
 

(. 139۸)محسن  ،مجید و نیازی ،موحد ؛صدیقه ،شعاع ؛مهران ،سهراب زاده

 انزن موردی نمونه) آن در قدرت توزیع ساختار و خانواده انسجام ارتباط تبیین

 .۲۶1-۲۸۵(، 1۴)۶ شناسی نهادهای اجتماعی،جامعه .(شیراز شهر متاهل

 آنساختار توزیع قدرت در  وانسجام خانواده  ارتباطتبیین 

 )نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز(

 ۴محسن نیازیو  3مجید موحد، ۲صدیقه شعاع، 1مهران سهراب زاده

 ۲/۱۱/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                           ۷/۶/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ارتباط جامعه دارد. هدف از این مطالعه بررسیخانواده  و انسجام آن نقش مهمی در توسعه اجتماعی هر 

متغیر ساختار قدرت در سه دسته  که بدین منظور استآن  انسجام برخانواده  در قدرت توزیع  ساختار

روابط قدرت، شیوه اعمال قدرت و قلمرو قدرت و متغیرانسجام خانواده در ابعاد شش گانه معاشرتی، تقارن 

ه اساس نمون. در این مطالعه بر سنجیده شده است دی و رسیدن به هدفعاطفی، توافقی، هنجاری، کارکر

گانه این شهر انتخاب هل شهر شیراز در بین مناطق یازدهنفر از زنان متا ۶00بندی تصادفی گیری  طبقه

 داد  نتایج نشان .شدتحلیل  ۲۲اس اسپیاس ها، اطالعات به وسیله نرم افزارآوری دادهپس از جمع و

چنانچه گسترش معناداری بر انسجام آن دارد.  تأثیردر خانواده  گیریتصمیمقدرت و توزیع   ساختار

 .شده استهمه ابعاد آن در خانواده سبب افزایش انسجام در خانواده و مشارکتی ساختار دموکراتیک 

خانواده نظم جدید را پذیرفته و ساختار قدرت  در راستای افزایش انسجامجامعه  شودمیبراین پیشنهاد بنا

که در این فرایند حفظ سازگاری با فرهنگ و هویت  خانواده نهادینه کنددرون مشارکتی و دموکرات را در 

 جامعه ایرانی اهمیت شایانی دارد.

 .مدرنیته ؛زنان ؛هخانواد ؛قدرت ؛انسجام: هاکلیدواژه
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 لهو بیان مسئ مقدمه -۱

ها در جریان است و به نهادقدرت جزء الینفک حیات بشری است که در همه ارکان اجتماعی و 

هر در خانواده نیز  .(۴199 ،1)برون میلشان استعلیرغم معنای توانایی کنترل بر اعمال سایرین 

نظر های یکدیگر را مدو نیازنموده  چند افراد در بسیاری از اوقات الزم است با یکدیگر همکاری 

ساختار توزیع قدرت و  استاهمیت دارای قرار دهند اما توزیع قدرت، بدست آوردن و حفظ آن 

و روابط بین آنها  در خانواده بر رفتارهای  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اعضا خانواده 

 گذارد. میتأثیر 

زا سه خاص و ب یّتینقش و اهم ی،اجتماع یهاها و گروهنانهادها، سازم یتمام یندر بخانواده 

مت سال. اندیدهورز یدجامعه تاک یآن برا یاتیح یتبر خانواده و اهمدارد. بسیاری از اندیشمندان 

های اجتماعی  و خانواده منشا بسیاری از آسیب جامعه در گرو سالمت خانواده است

در دوران مختلف دگرگونیست که دارای ساختاری پویا ااین نهاد (. 11:13۸9 ی،)ساروخانباشدمی

از  همواره آنپایداری  و تغییرات همیشگی انسجام علیرغماما . های زیادی در آن رخ داده است

نهاد  . ها و مسایل مهم اجتماعی محسوب شده استو یکی از دغدغهاهمیت باالیی برخوردار بوده 

 نیب یدارکند که روابط سالم و پا یفاا یقادر خواهد بود نقش خود را به خوب یخانواده در صورت

 خانواده برقرار باشد.  یاعضا

از آنجا که کاهش انسجام خانواده کاهش یافته و خانواده اخیر انسجام و پایداری دهه در چند 

 شاهد افزایش میزان طالق  و هجوم طالق های عاطفیبرای سالمت و بقای خانواده است  تهدیدی

روند افزایشی آن حاکی از این نکته مهم است که روابط همسران آمار طالق و هستیم .  در آن 

علل  اجتماعی جامعه شناسان و علمایسالهای اخیر، دستخوش تغییراتی شده است.  لدر طو

ساختار  زنان و تغییرتغییر نقش و جایگاه برای این پدیده متصور هستند که از جمله آن  مختلفی

 قدرت در خانواده است.

در جامعه . استرخ داده  قدرت در جوامع مدرن بیش از جوامع سنتی ارساختنقش و تغییر  

کشیده شده است و بسیاری های همسری، مادری و خانه داری توسط زنان به چالش مدرن نقش

های د و در چارچوب پذیرش و ایفای نقشسعی دارند با باز تعریف مجدد از موقعیت خواز زنان 

ساز تغییر و تحوالت نوینی تواند زمینهمی اینای  را برای خود تعریف کنند که جدید هویت تازه

ند اجتماعی شدن های جدید که فرایماع باشد. این موضوع در میان نسلدر عرصه خانواده و اجت

گذارند های سنتی را کنار میگذرانند و نقشساالر میهای سنتی خانواده پدررا بیرون از الگو

( . در  این جوامع  زنان با بدست آوردن تحصیالت و درآمد ۸۴:137۸)گیدنز، دارد شدت بیشتری
 

1-Browne  
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ناپذیر یت آنها بر اثر فرایند های جداییاند قدرتی بیش از گذشته بدست آورند. و هوبیشتر توانسته

زنان، از  غالو همبسته اشتغال و افزایش آگاهی پرسش بر انگیز شده است. تحصیالت عالی و اشت

ایجاد و از سوی دیگر با  گردیدههای جدید ها و برداشتها و نگرشموجب کسب ارزشسویی 

را به وجود بحران هویت در زنان   بروز های قدیم و جدید زمینهدشواری در هماهنگ کردن نقش

(. همچنین عرضه انبوه منابع اجتماعی و فرهنگی 7۲: 13۸3، . )ساروخانی و رفعت جاهآورده است

تغییرات نهادی و ساختاری و  و تعامل ط اجتماعی برخی از زنان وسعت یافتن رواب هویت آفرین و

های ها و نهایتاً هویتها و آرماناندیشی در ارزشساز تامل و بازهای اجتماعی زنان زمینهنهضت

 (.177 :13۸0 )کاستلز، استگردیده  زنانشخصی و اجتماعی و افزایش قدرت 

آموزش و اشتغال روز افزون زنان،  روابط قدرت شدن  سازی، همگانینودر ایران با آغاز فرایند 

شده است که این جریان ساختار سنتی پدر ساالر را در  مواجهدر خانواده با تغییرات زیادی 

های کشور کز استان فارس و یکی از کالن شهرخانواده سست کرده است. شهر شیراز به عنوان مر

های اخیر دچار تغییرات اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد در سالمدرنیته قرار تأثیر که تحت 

های فرهنگیِ این شهر و از جمله افزایش طالق و کاهش ازدواج شده که این عوامل بر ویژگی

بررسی روند ازدواج و ، ایران  های ارایه شد توسط مرکز آماربر اساس آماربوده است. گذار تأثیر

 در کشور  13۸7در سال طالق در دهه اخیر نشان از روند کاهشی ازدواج،  و افزایشی طالق دارد. 

