ و تنبیه و مجازات نه به قصد اصالحیا شورش تمیز داده نمی 1شکنیحرمت

وجود این، گیرد. با اعاده حرمت و تقدس و حفاظت از روابط اجتماعی موجود صورت می

سازد. شود آن را ناکار میگرایی به طور گریزناپذیر بر هر ساختاری که غالب میخدایگان

، و اطاعت در برابر استقالل سازی نسبت به نوآوری و اصالتگرایی با ترجیح همگونخدایگان

کنند تشویق هایی را که به حفظ آن کمک میکند و فقط قدرتاستعداد خالق را سرکوب می

نماید. منافع و الزامات خود آن، به جای منافع و الزامات نهاد یا گروه اجتماعی که در آنها می

شوند. این نفوذ در دانشگاهها، مدارس، های نهایی ارزشیابی و اقدام میکنندهگیرد، تعیینجای می

و  یتنظامی، بروکراسی دول مؤسساتو نیز  ایحکومتی، جوامع حرفه هایبنگاهها، بیمارستان

تواند ساختار درونی نظام گردد. هیچ میزان از انتقاد بیرونی نمی، اعمال می«انقالبی»حزب 

خدایگانی را تغییر دهد، چون هرجا که روابط پدرساالرانه وجود دارد ـ تسلیم ـ سلطه، فرادستی، 

                                                           
1. Sacrilege 
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ر الشود. خردگریزی نظام پدرساگرایی غالب میسازی ـ خدایگانفرودستی، وفاداری ـ همگون

جدید فی نفسه یک ویژگی ذاتی پدرساالری نیست، بلکه، اساساً ویژگی ذاتی پدرساالری 

تواند در دنیای مدرن زنده و است. پدرساالری سنتی، به شکل خالص آن، نمی« نوسازی شده»

پدرساالری  و ؛است بلکه به این دلیل که دیگر سنتی نیست« سنتی»باقی بماند، نه به این علت که 

)پدرساالری جدید( وسیله تالش مداوم جامعه پدرساالر برای تحت کنترل « ی شدهنوساز»

 (.85-88: 1987نگهداشتن مدرنیته است )هشام شرابی، 

 

 تحلیلی تحقیق –چارچوب نظری و مدل تبیینی 

نه مرور شده و نیز بر اساس بررسی پیشی هاینظریهبا عنایت به مبانی نظری تحقیق و در پرتو 

 –تحقیقات انجام شده در باب موضوع مورد مطالعه به تنظیم چارچوب نظری و مدل تبیینی 

 تحلیلی تحقیق اقدام شده است.

(، متغیر مردساالری در خانواده که محصول 1شده )نمودار شماره  ارائهدر الگوی نظری 

( 1990، باتلر 1987؛ هشام شرابی 2010ست )سلطانا ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ا

ضمن تقویت احساس محرومیت نسبی در زنان زمینه را برای احساس بیگانگی آنان از خود و 

 سازد:از زندگی زناشویی فراهم می

 
 

 
 ( مدل تبیینی و تحلیلی تحقیق1نمودار شماره )
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 تحقیق هایفرضیه

مردانه در خانواده منجر به تقویت احساس محرومیت نسبی در زنان رسد سلطه به نظر می -1

گردد، به طوری که با افزایش میزان مردساالری در خانواده، میزان احساس محرومیت نسبی می

 یابد.زنان افزایش می

گردد، رسد سلطه مردانه در خانواده منجر به بروز احساس بیگانگی زنان از خود میبه نظر می -2

میزان احساس بیگانگی زنان از خود باال  ری که با افزایش میزان مردساالری در خانوادهبه طو

 رود.می

رسد سلطه مردانه در خانواده به ایجاد و بروز احساس بیگانگی زنان از زندگی به نظر می -3

 سزناشویی منجر گردیده است، به طوری که با افزایش میزان مردساالری در خانواده، میزان احسا

 یابد.بیگانگی زنان از زندگی زناشویی نیز افزایش می

رسد بین دو متغیر احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی زنان از خود رابطه به نظر می -4

 وجود دارد.

رسد بین دو متغیر احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی زنان از زندگی به نظر می -5

 زناشویی رابطه وجود دارد.

 

 

 تحقیقروش 

روش اصلی مطالعه به واسطه خصلت جامعه شناختی موضوع و گستردگی جمعیت مورد مطالعه، 

نظرسنجی جهت  هایپرسشنامهو آزمون فرضیه و استفاده از  1تکیه بر رویکرد استدالل قیاسی

گانه شهر اصفهان(  14ساکن در مناطق  متأهلجمع آوری اطالعات و تحدید جامعه آماری )زنان 

به منظور  3است. همچنین در این تحقیق از روش اسنادی 2نمونه گیری احتمالی پیمایش از طریق

 استفاده از اسناد، منابع و اطالعات موجود استفاده شده است.

                                                           
1. Deductive Reasoning 
2. Survey Reasoning 
3. Documentary 
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ل کیشهروندان تش ین در مناطق شهرکسا متأهله زنان یلکق حاضر را یتحق یجامعة آمار

در شهر اصفهان  متأهلت زنان ین جمعرایز آمار اکمر 1390سال  ی. براساس سرشماردهدمی

نفر برآورد شده است. وجهت تعیین حجم نمونه از فرمول آماری کوکران استفاده  545921

 تینفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در پژوهش حاضر با عنا 384گردید. بر این اساس 

هت ن شهر اصفهان، جکسا متأهلة زنان یست اولیبه ل یو عدم دسترس یجامعه آمار یبه گستردگ

ای استفاده گردید. با توجه به روش مطالعه ها از روش نمونه گیری خوشهانتخاب نمونه

بود  سؤال 99شامل  (Structured Questionnirs)ت شده یهدا یهاش(، پرسشنامهیمای)پ

 نیدر جامعة مورد مطالعه اعمال شد مهمتر یـ حضور یتبکبه عنوان ابزار تحقیق به صورت 

 د.یآیق به شمار مین تحقیاطالعات در ا یآورابزار جمع

 

