
  زاده آزاده، رجب.....   بررسي نقش آموزش آكادميك 
 

7 
 

  
                 مديريت تعارض  ةنحو دربررسي نقش آموزش آكادميك زنان 

  در زندگي زناشويي
  

   1منصوره اعظم آزاده
 2مريم رجب زاده

  
  چكيده

از جمله ايران را دستخوش تغييرات اجتماعي بنيادين و  ، جوامع در حال گذار ، اجتماعي ةفرايند توسع
را براي اين ي تغييرات اجتماعي متعدد ، آناي ساخته و ماهيت بنيادين و فرايند سريع و ناموزون  ردهگست

در جامعه در  پيشي گرفتن زنان نسبت به مردان در سطوح تحصيلي .در پي آورده استها  و خانواده جوامع
درصدد  ، ردپژوهي ابزاريگيري از روش مو مقالة حاضر با بهره .استتغيرات هاي اخير يكي از اين  دهه

 تئوري منابع در بستر فرهنگي ، وولفو  بلودمنابع  ةنظري ، آرچر در مورد عامليت فرديهاي  آزمون تئوري
و همزمان بررسي نقش  مبادله ةو نظري تعادل در ساختار خانواده تئوري عدم ، كنش پارسونز ياجزا ، نرادم

. نحوة حل تعارض در زندگي زناشويي بوده است ، دنبال آنو به تحصيالت آكادميك زنان در بروز تغييرات
دهد تحصيالت دانشگاهي زنان چنانچه باعث تغيير در گرايش هنجاري آنان نسبت  مي نتايج تحقيق نشان

 ، هاي زناشويي تغيير نكرده باشد در حالي كه نگرش همسرانشان به نقش ، هاي زناشويي گردد به نقش
نقش زنان در مديريت تضاد و  ، اما در اين ميان. تضاد در خانواده را افزايش دهد ممكن است ميزان

  . بسيار مؤثر است برقراري تعادل در خانواده
  

  .موردپژوهي ابزاري ، زنان ، گرايش هنجاري ، تحصيالت ، نحوة حل تعارض : واژگان كليدي
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  بيان مسئله
 ، و اقتصادي سياسي ، امور اجتماعي ةبشري در ادار امروزه با توجه به افزايش اهميت دانش

در . است يافتهاي  اهميت ويژه ، هاي آموزشي هاي مختلف اجتماعي به نهاد دسترسي گروه
هاي  تأثير بر نهاد  ، هاي اجتماعي كه در مبارزات اجتماعي و سياسي خود ميان گروه

زنان در . مهاجران و زنان اشاره كرد ، وستانپ توان به سياه مي ، اند آموزشي را مد نظر داشته
لذا هرگونه  .كنند مي نقش بسزايي ايفا ، اين نهاد هاي اصلي خانواده به عنوان يكي از پايه

 افزايش. هاي بسياري بر ساختار خانواده به جا گذارد تواند پيامد مي تغيير در وضعيت آنان
تمايل و توانايي . ين تغييرات استهاي اخير يكي از ا تحصيالت زنان در سال سطح

تر ارتقاي سطح و تنوع تحصيالت و  روزافزون زنان در خارج از خانه و از همه مهم
هاي  ها و هنجار آثار و تبعات متعددي بر نظام ارزش ، آنان هاي علمي و فني تخصص
ر گيري روابط اجتماعي و نيز ساختا شكل ، ها الگوي توزيع و تخصيص نقش ، فرهنگي

 گذارد مي روابط زناشويي و تعامل با خويشاوندان باقي ، هاي اجتماعي همچون خانواده نهاد
  ).9 : 1385 ، رستگار خالد(

ها نشان از سير صعودي تحصيالت زنان در مقطع آموزش عالي  در كشور ما نيز آمار
نفر را  418000كه حدود  1386شدگان كنكور سال  از ميان پذيرفتهبر طبق آمار . دارد

درصد  37دهند و  درصد آنان را دختران تشكيل مي 63نفر يعني  264000 ، شود شامل مي
اين افزايش از سال . به پسران اختصاص يافته است ، نفر هستند 154000ديگر كه معادل

 : 1387 ، هاشمي( است رشد بيشتري نسبت به سال قبل داشته  ، آغاز شده و هر سال 1381
6.(  

تواند تغيير در  مي افزايش تحصيالت زنان به عنوان عاملي جديد كه ، ن ترتيببدي
انتظارات و تكاليف زناشويي  ، ها ارزش ، ها انديشه ، تغيير افكار آن تبعساخت اجتماعي و به 

  .شدبررسي  ، در اين مطالعه ، را داشته باشد ...و 
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از يك  براي آنان در پي داشته باشد؛ تواند دو پيامد مهم مي افزايش تحصيالت زنان
 ، همچون درآمد ، طرف افزايش تحصيالت زنان توزيع و تسلط بر منابع قدرت در خانواده