در ازدواج  1/3این عدد به  1397که در سال  وجود داشته است ازدواج یک طالق  ۸به ازای هر 

ه ا پشت سر گذاشت. در استان فارس نیز که روند مشابهی  ریک طالق کاهش یافته استمقابل 

به  طالق ثبت شده است کهمورد  103۵۵واقعه ازدواج  33۸۲۲به ازای  1397در سال است 

و حاکی از آن است  ازدواج است  واقعه ۲۶/3 عبارت دیگر نشان دهنده یک واقعه طالق در برابر

از این  دفباشند. همیتعداد قابل توجهی از افراد به طور مستقیم و غیرمستفیم درگیر طالق که 

ارتباط ساختار توزیع های شیرازی و بررسی خانوادهمطالعه  بررسی وضعیت انسجام و قدرت در 

 ابعاد مختلف است.آن در انسجام قدرت در خانواده و 

 پیشینه پژوهش-۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

 (، منصوریان و قادری1377های سروش)اخلی و خارجی متعددی مانند بررسیحقیقات دت در

(، باقری و 13۸9)(، عنایت و دسترنج 13۸7) (، گروسی13۸3)ای محله امامی نصیر (،13۸1)
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 ( و غیره  به مطالعه ساختار قدرت و عوامل۲00۵) ۲و بیان ، زو( 1973) 1(، فاکس1393) همکاران

های مانند وضعیت ها نقش متغیرخانواده پرداخته شده است و در آنبر توزیع آن در  مؤثر عوامل

 تحقیقاتدر اما بررسی شده است بر ساختار قدرت در خانواده  تحصیل، اشتغال ، درآمد و غیره 

که در این مورد بررسی قرار گرفته است  آنانسجام  خانواده و  ساختار قدرت برتأثیر معدودی 

رضایت زناشویی  و یا کارامدی و کیفیت زندگی بر روان شناسانه  زاویه دید بیشتر ازمطالعات نیز 

 . تاکید شده استخانوادگی 

به  مندی زناشوییارتباط ساختار قدرت با رضایت بررسی( در 13۸3) لفقاری و همکاراناذو

افزایش قدرت  و با وجود دارد این دو متغیرداری بین جه رسیدند که ارتباط منفی و معنااین نتی

 سنخ شناسی به پژوهشی در (13۸۵پور ) . جالیییابدشویی کاهش میزنان رضایتمندی زنا

 طرح از پس و پرداخته سنتی خانوادة پدرساالر مقابل در مدنی ه و بررسی الگوی خانوادهخانواد

مقاله در ( 13۸۶تبار ) علوی. است کرده مدنی دفاع الگوی خانواده از  جدی هایآسیب از ایپاره

مبتنی بر روابط خانواده ممکن دو تیپ خانواده سنتی و عنوان خانواده سنتی گزینه نا با ای

 .ایرانی دفاع کرده استمطلوب دموکراتیک را سنخ بندی کرده و از نوع دوم برای الگوی خانواده 

خانواده و  ی تحت عنوان رابطه ساختار قدرت درا( در مطالعه139۲خانه و همکاران )زارعی توپ

از معلمان نور آباد لرستان نفر  ۲0۵مدی آن به بررسی این موضوع از منظر اسالمی در بین آکار

 وفعلی و اصلی فرد در خانواده پدر محور بین ساختار قدرت نتایج نشان داد  که  پرداختند

ساالر، کارآمدی آن، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین از بین ساختارهای چهارگانه )زن

ار ساختبه این نتیجه رسیدند که دموکراتیک زن مقتدر، دموکراتیک مرد مقتدر و مردساالر(، 

ساختار دموکراتیک مرد مقتدر، بیشترین کارآمدی را و ساالر دارای کمترین کارآمدی استزن

 .به دنبال داردرای خانواده ب

های مرد ه در خانواده( به این نتیجه رسیده است ک19۸۲) 3لیتل در مطالعات خارجی نیز

ای با موضوع الگوهای ( در مطالعه۲017) ۴ترین کیفیت رابطه وجود دارد. پارک و جوساالر باال

 (، ٪33) ۵بسیار مساوات طلب زناشویی سه الگوی زندگی نقش جنسیتی و کیفیت به نگرش 

گر  دریافتند که و( را تشخیص دادند ٪19)7مساوات طلبکمتر ( و ٪۴۸) ۶مساوات طلب میانه 

 

1 - Fox 

2 -Zuo & Bian 

3 -Little 

4 - Park & Joo 

5 - the most egalitarian 

6 - the modest egalitarian 

7 - the least egalitarian 
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 تعارضات اما کند،می کمک زناشویی رضایت افزایش بهمساوات طلبانه کمتر های نگرش چه

( نیز در بررسی خود سه مدل خانواده سنتی، برابری ۲009) 1دهد، مارکزنمی کاهش را زناشویی

 رینبیشت طلب و واگرا را تشخیص داده و  به این نتیجه رسیده است که در مدل خانواده سنتی

که گر چه  دریافتندخود  مطالعهدر  (۲00۵) ۲کوکبرین ووجود دارد. بعالوه  خانوادگی اختالفات

 یابد اما تقسیمو در نتیجه ریسک طالق افزایش می با افزایش قدرت زنان قدرت چانه زنی آنها

و  3روزنبرگ دهد.ن و مردان این احتمال را کاهش میتر کارهای خانگی بین زنابرابر

( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که مردانی که قدرت آنها در خانواده ۲00۶)۴ویلوکس

های حمایتی و نظارتی کنند و این موضوع از نقشمدی و ضعف می آکاراحساس نا شودمییف ضع

نشان نیز ( ۲013) و همکاران۵. نتایج بررسی پادیال والتررساندآنها کاسته و به خانواده آسیب می

 خود کنترلی و ارتباط قوی و مستقیمی با پایداری،دهد سبک قدرت مقتدرانه پدر در خانواده می

 ثبات رفتاری و کاهش بزهکاری در نوجوانان دارد.

 چارچوب نظری -۲-۲

سازد و پذیر میهای جمعی را امکاننی است که کنشانسجام مهمترین محصول هر گروه انسا

ود مختلفی از انسجام وجو نظریات  تعاریف تر باشند. کند تا با یکدیگر هماهنگها را قادر میگروه

اعضای خانواده  داند کهمی احساس همبستگی، پیوند و تعهد عاطفیرا  نسجامدارد. السون، ا

مادر  خانوادگی، روابط پدر و تعامل هایی همچون رابطه عاطفی،و شامل مؤلفهدارند  نسبت به هم

ی نهایت چگونگ رابطه فرزند و والدین مقدار تعامل به لحاظ زمان و مکان، نوعدوستی و عالیق و در

را به صورت احساس نزدیکی عاطفی  آن  ۶لینگرن(. 1999باشد )السون،غت میگذراندن اوقات فرا

به عنوان دو عنصر مهم انسجام نام تعهد و وقت گذاشتن اعضا برای یکدیگر و از  کندتعریف می

 سطحکه بر اساس آن در ای تعریف کرده است (. بیرو آن را پدیده ۲001)داماس و الگین، برد می

شوند می یکدیگر نیازمند متقابل طوربه و وابسته یکدیگر به اعضا جامعه یک گروه، یا یک

  (.۴00: 1370بیرو،)

 

 
 

1 -Marks 

2 - Breen & Cook 

3 - Rosenberg 

4- Wilcox 

5 - Padilla-Walker 

6 -Lingern  
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برای مطالعه   1شناسی آمریکایی و با واژه همبستگینسجام خانواده در ابتدا در جامعهموضوع ا

های دورکیم در دو سنخ همبستگی مکانیکی و در کارم درون خانواده مورد توجه واقع شد انسجا

. سپس مفهوم همبستگی ارگانیکی دورکیم که تابعی از تقسیم کار بود گردیدو ارگانیکی استفاده 

پارسونز به عنوان یکی از نیاز های ضروری  ۲ای برای مفهوم یکپارچگی کارکردیبه عنوان پایه

ایده یکپارچگی  19۵۵ها در سال پارسونز بعدافت. های اجتماعی کاربرد یسیستم کارکردی برای

کارکردی را به عنوان یک ضرورت ساختاری در خانواده توسعه داد و دو نقش مکمل و ضروری را 

حمایت از نیازهای اجتماعی  -۲های جسمی خانواده و حمایت از نیاز -1: برای خانواده مطرح نمود

 .و عاطفی اعضای خانواده

مفهوم انسجام خانواده را در شش دسته انسجام معاشرتی،  19۶9سال  در 3نای و راشینگ

انسجام عاطفی، انسجام توافقی، انسجام کارکردی، انسجام هنجاری و انسجام  در اهداف مورد 

انسجام  197۶و همکارانش در سال ۴بنگستون سپس . (. 19۶9دادند )نای و راشینگ، بررسی قرار

خانواده را در قالب انسجام بین نسلی تئوریزه کردند که این مفهوم مبتنی بر سازگاری، ارتباط 

انسجام  شش بخشها و عواطف بود. آنها انسجام بین نسلی را در مداوم و اجماع در مورد ارزش

انسجام توافقی و انسجام ساختاری معاشرتی،  انسجام عاطفی، انسجام کارکردی، انسجام هنجاری، 

وانی و الگو های تعامل در فعالیتبندی منظور از بعد معاشرتی فراکه در این طبقهبررسی کردند. 

