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  فرهنگي زنان و ساختار توزيع قدرت در خانواده ةسرماي
  )زشهر شيرا :ة مورديمطالع(

ليال بهمني 1   3دالور ، مريم سادات2مجيد كافي ،

  چكيده
توانـد   چه بيشتر زنان از سرماية فرهنگي مي پژوهش حاضر براساس اين فرض انجام گرفته است كه برخورداري هر

هـاي مـورد    جهت بررسي فرض مذكور، داده. را باال ببردها  آن مطالباتو  بخشدهبود خانواده برا در ها  آن موقعيت
نفري از زنـان متأهـل سـاكن شـيراز      385اي  و با انتخاب نمونهنامه  پرسشروش پيمايش و ابزار  نياز با استفاده از

ها  ها و آزمون فرضيه تحليل داده براياي و تصادفي ساده بود و  مرحله گيري، تصادفي چند روش نمونه. دست آمد هب
وجـود   دهندة نشان ها هيافت. شداستفاده و تحليل مسير متغيره  چندرگرسيون  ضريب همبستگي، اريهاي آم روش

با قدرت زنان در خانواده است؛ بدين ) يافته عينيتو  يافته تجسمنهادينه، (دار بين انواع سرماية فرهنگي  ارابطة معن
همچنـين از بـين متغيرهـاي    . يابـد  نيز افزايش مـي ها  آن كه با افزايش انواع سرماية فرهنگي در زنان، قدرت امعن

نتايج ضـريب  . ي را نشان داده استمعنادارتحصيالت مرد، اشتغال زن و بعد خانواده با قدرت زنان ارتباط اي  زمينه
ميزان اهميتي كه  متغير اشتغال، تعداد اعضاي خانواده و سرماية فرهنگي به ترتيبِ 3دهد كه  رگرسيوني نشان مي

اند  درصد از واريانس متغير وابسته را توضيح داده 40مجموع  اند وارد معادله شده و در در تبيين متغير وابسته داشته
)40/0R2= .(  

  گانواژدكلي
 .قدرت در خانواده ،شده سرماية فرهنگي نهادينه ،يافته عينيت سرماية فرهنگي، يافته تجسم سرماية فرهنگيزنان، 
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 مقدمه
هاي اعتقادي اعضاي يك جامعـة معـين    رفتارهاي اكتسابي و ويژگي هفرهنگ به معناي مجموع

ايـن واژه در   ةحضـور و كـاربرد گسـترد   . اسـت  شناسـي  جامعـه ترين مفاهيم  از رايج] 59، ص9[
كنـد؛ از   شناختي برآمده از نقش چشمگيري است كه در حيـات بشـري ايفـا مـي     مباحث جامعه

هاي  شاخه از زير ،ها، همه المثل ها و هنجارها و ضرب افكار و عقايد و آداب و رسوم گرفته تا ارزش
پذيرد كـه   مي جامعه زماني صورت ةجانب توسعة حقيقي و همه ،رو اين از. آيند شمار مي فرهنگ به

از  ـ آن فرهنـگ  ةشـد  نهادينه مثبت فرهنگ آن ارتقا يافته و نكات منفي احتماليِ ياركان و اجزا
سـطح عمـومي    يارتقا. دشواصالح يا حذف  ـ تعارض باشدجهت كه با مسير كلي توسعه در  آن

نتيجـه رفتـار شـهروندان يـك      فرهنگ يك جامعه به دليل اينكـه اعتقـادات، آداب و رسـوم و در   
اين توان را خواهد داشت كه ملتي را به سـمت مسـير توسـعه     ،دهد مي ثير قرارأت جامعه را تحت

گونه كه به قهقرا رفتن  همان؛ به ارمغان آورد جانبه را برايش و پيشرفتي معقول و همه هدسوق د
فرهنگ بر ابعاد  تأثيراين . و از حركت باز ايستاند ندرا متوقف كها  آن تواند مي فرهنگ يك ملت

فكـر و  هاي  ترين حوزه ترين تا عمومي مختلف زندگي فردي و اجتماعي و حضور آن در خصوصي
  .افزون مورد توجه قرار داده است روزاي  رفتار انسان، زواياي متعدد آن را به گونه

سرماية فرهنگي، به معناي شناخت و ادراك فرهنگ و هنرهاي متعالي، داشتن ذائقة خـوب  
مطـرح   1973در سـال   1اصطالحي است كه پيـر بورديـو   ]47، ص8[ عمل متناسبهاي  و شيوه

از طريـق   بورديو قصد داشت با طرح اين مفهوم نشان دهد كـه چگونـه طبقـات اجتمـاعي    . دكر
هـاي   بـه اعتقـاد بورديـو، در خـانواده    . شوند مي توليد انتقال سرماية فرهنگي به كودكان خود باز

شـود   مي ميزان سرماية فرهنگي زيادي وجود دارد كه به كودكان اين طبقات منتقل ،طبقات باال
توزيع  توليد نحوة و نهادهاي آموزشي كه بازتاب و مشوق فرهنگ طبقة حاكم هستند، موجب باز

توليد ساختار فضاي اجتمـاعي يـا بـه عبـارت ديگـر       شوند و به دنبال آن باز مي سرماية فرهنگي
 سـرماية فرهنگـي   ،از نظـر بورديـو  ]. 9، ص1[ گيـرد  مـي  بازتوليد تركيب طبقات اجتماعي انجام

تالش و كوشش  نوعي سرمايه است كه با: 2يافته تجسم: تواند به سه شكل وجود داشته باشد مي
ذهنـي و جسـمي   هـاي   و توانـايي هـا   آيد و به صورت انواع قابليت مي دست استعداد و تجربه بهو 

و بنـابراين قابـل انتقـال بـه ديگـران       شود مياين سرمايه بخشي از وجود فرد . كند مي نمود پيدا
شـامل ميـزان مصـرف كاالهـاي مختلـف      : 3يافتـه  عينيـت . نيست و با مرگ از بين خواهد رفت

ايـن  . هـا  و نظير اينها  مانند آثار هنري، ابزار، كتاب. ان اقشار مختلف جامعه استفرهنگي در مي

                                                        
1  . bourdieu  
2. embodied 
3  . objectified 
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اين سرمايه نوعي رسـميت بخشـيدن   : 1شده نهادينه .نوع سرمايه در ماديت آن قابل انتقال است
ماننـد   ؛نهادي به سرماية فرهنگي فرد است و مانند حالت اول، قابل انتقـال بـه ديگـران نيسـت    

  .مدارك تحصيلي
باشد، از قدرت بيشتري نيز برخـوردار  داشته چه فرد سرماية بيشتري  بورديو معتقد است هر

كـه  اي  عوامل گوناگون درون يك زمينه را مقدار و اهميت نسبي سرمايههاي  جايگاه. خواهد بود
ـ  كند و مي اين عوامل در اختيار دارند تعيين دهـد   مـي  ك فـرد اجـازه  ه يـ اين سرمايه است كه ب

به اعتقاد وي، افزايش يا كاهش ]. 724، ص4[ دده راركنترل ق خود و ديگران را تحتسرنوشت 
كه افراد در اختيار دارند قابليت اين را خواهد داشت كه در طول زمـان  اي  مجموع حجم سرمايه

ــر دهــدهــا  آن جايگــاه ــابراين، . را تغيي ــه ســرماية فرهنگــيبن ــة ب يــك رابطــة اجتمــاعي  منزل
ماننـد اشـكال ديگـر     ـ كنـد  مـي  تعامالت كه مشتمل بر دانش انباشـته عمـل  از اي  سازواره درون

  .]17و9 ، ص3[د شو ميمنتهي  به قدرت و منزلت ـ سرمايه
مهـم  هاي  از عرصهآن را توان  مياست كه  يكي از نهادهاي اجتماعي اساسي منزلة به خانواده

اقتصـادي،  هـاي   عرصـه چه بيشـتر زنـان در    حضور هر. قدرت دانستهاي  ظهور و بروز كشمكش
از اشـكال مختلـف   هـا   آن افـزون  اخيـر، زمينـة برخـورداري روز   هاي  در دهه اجتماعي و سياسي