به  نسبت هاي آنان نگرش ، دهد و از طرف ديگر ميتأثير قرار  را تحت  ...منزلت و  ، شغل
موجب سر برآوردن انتظارات  ، نقش خود و جايگاه خود در جامعه و خانواده را تغيير داده

  ).1382،  ؛ چابكي1382،  ؛ مهدوي1383،  ؛ احمدي1386،  زاده مهدي( گردد ميجديد 
توزيع قدرت بين زن و شوهر با ) 1960( 1ولفدونالد و ت رابرت بلودمطابق مطالعا

اده از آنها با استف .شود مي تعيين ، كند مي توجه به منابعي كه هر يك براي خانواده فراهم
نظريه منابع در خانواده در پي فهم رابطه بين قدرت درون و قدرت بيرون خانواده بودند و 

تحقيقات  .كيد داشتندأمنزلت شغل و تحصيالت ت ، ويژه بر روي منابعي همچون درآمد به
دهد كه منابع بيشتر مرد در اين سه عامل  مي نشان تمادريد و ديتروي ، آنان در ميشيگان

   .دشو مي دريافت بيشتر قدرت او در خانواهموجب 
بروز  ةشود كه با تغيير در ساختار قدرت چه تغييري در نحو مي حال اين سؤال مطرح

اعضاي  ، هايي با ساختار متقارن در خانواده؟ آيد و حل تعارض در خانواده به وجود مي
 ، در اين حالت. كنند مي افتهاي قدرت برابري دري منابع مشابهي داشته و پايه ، هلأواحد ت

زيرا هر طرف معتقد  ، افزايش تضاد ممكن است منجر به انفجار سريع يا خشونت شود
هل در أمواردي هستند كه اعضاي واحد ت ، ساختارهاي نامتقارن. است كه برد از آن اوست

. ود داردوج ريفروت/آنها منابع يكساني نداشته و در نتيجه انواع مختلفي از روابط تسلط
گرچه  ، زيرا يك عضو قدرت بيشتري دارد ؛ها كم است احتمال شدت تضاد در اين ساختار

البته در  ، خانوادهساختار متقارن نامتقارن  در هر دو ، گيري تضاد و تعارض احتمال شكل
 بيشتراز آنجايي كه در  .)202 : 1385 ، حسيني( هميشه وجود دارد ، اشكال مختلف آن

                                                 
1. Blood and Wolfe 
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 ، گانه قشربندي اجتماعي يعني تحصيالت مردان نسبت به زنان به لحاظ ابعاد سه ، عجوام
شغل و درآمد از موقعيت باالتري برخوردارند و در ايران نيز تا دهه اخير براساس آمارهاي 

تأثير  زيرا به هر حال  ، اي را ايجاد نكرده هميشه همين گونه بوده است و مسأله ، منتشره
هميشه وجود داشته  ، سلط پايگاه مردانه مستقل از فرض به حداكثر رساني پايگاهبرتري و ت

ارتقاي سطح تحصيالت زن از يك سو و اما )  به نقل از آزاده ، 269:  2001،  پلرين( ، است
دگرگوني جايگاه زنان در هرم قدرت  ثر برؤترين عوامل م قرابت تحصيلي زوجين از مهم

  .اصر مدرن در خانواده استخانواده و پذيرش عن
بيشتر  ، تر سطح سواد پايين با مردان، )1995( مطابق با تحقيقات گلس ، از سوي ديگر
اگرچه تحصيالت به خودي . دارند ستم روا ، خودبه زنان تحصيلكرده احتمال دارد كه 

ص مرد به خصو تر كه به تر و انساني نگرش معقوالنه ، تواند امر مهمي تلقي شود خود نمي
 اين امر را مهم و قابل توجه ، تواند داشته باشد مي زن همراه با موقعيت تحصيلي باال

همسران خود به تحميل نظر بر  كه در پي اين مردان احتمال كمتري دارد ،در نتيجه. كند مي
اما . نظام گسيختگي خانواده دامن بزنند و موجبات جدايي با همسران خود را فراهم آورند

هاي سنتي براي  ، تنها قائل به نقش مردي كه به دليل تربيت خاص خانوادگي خودندگي ز
دهد كه از تحصيالت در جهت  مي كرده كه به خود حق با زني تحصيل مطمئناً ، زن است

. هايي خواهد بود دچار چالش ، استقالل مالي استفاده كند يا حتي صرفاً خدمات اجتماعي
به  ، با نقش ذهني مرد از زن خود ، فاحش نقش ذهني زن از خودتفاوت  ،در اين موارد
به عنوان . ساز خواهد شد براي آن دو مشكل ، هاي خاص فرهنگي و اجتماعي دليل تجربه

دريافتند كه اگر تقسيم كار در خانه با ايدئولوژي جنسيتي ) 1992( 2و جانسون1مثال بلر
  .يابد ضاد در خانواده افزايش مياحتمال وقوع ت ، فرد مغايرت داشته باشد