 

 اعتبار سنجی و پایایی

و  ق از اعتبار صوری استفاده شده استیق به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه تحقین تحقیدر ا

دید. استفاده گر« رونباخک یآلفا»متغیرهای اصلی؛ از آزمون  یائیل پایهمچنین به منظور تحل

 دهد.یمتغیرهای پرسشنامه را نشان م یائیاعتبار و پاجدول زیر 

 
 پایایی متغیرهای تحقیق بر اساس آزمون کرونباخ میزان :1جدول شماره 

 پایایی متغیر

 83/0 بیگانگی از خود

 78/0 بیگانگی از روابط زناشویی

 82/0 مردساالری

 81/0 محرومیت نسبی

 

 

 ها و تست فرضیات تحقیقحلیل دادهآماری جهت ت هایآزمونها و ، تکنیکهاروش

ن ابزار و یتراز متداول یدر فرم اطالعات آمار هاآنها و عرضة م اطالعات و دادهیدر تنظ

ده یاستفاده گرد (SPSS)« یعلوم اجتماع یبرا یمجموعة آمار»موجود در  یآمار یهایکنکت

 هامتغیرهای آماری بر اساس سطوح اندازه گیری است. جهت تست فرضیات تحقیق از آزمون

تحلیل  متغیر مستقل بر وابسته از تأثیرنظیر پیرسون، اسپیرمن و تای کندال، به منظور میزان 
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بر  یعلّ یرهایمتغ زمانهمو  یرات جمعیتاث یرگرسیون تک متغیره و به جهت بررسی تجرب

علت بر  یرهایمتغ زمانهمرات مستقم و یز تاثین و نییب تعیابع و حصول به ضرات یرهایمتغ

 .ایمبردهبهره  2ریل مسی، تحل1ون چندگانهیل رگرسیر تحلیمعلول نظ یرهایمتغ

 

 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

 

 )سلطة مردانه( یمردساالر - 1

در  یه واژه مردساالرک کندمیان یب یخود از مردساالر یف مفهومی( در تعر2010آبدا سلطانا )

ا مرد خانواده قرار دارد. یپدر  االمرتحته در آن خانواده کومت است کح یبه معنا یلغو یفیتعر

ه در آن همه اعضاء کاز رابطه قدرت در نظام خانواده است  ین نوعیمب ین منظر مردساالریاز ا

ن و دستورات ی، اراده و فرامیمرانکبردگان، خدمتگزاران تحت حخانواده شامل زنان، فرزندان، 

ن اشاره به سلطه مردانه یهمچن یه مردساالرک شودمیر کا مرد خانواده قرار دارد. سلطانا متذیپدر 

ردن مفهوم ک یاتی( جهت عمل4: 2010دارد. )سلطانا،  یو خصوص یدر هردو سپهر عموم

( استفاده شده 1010) 3سلطنا یاس مردساالریر از مقیغمت یکو سنجش آن به عنوان  یمردساالر

، یالبلرنر، و هایدیدگاهه بر کیو با ت یمردساالر یو تجرب ینظر یاست. سلطانا براساس مبان

رده ک یاس مردساالریمق یه برای، اقدام به ساخت شاخص و گویو هورن ب یلکچل، اویلت، میم

 است.

 - ی( واستگ2ستم،  -نترل ک( 1: 4شاخص 8از  یر مردساالریسنجش متغ یسلطنا برا

اس یساخت مق یبرا یتیجنس یبرتر - یستی( تفاوت ز4طرد،  -ض ی( تبع3، کشیبهره

 یکه که هریگو 29ل از کرت متشیکاس لیاس در فرم مقین مقیرده است. اکاستفاده  یمردساالر

 اسیرونباخ مقک یب آلفایراند است. ض)مدرج( مشخص شده یائدرجه 5 یهانهیها با گزاز گویه

ه یدر تست اول 82/0 اس است.یمطلوب مق ییاین پایه مبک 

                                                           
1. Multiple Regression 
2. Path Analysis 
3. Sultana Scale of Patriarchy 
4. Index 
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 1یت نسبیمحروم -2

سرباز » یکالسکارانش در اثر کن بار توسط ساموئل استوفر و همینخست یت نسبیمفهوم محروم

؛ 1970، گر، 1969س، یویگر )دیارائه شد و سپس توسط محققان د 1949در سال « ییایکامر

استوفر  یت نسبی(. مفهوم محروم403: 1988و ماس،  کیرابوسیش شد )تی( پاال1976 یرازبک

به  تریمشخصل ک(، ش1961« )یو ساختار اجتماع یه اجتماعینظر»توسط رابرت مرتن در اثر 

ا ت خود بیسه موقعیافت. افراد در مقایمرجع بسط  هایگروهه رفتار یخود گرفت و به نظر

 یمرفه( تصور و تلق)، خود را محروم یانسان هایدستهو  هاگروهر یگر در ساید یت افرادیموقع

نوان ا گروه به عیدام دسته که کنیا مرفه( بسته به این تصور )محروم ی. دامنه و اندازه اکنندمی

(. در سنجش 145: 1968چل، ین مکر خواهد بود )دانیار متغیسه انتخاب شده باشد، بسیمقا یمبنا

س یه در فرم مقایگو 3ل از کاس محقق ساخته متشیزنان از مق یت نسبیزان احساس محرومیم

(، 1969س )یوی(، د1998و ماس ) کیرابوسیت یت نسبیمحروم هایشاخصبر  یرت و مبتنیکل

برابر  یاس در تست مقدماتیمق ییای( استفاده شده است. پا1997س )ی( و ر1976) یرازبک
 /  0  اس است.یمطلوب مق ییاید پایه موکاست  81

 :3و از زندگی زناشویی 2بیگانگی از خود -3

( و ی)شناخت یوند ذهنیو عدم پ 5یی، جدا4احساس انفصال یه از آن به عنوان نوعک یگانگیب