مندي بيشتر، چه به شـكل دسترسـي بـه     ات اين بهرهتأثير. سرماية فرهنگي را موجب شده است
 و چـه بـه   ،آن اسـتقالل مـالي اسـت    ةكه نتيج ،شغليهاي  موقعيت يشغلي يا ارتقاهاي  فرصت

و حقـوق خـود، بـه هـم خـوردن      هـا   صورت دگرگوني ساختارهاي فكري سنتي در مـورد نقـش  
 روابط ويژه به ـاعضا بين روابط ةكلي يامعن به ساختار ـ ساختار خانواده ةمناسبات سنتي در حوز

ك جامعـه از ابعـاد   يـ  زنـان  منـدي  بهـره  مسلماً،. است شده باعث را شوهر و زن بين مناسبات و
 تأثيرهدف از پژوهش حاضر بررسي  ،بنابراين. ك اندازه نخواهد بوده يفرهنگي ب مختلف سرماية

به هدف مـذكور،  يابي  دستبراي . سرماية فرهنگي زنان بر ساختار توزيع قدرت در خانواده است
اين سؤال مركز توجه قرار گرفته كه آيا برخورداري زنان از سرماية فرهنگـي بيشـتر در سـاختار    

 بورديـو آيـا تئـوري   به عبارت ديگر، يا  قدرت بيشتري خواهد داد؟ها  آن واده بهتوزيع قدرت خان
 ساختار توزيـع قـدرت  در  »ها آن سرماية فرهنگيافزايش قدرت افراد به دليل افزايش «مبني بر 

نيز صادق است يا خير؟ اين موضوع از آن جهت كه روابـط درون خـانواده نوعـاً و بـه      خانواده در
؛ دارداهميـت   ،ثير عواطف و احساسات خويشـاوندي نيـز قـرار دارد   أت هي تحتتوج درخورميزان 

ثير متغيـر عواطـف   أتـ  معـادالت قـدرت تحـت    اين بدين معناست كه در نهـاد خـانواده احتمـاالً   
افراد در ساختار قدرت در ايـن   سرماية فرهنگي تأثيرتواند  گيرند كه مي خويشاوندي نيز قرار مي

سرماية فرهنگي زنان تا چه انـدازه توانسـته در تعـديل    اساساً . د يا توسعه دهدكننهاد را تعديل 
 سهيم باشد؟ها  آن ساختار قدرت به نفع

                                                        
1. institutionalized  
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 هاي پيشين مروري بر پژوهش
داخلـي و خـارجي بسـياري سـاختار قـدرت بـين زن و مـرد در تعـامالت         هـاي   تاكنون پژوهش

چند مورد كه ارتباط بيشتري بـا ايـن تحقيـق     به ،در ادامه. اند خانوادگي را مورد توجه قرار داده
  .دارند اشاره خواهد شد

  تحقيقات داخلي
اقتصـادي زنـان بـا نـوع      ةسرماي ةبررسي رابط«عنوان  بادر پژوهش خود  ]10[سفيري و آراسته 

اند كه ميانگين روابط دموكراتيك زنـان شـاغل    به اين نتيجه رسيده »روابط همسران در خانواده
هـا   آن اقتصادي زنان، روابط ةاست و با افزايش ميزان سرماي دار خانهباالتر از زنان با همسرانشان 

چه بيشـتر زنـان از    برخورداري هر ،واقع در. شود تر مي تر و دوسويه با همسرانشان نيز دموكراتيك
هاي مختلف مربـوط بـه    گيري صميماقتصادي، موجب افزايش قدرت اثرگذاري زنان در ت سرماية
  .شود واده ميامور خان

دهد كه بـا افـزايش منـابع در     مي نشان ]6[آمده از پژوهش توسلي و سعيدي  دست نتايج به
به عبارت بهتر، هـر قـدر   . شود مي نيز در خانواده بيشترها  آن يك از همسران، قدرت دسترس هر

دسترسي زنان به منابعي همچون تحصيالت و درآمد در خانواده بيشـتر باشـد، سـاختار قـدرت     
 دادن و مشاركت كمتـر او در انجـام   گيري صميمنقش بيشتر زن در ت(مبتني بر اقتدار به نفع زن 

و هرقدر منابع در دسترس مردان افزايش يابد، ساختار قدرت مبتنـي بـر اقتـدار    ) كارهاي منزل
در  )كارهـاي منـزل   دادن و مشـاركت كمتـر او در انجـام    گيري صميمنقش بيشتر مرد در ت(مرد 

اشتغال زنـان از طريـق ايجـاد مشـاركت آنـان در تـأمين        ،از سوي ديگر. دشو مي حاكم خانواده
بهبـود  هـا   آن تواند هرم قـدرت در خـانواده را بـه نفـع     مي حتي به ميزان اندك،، مخارج خانواده

بـاور  (گرايانـه   دهد كه هرقدر ايدئولوژي جنس مي بخش ديگري از نتايج نشان، همچنين. بخشد
باشد، اقتـدار بـه نفـع    تر  در زن قوي) طبيعي بين زن و مردهاي  باور به تفاوت به برتري مردان و

  .يابد مي مرد در خانواده افزايش
شناختي مؤثر بر توزيـع   بررسي عوامل جامعه«كه با هدف  ]11[در پژوهش عنايت و رئيسي 

 ج نشـان و با تأكيد بر نظرية سـرماية اجتمـاعي انجـام شـده، بخشـي از نتـاي      » قدرت در خانواده
گـو از حقـوق زن و    دهد كه متغيرهاي سرماية اجتماعي، ميزان درآمد، ميـزان آگـاهي پاسـخ    مي

درصـد   99گو به همسرش بـا نحـوة توزيـع قـدرت در خـانواده در سـطح        وابستگي عاطفي پاسخ
درصـد از تغييـرات متغيـر وابسـتة      1/43 طـوركلي  بـه و اند  اطمينان رابطة معنادار و مثبت داشته

  .اند ا تبيين كردهتحقيق ر
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  تحقيقات خارجي
ي دار خانـه آوري مـردان و   حاكي از اين است كه با حفظ نقش نان] 25[ 1نتايج تحقيق زو و بيان
در ساختار قدرت خانواده نيز حفـظ خواهـد شـد و ايـن انتظـارات      ها  آن زنان، جايگاه و موقعيت

هم شوهران را  كند؛ يعني ميايجاد ها  آن نقش جنسيتي، منابع جنسيتي را براي زنان و شوهران
كند و هـم زنـان را از پـذيرفتن     مي طور برابر با همسرانشان معاف وظايف خانگي به دادن از انجام

  .كارهاي مزدي بيرون از خانه دادن مسئوليت برابر در انجام
 رابطة بين خشونت عليه زنان با وضعيت اشـتغال  بارةگسترده در يتحقيق در] 24[ 2ويرارئال

به اين نتيجه رسيده است ، نفري از زنان مكزيكي انجام گرفته هزار 30 ةكه روي يك نمونها،  آن
كه اشتغال زنان خطر خشـونت   ابدين معن ؛كه اين دو متغير با يكديگر همبستگي معكوس دارند

در ها  دهد كه زوج مي چيني نشانهاي  خانواده بر] 26[ 3تحقيق زو. دهد مي را كاهشها  آن عليه
ولي در صورت اخـتالف، قـدرت    ،دهند مي طور مشترك را ترجيح هب گيري صميمشرايط عادي، ت

  .عهده دارد تري را بر خانگي بزرگهاي  كند كه مسئوليت مي به سمت كسي تمايل پيدا
الگوهاي اقتدار و نقش جنسي زندگي خانوادگي مهـاجران   بر] 21[ 4تحقيق سئولهاي  يافته

 نظـر از  صـرف  ،ساكن سـيدني و ملبـورن  اي  كرههاي  بسياري از خانوادهدهد كه  مي نشاناي  كره
سـنتي پايبندنـد و زنـدگي خـانوادگي     هـاي   بـه ايـدئولوژي   ،شـان  پيشينة اقتصادي و اجتمـاعي 

از طـرف ديگـر، بعضـي ديگـر از     . شود مي اجتماع قومي تحكيم و توجيه از سويمردساالر اغلب 
 تـأثير را به دليل مشاركت اقتصادي زنـان و همچنـين    طلب زندگي خانوادگي مساواتها  خانواده