                                                 
1. Blair 
2. Johnson 
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ممكن است زن از شوهر . اي ديگر نيز تحليل كرد توان از جنبه مي له تحصيالت رائمس
اما مرد همواره اين . خود با وجود تحصيالت پايين شوهر رضايت خاطر داشته باشد

تواند  مي تحصيالت ةبا خود به دوش كشد كه موقعيت فرودست او در زمين احساس را
 ، طبق تعريف ماكس وبر از قدرت. شانگر دور بودن او از يكي از منابع مهم اقتدار باشدن

خواهد سلطه  مي هايي كه مرد قدرت كافي براي تابع نمودن ديگري ندارد و در خانواده
رسد در اين  مي البته به نظر. وجود دارد خويش را اعمال كند تضاد و درگيري بيشتري

درآمد پايين يا نبود اعتبار اجتماعي در  ، مانند نوع شغل( بع اقتدار عينيتعريف بيشتر به منا
 قدرت در مرد است فقداناما آنچه مد نظر است بيشتر احساس . توجه شده است) خانواده

  .)95 : 1385،  حسيني(
از آنجايي كه فرآيند گزينش همسر كامالً اختياري نيست و شرايط اجتماعي همچنان از 

ها و  نسبت جنسي در دانشگاه در تعادلي بيبا توجه به كند و  مي د را بازسازيدرون خو
در آينده با تعداد زيادي از  ضرورتاً ، نسبت به مردان افزايش سطح تحصيالت زنان

  . ناهمگني تحصيالت بين همسران مواجه خواهيم بود ها با خانواده
در . گذارد مي ر خانه رو به كاهش، تنازع د ديشندبين زن و مرد هر دو سنتي چنانچه

انديش و مرد سنت گرا  شود كه زن مدرن مي ايجادزماني باالترين ميزان تخاصم  ،مقابل
هاي ايراني اين دوگانگي متمايل به تضاد در فضاي دو  در تبيين خشونت در خانواده. باشد
   .)29 : 1384 ، باقر ساروخاني(  آيد مي ترين عوامل به حساب يكي از مهم،  ذهن

بيشتر با  زنان در سطوح مختلف تحصيليهمچنين حشر و نشر و روابط اجتماعي 
هاي  پذيري ثانويه آنها بيشتر با گروه پذيرد و به عبارتي جامعه مي همرديفان خود انجام
اي از روابط اجتماعي منجر به ارتقاي سطح  گيرد و چنين شبكه مي همسان خود صورت

در حالي كه ممكن است همسران  .گردد مي ف يافتن آنان به حقوق خودآگاهي زنان و وقو
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 كه اين خود ، هاي سنتي زن در خانواده را از آنان انتظار داشته باشند آنها ايفاي نقش
  . هاي بروز چالش در زندگي خانوادگي تبديل شود تواند به يكي از مكانيسم مي

ويژه  تحصيالت آكادميك زنان و به بنابراين، سؤال اصلي مقاله حاضر آن است كه
تواند در تعادل  مي افزايش سطح تحصيالت آنان در مقايسه با همسرانشان چه تغييري

چه ساز و كارهايي به  ، موجود در روابط خانوادگي ايجاد كند و در صورت اين اتفاق
  رساند؟ مي برقراري تعادل جديد در خانواده كمك

  
  پيشينة پژوهش

و  62 -71در دو دوره زماني  دهد مي نشان )1384( كارنامه حقيقي و اكبرينتايج تحقيق 
سرعت همگرايي تقاضاي اجتماعي زنان براي آموزش عالي بيش از مردان بوده  ، 72 -81

و اين به معني متفاوت بودن همگرايي در تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي بين مردان 
گيرد ورود زنان به دانشگاه امكان  مي مطالعه خود نتيجه در) 1387( راد قانعي .و زنان است

كند و البته كه اين دو  مي مدرن را فراهم -گويي به اقتضائات يك جامعه دوگانه سنتي پاسخ
 هاشمي. دهد مي تأثير خود قرار يابند و هر يك ديگري را تحت  دنيا به همديگر راه مي

قاي منزلت اجتماعي را دو كاركرد عمده افزايش شانس اشتغال مناسب و ارت) 1387(
در مطالعه خود، در باره ناهمگني تحصيلي ) 1387( آزاده. برمي شمارد تحصيالت عاليه
كه از ناسازگاري بين از زنان تهديد پايگاه اجتماعي اين گروه گيرد  مي زوجين، نتيجه

ت و منفي گوناگون شود داراي پيامدهاي مثب مي ها ناشي تحصيالت و منزلت پايگاهي آن
 زاده مهدي .ازجمله ادعاي پايگاهي با سبك زندگي معين و يا مصرف فرهنگي بسيار است

هاي جنسيتي  كه اشتغال زنان و نيز قدرت مالي و نگرشدر مطالعه خود نشان داد ) 1386(
) 1382( نتايج تحقيق مهدوي. و روابط زوجين مؤثر است هاي خانگي تقسيم نقش بر ، آنان