عاطفی، نوع و میزان احساسات مثبت در مورد افراد  های مختلف اعضای خانواده، منظور از بعد

ها، بعد توافقی میزان توافق در ارزش خانواده، و میزان رد و بدل شدن این احساسات، منظور از

ها و عقاید در بین اعضای خانواده، منظور از انسجام کارکردی، میزان کمک و مبادله منابع، نگرش

ادگی و وظایف خانوادگی منظور از انسجام هنجاری قدرت تعهد و تقید به اجرای نقش های خانو

باشد که منعکس در فرصت برای روابط می ختاری ساختارگرایی(، و منظور از انسجام سا)خانواده

 (1991)بنگستون و همکاران،  تعداد اعضای خانواده، نوع و نزدیکی جغرافیایی آن ها به هم  است

های ها و سازهابعاد را در سه دسته نزدیکی نگرش  و بنگستون ۵سیلوستاین 1997در سال  سپس

ارکردی)دریافت و ارایه د تبادالت کنگرشی، ساختار فرصت )مجاورت جغرافیایی و تماس و بع

 .(1997)سیلوستاین و بنگستون،  کمک( ساده نمودند
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را توان آن وجود دارد اما به طور کلی می گوناگونیتعاریف و نظریات نیز   1در خصوص قدرت

برخی  .(199۴ 3برون ؛197۲، ۲)هورتن دانستشان رغم میلکنترل بر اعمال و رفتار دیگران علی

در خانواده را به عنوان مالک  گیریتصمیمجنبه  و السون۵، ایسوان۴از اندیشمندان مانند ابوت 

بعضی دیگر نیز و  (. 19۶9؛ السون، 1991ایسوان،  ؛1993) ابوت، دانسته اند قدرت در خانواده 

(، 19۶9) 7دبال (. 199۴، )۶اند )ویگینزبه عنوان مالک اصلی در نظر گرفتهنحوه اعمال قدرت را 

به میزان مشارکت خانواده در بررسی ساخت قدرت در نیز ( 19۶0) 9(، سلزنیک197۸)۸تاور مینا 

ها گیریبهترین تصمیم ندو معتقداند دهجنبه تقارن قدرت توجه خاصی نشان دا زن و شوهر و 

  (. 3۲:113۸۲، مهدوی و خسرو شاهیمتقارن بودن را در نظر داشته باشد ) باید دو جانبه و

و حفظ ساختار سنتی قدرت  های جنسیتیها و نقشسیاری از جامعه شناسان تفکیک کارب

تی و افزایش و تغییر نقش های جنسی اندآمدی اجتماع دانستهرا اصل مسلم برای کار در خانواده 

از  10ویلهم هنریش ریلدانند. و تقلیل انسجام خانوادگی می ثباتیقدرت زنان را سبب بی

گیرد، حفظ شناسی خانواده معتقد است زیربنای جامعه در خانواده شکل میگذاران جامعهبنیان

ورتی ها ضری خانواده تقسیم کار و تفکیک نقشاجتماع بسته به حفظ خانواده است و برای بقا

یریت ام با طبیعت مدبدیل است و اعضای خانواده باید نظام سلسله مراتبی را بپذیرند. این نظبی

نز، لوپه ، وشناسان دیگری مانند  دورکیم، پارسپذیری زن هماهنگ است جامعهمرد و مدیریت

مالینوفسکی، برنادرز، اوریو، گهلن، کوینگ، همومستر و  شلسکی نیز عقاید مشابهی دارند )زیبایی 

 .  ( ۴7: 13۸۸نژاد، 

داند و ترین گروه اقتصادی درگیر کنش اجتماعی مستمر میخانواده را گسترده ماکس وبر

داری اوفهای دیگر و  مبنای بنیادین اقتدار و معتقد است خانواده بنیاد و اساس بسیاری از گروه

است وی در توضیح چگونگی توسعه نظام اجتماعی مدرن به تحوالت نهاد خانواده، تغییرات عناصر 

های کالن، نظام ده است. او به لحاظ تاریخی و دگرگونیهای آن توجه کردرونی و کارکرد

نازداند و به طور خاص به تغییر جایگاه و نقش زنان و مناسبات خانوادگی را تعیین کننده می
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(. ۴۸-۴0: 139۵)ارمکی،  کند.شویی و فرزندآوری و تولید معنی و مناسبت اجتماعی تاکید می

تب را در هر نهاد و سازمان ضروری می داند و معتقد ماکس وبر رعایت تقسیم کار و سلسله مرا

است در صورتی که تقسیم کار و سلسله مراتب متزلزل و ابهام الود باشد خانواده  به عنوا ن یک 

 (۸3 :137۴ سازمان نمی تواند کارایی داشته باشد و به اهداف خود برسد )اسکات،

 مکرر به تشکیل خانواده و مناسبات دورکیم اساس شکل گیری همبستگی اجتماعی را با ارجاع

دهد. از نظر او خانواده به عنوان نهاد اجنماعی مهم و محوری، نشان دهنده درونی آن توضیح می

نحوه شکل گیری تقسیم کار جنسی و سپس تقسیم کار اجتماعی و ظهور همبستگی خانوادگی 

، پدیده به لحاظ تاریخی شود. با فهم ایناست که نخستین نوع همبستگی اجتماعی قلمداد می

الکوت ت. (.۲0: 139۵ارمکی،  )شودمیدرک تقسیم کار اجتماعی در سطح کالن امکان پذیر 

بر نقش محوری تقسیم کار جنسیتی در حفظ  نیز  پارسونز چهرة برجستة مکتب کارکردگرایی

وحـدت و انسجام خانواده تأکید ورزیده است؛ تقسیم کاری کـه وظـایف شـغلی، کـسب درآمد 

داری را بر عهدة همسر/ مادر قرار  و رهبری خـانواده را بـر عهـدة شـوهر/ پـدر، و وظـایف خانـه

و برای مرد نقش رهبر اجرایی یا ابزاری  وی برای زن نقش رهبری عاطفی یا کاریزماییدهد.  می

محور این تمیز و  ، ها به هم مرتبط هستند  و قدرتنقشاین تفکیک  ،اوبـه بـاور قایل است 

ایـن الگـو بـه بهترین شکل، زمینة ایفای کارکردهای اصلی خانواده، یعنـی تثبیـت  تفکیک است و

ایـن امـر در ثبـات و  کهکنـد  مـی پذیری کودکان را فراهمشخـصیت بزرگساالن و جامعه

 و در غیر این صورت یکپارچگی خانواده و در نتیجه، یکپـارچگی اجتمـاعی نقـشی اساسـی دارد

 این امر برای وحدت و هماهنگی خانواده بسیار زیانکه آید، بـا شـوهر پدیـد میزن خطر رقابـت 

 .(19۵۵نز، و)پارس آور است

و معتقدند  در دوران مدرن . دیدگاه متفاوتی دارنداز جانب دیگر بسیاری از جامعه شناسان 

سازی هویت و تغییر جایگاه اجتماعی و بازبا ایجاد زمینه آگاهی و کنش جمعی زنان زمینه 

به  یها معتقدند زنان دسترسی کمترفمنیستافزایش قدرت زنان فراهم شده است. چنانچه  

ارند و خانواده محلی است که قدرت در آن به صورت متقارن توزیع نشده است در منابع قدرت د

هایشان از پیش تعیین شده است )ابوت و واالس، د زنان افرادی مطیع هستند که نقشاین نها

یدنز گمانند  یمعاصردر این زمینه جامعه شناسان  و الزم است علیه این بنیان قیام کنند. (1993

های پیوند میان زن و مرد، مخصوصا در ازدواج سنتی عمدتا بر اساس نقشچه  معتقد است که گر

ر د  دگرگونی بزرگو طول حدود یک نسل، تمام اینها تغییر کرده است ه است اما در ثابت بود

. جوامع ما در ارتباط با روابط اتفاق افتاده است. و یکسان شدن قدرت آنها با مردان زنان  موقعیت 

برای داشتن یک جامعه مستحکم باید .  شوندتر میطلب هر روز مساوات میان دو جنس،
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تساوی بین دو جنس بنا  در گرو خانواده مستحکم و امروزه  های مستحکم داشته باشیمخانواده

 که پرسشیحقیقت قدرت را به چالش می کشاند. فوکو نیز  .(۲9۸: 1393 )گیدنز، شده است

 و جسمی دید از رفته رفته سوژه فرایندی چه در و چگونه که است این است مطرح  برای وی

 در که است قدرت کارکردهای دنبال به سو یک از فوکو .گیرد می قرار فرمانروا سلطه زیر فکری

 و مقاومت انواع  شناخت پی در دیگر سوی از و شوداعمال می نهاد های اجتماعی مانند خانواده 

 و ایستادگی ایناز نظر وی . گیردمی صورت گوناگون هایبرابر قدرت در که است ییهامخالفت

زنان نمونه ای از  بر مردان قدرت اعمال با مخالفت است که  یافته متفاوت هایی چهرهها  مقاومت

 برخی از توانند پندارند و می می که آنند از آزادترنشان می دهد افراد  وکوف واقع آن است. در

 انتقاد اند پذیرفته وسند حقیقت عنوان به را ها آن و آمده پیش تاریخ از لحظاتی در که موضوعات

 ها گفتمان نیست.  فوکو  معتقد است قدرت پذیرفته شده و سنتی تنها حقیقت کارا وی کنند.