توكيـوس   .مهاجر جوان صادق استهاي  كه بيشتر در مورد خانوادهاند  فرهنگ جديد اتخاذ كرده
مردسـاالرانه و سـنتي،   هـاي   كه ارزشاند  در مطالعة خود به اين نتيجه رسيده] 23[ 5و همكاران

اجتماعي پـايين، عوامـل مهمـي در بـروز خشـونت       ـ فقدان استقالل اقتصادي و پايگاه اقتصادي
دهـد كـه    مـي  نشان] 17[ نتايج پژوهش كريستين. شوند مي خانگي فيزيكي عليه زنان محسوب

تـوجهي   درخـور در مشاركت فرهنگي است و زنان به ميزان  كنندة اساسي جنسيت عامل تعيين
  .مشاركت كنندفرهنگي سطح باال هاي  بيشتر از مردان احتمال دارد كه در فعاليت

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي و     دهد كه سرمايه گرفتة داخلي نشان مي بررسي تحقيقات انجام
توانند بر ساختار قدرت در خانواده و نوع روابط ميان همسران داشـته باشـند در    تأثيراتي كه مي

يدي ، توسلي و سع]10[هاي متعددي بررسي شده است؛ مثالً، تحقيقات سفيري و آراسته  پژوهش
كـه مطالعـة چگـونگي     درحـالي . است  ها پرداخته به تأثير اين متغير ]11[و عنايت و رئيسي  ]6[
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تأثيرگذاري متغير سرماية فرهنگي و انواع آن بر نوع روابط قدرت مابين زن و شوهر كمتر مـورد  
 گرفتة پيشين مشخص شد كـه معنـاداري   از آنجا كه با دقت در مطالعات انجام. توجه بوده است

ارتباط دو متغير مذكور تاكنون در شهر شيراز مورد آزمون قرار نگرفته است، در پژوهش حاضر بر 
. آن شديم كه ارتباط بين اين دو متغير را در جمعيت زنان متأهل شيراز مورد سنجش قرار دهيم

 شدة خارجي بيانگر اين است كه در اين تحقيقات نيز يـا بـه   همچنين، مروري بر تحقيقات انجام
دادن امور خانه پرداخته  ها و مشاركت در انجام گيري تأثير سرماية اقتصادي و اجتماعي بر تصميم

، يا نقش جنسيت در ميزان برخورداري از سرماية ]21[، سئول ]25[شده، مانند تحقيق زو و بيان 
 و كمتر به نحوة تأثيرگذاري سرماية فرهنگي ]23[ فرهنگي مطالعه شده، مثل پژوهش توكيوس

  .ها در مناسبات با همسر و خانواده توجه شده است زنان بر افزايش قدرت آن

 چارچوب نظري
، 5[پردازي در مورد خانواده، فمنيسـم بـوده اسـت     گذار بر نظريه ترين پديدة تأثير ترديد، مهم بي
هاي  و هويت 2هاي جنسيتي ، پسرها و دخترها نقش1پذيري جنسيتي طبق نظرية جامعه].  82ص

ها  ها همراه است به كمك كارگزاران اجتماعي مثل خانواده و رسانه مذكر و مؤنث را كه با اين نقش
هاي جنسيتي، مسئله اين است كه به دختـر و پسـر از    در انتقال نقش].  158، ص14[آموزند  مي

اسـاس ايـن    بـر . شـود  بودن در زندگي آينده ارائه مـي  هاي چگونه همان كودكي تصورات و نگرش
داري و همچنـين كودكـان و    مند به آشپزي و امور خانه ها، دختر بايد لطيف، مهربان، عالقه آموزه

بـه زنـدگي بيـرون از     نوزادان باشد و پسر قوي و قدرتمند، تا حدودي حتي پرخاشـگر، متمايـل  
 .] 190، ص3[كند  ها را مشخص مي اين الگو خطوط كلي زندگي آن. خانواده، بازي و ورزش

ـ   هـاي   پذيري با انواع تقويـت  يند جامعهادختران و پسران در طول فر  رو همثبـت و منفـي روب
 اين ديدگاه معتقد است عـاملي كـه تعيـين   . شوند تا نقش متناسب با جنس خود را بياموزند مي
داري در  كند در خانواده چه كسي كار كند و چه كسي براي رسيدگي بـه امـور خانـه و بچـه     مي

و همچنين چگونگي روابط بين زن و مرد در سـاختار قـدرت خـانواده،     ]126 ، ص1[خانه بماند 
 پـذيري  ينـد جامعـه  اجنسيتي است كـه افـراد در طـول فر   هاي  متأثر از باورهاي مربوط به نقش

شـود،   مـي  گـونگي ارزش محسـوب   كه در آن مرد ي جنسيتيپذير جامعهطبق الگوي . آموزند مي
خصوصـي خـانواده   هـاي   و در حوزهاند  ساالر خانواده ساختار مرد زنان موجوداتي تابع و مطيع در

  .]90 ، ص16[محصورند و مردان در دنياي عمومي حضور و اشتغال دارند 
 هنجارهاي جنسيتي مورد انتظـار جامعـه آموختـه، بـا     مثابة زني كه آرام و تسليم بودن را به

رفتار خواهـد  ها  راستاي همان آموزه شود، طبيعتاً در مي و وارد زندگي مشترك همنوا شدهها  آن
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گيرنده در چارچوب خـانواده   قدرت تصميم منزلة طور كه طرز عمل و رفتار مرد نيز به همان .كرد
. گرايانة منتقل شده بـه او نخواهـد بـود    جنسهاي  و در مقابل همسرش جز منطبق با ايدئولوژي

جنسـيتي تأييـد و   هـاي   ايـدئولوژي  روابط نابرابر قدرت تا حد زيادي از طريـق همـين   ،بنابراين
و بر سـاختارهاي فكـري سـنتي در     ندتواند باورهاي قالبي را تضعيف ك ميآنچه . شود مي تثبيت

 ،و تعـديل كنـد   ردگذا تأثيريك  مورد نقش زن و مرد و ميزان قدرت مورد قبول جامعه براي هر
و تالش در جهت حـذف و  ي يدر مرتبة اول، آگاهي هرچه بيشتر خود زنان از وجود چنين باورها

شـود و چـه    مـي  چه در قالب تحصيالت كه به اخذ مـدرك منتهـي   ،مطالعه. هاست آنيا كاهش 
آموزشي و بسـياري  هاي  خارج از آن، اشتغال و به دنبال آن استقالل مالي، حضور در انواع كالس

توانـد   مـي  دانسـت،  مندي از سرماية فرهنگي را بهرهها  آن توان مي طور خالصه هكه ب ،موارد ديگر
 .كننده به زنان در اين مسير باشد دهنده و كمك نيرويي قدرت

هـاي   سـازي نقـش   ي و شـرطي پـذير  جامعهاين ديدگاه، تفاوت بين دو جنس را نتيجة نحوة 
متفاوتي هاي  داند و معتقد است كه با پسرها و دخترها تقريباً از لحظة تولد با شيوه مي جنسيتي

هـايي كـه مـرد و زن در     پروردة اجتماع اسـت و نقـش   جنسيت دست]. 91 ص ،1[ شود مي رفتار
تنهـا  «بـه اعتقـاد ميـل،    ]. 27 ص ،1[ نيسـت هـا   كنند محصول جبري طبيعت آن مي جامعه ايفا

ناممكن باشد؛ به بيان ديگر اگـر همـة    بودنشان تصنعيطبيعي دانست كه  توان مي راهايي  تفاوت
انـد   ر مبناي آموزش و تربيت و شرايط خارجي قابل تبيينيك از دو جنس را كه ب هرهاي  ويژگي

  .]34 ص ،15[ »مانند ممكن است طبيعي باشند مي كه باقيهايي  حذف كنيم، تفاوت
شناسـان   مورد توجـه جامعـه   اصلي هاي هيكي از نظري منزلة به 1ديدگاه كاركردگرايي ساختي