 ، مشاركت زن در انتخاب همسر ، عواملي نظير سطح تحصيالت و اشتغال زنانيز نشان داد ن
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تصور فرمانبردارانه زن از نقش خود و تصور  هايي نظير و متغيردموكراسي باعث افزايش 
  1يوال بورنبرگ. گردد مي موجب كاهش دموكراتيزه شدن خانواده ، اقتدارگراي شوهر

در واقع  ، دهد كه چگونه تضادهاي شكل گرفته بين زوجين مي نشاندر تحقيقي ) 2004(
 هاي بين منافع فردي و حقوق و اخالقيات متقابل را مشخص و مستحكم مرزبندي

و رضايت ) سنتي و مدرن( تأثير تغيير نقش زنان چيني  )2007(  2چويان دانگ. سازد مي
اي متفاوت حل تضاد در تصميم گيري ه زناشويي ادراك شده بر پذيرش آنان از استراتژي

نقش سنتييا به كه تمايل  دادنشان ي اين تحقيق ها  داده .پرداخت در مورد درآمد خانواده
 3هورنانگ. هاي حل تضاد دارد بر پذيرش استراتژي معناداريتفاوت هاي ، زنان در مدرن

ي پايگاهي، هر دو با ناهماهنگي پايگاهي و ناسازگار  در مطالعه خود نشان داد كه) 1981(
حتي با خشونت فيزيكي همبستگي بيشتري  رابطه دارند و ، افزايش ريسك خشونت رواني

 .دهند مي را نشان

  
  رويكرد نظري

نظريه  ، در مورد عامليت فردي )2000( 4از نظرياتي چون تئوري آرچر چارچوب نظريدر 
كنش  ياجزا ، )1972( نرادم فرهنگيتئوري منابع در بستر  ، )1960( وولفو  بلودمنابع 

به  و نظريه مبادله )2008( تئوري عدم تعادل درباره خشونت زناشويي ، )1387( پارسونز
 توزيع منابع زنان آغازاين مدل با . شده استاستفاده  منظور تدوين مدل نهايي تحقيق

تواند  مي هشود و سپس عوامل مدل در آن دسته از خصوصيات فردي و اجتماعي ك مي
قدرت اقتصادي نهايي زنان را تسهيل كند يا كاهش دهد و الگويي كه از طريق آن شبكه 

                                                 
1. Ulla Björnberg 
2. Chuoyan dong 
3. Hornung 
4. Acher 
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 يابد را به دست قدرت اقتصادي زنان به درون ابعاد چندگانه قدرت زناشويي انتقال مي
  . شود حل تعارض و شدت آن بررسي مي ةدهد و در نهايت نحو مي

، خانواده به مثابة يك ارگانيسم كه هدفش  1پريدر اين تحقيق، با الهام از ژست اس
بلكه خانواده گروهي است  ، در نظر گرفته نشده است ، رسيدن به تعادل و ثباتي ايستا باشد

هاي  ها به خاطر هدف اند و در عين حال اتحاد منافع افراد با هم در تعارض«كه در آن 
 ، هاي دائم براي حفظ هماهنگي وششفرايندي است از ك«خانواده ». شوند مي مشترك تثبيت

تواند مورد  مي كه قطعي نيست اما هميشه ، كه ناشي است از يك نظام مبادله و موافقت
  ).699 : 1969 ، اسپري(» مذاكره مجدد قرار گيرد

 افزايش تحصيالت زنان نسبت به همسرانشان عاملي در نظر گرفته شده است كه 
الگوي قشربندي جنسي به دو . ي را دستخوش تغييراتي كندتواند كنش متقابل زناشوي مي

كارگيري زور در روابط  مندي اجتماعي به ميزان قاعده  ابتدا : عامل عمده بستگي دارد
هاي اندكي  به ميزاني كه محدوديت. سپس پايگاه اقتصادي خاص زنان و مردان ، شخصي

شان را بيشتر براي سلطه  تر فيزيكيمردان نيروي بر ، براي توسل به زور تعيين شده باشد
 قدرت جنسي زنان بيشتر ، با افزايش نيروي اقتصادي زنان. گيرند مي بر زنان به خدمت

   .كند مي سلطه آنان را تضمين ، هر چند قدرت بدني مردان ، شود مي
 و» كنش بر نقش و نقش بر قاعده مبتني است«با توجه به نظر پارسونز مبني بر اينكه 

بنابراين ارتقاي پايگاه  ، گيرد مي قاعده در حين جريان مبادله شكل ، طبق تئوري مبادله نيز
هاي  هاي مبادله در ازدواج سنتي را سست كرده و شكل پايه ، زنان نسبت به همسرانشان

تعادل  ، جديد مبادله بين همسران را ايجاد كرده است كه به تبع آن طبق تئوري منابع اضافي
  .گردد مي رت زناشويي نيز دستخوش تغييراتيقد