 در دانش و قدرت او دید از. دهد می قرار سنجش دارد مورد قدرت و دانش با که ارتباط در را

 (71: 13۸7 ،فتاحی) شوند می یگانه هم با گفتمان درون

اهی گدگذاران مکتب فرانکفورت، واقعیات زندگی خانوادگی را با دیماکس هورکهایمر، از پایه

خانواده و اقتدار در دوران یعنی  ی مشهور خودانتقادی مورد بررسی قرار داده است. او در مقاله

کرده و با توجه به پیشینه تاریخی های اقتداری پدر در خانواده توجه معاصر، به طور خاص به روش

 ریتزر نیز بر این عقیده است که اقتدار، وجود آن را در خانواده امروزی مضر تشخیص داده است.

انتظار در آن که  گردده کارکرد نقش های سنتی جنسی برمیدر خانواده ب گیریتصمیم نحوه 

ها مطیع بودن زنان در اکثر خانواده اما در شرایط کنونی. مطیع و فرمان پذیر باشدزنان رود می

 .(19۵9هورکهایمر، ی خواهانه رواج یافته است)های برابرو ایده در حال تغییر است

کرد در حالی رفتار روزمره را هدایت می ،در جوامع پیشامدرن غالبا سنتاساس نظر گیدنز  بر

گیرد بینی قرار میمورد بازعات جدید که در جوامع مدرن اعمال اجتماعی پیوسته در پرتو اطال

در جامعه مدرن در حال تغییر است که  ( وی معتقد است موقعیت زنان193: 1390)سیدمن، 

ط میان دو و جامعه در ارتبا شودمیبه یکسان شدن قدرت زنان با مردان مربوط  موضوع  این

در حوزه زندگی عاطفی  به نظر او عالوه بر عرصه سیاسی .شودمیتر جنس هر روز مساوات طلب

 در دموکراسیزم است به سمت تساوی حرکت کنیم و دموکراسی را به وجود آوریم چرا که نیز ال

حث بارتباطات وجود دارد و افراد این امکان را دارند که با یکدیگر سخن بگویند و درباره مسایل 

ا شده باشد. بر این ای است که بر اساس تساوی دو جنس بنخانوادهنسجم و خانواده مکنند. 

ن ردد و ایگها به یکدیگر میو محملی برای تکیه انسان شودمیاساس خانواده دوباره نیرومند 

ای که سنت اهمیت خود را از دست داده است در جامعه خانواده مشابه خانواده سنتی نخواهد بود
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 تبنایی فعال و مشارکتی استنها راه برقراری اقتدار توسل به دموکراسی از راه نوین آن یعنی بر م

 گیریتصمیمتساوی ، ارتباط و گفتگو در مورد مسایل و اعتماد  و احترام متقابل ، استقالل ،  و

اصطالح سیاست رهایی بخش  ( وی از13۸۵باشد )گیدنز، دموکراسی میآزادانه از جمله اصول 

های رهایی بخش یاستی از قدرت سر و کار دارد . سکند  که با نوعی مفهوم پلکانصحبت می

معموال خواستار کاهش و یا لغو کامل استثمار، نابرابری و ستمگری هستند و بر اولویت اصول 

 .(۲9۸: 1393 )گیدنز، و مشارکت تاکید دارند اساسی عدالت، برابری

نظران مکتب مدرن، در چارچوب نظریات نوسازی به به عنوان یکی از صاحبنیز اینگلهارت 

شدن قرار گیرد، انواع خاصی ای در مسیر صنعتیپرداخته است. به باور او وقتی جامعهاین مسأله 

مواردی  در نیز این تغییرکه در خانواده  شودفرهنگی را محتمل می -های ارزشیاز دگرگونی

بنای اینگلهارت زیر. های سنتی قابل رؤیت استاهمیت شدن ارزشهمچون کاهش موالید و کم

از طرفی  داند.ای از امنیت میدی و رسیدن افراد به سطح فزایندهرا توسعه اقتصاتغییرات ارزشی 

اگر چه توسعه اقتصادی به ایجاد معتقد است داند او تغییر ارزشی را خطی و جهانی نمی او 

های فرهنگی محو های مردم گرایش دارد اما اثر سنتتغیرات سیستماتیک در عقاید و خواسته 

انعطاف پذیر هستند و اگر چه ای پایدار و های عقیدتی به طور قابل مالحظهنظامنخواهد شد. 

دهند او می توانند تغییر کنند، اما همچنان به انعکاس میراث تاریخی جامعه ادامهها میارزش

صادی را زیر بنای تغییر هاست و در حالی که امنیت اقتمدرنیته در تغییر ارزشتأثیر قایل به 

 دهد.تر نشان میمدآتر و پر دررا در نسل های جوان، تحصیل کرده هاداند، تغییر ارزشارزشی می

 (. ۲00۴)نوریس و اینگلهارت، 

نای و راشینگ استفاده ازنظریات  انسجام خانواده در این بررسی به منظور سنجش متغیر 

شده است و جهت سنجش متغیر ساختار قدرت در خانواده مقیاس ساختار قدرت مهدوی و 

، تاور دالباست که بنیان آن بر اساس ترکیب نظریات السون ،  به کار رفتهصبوری خسرو شاهی 

و  جهت تبیین موضوع پژوهشهمچنین به عنوان چارچوب نظری و مینا  و سلزنیک قرار دارد. 

ده استفاده ش ،نظریات گیدنزانسجام خانواده و ساختار قدرت در خانواده از بررسی رابطه دو متغیر 

از و  داند گرایی میآن را جزیی اساسی از فرایند تجدداندیشی اشاره دارد و گیدنز بر باز. است

و  شکل جمله صاحب نظرانی است که مباحث نظری فراوانی را در باب تحول، دگرگونی، تغییر

از نظر وی گر چه پیوند میان زن و مرد، نواده در عصر مدرن مطرح نموده است. تنوع اشکال خا

های ثابت بوده است اما در طول حدود یک نسل، بر اساس نقش در ازدواج سنتی عمدتاً  مخصوصاً

رده ر کها تغییر کرده است. دگرگونی بزرگی در خانواده رخ داده است موقعیت زنان تغییتمام این

شود. جوامع در خصوص روابط میان دو که این به یکسان شدن قدرت آنها با مردان مربوط می
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ای روژهاز هویت خود، به صورت پ افرادشود. همچنین شناخت تر میطلبجنس، هر روز مساوات

که بر تساوی دو جنس و تغییر ساختار  ، بر اساس این نظم جدید که  درآمده استبازاندیشانه

خانواده مجدد نظم ، بار دیگر  پس از یک دوره گذار و با استقرار  ،در خانواده استوار است درتق

فرضیات مورد بررسی در این مطالعه به قرار زیر  ، این اساس برگردد . منسجم و نیرومند می

 است:

 قدرت در خانواده و انسجام آن وجود دارد.تقارن بین  داریمعنارسد ارتباط به نظر می -

شیوه اعمال قدرت در خانواده و انسجام آن وجود  بین داریمعنارسد ارتباط به نظر می -

 .دارد

 .بین  قلمرو قدرت در خانواده و انسجام آن وجود دارد داریمعنارسد ارتباط به نظر می -

 .بین  ساختار قدرت در خانواده و انسجام آن وجود دارد داریمعنارسد ارتباط به نظر می -

 

 تحقیقروش -۳

 آوریهل شهر شیراز انجام شده و به منظور جمعأاین مطالعه به روش پیمایش، دربین زنان مت

تأیید با  1ار پرسسشنامه به صورت اعتبار صوریها از پرسشنامه استفاده گردیده است. اعتبداده

رسی رب همچنین به منظورچندین نفر از اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع انجام شده است. 

 آلفایامه به صورت مقدماتی در بین جامعه هدف تکمیل و میزان نپرسش 70تعداد  پایایی نیز 

های انسجام و قدرت برای شاخصنتایج به دست آمده  که ه استگرفتکرونباخ مورد بررسی قرار 

است که از سطح مناسبی جهت تایید پایایی  برخوردار  بدست آمده 7۴/0و  7۵/0 ترتیب معادل به

 است.