ي جنسـيتي قـرار   پـذير  جامعهدر مقابل نظرية ] 26 ص ،2[ در تجزيه و تحليل مسائل خانوادگي
پردازي مدرن دربارة  توان او را نمايندة شاخص نظريه مي كه ،2اجتماع جديد از نظر پارسونز. دارد

 به حيـات خـود ادامـه   ها  اساس تخصص و تفكيك نقش بر، ]75 ص ،5[ دانستاي  خانوادة هسته
بر همـان مبنـا بـه     ،ز نظام كل اجتماعي استنظامي ا به دليل اينكه خرده ،دهد و خانواده نيز مي

كنـد و   مـي  اسـاس جـنس تفكيـك    خانوادگي را بـر هاي  پارسونز نقش. دهد مي حيات خود ادامه
خـانوادگي بايـد متناسـب بـا     هـاي   ايفـاي نقـش   معتقد است كسب مهارت و تخصص در زمينـة 

 ةاز ساختارهاي ويـژ ها  نآ كه قهراً متفاوت است و تفاوت باشد اعضا ةاستعدادهاي طبيعي و بالقو
بسياري از وظايف گذشتة خانواده ، از ديد وي. شود مي يك از دو جنس ناشي رواني و جسمي هر

كـردن كودكـان و    ديگر سپرده شده و امروزه دو كاركرد اجتماعيهاي  اكنون به نهادها و سازمان
تـداوم و بقـاي ايـن    نـد كـه   ا ترين كاركردهـاي خـانواده   ساالن مهم حفظ و ثبات شخصيت بزرگ

  .هاست آنبه  ترين نهاد اجتماعي وابسته كوچك
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از ديد وي، بيشترين بازدهي و كارايي خانواده زماني است كه تقسيم جنسي كار به صـورت  
يعني تأمين مراقبت و امنيت براي كودكان  1هاي عاطفي شفاف و واضح چنان باشد كه زنان نقش

آور  را؛ يعنـي نـان   2هـاي ابـزاري   داشته باشند و مردان نقـش عهده  ها را بر و حمايت عاطفي از آن
پارسونز اين تقسيم نقش را بهتـرين شـكل بـراي حفـظ وحـدت      ].  165، ص14[خانواده باشند 
حسـاب   هم خوردن تعـادل زنـدگي بـه    داند و تداخل هر نوع نقش ديگر را سبب بر خانوادگي مي

ر اين صورت او حالت بيانگر را از دست داده خصوص در مورد اشتغال زن معتقد است د به. آورد مي
شـود و رقابـت زن و شـوهر بـا يكـديگر، ناهمـاهنگي و        و به رقيب شغلي شوهر خود تبديل مـي 

 پارسـونز وجـود دو قطـب رهبـري و    ]. 120 ، ص3[نابساماني خانواده را به دنبال خواهد داشـت  
، 3[دانـد   اي مـي  ادة هسـته يابي به حداكثر كاركردهـاي خـانو   زيردستان را نخستين شرط دست

شدن وظايف خانواده و حفظ يكپارچگي آن را به مرد واگذار  و نظارت بر هرچه بهتر انجام] 71 ص
تر از ديگران  داند كه مطلع بدين دليل كه مسئوليت نظارت و رهبري را شايستة فردي مي. كند مي

تري در جامعـه و ارتبـاط   باشد و از آنجا كه در خانواده پدر نسـبت بـه بقيـة اعضـا حضـور بيشـ      
هاي اجتماعي دارد، نقش نظارت بر حسن انجام وظـايف بـه وي    تري با نهادها و سازمان گسترده

. شود و اوست كه بايد نظم و انسجام خانواده را با اعمال قدرت خود تأمين و حفظ كند سپرده مي
آوري را برايش به همراه  بنابراين، برتر دانستن مرد به لحاظ جسمي و روحي، كه ايفاي نقش نان

كنـد،   كه نقـش نظـارت و رهبـري را بـه وي واگـذار مـي        بودن وي به مسائل، تر آورد، و مطلع مي
  .كند مراتب قدرت در خانواده را از نظر وي تا اندازة زيادي آشكار مي چگونگي سلسله

ش به مرد شدن هرچه بيشتر نتيجه وابسته او و در نداشتن شدن زن در خانه و اشتغال محصور
و همچنين سپردن وظيفة رهبري به شوهر، زن را در موقعيت فروتر قرار خواهد داد و مرد را در 

دانـد،   مـي  اگرچه پارسونز اين روند تفكيك نقـش در خـانواده را حـافظ بقـاي آن    . موقعيت برتر
زنان يافتن وضعيت اطالعات و آگاهي عمومي  بهبود. دهد مي تجربة امروز چيزي متفاوت را نشان

مختلف، تحصيالت هرچه بيشـتر در مقـاطع    يدر جامعه به انحاها  آن افزون به دنبال حضور روز
عهـده گـرفتن   رتنها قابليت جسمي و روحي زنان را بـراي ب  باال و برخورداري از شغل و درآمد نه

ي بلكه قدرت بيشتر و جايگاه بهتـر  ،آوري يا حداقل بخشي از آن به اثبات رسانده است نقش نان
ه، بـه از دسـت رفـتن كاركردهـاي خـانواد      و اين شرايط آورد ميبه همراه ها  آن در خانواده براي

  .منجر نشده است، كرد مي عني آنچه پارسونز نسبت به آن احساس خطري
 3يكي از توضيحات مطرح قديمي و معروف بر پاية قدرت در خانواده، مربوط به بـالد و ولـف  

طبـق ايـن ديـدگاه، منـابع نسـبي و       .است شده  ة منابع شناختهنظري منزلة است كه به) 1960(
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قـدرت  ـ  ترين اساس قدرت نسبي مهم، يك از همسران در كنترل دارد كه هرها،  ميزان كفايت آن
خـود، اگرچـه   هـاي   خواسـته  ادند كردن طرف مقابل بـه انجـام   ي توانايي شخص به وادارابه معن

به عبارت ديگر، قدرت در رابطة زناشويي از توزيع . ]3 ص ،20[ در خانواده است ـ صورت اجبار هب
گيـرد و همسـري كـه     مي تئنش ـ خصوص تحصيالت، درآمد و وضعيت شغلي هبـ  منابع در رابطه

  .داشت بيشتري خواهد گيري صميمبيشترين بهره را از اين منابع دارد، قدرت ت
بسـتگي دارد كـه آن   ي ا طـور مسـتقيم بـه زمينـه     يك از همسران به هر گيري صميمقدرت ت

 گونـه تعريـف   منبع ارزشـمند عمومـاً ايـن   . دهد مي همسر منابع ارزشمند ازدواج را به آن نسبت
است براي ديگري فراهم كند تـا بـه او در بـرآورده     كي از طرفين ممكنه يهر چيزي ك: شود مي

بيشـتري  از آنجا كه در صورت فروپاشي ازدواج، فـردي كـه منـابع    . كردن نيازهايش كمك كند
زنـي   شـود، خـود او قـدرت چانـه     مي كمترين ضرر را متحمل) كه معموالً مرد است(باشد داشته 

كننـدة   بينـي  به اعتقاد بالد و ولـف، فرهنـگ عنصـر پـيش    . ]10ص ،19[ بيشتري در رابطه دارد
در خــانواده اســت و بيشــتر عناصــر  گيــري صــميمشــده بــراي ت ضــعيفي در الگوهــاي مشــاهده

گيرنده در خانواده اسـت،   كاربردي در مورد اينكه چه كسي قدرت واقعي تصميمكنندة  بيني پيش
  .]185 ص ،18[ منابع حقيقي قدرت در ازدواج است

مختلفـي ماننـد   هـاي   منظور از منبع، سرماية فرهنگي است كـه مؤلفـه   ،در تحقيق پيش رو
برخـورداري از ميـزان   . گيـرد  مـي  بر را در... ها، سبك زندگي و و تواناييها  تحصيالت، انواع مهارت

زني زنان در تعامالت قـدرت   سرماية فرهنگي بيشتر، قابليت اين را خواهد داشت كه قدرت چانه
زنـي كـه سـطح بـاالتري از     . بهبود بخشـد ها  آن و ساختار قدرت را به نفع ندخانواده را بيشتر ك