                                                 
1. Sprey 
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در نظريه مبادله، فرض بر اين است كه انسان به طور منطقي به دنبال به حداكثر 
ها در بين  انسان. هاي ارتباطات اجتماعي است رساندن منافع و به حداقل رساندن هزينه

مبادله جمعي  ، هاز اين ديدگا. كنند مي ها سودمندترين را براي كنش انتخاب همه روش
همان هنجارهاي فرهنگي هستند كه به هنگام تكامل جامعه به سوي الگوي طبيعي دادن و 

كنندگان بتوانند بدون ديگران كارهاي خود را انجام  هر چه دريافت. يابند ثبات مي ، گرفتن
همان كسي كسي كه منابع را در اختيار دارد . يابند كنندگان مقبوليت كمتري مي فراهم ، دهند

زمان  تواند به طور هم از آنجايي كه منافع خودخواهانه افراد نمي. است كه قدرت دارد
بنابراين مبارزه قدرت كاركردي و مداوم از . شود مي ناپذير تضاد اجتناب ، برآورد شود

  ).236:  1385،  حسيني(هاست  هاي بسياري از ازدواج ويژگي
كند كه توزيع قدرت زناشويي فقط نتيجه  مي تئوري منابع در بستر فرهنگي تشريح

تأثير بستر فرهنگي بزرگتر كه روابط زناشويي در آن  بلكه تحت  ، توزيع نابرابر منابع نيست
اثر توزيع منابع بر توزيع قدرت را تحت  ، هنجارهاي فرهنگي جنسيت. قرار دارد نيز هست

ويژه در جوامع پدرساالر و  به ، ي مسلطكند هنجارها مي بيني او پيش. دهد مي تأثير قرار 
بنابراين، صرف نظر از . كند مي برقدرت زناشويي را كمتر ، تأثير منابع وزن  ، برابرطلب

با تسلط مردانه و در  ، ازدواج در جوامع پدرساالر ، توزيع منابع توسط شوهر يا همسر
تأثير   ، كند كه توزيع منابع مي بيني پيشاو . همراه خواهد بود ، با برابري ، طلب جوامع تساوي

دارد؛  1به سزايي در برقراري تعادل در قدرت زناشويي در جوامع برابرطلب انتقالي
جوامعي كه در حال حركت از هنجارهاي پدرساالرانه به هنجارهاي برابرطلب هستند و در 

مؤثر  درت زناشوييشده نيز توزيع منابع در ق بين طبقات باالي جوامع پدرساالر تعديل

                                                 
1. transitional egalitarianism 
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طلبانه در آن جديد است و فقط در بين اقشار باال  هاي برابري جوامعي كه ارزش ، است
    ).46 : 2002،  1ديفن بچ. (رواج دارد

هاي  اما همچنان تحصيالت بيشتر زن نسبت به شوهر به عنوان منبعي كه فرصت
گيري بيشتر در  قدرت تصميم ، منزلت اجتماعي باالتر ، اي همچون درآمد بيشتر بالقوه

در روابط زناشويي را براي زنان به همراه  3و يا حتي خودراهبر 2خانواده و نگرش متقابل
  . تأثيرگذار باشد حل تعارض و شدت تضاد بين زوجين  ةتواند بر نحو مي ، خواهد داشت

 
   هاي پژوهش فرضيه

  :تهايي به شرح زير بنا شده اس بر اساس فرضيه پژوهشاين 
تعادل قدرت زناشويي با نحوه حل و  ، طبق نظر آرچر در مورد عامليت فردي )1

  .مديريت تعارض رابطه دارد
زوجين از طريق افزايش تحصيالت ، اختالف سطح  منابع اضافي تئوريتوجه به  اب )2

 ، درآمد و تغيير گرايشات هنجاري نسبت به نقش زناشويي همسران ، پرستيژ شغلي
  .گذارد اثر مي ، تعارضبر نحوه مديريت 

،  كنش پارسونز و منابع اضافي در زمينه فرهنگي رادمن يبا توجه به دو نظريه اجزا )3
 .رابطه دارد ، ا نحوه مديريت تعارضب ، )زن و شوهر( گيري هنجاري فرد هتج

 ، فرهنگي رادمن ةكنش پارسونز و منابع اضافي در زمين يدو نظريه اجزابا توجه به  )4
در زندگي  ، رابطه بين منابع زنان و نحوه مديريت تعارض را ، ارهاي مسلطفشار هنج

 .دهد تأثير قرار مي تحت  ، زناشويي از جانب آنها
 

                                                 
1. Diefenbach 
2. Mutual 
3. Self-oriented 
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  روش پژوهش
  .پژوهش حاضر به روش كيفي انجام شده است

  
  جامعه آماري

سال از  كه حداقل يك بودندساله تهراني  60 -15جامعه آماري در اين پژوهش زنان 
  .ت ازدواج آنها گذشته باشدمد