درصد   ۴درصد اطمینان و خطای  9۵در این بررسی حجم نمونه با توجه به جدول لین با 

ای متناسب، طبقه گیریهمچنین با استفاده از روش نمونه است. شدهنفر محاسبه  ۶00معادل 

 افزارنرم از استفاده با آوری  وه صورت تصادفی جمعنه شهر شیراز بگاها از بین مناطق یازدهداده

بررسی و سپس  اسمیرنوف -ها به وسیله آزمون کولموگرافدر ابتدا داده ۲ پی اس اساس 

 های آمارروش و استاندارد انحراف و میانگین شامل توصیفی، آمار یاطالعات توسط روشها

 تحلیل قرار گرفتند. مورد  استنباطی

یاس مقجهت سنجش ساختار قدرت در خانواده مقیاس مورد استفاده الزم به ذکر است که 

مهدوی و توسط  13۸۲ساختار قدرت در خانواده در سال  استانداردی است که تحت عنوان

 

1- Face validity 

2- SPSS 22 
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مهدوی و ) تاییدگردیده است 79/0کرونباخ  آلفای با تدوین و پایایی آن صبوری خسرو شاهی 

در و  ،گویه 3۶وسیله  به ساختار قدرت  مقیاسمطالعه  (. در این 13۸۲، صبوری خسرو شاهی

 1۴)و قلمرو قدرت  گویه( 10)، شیوه اعمال قدرت گویه( 1۲) قدرت تقارنسه خرده مقیاس 

 تراالبدر قالب طیف لیکرت تنظیم شده است نمرات  این مقیاس که سنجیده شده است.گویه( 

 در اینقدرت بیشتر مرد در خانواده است.  گرایانه و ساختار اقتدارنشان دهنده  قدرت ارساختدر

متقارن بودن قدرت( و دو سویه ویژگی یک سویه )نامنظور از تقارن قدرت در خانواده مقیاس 

ه انهایی مانند شوهرم در تصمیماتی که در خبا گویه)متقارن بودن قدرت( در خانواده است و 

در  یرم،دهد به تنهایی تصمیم بگخواهد، شوهرم کمتر اجازه می نمی نظر من را شودمیگرفته 

زند و غیره بررسی شوهرم روی هم رفته حرف آخر را میازه بگیرم، جبیشتر امور باید از شوهرم ا

زن و شوهر در قلمرو های مختلف زندگی  گیریتصمیمقلمرو قدرت، چگونگی مراد از . شده است

در اموری مانند عوض کردن منزل، مدیریت مصرف دخل و  گیریتصمیم. در این مقیاس است

ی راجع یرگخرج روزانه، خرید ماشین، رفتن به دیدن اقوام تعیین فاصله سنی فرزندان، تصمیم 

تر در سه دسته بیشنتایج این خرده مقیاس  و نهایتاًشده است به تعداد فرزندان و غیره بررسی 

 .ده استگریزن، بیشتر شوهر و مشارکتی طبقه بندی

که  باشدهر دراعمال قدرت با همسر میسازی شواز شیوه اعمال قدرت میزان مجاب منظور

هایی گویه و شده است. بررسی میانه یا بینابینوحالت  مجاب سازی در سه دسته مجبور سازی،

میماتی در تصرم گیرد چندان انتقاد پذیر نیست، همسهمسرم نسبت به تصمیماتی که میمانند 

متر کهمسرم گیرد انتظار دارد فقط به حرفش گوش دهم و کاری به کارش نداشته باشم، که می

رود، در زندگی مشترکمان کم اتفاق افتاده که همسرم با عصبانیت کاری زیر بار اشتباهاتش می

 مقیاساز مجموعه این سه خرده  الزم به ذکر است که از من بخواهدو غیره بررسی شده است.

یا   خانواده دموکراتیککه در سه گروه ساختار قدرت در خانواده ساخته شده است  متغیر

ور از منظکه  بررسی شده است. بینیو خانواده  بیناو سنتی یا مشارکتی ، خانواده اقتدار گرا 

اعضا دارای شرایط، های برابری خواه است که بر نقش ای مبتنیخانواده دموکراتیک خانواده

های شای مبتنی بر نقگرا خانوادهاز خانواده اقتدارع و امکانات برابر هستند ، منظور ها، منابرصتف

ان ندهرم قدرت قرار دارد و مادر مقام دوم و سپس فرزرأس پدر در که  متمایز و تفکیک شده است

های درونی خانواده مانند آشپزی، تمیز کردن خانه، رسیدگی به قرار دارند. مادر وظیفه کار

 . همچنین در این مقیاسآوری در خانواده را بر عهده داردنانفرزندان و غیره و پدر مسئولیت 

 حد وسط این دو دسته  قرار دارند. درهایی است که بینی خانوادهبینامنظور از خانواده 
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مدل و ( 19۶9) از مدل  نای و راشینگنیز  سجام خانوادهبررسی ان به منظوردر این مطالعه 

گویه ۲۸ مقیاسی به وسیله ( استفاده شده است. و انسجام1991) 1تزابربنگتسون و رتطبیق یافته 

، گویه( ۴)  ، توافقیگویه( ۵)  ، عاطفیگویه( ۵)  انسجام معاشرتیخرده مقیاس  ۶ در وای گویه

 بررسی شده است.  گویه( ۶گویه( و انسجام کارکردی) ۴ )، دستیابی به اهداف گویه( ۴)  هنجاری

که اعضای است فراوانی و الگو های تعامل در فعالیت های مختلفی  انسجام معاشرتیمنظور از 

هایی مانند و با گویه در بر گیرنده تعامل متقابل در بین اعضای خانواده استبا هم دارند و خانواده 

در خانواده ما هر کس دنبال کار خودش است،  ما در خانواده ارتباط نزدیکی با هم داریم، ما در 

 کنیم و های غذایی را با هم مصرف میما در خانواده وعده ، گیریممیخانواده تولد اعضا را جشن 

 .یده شده استسنجمن و همسرم با رضایت و رغبت پذیرای خانواده و دوستان یکدیگر هستیم 

ان رد و بدل نوع و میزان احساسات مثبت در مورد افراد خانواده، و میز انسجام عاطفی منظور از

هایی مانند اعضای خانواده ما احساسات خوبی نسبت به هم گویهشدن این احساسات است و با 

توانم با همسرم درد دل کنم، برایم آسان تر است که راجع به مشکالتم با میدارند، به راحتی 

، خانه ما دلپذیرترین جای دنیاست و اعضای افراد بیرون از خانواده صحبت کنم تا اعضای خانواده 

به میزان توافق در نیز انسجام توافقی شده است.  بررسیخانواده ما کاماْل به هم اعتماد دارند 

خانواده ما در هایی مانند گویهبا در بین اعضای خانواده اشاره دارد و ش ها و عقاید ها، نگرارزش

خصوص مسایل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نظرات مشابهی دارند، من و همسرم در خصوص 

ن کنند، متربیت فرزند اختالف نظر داریم، اعضای خانواده ما در تصمیماتشان با هم مشورت می

همچنین نه مذهبی و نحوه پوشش عقاید مشابهی داریم بررسی شده است.  و همسرم در زمی

که در آن گرفتن و  استانسجام کارکردی کمک و مبادله منابع در بین اعضای خانواده منظور از 

در بین اعضای دادن حمایت عاطفی، گرفتن و یاری دادن در کار ها و گرفتن و دادن حمایت مالی 

مشتمل بر قدرت تعهد و تقید به اجرای نقش  نیز بررسی شده است. انسجام هنجاری خانواده

اگر مشکل یا بیماری برای فرزندم پیش  های گویهبا و  های خانوادگی و وظایف خانوادگی است.

رسم، اگر مشکل یا بیماری برای همسرم کشم و به او میبیاید از کار و فعالیت روزمره دست می

 اگر فرزندان بزرگسال مشکل، رسم کشم و به او میکار و فعالیت روزمره دست می پیش بیاید از

اقتصادی داشته باشند والدین باید از آنها حمایت کنند و اگر والدین من و یا همسرم مشکل 

ام در انسجسنجیده شده است.  دانم که به آنها کمک کنماقتصادی داشته باشند وظیفه خود می

یدن به اهداف یکپارچکی خانواده را در رس آخرین جزء انسجام در خانواده  نیز به عنوان هدف

ها و  اهداف شخصی تر از آرمانهای برای من اهداف خانواده مهمکند و با گویهمشترک بررسی می
 

1 -Bengtson and Roberts 
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هایم با اهداف خانواده تعارض جدی دارد آن را رها است، اگر متوجه شوم شغل یا دیگر فعالیت

انواده برای بدست آوردن چیزها با هم همکاری داریم و ما در خانواده درمورد کنم، ما در خمی

ورد بررسی مهای شاخص گیری شده است. کنیم اندازهها و تصمیماتمان با هم صحبت میبرنامه

  ( آمده است.1آنها در جدول شماره ) خکرونبا آلفایدر این مطالعه و میزان 

 مورد بررسیکرونباخ شاخص های  آلفایتعداد گویه و میزان  : ۱جدول 

 شاخص
تعداد 

 گویه

 آلفای

 کرونباخ
 شاخص

تعداد 

 گویه

 آلفای

 کرونباخ

 70/0 1۲ قدرت تقارن 70/0 ۵ انسجام معاشرتی

 ۸3/0 1۴ قلمرو قدرت ۸0/0 ۵ انسجام عاطفی

 70/0 10 شیوه اعمال قدرت 70/0 ۴ انسجام توافقی

 7۴/0 3۶ ساختار قدرت 77/0 ۴ انسجام هنجاری

 7۵/0 ۲۸ انسجام خانواده ۸1/0 ۶ انسجام کارکردی

    7۶/0 ۴ انسجام در اهداف

 