طرف مـرد را نپذيرفتـه و    سويه از ، اعمال قدرت يكدسرماية فرهنگي در ابعاد مختلف آن را دار
  .خواهد بودها  گيري صميمخواستار نقش داشتن هرچه بيشتر در ت

نظرية منابع در زمينة توازن قدرت بين زن و شوهر، يكي از آثار برگرفته از رهيافـت مبادلـه   
اساس اين  بر]. 136 ، ص6[كوچك است هاي  خدمات در گروه ةدر ارتباط با قدرت نسبي و عرض

شـود   مـي  دهند نوعي فعاليت مبادله محسوب مي در زندگي انجامها  كاري كه انسان رهيافت، هر
آرزوها و عقايـدي  ها  انسان. كردن به حداكثر سود است دست پيداها  كه هدفشان در اين فعاليت

 اساس امكانات مادي و معنوي كه در اختيار دارنـد تصـميم   و همچنين برها  آن اساس د كه بردارن
دام فعاليت مبادله دست بزنند كه برايشان بيشترين سود و منفعـت را بـه همـراه    گيرند به ك مي

  .داشته باشد
هـا   هـا و گـروه   دهد و بر روابط بين انسـان  به عقيدة بالو، مبادله بيشتر رفتارهاي بشر را جهت مي

برقـرار  كـه نخسـتين پيونـدها     شوند و زمـاني  ها به داليل مختلف جذب يكديگر مي انسان. تسلط دارد
هاي متقابلي است كه اين پيونـدها بـراي اعضـاي     شود، پاداش شد، آنچه باعث دوام و تقويت گروه مي

گسـيخته   هـم  هـاي كـافي، پيونـدها سسـت و يـا از      گروه به همراه دارند و در صـورت فقـدان پـاداش   
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مـادي باشـند،    يرذاتي يا غ توانند درون شوند مي بدل مي و هايي كه بين اعضاي گروه رد پاداش. شوند مي
هـاي   ها هميشه قـادر نيسـتند پـاداش    اما انسان. ذاتي و مادي مانند پول مثل محبت و احترام، يا برون

از نظـر بـالو،   . شـود  برابري به يكديگر ارائه دهند، به همين دليل تفاوت در منزلت و قدرت ايجـاد مـي  
اي  اشد ولـي چيـز درخـور مقايسـه    هرگاه يكي از طرفين به چيزي كه از آنِ ديگري است نياز داشته ب

تواننـد يكـديگر    هـا مـي   نخست، انسان: آيد وجود مي حالت به 4براي ارائه به طرف مقابل نداشته باشد، 
سـوم،  . توانند براي رفع نيازشان به منبع ديگـري رجـوع كننـد    دوم، مي. را به زور به كمك وادار كنند

تواننـد تـابع    از آب بيرون بكشـند و سـرانجام مـي    گرفتن از ديگران گليمشان را توانند بدون كمك مي
توانـد نيـازش را    برخـورداري از آنچـه مـي    بدين معنا كه هرگاه فرد بـراي ]. 435 ، ص8[ديگران شوند 

گـذرد و   هـا و تمـايالت خـود مـي     ارزشي قادر نيست، به ناچار از خواسـته  برطرف كند به ارائة چيز هم
  .شود تسليم و مطيع طرف مقابل مي

 جهت تحليل روابط قـدرت بـين زن و مـرد در چـارچوب خـانواده      ،ستفاده از اين ديدگاهبا ا
تـرين منبـع رفـع نيازهـاي      كـه مهـم   ،كه زن در مقابل شوهرش صورتي توان نتيجه گرفت در مي

را  گيـري  صـميم قـدرت ت  شود و ميسنگي براي ارائه نداشته باشد، منفعل و پذيرا  چيز هم ،اوست
تواند سـاختار قـدرت را بـه     مي چه بيشتر زنان بنابراين، سرماية فرهنگي هر. كند مي به او واگذار

  .تر كند را در اين ساختار مستحكمها  آن و موقعيتتر  متعادلها  آن نفع
جهـت تحليـل مناسـبات قـدرت در      2»مبادله«و  1»منابع« هاي هاز نظري، در پژوهش حاضر

  .استفاده شده است خانواده
 

 
  مدل نظري پژوهش .1شكل 

                                                        
1. resource theory 
2  . exchange theory 

 ساختار قدرت در
  خانواده

 فرهنگيةسرماي
شدهنهادينه
  يافته تجسم
 يافتهعينيت

ايهاي زمينهمتغير

 سن زن
  سن شوهر

  مدت ازدواج 
  تحصيالت مرد

  خانوادهي تعداد اعضا
 اشتغال زن
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 ها فرضيه
  ؛زنان و ساختار قدرت در خانواده ارتباط معنادار وجود دارد شدة نهادينهبين سرماية فرهنگي  .1

  يافتة زنان و ساختار قدرت در خانواده ارتباط معنادار وجود دارد؛ بين سرماية فرهنگي تجسم. 2
  يافتة زنان و ساختار قدرت در خانواده ارتباط معنادار وجود دارد؛ سرماية فرهنگي عينيتبين . 3
  ؛دهد مي را در ساختار توزيع قدرت خانواده افزايشها  آن سرماية فرهنگي زنان قدرت .4
  .و ساختار قدرت در خانواده ارتباط معنادار وجود دارداي  بين متغيرهاي زمينه .5

  روش تحقيق
انجام گرفته و واحد تحليل در آن نامه  پرسشو با استفاده از ابزار  يش به روش پيمايشاين پژوه

پس از بررسي منابع و ادبيات مرتبط با موضوع تحقيق، . خانواده و سطح سنجش، فرد بوده است
جامعـة آمـاري در ايـن    . مشـخص شـدند  نامه  پرسشها، جهت تهية  تهيه و شاخصمدل تحقيق 

كل ثبـت احـوال اسـتان     ةاست كه بنابر اعالم ادار ان متأهل ساكن شيرازپژوهش شامل كلية زن
نفـري بـا اسـتفاده از فرمـول كـوكران       383اي  بوده است كه نمونهنفر  265هزار و  727برابر با 

بــودن برخــي از  بــا در نظــر گــرفتن احتمــال برگشــت داده نشــدن يــا مخــدوش. انتخــاب شــد
عدد افزايش داده شد كه از ايـن تعـداد،    410شده به  وزيعتهاي  نامه ها، تعداد پرسش نامه پرسش

شـيوة   از در پـژوهش حاضـر   ،همچنـين . جهت تجزيـه و تحليـل انتخـاب شـد    نامه  پرسش 385
ترتيـب كـه ابتـدا     بـدين . و تصادفي ساده استفاده شده اسـت اي  مرحله گيري تصادفي چند نمونه

تـر   كوچـك هـاي   خانوارها، هـر منطقـه بـه بلـوك    گانه شيراز انتخاب و به نسبت وجود  نُهمناطق 
و هـا   بلوك انتخاب شد و در مرحلة بعد، ساختمان ه يكطور تصادفي از هر منطق هتقسيم شد و ب

مقـدماتي روي يـك نمونـة     ةنامـ  پرسش ،پس از بررسي پايايي. انتخاب شدندها  نهايت خانواده در
 ، تقسيم كار در86/0با آلفاي  گيري صميمتالگوي (نفري، به دليل پايايي باالي همة متغيرها  45

و  86/0، شـيوة اعمـال قـدرت بـا آلفـاي      83/0، قلمروي قدرت بـا آلفـاي   70/0خانواده با آلفاي 
نهايي در نظر گرفته شـد   ةنام پرسشعنوان  بهنامه  پرسش، همان )84/0سرماية فرهنگي با آلفاي 

روايـي  . اسـتفاده شـد  هـا   جزيه و تحليل دادهبراي ت SPSSافزار  از نرمها  آوري داده و پس از جمع
  .يده شدنيز به شيوة روايي صوري سنجنامه  پرسش

  تعريف نظري و عملي متغيرها
  ادهخانو در رتقد ساخت :متغير وابسته

 يتصميمگير يافتة اختــ س ياــ لگوها ادهانوـخ در رتقد ساخت از رمنظو: تعريف مفهومي
  .]40 ، ص9[ست ا ادهخانو در
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در تحقيق پيش رو، از تركيب سه شاخص ساخت قدرت، قلمروي قدرت و  :عملياتيتعريف 
زن و شـوهر در   همكـاري منظـور از سـاخت قـدرت، الگـوي     . دسـت آمـد   هشيوة اعمال قدرت ب