  
  گيري روش نمونه

گيري درباره اينكه  گيري با تصميم نمونه. گيري انجام شد در تحقيق حاضر دو مرحله نمونه
ها  و درباره اينكه كدام يك از مصاحبه) 1گيري موردي نمونه( با كدام شخص مصاحبه شود

  ).2گيري از اطالعات نمونه( ردشان را پياده و تحليل ك يعني متن ؛ را بايد دنبال كرد
و با توجه به معيارهاي نظري مورد  نمونه تحقيق به صورت هدفدار ، در مرحله اول

بدين ترتيب، محقق در پي دستيابي به زوجيني . از ميان جامعه آماري انتخاب شد ، آزمون
صاحبه م 9در مجموع . بود كه داراي حداقل دو سطح اختالف تحصيالت با يكديگر باشند

در طي روند انجام . مدت زمان تقريبي هر مصاحبه يك ساعت بود. ساختمند انجام شد نيمه
موارد  ، ، مشخص شد كه زوجيني كه بيشترين اختالف سطح تحصيالت را دارند ها مصاحبه

تر روشنگرتري جهت آزمون فرضيات هستند و روابط و مدعيات پژوهش در آنها آشكار
 ، شده ساختمند انجام مصاحبه نيمه 9از ميان  ، گيري حله دوم نمونهاز اين رو، در مر. است

انتخاب شده است؛ يعني با  ، ترين مورد براي تحقق متغير وابسته بوده يك مورد كه محتمل
ترين  مالك انتخاب محتمل. تعميم نظري داده شده است ، پژوهي منفرد استفاده از مورد

                                                 
1. Case sampling 
2. Material sampling 
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روش  .سران و اختالف منزلت شغلي آنان بوده است، ميزان اختالف تحصيالت هم مورد
به  ، موردپژوهي ابزاري با استفاده از يك مورد .است 1پژوهش از نوع موردپژوهي ابزاري

و  10ص  ، 1995،  2، استك 1387 ، چلبي( يابد كلي پديده تحت مطالعه دست مي درك
 كه به دو دسته تقسيم ، حاد تحليل مورد ابزاري؛ تحليل موردي). 1994 ، 3ين ، 2005
). 1387،  چلبي( ترين تحليل موردي نامحتمل -2ترين و  تحليل موردي محتمل -1 : شود مي

از  ، شود مي ترين تلقي محتمل ، كه در آن مورد تحت مطالعه ، ترين تحليل موردي محتمل
براي كسب نتيجه  است،  جز بعدي كه در تئوري منظور شده به ، حيث اينكه در تمامي ابعاد

 ، ترين تحليل موردي نامحتمل). همان( شودلكن چنين نمي ، كند مي بيني مورد نظر پيش
عدم وصول بروز يا وصول نتيجه  ، جز بعد نظري مربوطموردي است كه در تمامي اجزا به

 ، بق تئوريحادي است كه ط يا مورد شبه. شود مي لكن نتيجه حاصل ، كند مي بيني را پيش
در موارد ديگر  ، رود كه نتيجه پژوهش در آن اتفاق نيفتد و اگر در آن رخ دهد مي انتظار

  .)1387 ، چلبي(پس براي تأييد فرضيه پژوهش است  ، دهد مي پژوهش نيز رخ
 

  ابزار سنجش
و براي  اشتراوس. هاي تعارض موري اي يكتاكت مقياسبراي سنجش شدت تضاد از 

هاي گرايش هنجاري فرد و گرايش هنجاري همسر از دو رساله  استخراج گويهتنظيم و 
و براي عملياتي كردن  ، هاي زنان ها نگرش كارشناسي ارشد و چند كتاب در زمينه ارزش

  .اي تقسيم كار از تحقيقات مختلف داخلي و خارجي كمك گرفته شد متغير واسطه
ها   اين مقياس ، ه داخلي و خارجيهاي مشاب بندي مقياس پس از جمع آوري و دسته

متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران بازسازي و نوسازي شده و در مواردي كه 

                                                 
1. Instrumental case 
2. Stake 
3.Yin 
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مقياس نحوة حل تعارض و  : نظير( مقياس سنجش موردنظر تا كنون ساخته نشده بود
  .مقياس جديد تهيه گرديد ، )مقياس فشار هنجاري

  
  تحليل اطالعات
ها با استفاده  كدگذاري داده. ترين استفاده شده است ز تحليل موردي محتملدر اين مقاله ا

از روش كدگذاري موضوعي انجام و براي نوشتن گزارش تحليل كيفي نيز از روش 
  .ساختار معكوس استفاده گرديد

  
  تعاريف مفهومي

) 2004( 1مديريت تعارض از مدل بيجنرنبرگ ةبراي سنجش نحو : نحوة مديريت تعارض
هاي حل تعارض بر حسب ميزان تأكيد هر يك از طرفين تعارض  مدل. استفاده شده است