 7معلول یریو متغ 6یاجتماع یتیبه عنوان واقع برندمیان فرد و جامعه نام ی( مینشک) ینیع

ر ن منظیاست. از ا یم بر نظام اجتماعکحا یو اقتصاد ی، فرهنگیاجتماع یمحصول ساختارها

 یروهایر نفوذ نیرون و زیه از بک آیدمیبه شمار  9یو نه خود انتخاب 8یلیتحم یامر یگانگیب

، 1988چل ی، م1932س ک، مار1983، اسرول 1959من ی)س گرددمیل یبر افراد تحم یاجتماع

از خود با استعانت از  یگانگیو ...( جهت سنجش احساس ب 1972، مزاروس 1960پست، یل

                                                           
1. Relative Deprivation 
2. Self - Alienation 
3. Alienation From Marriage Life 
4. Detachment 
5. Separation 
6. Social Fact 
7. Dependent Variable 
8. Imposed 
9. Self - Chosen 
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در فرم  یاسیش فروم به ساخت مقین، جانسون و اریوئر، نتلر، دیس، فکستون، فلینک هاینظریه

ه برابر یاس در آزمون اولیمق ییایب پاید. ضریه اقدام گردیگو 8ل از کرت متشیکاس لیمق
 /  0  ییزنان از مناسبات زناشو یگانگیزان احساس بیمحاسبه شده است. در سنجش م 83

مرتن،  ت،یاسم یمانند واالس، دورت نظرانیصاحب هایدیدگاهه بر کیز با تین یو روابط اجتماع

ل کشترت میکاس لیمحقق ساخته در فرم مق یاسیاز مق کیلنسیروزنبرگ، اسرول، شوارتز و وا

 ییایب پایه با ضریگو 9از  /  0  استفاده شده است: 78

 

 

 توصیفی پژوهش هاییافته

درصد در  4/10ب یتحت مطالعه به ترت متأهلان، از زنان یپاسخگو یع سنیـ با توجه به توز 1

 2درصد در گروه سنی متوسط قرار دارند. 6/45سنی پایین و  درصد در گروه 44گروه سنی باال، 

درصد  1/3درصد بیسواد،  1ق به ترتیب ین تحقیدر ا یان مورد بررسیتحصیالت پاسخگو –

 5/12فوق لیسانس،  6/8درصد راهنمایی،  6درصد متوسطه،  4/4درصد ابتدایی،  9/3دکتری، 

صد نیز دیپلم دارند. میانه تحصیالت در 6/33درصد لیسانس است.  8/25درصد فوق دیپلم و 

 درصد زنان تحصیالت فوق دیپلم به پایین دارند. 50است بدین معنا که  6جامعه تحت مطالعه 

درصد  60درصد فعال و  40 اقتصادیاز پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق از لحاظ  – 3

آنان برحسب نوع شغل نشان ع یان، توزیپاسخگو یشغل یهایژگیت به ویـ با عنا 4غیر فعالند.

درصد در مشاغل  5/0تربیتی،  –فرهنگی  –درصد در مشاغل آموزشی  8/7 ه حدودکدهد یم

درصد در مشاغل  5/11ای سطوح باال، درصد در مشاغل تخصصی و حرفه 2/4اداری سطوح باال، 

ماتی درصد در مشاغل خد 8/7درصد در مشاغل اداری سطوح پایین،  2/4اداری سطوح متوسط، 

 – 5اند.درصد نیز کارگر ساده و غیر فنی 8/0درصد نیز مغازه دار و کاسب و  9/2شاغل هستند، 

درصد محصل و  2/5درصد خانه دار،  8/51 اندفعالاز پاسخگویانی که از حیث اقتصادی غیر 

درصد از پاسخگویان بدون درآمدند و مابقی  3/1 – 6درصد نیز بازنشسته هستند. 4/3دانشجو و 

تا  5/1درصد  6/15میلیون تومان،  5/2تا  2درصد  8/13هزار تومان،  500درصد  3/2به ترتیب 

میلیون تومان و  5/2درصد  6/21میلیون تومان،  1هزار تا  500درصد  8/18میلیون تومان،  2

درصد از پاسخگویان تحت  2/55 – 7میلیون تومان درآمد دارند. 5/1تا  1درصد  6/26بیشتر و 

درصد بعد خانوار باال  7/4درصد بعد خانوار متوسط و  1/40دارای بعد خانوار کم،  مطالعه
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درصد  2/23فرزند،  1تا  2 متأهلدرصد از زنان  2/55با توجه به تعداد فرزندان  – 8هستند.

درصد  94ـ  9فرزند و بیشتر دارند. 5درصد نیز  4/3فرزند و  3تا  4درصد  2/18بدون فرزند، 

درصد  87ـ بالغ بر  10درصد نیز روستایی هستند. 6دارند. در مقابل  یاء شهران منشیپاسخگو

درصد کرد و  8/1درصد ترک،  4/3درصد لر،  3/6فارس،  یاز پاسخگویان به لحاظ منشاء قوم

ن، اطالعات مأخوذ از کت مسکیث مالیاز ح - 11ها تعلق دارند.تیر قومیز به سایدرصد ن 6/1

ن کدرصد فاقد مس 5/25بوده،  ین شخصکدرصد دارای مس 9/72ه کدهد یان نشان میپاسخگو

و مانند آن  یواگذار شده سازمان یهاانکز از آنان در میدرصد ن 6/1هستند. حدود  یشخص

درصد( طول دوره ازدواجشان پایین، زیر  7/55نیمی از پاسخگویان ) تقریباًـ  12نند.کیم یزندگ

درصد  8/7. در مقابل اندکردهسال است که ازدواج  10تا  5درصد نیز بین  5/36 وسال است  5

زان مردساالری در جامعه تحت یـ سنجش م 13اند.سال است که ازدواج کرده 10نیز بیش از 

درصد مردساالری پایین  1/20درصد مردساالری متوسط، در  9/54ه در کدهد ینشان م مطالعه

زان احساس فرودستی زنان پاسخگو متوسط یـ م 14ری باال است. درصد نیز مردساال 25و در 

ن ییدرصد پا 32زان متوسط و در ین میدرصد ا 6/58ه از نظر ک ین است، به طورییرو به پا

ر یـ متغ 15اند.نموده یابیزان فرودستی خود را باال ارزیان میدرصد از پاسخگو 4/9است. 