قـدرت مـرتبط    يقلمـرو . هاي مختلـف اسـت   گيري در حوزه وظايف خانگي و تصميم دادن انجام
اقتصادي، اجتماعي و تعيين مواليد  ةبين زن و شوهر در سه حوز گيري صميماست با قدرت در ت

اعمال قـدرت   ةسازي شوهر در شيو شود به سنجش ميزان مجاب اعمال قدرت مربوط مي ةو شيو
كـل سـاختار قـدرت در خـانواده از     ة ، نمـر شـده  اسـتفاده  ةساخت محققنامة  پرسشدر . با همسر

كمتـرين  . دسـت آمـد   هب، شد گويه را شامل مي 40 كه مجموعاً، 15تا  10گويي به سؤاالت  پاسخ
قـدرت زيـاد زنـان در     ةدهنـد   بـاال نشـان   ةبـوده اسـت كـه نمـر     200و باالترين نمـره   40نمره 

  .عكسرخانواده است و ب ةهاي حوز گيري  تصميم
  سرماية فرهنگي :متغير مستقل

تن ذائقة خوب و به معناي شناخت و ادراك فرهنگ و هنرهاي متعالي، داش :تعريف مفهومي
  .]47 ، ص12[است عمل متناسب هاي  شيوه

 .تشـكيل شـده اسـت    يافتـه  عينيـت و  يافتـه  تجسم، شده نهادينهاز سه بعد  :عملياتي تعريف
هـاي   هـايي كـه ميـزان مهـارت و دانـش افـراد را در زمينـه        با گويه يافته تجسم سرماية فرهنگي

 سـرماية . سنجد عملياتي شده اسـت  را مي.. .هاي خارجي و مختلفي مانند هنرهاي دستي و زبان
هـا   كتاب، تماشاي فيلم، مراجعه به نمايشگاه ةهايي كه ميزان مطالع با گويه يافته عينيتفرهنگي 

از  شـده  نهادينـه فرهنگـي   سـرماية عملياتي شده و همچنـين جهـت سـنجش     ،سنجد را مي... و
 38سـؤال و   6بعـد بـا اسـتفاده از     3ايـن   .هايي مانند ميزان تحصيالت استفاده شده است گويه

پـايين   ةبـوده اسـت كـه نمـر     190و بيشـترين نمـره    38كمتـرين نمـره   . يده شـد گويه سـنج 
  .عكسرزنان است و ب سرماية فرهنگيبودن ميزان  پايينة دهند نشان

  تحقيقهاي  يافته
  آمار توصيفي: بخش اول

سال بوده  41شوهرانشان  سال و ميانگين سن 37كنندگان در اين پژوهش  ميانگين سن شركت
 34درصد تحصيالت ديپلم يا فوق ديپلم،  28درصد زنان تحصيالت زير ديپلم،  16 حدود .است

. انــد  داشـته درصـد تحصـيالت كارشناسـي ارشـد و بـاالتر       12درصـد تحصـيالت كارشناسـي و    
به ) درصد 32(در مورد سطح تحصيالت همسران، باالترين درصد را مقطع كارشناسي  ،همچنين

. انـد  درصـد شـاغل بـوده    34شـاغل و   گويان غيـر  درصد پاسخ 56 حدود .خود اختصاص داده است
هـاي   گويـان بـه خـانواده    سال بوده است و اكثريت پاسخ 16عالوه بر اين، ميانگين مدت ازدواج 

  .اند نفره تعلق داشتهچهار
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  آمار استنباطي: بخش دوم
نان و ساختار قدرت در خانواده ارتباط معنادار ز ةشد بين سرماية فرهنگي نهادينه: فرضية اول
  .وجود دارد

  
  زنان و ساختار قدرت در خانواده شدة نهادينه سرماية فرهنگيآزمون همبستگي بين  .1جدول

  ساختار قدرت در خانواده شدهسرماية فرهنگي نهادينه
  38/0 ضريب همبستگي

  04/0 يمعنادارسطح
  

آمده از آزمون همبستگي رابطـة بـين سـرماية فرهنگـي      دست هنتايج ب دهندة نشان 1جدول 
يك رابطـة تقريبـاً    دهندة نشانضريب همبستگي . و ساختار قدرت در خانواده است شده نهادينه

كه با افزايش سرماية فرهنگـي   ابدين معن. متوسط و مثبت و مستقيم بين دو متغير مذكور است
آمـده   دست هي بمعناداربا توجه به سطح . يابد مي ، قدرت زنان نيز در خانواده افزايشيافته تجسم

)04/0sig= (دشو مي فرضية مذكور تأييد.  
زنان و ساختار قـدرت در خـانواده ارتبـاط     ةيافت بين سرماية فرهنگي تجسم: فرضية دوم

  .معنادار وجود دارد
  

  زنان و ساختار قدرت در خانواده يافتة تجسم سرماية فرهنگيآزمون همبستگي بين  .2جدول
  ساختار قدرت در خانواده يافتهسرماية فرهنگي تجسم
  48/0 ضريب همبستگي

  00/0 يمعنادارسطح
  

آمده از آزمون همبستگي رابطـة بـين سـرماية فرهنگـي      دست هنتايج ب دهندة نشان 2جدول 
متوسـط   ةيك رابط دهندة نشانضريب همبستگي . و ساختار قدرت در خانواده است يافته تجسم

كـه بـا افـزايش سـرماية فرهنگـي       ابـدين معنـ  . اسـت  و مثبت و مستقيم بين دو متغير مـذكور 
ي معنـادار بـا توجـه بـه سـطح     . يابـد  مـي  نيز در خانواده افـزايش ها  آن يافتة زنان، قدرت تجسم

  .شود مي فرضية مذكور تأييد) =00/0sig(آمده  دست هب
زنان و ساختار قدرت در خـانواده ارتبـاط    ةيافت فرهنگي عينيت بين سرماية: فرضية سوم

  .معنادار وجود دارد
  

  زنان و ساختار قدرت در خانواده يافتة عينيت سرماية فرهنگيآزمون همبستگي بين  .3جدول
  ساختار قدرت در خانواده يافتهسرماية فرهنگي عينيت
  39/0 ضريب همبستگي

  00/0 يمعنادارسطح
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آمده از آزمون همبستگي رابطـة بـين سـرماية فرهنگـي      دست هنتايج ب دهندة نشان 3جدول 
ضريب همبستگي يـك رابطـة تقريبـاً متوسـط و     . و ساختار قدرت در خانواده است يافته عينيت

كـه بـا افـزايش سـرماية      ابـدين معنـ  . دهـد  مـي  مثبت و مستقيم بين دو متغير مذكور را نشان
بـا توجـه بـه سـطح     . يابـد  مـي  نيـز در خـانواده افـزايش   ها  آن رتيافتة زنان، قد فرهنگي عينيت

  .دشو مي فرضية مذكور تأييد) =00/0sig(آمده  دست هي بمعنادار
ها را در سـاختار توزيـع قـدرت خـانواده      سرماية فرهنگي زنان قدرت آن: فرضية چهارم

  .دهد افزايش مي
  

  قدرت در خانواده زنان و ساختار سرماية فرهنگيآزمون همبستگي بين  .4جدول
  ساختار قدرت در خانواده سرماية فرهنگي
  27/0 ضريب همبستگي

  00/0 يمعنادارسطح
  

آمده از آزمون همبستگي رابطـة بـين سـرماية فرهنگـي      دست هنتايج ب دهندة نشان 4جدول 
يـك رابطـة تقريبـاً     دهنـدة  نشانضريب همبستگي . كلي و ساختار قدرت در خانواده است طور هب

كه به موازات افـزايش سـرماية    ابدين معن. ضعيف و مثبت و مستقيم بين دو متغير مذكور است
ي معنـادار بـا توجـه بـه سـطح     . يابـد  مـي  نيـز در خـانواده افـزايش   هـا   آن فرهنگي زنان، قدرت