  .هاي خود از يكديگر متمايز شده است ها و خواسته بر نياز
  

  2تعارض مديريت ةنحو
 3هايشها و خواستهاهميت دادن زن به نياز

ها  اهميت دادن مرد به نياز
  4هايش وخواسته

  باال  پايين
 باال 6رقابت  5تبعبت

 پايين تبعبت 7توافق يا ناديده انگاشتن

                                                 
1. Björnberg 
2. Styles of Conflict Management 
3. h?er concern with her own needs and interests 
4. his concern with his own needs and interests 
5. subordination 
6. competition 
7. compromise or Avoidance 
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ها  هاي خود توجه دارند و هم به نياز ها و خواسته هم به نياز ، هر دو زوج:  1همكاري
  .هاي ديگري و خواسته

كنند حداقل در  مي كيدأها و منافع خود ت زماني كه هر دو نفر بر نياز : رويكرد رقابت
رقابت به اين . ها و منافع با يكديگر شديداً برخورد خواهند كرد ازاين ني ، ابتدا در مذاكره

تر به هزينه  حداكثررساني قدرتشان را دارند و فرد قوي معناست كه هر دو نفر قصد به
گوي بيشتر و وقتي هر دو نفر از گفت : رويكرد اجتناب. ديگري برنده خواهد شد

  . گو نكنندو بيشتر از اين گفتگيرند در مورد موضوع  مي خودداري كرده تصميم
ها و منافع خود را به عنوان  به اين معناست كه يكي از زوجين نياز : رويكرد تبعبت

  . گيرد مي ناديده ، راهي براي مديريت تضاد
هر . ها و منافعشان دست بكشند اند تا از نياز وقتي هر دو نفر آماده : رويكرد توافق

  . خواهند يافتدوي آنها به توافق نيز دست 
دهند كه مشكلي دارند كه  مي به اين معني كه زوجين تشخيص : رويكرد همكاري

اين مدل حل . شود و نياز به راه حل دارد ها و منافع هر دو آنها مي شامل خواسته
هاي جديدي تأكيد دارد كه بر منافع  حل تعارض بر حل مسئله و توسعه خالق راه

  . دهد مي قابل اهميتصرفه دوطرفه و مت به مقرون
تحصيالت رسمي  ، در اين تحقيق منظور از آموزش : سطح تحصيالت اختالف

اختالف سطح تحصيالت نيز وجود اختالف در سطح  .شده توسط هر فرد است گذرانده
  . مدارك تحصيالت رسمي زوجين است

 ، ضاددر تحليل مذاكرات و مديريت ت : گيري هنجاري فرد گرايشات هنجاري و جهت
. ضروري است) همسر( ها و منافع ديگران تفكيك بين منافع و نيازهاي خود فرد و و نياز

                                                 
1. collaboration 
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) زن( به اين موضوع اشاره شده است كه چگونه افراد) 1988( 1در مطالعات اتونيوسي
اين . گيرند مي در نظر) مرد( ها و شرايط ديگران هاي خود را در رابطه با نياز ها و آرزو نياز
توانند از تعهدات و حقوقي كه در ارتباط با موقعيت زن يا شوهري است ناشي  مي ها ازني

خود فرد ...) ها و نگرش ، ها ارزش( ها و ضوابط شخصي شده باشد يا انعكاسي از معيار
  .باشد

منظور قدرت هنجارهاي اجتماعي مسلط در مورد زندگي  : فشار هنجارهاي مسلط
منظور اين است كه چگونه هنجارهاي جنسيتي . ري استزناشويي و نقش زن و شوه

  .كنند مي در سطح فردي عمل ، مسلط
اش در مورد عامليت فردي معتقد است كه  مارگارت آرچر در تئوري : عامليت فردي

 2»خود«اي دروني با  به مكالمه» من« .عامليت فردي بر مكالمه و تعهد دروني وابسته است
است كه فرد » مني«اين ( آينده» تو«اكنون و » من«ارچگي بين در مورد هدف ايجاد يكپ
صحيح و  »خود« تحقق اين امر به معناي ايجاد يك .پردازد مي )قصد دستيابي به آن را دارد
  .معتبر از ديد شخص است

 
  هاي پژوهش يافته

 اختالف تحصيالت زوجين و تعارض

در صورتي كه  ، انتظار داريم ، ابعشود كه طبق نظريه من مي در اينجا جهت يادآوري ذكر
اي كه درآمد مستقل و منزلت شغلي براي  تحصيالت زن از همسرش بيشتر باشد به گونه

قدرت  ، كند مي افزايش منابعي كه زن به واحد خانوادگي ارائه ، زن به همراه آورد
كه نظم خانواده  از آنجايي. برد زني زن در امور خانوادگي را باال مي گيري و چانه تصميم

                                                 
1. Attanuci 
2. self 
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افزايش قدرت زن در  ، سنتي بر پايه رياست مرد و قدرت او در خانواده استوار است
تواند نظم سنتي را مختل كرده مرد را وادار به تالش براي دستيابي به جايگاه  مي خانواده