 و یان انتظارات ارزشیاز وجود اختالف م نشگرانکه ناظر بر برداشت ک یت نسبیمحروم

ج حاصله یشان است در جامعة تحت مطالعه مورد سنجش قرار گرفت، نتایارزش یهاییتوانا

 5/56ه ک یزان در نزد زنان تحت مطالعه متوسط رو به پایین است. به طورین میه اکنشان داد 

ز پایین یدرصد ن 24وسط و خود را مت یت نسبیزان احساس محرومیدرصد زنان تحت مطالعه م

باال است. در جامعه تحت  یت نسبیزان احساس محرومیدرصد آنان نیز م 5/19اند، در ردهکر کذ

ل اند. در مقابردهک یابیدرصد از زنان احساس بیگانگی از خود را متوسط ارز 2/43مطالعه بالغ بر 

ـ با توجه به میزان  21.انددانستهدرصد این احساس را باال  7/24درصد این میزان را پایین و  32

درصد آنان  8/51دهد که در احساس بیگانگی زنان از زندگی زناشویی، نتایج تحقیق نشان می

درصد آن را پایین و  3/31میزان احساس بیگانگی از زندگی زناشویی متوسط است. در مقابل 

 .انددادهدرصد آن را باال نشان  9/16

 

 آزمون فرضیات تحقیق:



 1395 بهار و تابستان، 1 شماره 7دوره ، ایران اجتماعیمسائل  بررسی 88 

 

ان مردساالری در خانواده و احساس محرومیت نسبی یه اول که ناظر بر رابطة مستقیم میفرض - 1

ن ییجهت تع د شد. سپسیق آزمون اسپیرمن، پیرسون و تای کندال تائیزنان است از طر

ون یل رگرسیل( از تحاحساس محرومیت نسبیر وابسته )یرمستقل )سلطه مردانه( بر متغیرمتغیتاث

رد کتوان استنتاج ی( مR2= 33/0آمده ) دست بهن ییب تعیضرگردید که با توجه به استفاده 

 .ندکیم نیی( را تباحساس محرومیت نسبیر تابع )یرات متغییدرصد از تغ 33ر سلطه مردانه یمتغ

 
 در باب رابطه بین سلطه مردانه و احساس محرومیت نسبی زنان (Rho)رمن یاسپ یل همبستگیج تحلی: نتا2جدول شماره 

 یسطح معنادار (P) تعداد (N) رمنیاسپ یب همبستگیضر ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ

 00/0 384 45/0 مرد ساالری احساس محرومیت نسبی

 

 محرومیت نسبی زنان ندال در باب رابطه بین سلطه مردانه و احساسکیتا یل همبستگیج تحلی: نتا3جدول شماره 

 یسطح معنادار (P) تعداد (N) تای کندال یب همبستگیضر ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ

 00/0 384 41/0 مرد ساالری احساس محرومیت نسبی

 
 پیرسون در باب رابطه بین سلطه مردانه و احساس محرومیت نسبی زنان یل همبستگیج تحلی: نتا4جدول شماره 

 یسطح معنادار (P) تعداد (N) پیرسون یب همبستگیضر مستقلر یمتغ ر وابستهیمتغ

 00/0 384 57/0 مرد ساالری احساس محرومیت نسبی

 

 : تحلیل واریانس متغیر مستقل سلطه مردانه بر متغیر وابسته احساس محرومیت نسبی زنان5جدول شماره 

 سطح معناداری F مجذوراتمیانگین  df مجموع مجذورات منابع تغییرات متغیر وارد شده به معادله

 00/0 151/191 199/693 1 199/693 رگرسیون 

   626/3 382 301/1385 باقیمانده سلطه مردانه

    383 500/2078 کل 

 

 ون متغیرهای سلطه مردانه و احساس محرومیت نسبی زنانیل رگرسی: تحل6جدول شماره 

 ار برآوردیمع یخطا T 2R یسطح معنادار نسبت T بتا B متغیر وارد شده به معادله

Constant 25/2  91/4 00/0 33/0 45/0 

 005/0  00/0 82/13 57/0 07/0 سلطه مردانه

 
 

 

ان مردساالری در خانواده و میزان بیگانگی زنان از یه ناظر بر رابطة مستقیم مکه دوم یفرض – 2

 نییجهت تع د شد. سپسیق آزمون اسپیرمن، پیرسون و تای کندال تائیخود است از طر

ون یل رگرسیل( از تحاحساس بیگانگی از خودر وابسته )یرمستقل )سلطه مردانه( بر متغیرمتغیتاث
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رد کتوان استنتاج ی( مR2= 57/0آمده ) دست بهن ییب تعیضرگردید که با توجه به استفاده 

 .ندکیم نیی( را تباحساس بیگانگی از خودر تابع )یرات متغییدرصد از تغ 57ر سلطه مردانه یمتغ

 
 در باب رابطه بین سلطه مردانه و احساس بیگانگی زنان از خود (Rho)رمن یاسپ یل همبستگیج تحلی: نتا7جدول شماره 

 یسطح معنادار (P) تعداد (N) رمنیاسپ یب همبستگیضر ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ

 00/0 384 62/0 سلطه مردانه احساس بیگانگی زنان از خود

 
 ندال در باب رابطه بین سلطه مردانه و احساس بیگانگی زنان از خودکیتا یل همبستگیج تحلی: نتا8 جدول شماره

 یسطح معنادار (P) تعداد (N) تای کندال یب همبستگیضر ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ

 00/0 384 58/0 سلطه مردانه احساس بیگانگی زنان از خود

 
 پیرسون در باب رابطه بین سلطه مردانه و احساس بیگانگی زنان از خود یل همبستگیج تحلی: نتا9جدول شماره 