  .دشو مي فرضية مذكور تأييد) =00/0sig(آمده  دست هب
  .اي و ساختار قدرت در خانواده ارتباط معنادار وجود دارد زمينهبين متغيرهاي : فرضية پنجم

  
  و قدرتاي  ضريب همبستگي بين متغيرهاي زمينه .5جدول

  سطح معناداري ضريب همبستگي متغيرها
 15/0 -20/0 سن زن

 13/0 -21/0 سن شوهر
 15/0 -20/0 مدت ازدواج
 03/0 31/0 تحصيالت مرد
 001/0 49/0 اشتغال زن

 01/0 -36/0 اعضاي خانوادهتعداد
  

اي و قـدرت زنـان در    دهندة ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي زمينه نشان 5جدول 
دهـد كـه رابطـة معنـاداري حـداقل در سـطح        نشان مي 5نتايج مندرج در جدول . خانواده است

تعـداد   در خانواده با متغيرهاي تحصيالت مـرد، اشـتغال زن و   درصد اطمينان بين قدرت زن 95
اعضاي خانواده وجود دارد كه ضرايب همبستگي بين متغير وابسته با تحصيالت مرد يك رابطـة  

دهد و بين اشتغال و متغير وابستة رابطة مثبت و تقريبـاً   را نشان مي) =R 31/0(مثبت و ضعيف 
) R= -36/0(دهندة يك رابطة منفي و ضعيف  همچنين، ضريب همبستگي نشان). =R 49/0(قوي 

بدين معنا كه با افزايش تحصيالت مرد، نمرة زنان . ن تعداد اعضاي خانواده و متغير وابسته استبي
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دار قـدرت   يابد و زنان شاغل نسـبت بـه زنـان خانـه     در ساختار توزيع قدرت خانواده افزايش مي
  .ودش بيشتري در اين ساختار دارند، اما با افزايش تعداد اعضاي خانواده از قدرت زنان كاسته مي

  گام به گانه به روش گام تحليل رگرسيون چند
گذار بر ميزان قدرت تأثيرعنوان متغير مستقل و  در اين مدل، كلية عوامل در نظر گرفته شده به

  .ارائه شده است 6در جدول نتايج  .زن در خانواده وارد معادله شدند
  

  بيني قدرت عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش .6جدول 
  BBeta T  sig R2ضريب متغير  مرحله

  22/0  01/0  57/2 34/0 17/0 اشتغال زن  1
  32/0  02/0  -31/2 -28/0 -05/0 تعداد اعضاي خانواده  2
  40/0  03/0  03/2 27/0 07/0 سرماية فرهنگي  3

  
كنندة ميزان قدرت وي در  تبيين نخستيناشتغال زن  ،دهد مي نشان 6طور كه جدول  همان

ضـريب  . شـود  مي بيني درصد از تغييرات متغير وابسته توسط اين متغير پيش 22خانواده است و 
B امثبت وجود دارد؛ بدين معنـ  ةدهد كه بين اشتغال زن و قدرت وي در خانواده رابط مي نشان 

براي ايـن متغيـر برابـر     Tمقدار . دارند دار خانهزنان  ازكه زنان شاغل در خانواده قدرت بيشتري 
شده بـه   متغير تعداد اعضاي خانواده دومين عامل وارد .است  = 01/0sigي معنادارو سطح  57/2

دهـد كـه    مـي  نشان Bضريب . تغييرات متغير وابسته است ةكنند بيني معادلة رگرسيوني و پيش
هرچـه تعـداد    يعنـي  ؛وجود دارد بين تعداد اعضاي خانواده و قدرت زن در خانواده ارتباط منفي

تـوان در توضـيح گفـت بـا افـزايش       مي. تر باشد، قدرت زن كمتر خواهد شداعضاي خانواده بيش
تعداد اعضاي خانواده، قدرت موجود بين تعداد بيشتري تقسيم و در نتيجه از قدرت زن كاسـته  

ر آخـرين  د. است =02/0sig.Tي معنادارو سطح  31/2براي اين متغير برابر  Tمقدار  .خواهد شد
درصد رسـيده   40وارد معادلة رگرسيوني شده و ضريب تعيين به  سرماية فرهنگيمرحله، متغير 

 ا، بين اين دو متغير ارتباط مثبت وجود دارد؛ بدين معنـ 6مندرج در جدول Bطبق ضريب . است
بـراي   Tمقـدار  . شـود  مي نيز در خانواده بيشترها  آن كه با افزايش سرماية فرهنگي زنان، قدرت

  .است  =03/0sig.Tي معنادارو سطح  03/0اين متغير برابر 

  مدل ساختاري رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته
در سـطح  ها  آن T براي رسم مدل مسير از ضرايب بتاي متغيرهايي استفاده شده است كه مقدار

شده در  توان گفت كه در ميان متغيرهاي گنجانده مي با توجه به مدل مسير. ي قرار داردمعنادار
مستقيم بر ساختار قدرت در خانواده را متغير اشـتغال زن بـا ضـريب مسـير      تأثيرآن، بيشترين 
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وزن بتا براي متغيـر  . اند داشته 28/0و تعداد اعضاي خانواده در مرحلة بعد با ضريب مسير  34/0
لبتـه  ا. گيـرد  مـي  است كه در مرتبة سـوم قـرار   27/0برابر  ،يعني سرماية فرهنگي ،اصلي تحقيق
نيـز بـر متغيـر وابسـته     ــ   بر تعداد اعضاي خانواده تأثيراز طريق  ـ مستقيم طور غير هاشتغال زن ب

را از ميـان همـة    تـأثير كلي بيشـترين   طور هب 45/0اشتغال زن با وزن بتاي . گذار بوده استتأثير
مسـتقيم،  تـأثيرات   7جـدول  . متغيرهـاي مسـتقل بـر توزيـع قـدرت در خـانواده داشـته اسـت        

طـور خالصـه طبـق مـدل      هيك از متغيرها بر ساختار قدرت در خانواده را ب مستقيم و كل هر يرغ
مسـتقيم و   تـأثير دهـد كـه بيشـترين     مـي  ضـرايب نشـان  ة مقايس. دهد مي تجربي تحقيق ارائه

  .يك از متغيرهاست مستقيم مربوط به كدام غير
  

  متغير وابسته مستقيم و كل متغيرهاي مستقل بر اثرات مستقيم، غير .7جدول
  اثر كل  مستقيماثر غير اثر مستقيم هامتغير

  27/0  .................. 27/0 سرماية فرهنگي
  20/0  .................. 20/0 تحصيالت مرد

  45/0  11/0 34/0 زناشتغال
  36/0  23/0 28/0 خانوادهيتعداد اعضا

  گيري بحث و نتيجه
منـدي زنـان از قـدرت در سـاختار توزيـع قـدرت        بر ميـزان بهـره  گذار  تأثيراز ميان انبوه عوامل 

سـرماية فرهنگـي را بـا سـنجش ابعـاد آن از نظـر بورديـو         تأثيرخانواده، نوشتار حاضر چگونگي 
ايـن حجـم و نـوع سـرماية      ،از نظر بورديو. كردبررسي ) شده نهادينهو  يافته عينيت، يافته تجسم(

فـرض بـر    ،از همـين رو . كند مي اده و جامعه را مشخصفرهنگي است كه موقعيت افراد در خانو
را در سـاختار توزيـع قـدرت بهبـود     هـا   آن اين گذاشته شد كه سرماية فرهنگـي زنـان جايگـاه   

جهت بررسـي فـرض مـذكور، از    . كند تر مي متمايلها  آن بخشيده و كفة ترازوي قدرت را به نفع
نظريـة منـابع، افـزايش منـابع در     . اه شـد زاوية دو نظرية منابع و مبادله به موضوع پـژوهش نگـ  

منـدي بيشـتر    كه به موازات بهـره  ابدين معن. داند ها مي آن دسترس افراد را عامل افزايش قدرت
نيـز افـزايش خواهـد    هـا   آن باشد، قدرت... تواند تحصيالت، شغل، درآمد و مي كه ،افراد از منابع