 ای پژوهشهیافته -۴

زنان متاهل شهر شیراز هستند که نتایج توصیفی نشان می دهد مطالعه جامعه هدف در این 

 7۴/1۴ متوسط طور و به سن داشته سال 73 تا 1۸ بینسال  3۸با میانگین سنی  پاسخگویان 

 میانگین تحصیلیها حاکی از آن است که است. همچنین یافته گذشته آنها ازدواج از سال

هستند و به طور متوسط   شاغل درصد ۸/37 و دارخانه درصد ۲/۶۲ که سال است 1۲ پاسخگویان

 دارند.دو فرزند 

 بررسی وضعیت قدرت در خانواده-۴-۱

در خانواده، قلمرو روابط  تقارنبه وسیله سه شاخص پژوهش ساختار قدرت در خانواده  در این

 (۲)نتایج توصیفی در جدول شماره که قدرت و شیوه اعمال قدرت مورد بررسی قرار گرفته است 

هم ارز شده 100الی  0در فاصله جهت مقایسه بهتر  کلیه شاخص هادر این جدول  .است آمده

تًا و نهای زنان و مجاب سازی کمتربیشتر اعداد باالتر نشانگر تقارن کمتر، شوهر محوری  و اند

 شودمیهمانطور که در این جدول مشاهده  ساختار اقتدار گرا  و مرد ساالر در خانواده می باشد.

از  رود وبه سمت دموکراتیک شدن پیش میخانواده قدرت در ساختار  نتایج نشانگر آن است که

 اقتدار گرا و سنتی فاصله گرفته است.  تحال
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ین بتقارن، دو سویه یا متقارن و بینادر سه دسته یک سویه یا نا م وضعیت تقارن در خانواده

 در متقارن،سویه و دودرصد از پاسخگویان  ۸/17 ساختار قدرت در خانواده تقسیم شده است.

درصد بینابین  و در حد وسط این دو  7/۶۸ در و متقارن به نفع شوهر سویه و نادرصد یک ۵/13

در حوزه  گیریتصمیم وضعیت قلمرو قدرت در خانواده نیز در شاخص. است دسته قرار داشته

طبقه مشارکتیدر سه دسته بیشتر شوهر، بیشتر زن و  های اقتصادی، اجتماعی و تعیین موالید

کل مساوی بین تقریبا به شقلمرو قدرت در خانواده  دهدنتایج نشان می که شده استبندی 

 ده اصلی صرفاً خانواده ها تصمیم گیرن درصد از 3/1۸در حدود چنانچه  زوجین تقسیم شده است

قدرت  های مورد بررسی از خانواده درصد 7/۸1در زن و یا مرد هستند و این در حالی است که

 عمال قدرتشده است. همچنین در خصوص شیوه ا تقسیمبین زن و شوهر مشارکتی به صورت 

 . دراست زن به صورت مجبور سازی از خانواده ها  درصد 19نتایج حاکی از آن است که در 

ی درصد  به صورت بینابین ۶7 درو  زن توسط همسر بوده درصد به صورت مجاب سازی 1۴

  باشد.می

سه خرده مقیاس نشان دهنده آن این در نهایت بررسی ساختار قدرت در خانواده با تجمیع 

، ساالر یی مردگرااقتدار به صورت  درصد  از خانواده های شیرازی 1۴ساختار قدرت در است که 

این دو دسته بوده  درصد بینابین ۸/7۵در و  یک و مشارکتیدموکراتبه صورت درصد  ۲/10در 

 است.

بررسی ساختار قدرت در خانواده و شاخص های آن  به تفکیک طبقات هر شاخص و  :۲جدول 

 ۱00-0میانگین طراز شده  هر شاخص در فاصله 

 بررسی انسجام در خانواده -۴-۲

بعد معاشرتی، عاطفی، توافقی،  ۶در ی شیرازی ها( وضعیت انسجام در خانواده3در جدول شماره )

 ،ضعیف در سه دسته هر کدام  مورد سنجش قرار گرفته و هدافاهنجاری، کارکردی و انسجام در 

 تقارن روابط
 میانگین دوسویه بینابین یک سویه

۵/13  7/۶۸ ۸/17 ۴0 

 قلمرو قدرت
 میانگین بیشتر زن مشارکتی بیشتر شوهر

3/10 7/۸1 ۸ ۴7 

 شیوه اعمال قدرت
 میانگین مجاب سازی بینابین مجبور سازی

19 ۶7 1۴ ۴3 

 ساختار قدرت در خانواده
 میانگین دموکرات بینابین اقتدار گرا

1۴ ۸/7۵ ۲/10 ۴3 
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ها جهت مقایسه بهتر در شاخصکلیه است. همچنین میانگین  بندی شدهطبقه قویمتوسط و 

نتایج باشد. انسجام بیشتر مینشان دهنده اعداد باالتر  که در آنهم ارز شده اند 100الی  0فاصله 

درصد 13/1۵ ، درقویجامعه مورد بررسی درصد از  7۵/1۸ انسجام خانواده درگر آن است که بیان

. بدست آمده است ۶۶/۶9میانگین نمره انسجام  و بوده درصد به صورت متوسط 1/۶۶و در ضعیف 

 ترین بعد انسجام بوده استقوی 7۵/79در جامعه مورد بررسی انسجام هنجاری با میانگین نمره 

اند و پس از آن به ترتیب زیادی را گزارش کردهدرصد از مخاطبین انسجام هنجاری  3/۲7نانکه چ

، 7۲با میانگین نمرات انسجام معاشرتی  و انسجام کارکردی،  ،انسجام عاطفی انسجام در اهداف،

ترین ضعیف ۲۸/۶۲با میانگین نمره قرار دارد و در نهایت انسجام توافقی   ۶۴/۶۵، ۲7/۶9، 01/70

 باشد.انسجام می بعد

و میانگین طراز شده هر شاخص در  گانه آن ششانسجام و ابعاد  درصدبندی طبقه :۳جدول 

 ۱00-0فاصله 

 میانگین قوی متوسط ضعیف 

 ۶۴/۶۵ 3/۲0 ۵/۶3 ۲/1۶ انسجام معاشرتی

 01/70 1/۲۲ 1/۶۶ ۸/1۶ انسجام عاطفی

 ۲۸/۶۲ ۸/1۵ ۵/70 7/13 انسجام توافقی

 7۵/79 3/۲7 ۲/۵۸ ۵/1۴ انسجام هنجاری

 ۲7/۶9 ۵/11 ۲/70 3/1۸ انسجام کارکردی

 7۲ ۵/1۵ ۲/73 3/11 انسجام در اهداف

 ۶۶/۶9 7۵/1۸ 1/۶۶ 13/1۵ انسجام کل

 بررسی فرضیه ها -۴-۳

قدرت در خانواده و انسجام روابط تقارن بین  داریمعنا(: به نظر می رسد ارتباط 1فرضیه شماره )

 آن وجود دارد.

انس واریتحلیل  آزمونانسجام آن از  برقدرت در خانواده  ت روابطساخ تأثیربررسی  به منظور

بین این دو متغیر  داریمعناارتباط نشان دهنده آن است یک طرفه استفاده شده است. نتایج 

وجود دارد و هر چه ساخت خانواده به سمت دو سویه و متقارن پیش می رود به انسجام خانواده 

. همچنین در بررسی ارتباط ساختار قدرت و ابعاد انسجام نیز همانطور که در شودمیافزوده 

اخت روابط با متقارن شدن ساین ارتباط معنا دار بوده و  شودمی( مشاهده ۴جدول شماره )

معاشرتی، عاطفی، توافقی، هنجاری، کارکردی و خانواده  انسجام بیشتری را در ابعاد قدرت، 

 .خواهد داشت اهداف بی به یادست
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 هخانوادروابط قدرت بر انسجام ساخت  تأثیربررسی  نتایج آزمون تحلیل واریانس: ۴جدول 