 یسطح معنادار (P) تعداد (N) پیرسون یب همبستگیضر ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ

 00/0 384 66/0 سلطه مردانه احساس بیگانگی زنان از خود

 
 وابسته احساس بیگانگی زنان از خود: تحلیل واریانس متغیر مستقل سلطه مردانه بر متغیر 10جدول شماره 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منابع تغییرات متغیر وارد شده به معادله

 00/0 823/521 497/12946 1 497/12946 رگرسیون 

   810/24 382 462/9477 باقیمانده سلطه مردانه

    383 958/22423 کل 

 
 ون متغیرهای سلطه مردانه و احساس بیگانگی زنان از خودیرگرسل ی: تحل11جدول شماره 

 ار برآوردیمع یخطا T 2R یسطح معنادار نسبت T بتا B متغیر وارد شده به معادله

Constant 80/2-  34/2- 02/0 57/0 19/1 

 01/0  00/0 84/22 76/0 32/0 سلطه مردانه

 

 

 مردساالری در خانواده و میزان بیگانگی از زندگیان یه ناظر بر رابطة مستقیم مکه سوم یفرض - 3

ن ییعجهت ت د شد. سپسیق آزمون اسپیرمن، پیرسون و تای کندال تائیزناشویی است از طر

ل یاز تحل (احساس بیگانگی از زندگی زناشوییر وابسته )یرمستقل )سلطه مردانه( بر متغیرمتغیتاث

توان استنتاج ی( مR2= 61/0آمده ) دست بهن ییب تعیضرگردید که با توجه به ون استفاده یرگرس
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 (احساس بیگانگی از زندگی زناشوییر تابع )یرات متغییدرصد از تغ 61ر سلطه مردانه یرد متغک

 .ندکین مییرا تب

 
 زناشوییندال در باب رابطه بین سلطه مردانه و احساس بیگانگی زنان از زندگی کیتا یل همبستگیج تحلی: نتا12جدول شماره 

 یسطح معنادار (P) تعداد (N) تای کندال یب همبستگیضر لر مستقیمتغ ر وابستهیمتغ

 00/0 384 54/0 سلطه مردانه از زندگی زناشویی احساس بیگانگی زنان

 
 

 در باب رابطه بین سلطه مردانه و احساس بیگانگی زنان از زندگی زناشویی (Rho)رمن یاسپ یل همبستگیج تحلی: نتا13جدول شماره 

 یسطح معنادار (P) تعداد (N) رمنیاسپ یب همبستگیضر لر مستقیمتغ ر وابستهیمتغ

 00/0 384 58/0 سلطه مردانه احساس بیگانگی زنان از زندگی زناشویی

 

 
 پیرسون در باب رابطه بین سلطه مردانه و احساس بیگانگی زنان از زندگی زناشویی یل همبستگیج تحلی: نتا14جدول شماره 

 یسطح معنادار (P) تعداد (N) ونپیرس یب همبستگیضر ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ

 00/0 384 64/0 سلطه مردانه احساس بیگانگی زنان از زندگی زناشویی

 
 

 سلطه مردانه بر متغیر وابسته احساس بیگانگی زنان از زندگی زناشویی: تحلیل واریانس متغیر مستقل 15جدول شماره 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منابع تغییرات متغیر وارد شده به معادله

 00/0 588/615 262/12581 1 262/12581 رگرسیون 

   438/20 382 238/7807 باقیمانده سلطه مردانه

    383 500/20388 کل 

 
 

 ون متغیرهای سلطه مردانه و بیگانگی زنان از زندگی زناشویییل رگرسی: تحل16جدول شماره 

 ار برآوردیمع یخطا T 2R یسطح معنادار نسبت T بتا B متغیر وارد شده به معادله

Constant 79/0-  73/0- 46/0 61/0 08/1 

 01/0  00/0 81/24 78/0 32/0 سلطه مردانه

 

 

فرضیه چهارم که ناظر بر رابطه مستقیم میان متغیر احساس محرومیت نسبی و احساس  – 4

ب با گردید. بدین ترتی تأییدبیگانگی زنان از خود است از طریق آزمون پیرسون و تای کندال 

افزایش میزان احساس محرومیت نسبی در زنان میزان احساس بیگانگی آنان از خود نیز افزایش 

 یابد.می



 91                             …مردساالری بر احساس تبیین جامعه شناختی تاثیراتخزان و وثوقی/ 

 

 
 پیرسون در باب رابطه میان احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی زنان از خود یل همبستگیج تحلی: نتا17شماره  جدول

 یسطح معنادار (P) تعداد (N) نپیرسو یب همبستگیضر ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ

 00/0 384 48/0 احساس بیگانگی زنان از خود احساس محرومیت نسبی

 
 ندال در باب رابطه بین احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی زنان از خودکیتا یل همبستگیج تحلی: نتا18جدول شماره 

 یسطح معنادار (P) تعداد (N) تای کندال یب همبستگیضر ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ

 00/0 384 41/0 احساس بیگانگی زنان از خود احساس محرومیت نسبی

 

فرضیه پنجم که ناظر بر رابطه مستقیم احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی زنان از  – 5

دین شد. ب تأییدروابط و زندگی زناشویی است از طریق آزمون همبستگی پیرسون و کندال 

توان استنتاج کرد که رابطه میان دو متغیر ناشی از تصادف و اتفاق نیست و رابطه ترتیب می

 ری از نظر آماری میان آنها وجود دارد.واقعی و معنی دا
 آزمون پیرسون در باب رابطه بین احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی زنان از زندگی زناشویی یل همبستگیج تحلی: نتا19جدول شماره 

 ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ
 یب همبستگیضر

 پیرسون
(N) 

 تعداد
(P)  سطح

 یمعنادار

احساس محرومیت 

 نسبی
 00/0 384 55/0 بیگانگی زنان از زندگی زناشویی احساس

 
 کندال درباب رابطه بین احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی زنان از زندگی زناشوییآزمون تای یل همبستگیج تحلی: نتا20جدول شماره 

 ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ
تای  یب همبستگیضر

 کندال
(N) 

 تعداد
(P)  سطح

 یمعنادار

محرومیت احساس 

 نسبی
 00/0 384 40/0 احساس بیگانگی زنان از زندگی زناشویی

 

 بررسی عوامل تاثیرگذار بر احساس بیگانگی از خود و از زندگی زناشویی

 

جهت تعیین میزان تاثیرات جمعی و هم زمان متغیرهای مردساالری و احساس محرومیت نسبی 

احساس بیگانگی از زندگی زناشویی در جامعه بر متغیرهای وابسته احساس بیگانگی از خود و 

 تحت مطالعه از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

(، با در نظر گرفتن سطوح معنی داری 22و  21با عنایت به نتایج حاصله )جداول شماره 

گی میزان احساس بیگان هایکنندهمتغیرهای مردساالری و احساس محرومیت نسبی پیش بینی 
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آیند و هر دو متغیر مستقل در مدل از قدرت پیش زنان از خود و از زندگی زناشویی به شمار می

بینی کننده کافی برخوردار بوده به طوری که متغیرهای مردساالری و احساس محرومیت نسبی 

با ضریب  درصد و متغیرهای مردساالری و احساس محرومیت نسبی 58( R2با ضریب تعیین )

درصد تغییرات متغیرهای احساس بیگانگی از خود و بیگانگی از زندگی و  63( R2تعیین )

 کنند.روابط زناشویی در زنان را تبیین می

 
 ون چندگانه متغیرهای مردساالری و احساس محرومیت نسبی بر احساس بیگانگی از خودیل رگرسی: تحل21جدول شماره 

 ار برآوردیمع یخطا T 2R یسطح معنادار نسبت T بتا B متغیر وارد شده به معادله

Constant 92/7  4/3 00/0 58/0 97/2 

 02/0  00/0 36/9 49/0 21/0 سلطه مردانه

 06/0  00/0 51/7 37/0 16/0 احساس محرومیت نسبی

 

 
 بیگانگی از زندگی زناشوییون چندگانه متغیرهای مردساالری و احساس محرومیت نسبی بر احساس یل رگرسی: تحل22جدول شماره 

 ار برآوردیمع یخطا T 2R یسطح معنادار نسبت T بتا B متغیر وارد شده به معادله

Constant 92/7  40/3 00/0 63/0 32/2 

 01/0  00/0 35/8 37/0 25/0 سلطه مردانه

 03/0  00/0 7/5 29/0 18/0 احساس محرومیت نسبی

 

 نتیجه گیری

حقیق که تبیینی و با استناد به اهداف ت هاییافتهتحقیق، خصوصاً در بخش  هاییافتهبا عنایت به 

شناختی تجربه زیسته زنان از سلطه مردانه و آثار و نتایج آن در ناظر بر تحلیل و تبیین جامعه

شکل احساس فرودستی، احساس محرومیت نسبی، احساس بیگانگی از خود و از زندگی 

تاج کلی تحقیق نیز بر اساس مبانی نظری و مبتنی بر مدل و زناشویی و مانند آن بود، استن

 چارچوب نظری و نتایج حاصل از آزمون فرضیات و تحلیل رگرسیون چندگانه است.

تحقیق نیز که ناظر بر رابطه سلطه مردانه در خانواده و احساس محرومیت اول در فرضیه 

 نظر آماری معنی دار است. تحقیق نشان داده این رابطه از هاییافتهنسبی زنان است، 

ضرائب همبستگی پیرسون، تای کندال و پیرسون در تست تجربی رابطه میان دو متغیر مردساالری 

 در خانواده و احساس محرومیت نسبی زنان، این فرضیه را تائید کردند.
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(، هولندر و میچل 1992یافته فوق با نتایج مطالعات پیشین همخوانی دارد. جانسون )

( با تاکید 1997( و ریس )1998(، تیرابوسکی و ماس )1976(، کرازبی )1969دیویس ) (،1968)

بر این نکته که افراد از طریق مقایسه اجتماعی خود با دیگران به احساس محرومیت نسبی 

 تأثر از روابطممحروم  هایگروهاقلیت و  هایگروهفرودست،  هایگروهرسند متذکر شدند که می

( در 1992میزان احساس محرومیت نسبی را دارا هستند. جانسون ) ترینشبیقدرت نابرابر 

در یک رابطه قدرت نابرابر درجه باالیی  1تحقیق خود نشان داد که زنان به عنوان گروه فرودست

 کند.از احساس محرومیت نسبی را تجربه می

قیق تح دومضیه رابطه میان سلطه مردانه در خانواده و احساس بیگانگی زنان از خود در فر

ه معنی آمده مؤید رابط دست بهسنجیده شد. ضرائب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و تای کندال 

دار و مستقیم میان دو متغیر مستقل و وابسته است. به طوری که با افزایش میزان سلطه مردانه در 

 د.یابافزایش می (Self-Alienation)خانواده، میزان احساس بیگانگی زنان از خود 

بیگانگی است مبین انفصال و  (Types) هاینسخبیگانگی از خود که یکی از صور و 

جدایی انسان از من حقیقی خود زیر نفوذ ساختارها، و نیروهای اجتماعی حاکم است. فروم، 

سلطانا و وایلنسکی معتقدند که بیگانگی از خود حالتی از هستی است که در آن  ابداًفردینبرگ، 

ردد و زیر گو مقهور نظام اجتماعی و اقتصادی که عینیت و شیئیت یافته است میانسان مغلوب 

نفوذ ساختارهای حاکم هرگونه اختیار، اراده و کنترل از او سلب و فرصت خودشناسی از او 

گردد و همانطوری که اریش فروم مدعی است فرد بیگانه از خود با انفصال شناختی از ساقط می

 میر حقیقی روبروست.مفهوم من واقعی یا ض

(، هورن 1977(، میلت )1973(، اوکلی )1961(، هارولد وایلنسکی )1956بل و فورس )