زنـي بيشـتر و    باشند، قـدرت چانـه   داشتهچه زنان منابع بيشتري  هر ،پس طبق اين نظريه. يافت
نظريـة  . توانايي باالتري براي بهبود موقعيت خود در ساختار توزيع قدرت خانواده خواهند داشت

هـا   هـدف در ايـن فعاليـت    داند كه مي را نوعي مبادلهها  فعاليت انسان همةمنابع از سوي ديگر، 
يند مبادلـه، اگـر يـك طـرف بـه ارائـة       اديدگاه اين نظريه در فراز . رسيدن به حداكثر سود است

ارزش به طرف مقابل قادر نباشد، احتمال دارد براي رفع نيـازش تسـليم و    سنگ و هم چيزي هم
تـرين منبـع رفـع     كـه مهـم   ،اگر زنان در روابط متقابـل بـا همسرانشـان   ، بنابراين. مطيع او شود
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امكـان دارد كـه از   ، ابـر بـراي ارائـه نداشـته باشـند     شـوند، چيـزي بر   مي محسوبها  آن نيازهاي
  .و تابع شوهرانشان شوند بگذرندخود هاي  خواسته

كـه خـود    ـ در تحقيق پيش رو، متغير قدرت در خانواده از تركيب سه شاخص ساخت قدرت
قلمـروي قـدرت و    هاــ  گيري صميمتركيبي است از دو شاخص تقسيم كار در خانه و قدرت در ت

طور كه ذكر شد بـا سـنجش سـه بعـد      دست آمد و سرماية فرهنگي همان بهقدرت شيوة اعمال 
بـين  ) sig=04/0(ها از وجـود يـك رابطـة معنـادار      يافته. يافته يافته و عينيت شده، تجسم نهادينه

سنجيده شـد، و  ...  هايي مثل ميزان تحصيالت و شده، كه از طريق معرف سرماية فرهنگي نهادينه
كـه بـا افـزايش سـطح تحصـيالت زنـان و        امعنـ  بـدين . نواده حكايـت دارد ساختار قدرت در خا

 ذهنـي و جسـمي، بـر قـدرت    هاي  چه بيشتر از مدارك مبتني بر توانايي مندي هر همچنين بهره
كـه بـا انـواع    يافتـه،   تجسـم بين سرماية فرهنگي  ،همچنين. شود مي در خانواده نيز افزودهها  آن

با متغير  ،بررسي شد...  ، نويسندگي، نقاشي و ذهني مثل ورزشهاي جسمي و  ها و مهارت قابليت
نتـايج حـاكي از يـك ارتبـاط متوسـط و مثبـت و       . ديده شد) sig=00/0(وابسته ارتباط معنادار 

يعنـي بـه مـوازات افـزايش سـرماية فرهنگـي       ؛ بين دو متغيـر مـذكور اسـت   ) r=48/0(مستقيم 
نتـايج بـين سـرماية      ،همچنـين . ش پيدا خواهد كرد، قدرت زنان نيز در خانواده افزاييافته تجسم

كه از طريق ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي مثل ميـزان مطالعـة كتـاب و    ،  يافته عينيتفرهنگي 
) 39/0( Rمقـدار  . را نشـان داد ) sig=00/0(و قدرت ارتباط معنـاداري   يده شد،سنج... مجالت و

پـس بـا افـزايش    . بين اين دو متغير استمتوسط و مثبت و مستقيم ي وجود ارتباط دهندة نشان
  .نيز، قدرت زنان در خانواده افزايش خواهد يافت يافته عينيتسرماية فرهنگي 

كـه   كـرد كلي و قدرت را بررسـي   طور هفرضية چهارم پژوهش ارتباط بين سرماية فرهنگي ب
. يـد كردنـد  بين ايـن دو متغيـر اصـلي تحقيـق را تأي    ) sig=00/0( معنادارنتايج وجود يك رابطة 

در هـا   آن سرماية فرهنگي زنـان بـر افـزايش قـدرت     تأثيرفرض تحقيق حاضر مبني بر  ،بنابراين
آمـده گويـاي پيونـد بـين سـطح نظـري و سـطح تجربـي          دست هشود و نتايج ب مي خانواده تأييد
طور كه توضيح داده شد، نظرية منابع بر اهميـت در اختيـار داشـتن منـابع      همان. پژوهش است

كند و نظرية مبادلـه معتقـد اسـت كـه هرگـاه       مي رفتن قدرت در خانواده تأكيد ند در باالارزشم
ارائـه  اي  ديگري است نياز داشته باشد ولي نتوانـد چيـز قابـل مقايسـه     فردي به چيزي كه از آنِ

 يمنبعـ  منزلـة  اگر سـرماية فرهنگـي را بـه    ،بنابراين. بردار شود دهد، ممكن است مطيع و فرمان
در هـا   آن توانـد بـه بهبـود جايگـاه     مي ارزشمند در نظر بگيريم، افزايش حجم آن در دست زنان

خانواده كمك كند و زن در ارتباط مقابل با شوهرش با تكيه بر اين منبع ارزشمند، در موقعيـت  
  .شودهايش ن و مجبور به گذشت از خواسته يردضعف قرار نگ

 ةدهـد كـه رابطـ    مـي  و متغيـر وابسـته نشـان    اي ضرايب همبستگي بين متغيرهـاي زمينـه  
درصد اطمينان بين قدرت زن در خانواده با متغيرهاي تحصـيالت   95ي حداقل در سطح معنادار
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ضرايب همبسـتگي بـين متغيـر وابسـته بـا       .مرد، اشتغال زن و تعداد اعضاي خانواده وجود دارد
د و بين اشـتغال زن و متغيـر   ده را نشان مي) =r 31/0(مثبت و ضعيف  اي هتحصيالت مرد رابط

يـك   دهنـدة  نشانضريب همبستگي ، همچنين). =r 49/0(مثبت و تقريباً قوي  اي هرابط ه،وابست
كه  ابدين معن. بين تعداد اعضاي خانواده و متغير وابسته است) r= -36/0(رابطة منفي و ضعيف 

يابـد و زنـان    مـي  افـزايش با افزايش تحصيالت مرد، نمرة زنان در ساختار توزيع قدرت خـانواده  
اما با افـزايش تعـداد اعضـاي     دارند،قدرت بيشتري در اين ساختار  دار خانهشاغل نسبت به زنان 

  .شود مي خانواده از قدرت زنان كاسته
گام حضور سـه متغيـر اشـتغال زن، تعـداد اعضـاي خـانواده و        به رگرسيون گام، عالوه بر اين

اهميـت وارد معادلـه شـده و هـر سـه       دهد كه به ترتيبِ مي سرماية فرهنگي را در معادله نشان
در آخر، تحليل مسـير بـين   . اند بيني كرده درصد از تغييرات متغير وابسته را پيش 40هم  ير باغمت

، اشـتغال زن،  سـرماية فرهنگـي  (ي قـرار داشـت   معنـادار در سطح ها  آن Tمتغيرهايي كه مقدار 
مستقيم بر  مستقيم و غير تأثيركه بيشترين  دهد مي اننش) تحصيالت مرد، تعداد اعضاي خانواده
رفتـه بيشـترين    هم اي اشتغال زن است و متغير مذكور روي متغير وابسته مربوط به متغير زمينه

زو و بيان  ،]6[ نتايج تحقيق سفيري و آراسته. را بر قدرت زنان در خانواده نشان داده است تأثير
چـه منـابع اقتصـادي در     كنـد كـه هـر    مي تأييد] 17[ رانو توكيوس و همكا ]15[ سئول، ]19[

تـر   دسترس زنان بيشتر باشد، قدرت بيشتري در خانواده دارند و زنان شاغل، روابطي دموكراتيك
بر  ،]2[ توسلي و سعيدي ةنتايج مطالع ،همچنين. كنند شوهران خود تجربه مي تر را با و دوسويه

چه بيشتر از منابعي مثل  كند كه برخورداري هر ييد مياهميت منابع در دسترس زنان تأكيد و تأ
تواند قدرت بيشتري را براي زنان در ساختار قدرت خانواده به همـراه   مي... درآمد و تحصيالت و

  ةگيـري را در مـورد متغيـر سـرماي     همـين نتيجـه   ]7[ داشته باشد و تحقيـق عنايـت و رئيسـي   
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