 متغیر های مورد بررسی

میانگین انسجام در ابعاد سه گانه 

 ساخت قدرت در خانواده
F 

 سویه یک 

 )نامتقارن(
 بینابین

دوسویه 

 )متقارن(

 ۵۵/71** 1۸/۲۲ 9۲/19 ۵۸/17 تقارن روابط قدرت و انسجام معاشرتی خانواده

 11/7۶** ۸۵/۲۲ ۸7/19 0۴/17 تقارن روابط قدرت و انسجام عاطفی خانواده

 ۸1/7۴** ۵0/17 3۵/1۵ 01/13 تقارن روابط قدرت و انسجام توافقی خانواده

 0۶/۴۲** 1۶/1۸ ۴7/1۶ ۸۲/1۴ تقارن روابط قدرت و انسجام در اهداف خانواده

 3۸/17** ۶9/1۸ ۴۲/17 77/1۶ تقارن روابط قدرت و انسجام هنجاری در خانواده

 ۵9/۸1** ۵۲/33 31/3۲ ۸0/۲9 تقارن روابط قدرت و انسجام کارکردی در خانواده

 97/93** 93/13۲ 3۶/1۲1 0۵/109 انسجام خانوادهتقارن روابط قدرت و 

**P< .000؛* p< .05 

بین شیوه اعمال قدرت در خانواده و  داریمعنا( به نظر می رسد ارتباط ۲فرضیه شماره )

 انسجام آن وجود دارد

طرفه س یکتحلیل واریانآزمون در بررسی آزمون ارتباط شیوه اعمال قدرت و انسجام خانواده 

به  وجود دارداین دو متغیر بین  داریمعنادهد ارتباط مثبت و نشان می (۵)در جدول شماره 

اهد انسجام ش شودمیشوهر در شیوه اعمال قدرت بیشتر  سازیمجاب چقدر میزانطوری که هر 

دهد ابعاد انسجام نشان می شیوه اعمال قدرت بر تأثیر بیشتر خانواده هستیم. همچنین بررسی

ز یابی به  اهداف نیدر ابعاد معاشرتی، عاطفی، توافقی، هنجاری، کارکردی و دستکه این ارتباط 

 .دار استمعنا

بین قلمرو قدرت در خانواده و انسجام آن  داریمعنارسد ارتباط ( به نظر می3فرضیه شماره )

 وجود دارد

آزمون تحلیل واریانس یکدر بررسی فرضیه ارتباط قلمرو قدرت در خانواده و انسجام آن 

های نانچه انسجام خانواده در خانوادهباشد چید فرضیه می( نشانگر تای۶طرفه در جدول شماره )

کنند. گیری میتصمیمهایی است که زن و شوهر مشترکاً شوهر محور کمتر از خانوادهزن و یا 

در قلمرو های مختلف انسجام معاشرتی،  گیریتصمیمهمچنین با افزایش مشارکت همسران در 

 .شودمیعاطفی، توافقی، هنجاری، کارکردی و دستیابی به اهداف افزوده 
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  ر خانوادهشیوه اعمال قدرت د بررسی تأثیریک طرفه  نتایج آزمون تحلیل واریانس: 5جدول 

 انسجام آنبر

 متغیر های مورد بررسی

میانگین انسجام در ابعاد سه گانه  

 اعمال قدرت در خانوادهشیوه 
F 

مجبور 

 سازی
 مجاب سازی ینابینب

 09/۵7** 17/۲۲ 10/۲0 0۸/1۸ شیوه اعمال قدرت و انسجام معاشرتی خانواده

 ۶3/۲7** ۸۵/۲۲ ۲0/۲0 30/17 شیوه اعمال قدرت و انسجام عاطفی خانواده

 ۲1/۴۵** 39/17 ۴۶/1۵ ۸3/13 شیوه اعمال قدرت و انسجام توافقی خانواده

 ۴0/1۲** 01/1۸ ۵1/1۶ ۵9/1۵ شیوه اعمال قدرت و انسجام در اهداف خانواده

 ۲7/11** 70/1۸ ۴3/17 1۶/17 شیوه اعمال قدرت و انسجام هنجاری در خانواده

 ۴۵/۲1** 7۲/33 ۴7/3۲ 0۵/30 شیوه اعمال قدرت و انسجام کارکردی در خانواده

 70/70** ۸۶/13۲ ۲0/1۲۲ 0۴/11۲ شیوه اعمال قدرت و انسجام خانواده

**P< .000؛* p< .05 

 رد قلمرو قدرت چگونگی تأثیر در بررسی  یک طرفهنتایج آزمون تحلیل واریانس : ۶جدول 

 خانواده  بر انسجام آن

 متغیر های مورد بررسی

میانگین انسجام در ابعاد  قلمرو قدرت در 

 F خانواده

 بیشتر زن مشارکتی بیشتر شوهر

 ۸1/۲1** ۸7/17 3۵/۲0 9۵/1۸ و انسجام معاشرتی خانواده قلمرو قدرت 

 ۸۸/0۲** ۸9/17 ۴۵/۲0 ۲۲/۸ قلمرو قدرت و انسجام عاطفی خانواده

 ۴۲/۵1** ۲0/1۴ 71/1۵ 0۴/1۴ قلمرو قدرت و انسجام توافقی خانواده

 37/11** 70/1۵ 7۸/1۶ 3۲/1۵ قلمرو قدرت و انسجام در اهداف خانواده

 ۸۸/۵** ۶۴/1۶ 71/17 0۴/17 انسجام هنجاری در خانوادهقلمرو قدرت و 

 71/۲7** 3۸/۲۸ 73/3۲ ۸۵/30 قلمرو قدرت و انسجام کارکردی در خانواده

 ۴۵/33** 71/110 77/1۲3 ۴۴/11۴ قلمرو قدرت و انسجام خانواده

**P< .000؛* p< .05 

بین  ساختار قدرت در خانواده و انسجام  داریمعنا( به نظر می رسد ارتباط ۴فرضیه شماره )

 .آن وجود دارد

ه یک طرف  تحلیل واریانسدر بررسی ارتباط وضعیت قدرت در خانواده و انسجام آن از آزمون 

بین این دو  داریمعناآمده است ارتباط  7استفاده شده است. همانطور که نتایج در جدول شماره 



 ۲۷۹ ................................................... آن در قدرت توزیع ساختار و خانواده انسجام ارتباط تبیین

 

میزان انسجام آن افزایش  شودمیتر دموکراتیک دارد  به نحوی که هر چه خانواده متغیر وجود 

ط در کلیه ابعاد انسجام نیز معناکه این ارتبا دهدمیهای بیشتر نشان یابد. همچنین بررسیمی

دموکراتیک شده خانواده به میزان انسجام در کلیه ابعاد عاطفی، توافقی، اهداف،  دار است و با

 افزوده شده است.و دستیابی به اهداف و کارکردی  هنجاری

 قدرت در خانواده  بر انسجام آنساختار   تأثیربررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس  : ۷جدول 

 متغیر های مورد بررسی

میانگین انسجام  در مدل های 

 F مختلف توزیع  قدرت خانواده

 دموکرات بینابین اقتدار گرا

 ۵۲/۲۴** 13/۲1 ۲1/۲0 1۴/1۸ خانواده و انسجام معاشرتیساختار قدرت در 

 ۵0/۲9** 39/۲1 31/۲0 ۴۶/17 ساختار قدرت در خانواده و انسجام عاطفی

 ۲۵/30** ۶7/1۶ ۶1/1۵ ۴7/13 ساختار قدرت در خانواده و انسجام توافقی

 09/17** 70/17 ۶3/1۶ ۲3/1۵ ساختار قدرت در خانواده و انسجام در اهداف

 ۸1/۲** 1۸/1۸ ۵۴/17 ۲۲/17 ساختار قدرت در خانواده و انسجام هنجاری

 ۵7/7** 91/31 ۵۲/3۲ ۵۶/30 ساختار قدرت در خانواده  و انسجام کارکردی

 ۵۲/۲۴** 99/1۲۶ ۸۴/1۲۲ 11/11۲ ساختار قدرت  در خانواده و انسجام

**P< .000؛* p< .05 

 بحث و نتیجه گیری -5

که سالمت و انسجام آن ارتباط تنگاتنگی  شودمیهای مهم هر اجتماع محسوب خانواده از نهاد

، در جامعهو افزایش آمار طالق  تحوالت نهاد خانواده امروزه پیامد به سالمت و انسجام جامعه دارد.