( بیگانگی زنان از خود را امری ساختاری 2010( و آبدا سلطانا )2010(، کوبیلد )2003بی )

(، 1956دانند که زیر نفوذ نظام مردساالر بر زنان تحمیل گردیده است. تحقیقات بل و فورس )می

( ضمن 2010( و سلطانا )2003(، هورن بی )2010(، کوبیلد )1999(، والبی )1961وایلنسکی )

سنجش رابطه میان سلطه مردانه در خانواده و احساس بیگانگی زنان از خود مؤید فرضیه ششم 

آمده در تحلیل رگرسیون متغیرهای سلطه مردانه و  دست بهتحقیق حاضر است. ضریب تعیین 

                                                           
1. Subordinate 
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Rرابر احساس بیگانگی زنان از خود ب /
2 0 دهد متغیر مستقل مردساالری است که نشان می 57

 کند.درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته )بیگانگی زنان از خود( را تبیین می 57در خانواده 

تحقیق نیز که ناظر بود بر رابطه معنی دار میان سلطه مردانه در خانواده و بیگانگی  سومدر فرضیه 

همبستگی تای کندال، اسپیرمن و پیرسون نشان داد که  هایآزموننان از زندگی زناشویی نتایج ز

با افزایش میزان سلطه مردانه در خانواده، میزان احساس بیگانگی زنان از روابط زناشویی افزایش 

 یابد.می

رابی م شپژوهشی هشا هاییافتهگردد. یافته فوق توسط نتایج مطالعات پیشین تائید می

( نیز 1977(، میلت )1999(، والبی )2003(، هورن بی )2010(، کوبیلد )2010(، سلطانا )2010)

از این فرضیه که ساختار مردساالرانه عامل و علت اصلی بیگانگی زنان از روابط زناشویی در 

 کند.خانواده است حمایت می

نان تحت مطالعه از رابطه میان احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی از خود در ز

همبستگی پیرسون و تای کندال سنجیده شد. نتایج حاصله موید رابطه مستقیم  هایآزمونطریق 

و معنی دار میان دو متغیر بود، به طوری که با افزایش میزان احساس محرومیت نسبی در زنان، 

یشین ایج مطالعات پها با نتیافت. این یافتهمیزان احساس بیگانگی آنان از خود نیز افزایش می

(، هورن 2010(، سلطانا )2010(، کوبیلد )1973(، میلت )1968همخوانی دارد. هولندر و میچل )

( بین احساس محرومیت نسبی و بیگانگی 1998(، تیرابوسکی و ماس )1999(، والبی )2003بی )

 .اندکردهاز خود رابطه معنی داری را گزارش 

احساس بیگانگی از زندگی زناشویی نیز که در  رابطه میان احساس محرومیت نسبی و

 هایتهیافپیرسون و تای کندال به اثبات رسیده بود در  هایآزمونجامعه مورد مطالعه که از طریق 

، 1977، میلت 2010، هشام شرابی 1997، ریس 1992پژوهشی محققین پیشین نیز )جانسون 

 گردیده است. تأییدو...(  1999، والبی 2010سلطانا 

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز که مبین روابط منفرد، جمعی و هم زمان متغیرهای 

مستقل مردساالری و احساس محرومیت نسبی و متغیرهای وابسته احساس بیگانگی از خود و 

بیگانگی از روابط زناشویی در جامعه تحت مطالعه بود نشان داد که دو متغیر مردساالری و 

درصد نیز  63درصد از تغییرات متغیر احساس بیگانگی از خود و  58احساس محرومیت نسبی 

 کنند.از تغییرات متغیر احساس بیگانگی از زندگی زناشویی را در جامعه تحت مطالعه تبیین می
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 پیشنهادات

اهمیت توجه به وضعیت زنان در اکثر جوامع تحت قیمومیت و سیطره مردان و توانمندسازی 

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و خروج از وضعیت و موقعیت  فراشدآنان جهت مشارکت در 

از آن جهت است که زنان اوالً نیمی  1ای با ساختارهای مردساالرز در جامعهینابرابر و تبعیض آم

 ها و شرائیطدهند و ثانیاً حرکت تکاملی اجتماعات زمینهای را تشکیل میاز جمعیت هر جامعه

در وضعیت طبقات فرودست جامعه و خارج کردن آنان را از رکود و عینی تحول و تغییر را 

 بهبه طور جبری  Act)-(N2جمود و تقویت انگیزش در آنان جهت پیشرفت و نیاز به موفقیت 

 .(Monfred,1993:32)آورده است  وجود

های  فراشدزنان خصوصاً موضوع مشارکت زنان در  مسائلاخیر توجه به  هایدههدر 

یاسی و تأکید بر نقش آنان به عنوان یکی از مهمترین عاملین توسعه تا حد بسیار اجتماعی و س

میالدی است. در بررسی  60و  50 هایدههتوسعه در  هایبرنامهزیادی ناشی از تجربه شکست 

ها عواملی نظیر وجود و حاکمیت ساختارهای مردساالرانه در جوامع خصوصاً جوامع این برنامه

ای زنان و وجود قوانین حقوقی و مدنی اقتصادی، آموزشی و حرفه یبنیهر در حال توسعه، فق

بر سر راه شرکت زنان در سپهر عمومی از عوامل دخیل در عدم بهره گیری از مشارکت زنان و 

 انددهشتوسعه ارزیابی  هایبرنامهاجتماعی و به عنوان عوامل اصلی شکست  هایگروهبسیاری از 

 (.1373؛ عظیمی، 1380علوی تبار،  ؛1988)هال و میدگلی، 

وین ن هایدیدگاهمردساالرانه و پاتریارکال،  هایارزشسنتی مبتنی بر  هایدیدگاهعلیرغم 

اجتماعی در فرایند توسعه و رویکرد توسعه  هایگروهتوسعه با تأکید بر نقش و شرکت همه 

د توسعه اجتماعی، اقتصادی درون زا و پایدار، به زنان به عنوان عناصری فعال و خالق در رون