نگرانی عمومی تبدیل شده است. بررسی خانواده ایرانی بدون درک جامعه جدید در به یک دل

ها به تغییر در ها و باورر شرایط اقتصادی، ارزشمعناست. تغیییته ایرانی بیمفهوم مدرن قالب

اطالعات تازه  پرتودر خانواده های اجتماعی درون خانواده منجر شده و عملکرد هایزشروابط و ار

شوند پیوسته بررسی و اصالح میدر نحوه توزیع قدرت  و تغییر هادرباره این عملکرد

 .(۲1۵:137۵)اینگلهارت،

 اعمال شیوه ، قدرت روابط تقارندر سه حوزه  ساختار قدرت در خانواده  پژوهش در این

در نهایت با جمع بندی این سه حوزه ساختار  کهقدرت بررسی شده است  قلمرو  حوزه  قدرت و

بدست نتایج  .بندی شده استموکرات طبقهدبین و مرد ساالر، بینااقتدار گرای قدرت در سه دسته 

های اجتماعی تغییر در نقشو  ایجاد تغییرات گسترده اجتماعیبا نشان دهنده آن است که آمده 

طوری که نظام مرد ساالر و متحول شده است به ایرانی  ساختار قدرت در خانواده ،زنان و مردان
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 اندشدن سوق یافتهرکتی و دموکراتیزه مردان تغییر یافته و خانواده ها به سمت مشا گرایاقتدار

، بوده حاکمساالرگرای مردساختار اقتدارهای جامعه مورد مطالعه درصد خانواده  1۴به نحوی که 

در همچنین  .انددرصد از آنها دموکرات بوده ۵/۵3وضعیت بینابینی قرار داشته و در درصد  ۸/7۵

قی، معاشرتی، عاطفی، تواف در شش بعد انسجاماین پژوهش انسجام خانواده به عنوان متغیر وابسته 

دهنده آن ها نشانیافتهکه  هنجاری، کارکردی و رسیدن به هدف مورد بررسی قرار گرفته است

وجود  در جامعه هدف یدر سطح متوسط درصد ۶۶/۶9با میانگین نمره  خانواده انسجامکه است 

با  گرایییا خانوادهانسجام هنجاری در بررسی ابعاد انسجام نیز نتایج بیانگر آن است که دارد. 

 درصد  ۲۸/۶۲ترین بعد انسجام و انسجام توافقی با میانگین نمره قوی درصد 7۵/79میانگین نمره 

ساختار  تأثیر ارتباطدر بررسی  . باشدی مورد مطالعه میهاانسجام در خانوادهترین بعد ضعیف

تنگاتنگی بین چگونگی ساختار  ارتباطند که دادها نشان یافتهنیز آن قدرت خانواده بر انسجام 

موکراتیک و انسجام آن وجود دارد. چنانچه بیشترین انسجام در خانواده های دقدرت در خانواده 

ار ها از ساختوجود دارد و هر چه خانواده رساالگرای مرداقتدار هایو کمترین آن در خانواده

انسجام در کلیه ابعاد معاشرتی، عاطفی، توافقی، هنجاری، گیرند دموکراتیک و مشارکتی فاصله می

(، 1977)1یابد که این نتایج همسو با یافته های بین فرانک ردی و رسیدن به هدف کاهش میکارک

( بوده و در تعارض با  13۸۶(، علوی تبار)13۸۵) (، جالیی پور۲009) (، مارکز1979)۲دی ال

 ۵(، فرنز و مک کلند۲001)۴(، مولر و استالین19۸۲تل)(، گری لی197۸) 3های اسزینواکسیافته

(، 3 13۸(، ذوالفقاری و همکاران)۲013) (، والتر و همکاران۲00۶(، روزنبرگ و ویلوکس)1991)

 باشد.می( 139۲) و زارعی توپخانه

های اجتماعی با هاد اجتماعی پویا در طی زمان، متأثر از سایر پدیدهخانواده به عنوان یک ن

تواند به ثبات و پایداری این تغییرات و هماهنگی با آن می تحوالتی روبرو بوده است که شناخت

محیط تنازع زیادی در  یدنداندیشمیتا زمانی که  زوجین هر دو سنتی  این نهاد کمک کند.

داشتههای خود و نحوه توزیع قدرت رضایت نداشت است و زوجین هر دو از نقش خانواده  وجود

های جدید گریزان بوده و سعی هها از درگیر شدن با پدیددر جامعه سنتی انسان ر واقعد اند

یید و تثبیت ر گذر زمان و توسط فرهنگ عمومی تأهایی که خوب بودن آنها دکردند با چیزمی

و تغییرات اجتماعی (.  اما در زمان کنونی با ورود مدنیته 1۲۲:13۸1شده است بسازند)نیازی، 

 

1 -Bean Frank 

2 -Delu 

3 -Szinovacs 
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گرای مرد ساختار اقتدارآنها از  ،اندغییر ساختار قدرت در خانواده شدهخواستار تزنان  مالزم آن،

های اندیشی و تغییر در نقشاد تغییرات گسترده اجتماعی و بازساالر فاصله گرفته و با ایج

 خواهند ساختار خانواده را تغییر دهند.میجنسیتی، 

به آزاد سازی افراد از کند که معطوف یمگیدنز در این خصوص از سیاست رهایی بخش یاد 

 دارد. این تالش خصوصاًهای موجود باز میت که آنها را از دستیابی به فرصتهایی اسقید و بند

ی ها در آینده و تالش براسنتی به قصد تغییر و تبدیل کردارهای در زنان برای گسستن قید و بند

های زندگی خود بدست سلط بیشتری بر موقعیتاست تا تها در هم شکستن سلطه افراد و گروه

، 1آورند. این فرایند با نوعی مفهوم پلکانی از قدرت همراه است و بر اولویت اصول اساسی عدالت

های دیگری از نظم اجتماعی ورزد و به معنای پدید آمدن صورتتاکید می 3و مشارکت۲برابری 

است که تامین منابع پایداری و منزلت  (. گیدنز بر این عقیده30۸-1393،۲93است )گیدنز، 

مشورتی شدن  خانواده توسط زن و مرد بر دموکراتیک شدن خانواده موثر است و گفتگویی و

های سنتی د که درون خانواده در کنار هنجارکند. اگر زن و مرد متوجه شونخانواده را ایجاب می

یشی کنند خانواده منسجم اندبازد باید به مناسبات گفتگویی نیز توجه و در مناسبات خو جرای

 ماند.باقی  می

حال معه ایرانی به عنوان یک جامعه دردر جاتوان گفت در واقع همسو با نظریات گیدنز می

 شاهد رو شده و از این متأثر جامعه، تغییرات به نسبت ناموزون به طور  خانواده ساختارتوسعه 

مدرنیته  از برخاسته ارزشهای از برخی با سنتی خانوادهبا  مرتبط اجزای از بعضی بین ناسازگاری 

ز وجود آورده است. ا هستیم. چنانکه وجود عناصر سنتی و مدرن در کنار یکدیگر تعارضاتی را به

با افزایش تحصیالت و ورود به بازار کار منابع فرهنگی و اقتصادی بیشتری به دست یک سو زنان 

ساختار  و از سوی دیگر اندردانه بودند حضور یافتهصرفا مآورده و در نقش هایی که در گذشته 

پذیرش بسیاری از عناصر مدرن، سرسختانه خواستار حفظ نظام پدر ساالر گذشته  علیرغمموجود 

که این امر سبب پیدایش تعارضاتی در محیط اجتماع به تقسیم قدرت مردان نیست است و مایل 

تر با تغییرات به وجود آمده هماهنگ چقدر خانوادهو خانواده شده است. در چنین شرایطی هر 

اما نکته قابل مالحظه آن است که نحوه تغییرات و شکل خواهد یافت. باشد این تعارضات کاهش 

مدرنیته در هر جامعه ای متفاوت و منحصر به فرد است و با توجه به ساختار، فرهنگ و نوع 

برای رسیدن به سطح تعادل برای همه  جامعه ظهور متفاوتی خواهد داشت و نسخه یکسانی

 

1-Justice 

2  - Equality 

3 - Participation 
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سوی دیگر فرهنگ دینی است و از تأثیر  جوامع وجود ندارد. در جامعه ایرانی که به شدت تحت

 ،مردان دار است که در هر دو فرهنگ، برایبرخور ای صبغه فرهنگ ایرانی چند هزار سالهاز 

 ت ناگهانی بدون در نظر گرفتنایجاد تغییرابیشتر از زنان تعریف شده است به مراتب  قدرتی 

پذیری را به ت جبران نااثرات نا مطلوبی را به دنبال داشته و صدما است ممکن ،فرهنگ و سنت

  وجود آورد.

توجهی نظام اجتماعی به تغییرات ایجاد شده در ارزش ها احتمال در صورت بیبه عبارت دیگر 

است خانواده  الزم در چنین شرایطیتغییر و تحوالت اساسی در نظام اجتماعی وجود دارد  و 

ادینه نهساختار قدرت مشارکتی را در خانواده نظم جدید را پذیرفته و  رات اجتماعییهمسو با تغی

اساس  برباید این فرایند که البته لزوماً به معنای ساختار مستقر در جوامع غربی نیست و کند

که  حفظ سازگاری با فرهنگ و هویت جامعه ایرانی صورت گیرد. وفرهنگ و ارزش های بومی 

ها ، مدرسهخانواده، گذار بر فرهنگ مانند تأثیرهای جهت رسیدن به این هدف کلیه نهاد در

مداری و حفظ انسجام خانوادهبه صورت غیر مستقیم های ارتباط جمعی باید رسانه دانشگاهها و

ها و فرهنگ رزشا و با رعایتبدون بازگشت به سنت و خانواده را با پذیرش تغییرات ایجاد شده 

 کنند.بومی ترویج 
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