 نگرد.و سیاسی می

تضعیف ساختار خانواده مردساالر زمینه را جهت توانمند شدن زنان از طریق توسعه 

ای از یک سو و افزایش استقالل مالی و حرفه هایمهارتعلمی و  هایقابلیتآموزش و ارتقاء 

کنترل بر منابع مالی و اقتصادی، بهره مندی از فرصا های برابر و کاهش میزان احساس فرودستی، 

احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی از خود و از زندگی زناشویی فراهم سازد. الزم به 

                                                           
1. Patriarcal 
2. Need To Achievement 
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تحقیق و در  ایهیافتهاد شده اساساٌ مبتنی بر ها و راهبردهای پیشنهتذکر است که تدابیر، سیاست

 شود:گردند. در ذیل به اهم آنها اشاره میمی ارائهپرتو نتایج حاصل از آن 

 بر آنها رمؤثتاکید بر لزوم پیوستگی مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی زنان و عوامل  – 1

ع اقتصادی کنترل زنان بر منابتأکید بر لزوم فقرزدایی، کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش  -– 2

 و استقالل مالی

فعال  (NGO)غیر دولتی  هایسازمانپیوستگی میان نهادهای رسمی مرتبط با امور زنان و  -3

 زنان

 اهتمام به تحقیق و مطالعات علمی - 4

زندگی برای زنان فرودست و آسیب  هایمهارتتوانمندسازی و آموزش  هایبرنامهطراحی  – 5

 معهپذیر در جا

 سیاسی زنان هایشاخصطراحی و اجرای طرح ملی ارتقاء  – 6

 
 
 
 
 

 منابع

 .5(، نگاهی به مفهوم از خودبیگانگی، رشد علوم اجتماعی، شماره 1368ابراهیمی، پریچهر )

 .5(، نگاهی به مفهوم از خودبیگانگی، رشد علوم اجتماعی، شماره 1368ابراهیمی، پریچهر )

فمنیستی، ترجمه مریم خراسانی و حمید  هاینگرش(، درآمدی بر جامعه شناسی 1376ابوت، پامال و واالس )

 احمدی، تهران: انتشارات صنوبر.

 جامعه شناسی، تهران: انتشارات جامعه. هاینظریه(، 1358ادیبی، حسین، انصاری، عبدالمعبود )

 دار، تهران: انتشارات علم. (، زنان شاغل، مردان خانه1391اسمیت، جرمی آدام )

 ( زنان شاغل، مردان خانه دار، ترجمه محمد مهدی لبیبی، تهران: نشر علم2009اسمیت، جرمی آدام )

 زنان در تهران: نقش جامعه پذیری خشونت علیه"(، 1385) اعظمآزاده منصوره، اعظم و دهقان فرد، 

 .1-2، شماره 4ه زن در توسعه، دوره ، نشری" خانوادگیجنسیتی، منابع در دسترس زنان و روابط 

(، مقایسه فرهنگ مردساالری و طرح واره های ناسازگار بین زنان عادی و اقدام کننده به 1391جلیل، سمیه )

خودسوزی در استان کهکیلویه و بویراحمد، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر سوسن سهامی، 

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
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(، رویکرد روان شناختی اجتماعی به محرومیت نسبی: مطالعه موردی جوانان 1386، محمد حسین )مألیش درو

شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی به راهنمایی دکتر محسنی تبریزی، دانشکده علوم 

 اجتماعی دانشگاه تهران.

 احمد آرام، تهران: انتشارات اقبال. (، تاریخ تمدن، بخش اول، ترجمه1337دورانت، ویل )

 جامعه شناسی، ترجمه احمدرضا غروی زاد، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. هاینظریه(، 1374ریتزر، جرج )

 ( پدرساالری جدید، ترجمه سید احمد موثقی، تران: انتشارات کویر1987شرابی، هشام )

برای افزایش مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی، مرکز  هاییمکانیسم(، یافتن 1382صمدی راد، انور )

 مشارکت زنان، تهران.

(، نگاهی دیگر به نقش و اهمیت مشارکت و شورا در بهبود مدیریت آموزشی، 1373عظیمی رمضانی، علی اکبر )

 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، تهران.

ارکت شهروندان در اداره امور شهرها، جلد دوم، تهران: انتشارات سازمان (، الگوی مش1380علوی تبار، علیرضا )

 کشور. هایشهرداری

؟ ترجمه علی مرشدی زاد، تهران: مرکز مطالعات استراتژیک کنندمیشورش  هاانسان(، چرا 1377گر، رابرت )

 )راهبردی(.

ب جامعه شناسی و روان شناسی، نامه علوم در مکات هاتئوری(، بیگانگی: طبقه بندی 1370محسنی تبریزی، علیرضا )

 ، انتشارات دانشگاه تهران.2، شماره 2اجتماعی، جلد 

آموزشی کشور: بررسی انزوای ارزشی و مشارکت  هایمحیط(، آسیب شناسی 1380محسنی تبریزی، علیرضا )

 اجتماعی موسسه پژوهش و آموزش عالی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

 (، وندالیسم، تهران: انتشارات آن.1383ی، علیرضا )محسنی تبریز

 اجتماعی زنان، ترجمه هما زنجانی زاده، نشر روشنگران. هایجنبش(، 1378میشل، آندره )

 (، میشل فوکو، ترجمه داریوش نوری، نشر مرکز.1389میلز، سارا )

. نشریه رفاه "تهرانی هایخانوادهبر خشونت مردان علیه زنان: مطالعه موردی  مؤثرعوامل "(، 1383همتی، رضا )

 .12، شماره 3اجتماعی، دوره 

(، روان شناسی اجتماعی: رهبری و قدرت تاثیرات ارتباط جمعی، افکار عمومی 1978هولندر، ادوین پی و همکاران )

 و فعالیت سیاسی، ترجمه احمد رضوانی، تهران: آستان قدس رضوی.
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