طبق تئوري عدم تعادل ( مناسب خود در هرم قدرت خانواده از طريق رقابت با زن يا
حال اين روند را در فرد مورد مطالعه پي . اعمال خشونت عليه زن كند) ه خشونتدربار
  .گيريم مي

رشته علوم  هاي تهران در ساله دانشجوي دكتري در يكي از بهترين دانشگاه 40 ، نسترن
نسترن . ساله داري مدرك تحصيلي راهنمايي و تاجر است 47همسر او . اجتماعي است

ل نيست اما تا قبل از قبولي براي دوره دكتري شاغل بوده است فعال به خاطر درسش شاغ
و پس از اتمام دوره  ، كند مي هاي آموزشي فعاليت و فعال هم به عنوان مدرس در كارگاه

به همين دليل فعال درآمد . دكتري به عنوان هيئت علمي دانشگاه مشغول به كار خواهد شد
اين . سالگي صاحب فرزند شده است 15ده و در سالگي ازدواج كر 13در سن . ثابتي ندارد

فرصتي به او داده است تا بتواند تا كالس اول دبيرستان درس  ، دو سال تا تولد فرزند
ويژه  به خاطر مراقبت از او و فشارهاي اطرافيان به ، بعد از به دنيا آمدن پسر اولم«. بخواند

سال دوباره  7ها بعد از  دن بچهاما با بزرگ ش. ترك تحصيل كردم ، خانواده همسرم
  . فرزند است 2او اكنون داراي » .توانستم درس خواندن را شروع كنم

 شود، نسترن هم از لحاظ تحصيالت و هم از لحاظ پرستيژ شغلي مي چنانكه مشاهده
و منزلت اجتماعي كه سطح تحصيالت براي او فراهم ) تواند داشته باشد مي كه در آينده(

بنابراين، طبق فرضيات . ر مقايسه با همسرش از موقعيت بهتري برخوردار استد ، آورده
رقابت بر سر  ، اين تحقيق بايد شدت تضاد بين او و همسرش زياد و نحوه حل تعارض

هاي آشكار بين آنها بسيار كم است و در  در حالي كه ميزان تضاد. منافع متضاد باشد
 كند يا از خواسته همسرش تبعيت مي اجتناب ، ندييا از ابراز ناخرس ، صورت بروز تضاد

او خود . هيچ گاه زبان به شكايت نگشوده است و جز در مواردي كه ناچار بوده، ، نمايد مي
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هميشه . هيچ گاه جرئت و شهامت مخالفت نداشتم«: دهد مي شرايط را اين گونه شرح
 ، از روي ناچاري از رفتار شوهرم يك بار. ام مشكالت را تحمل كرده ، بدون هيچ اعتراضي

پس از آن . كنم او نيز به همسرم گفت كه شيرم را حاللت نمي. از مادرش كمك خواستم
  ».رفتار شوهرم به كلي تغيير كرد

كنند استحقاق پاداشي را دارند و آن  مي گويد كساني كه فكر مي اصل محروميت نسبي 
 ، كنند مي كنند، اما كساني كه پاداشي كمتر دريافت مي احساس رضايت ، كنند مي را دريافت

در . كنند مي محروميت و هزينه ، احساس خشم ، بدون در نظر گرفتن ميزان پاداش دريافتي
بايد از عدم قدرت براي  ، رغم ارائه منابع بيشتر نسبت به همسرشحالي كه نسترن به
او  ، ر به كرسي نشاندن نظر خود كندهاي خود ناراضي باشد و سعي د دستيابي به خواسته

من در زندگي به اين نتيجه « : كند مي دليل اظهار نكردن نارضايتي خود را اين گونه بيان
  ».شود مي تر حل رسيدم كه اگر زن در زندگي كوتاه بيايد خيلي از مسائل راحت

مطابق ميل او همواره سعي كرده تا خود را با همسرش منطبق كند؛ هرچند آن مسئله  
شكست  ، كردم كه اگر نتوانم با يك نفر در اين جامعه كنار بيايم مي فكر« : او نباشد
  .»ام خورده

شود با وجود اينكه سطح تحصيالت زن از همسرش باالتر و به تبع آن  مي مشاهده
منابع زن براي عرضه به واحد خانوادگي بيشتر است، اما استراتژي او در مواجهه با 

در ادامه با استفاده . تبعيت و گاه اجتناب بوده است ، )رقابت( بر خالف انتظار ما ، تضادها
و عواملي كه ) نحوه حل و مديريت تعارض( به تبيين متغير وابسته ، شده از متغيرهاي مطرح

  1.پرداخته شده است ، شود مي منجر به رد مدعيات پژوهش

                                                 
اي راي به عدم تأييد فرضيه  بدون در نظر گرفتن ساير متغيرهاي مداخله ، در اينجا جهت آزمون تئوري منابع .1

تنها فرضيه رد نشده  نه يابيم كه درمي) تعارض( در حالي كه در ادامه با تبيين علل عدم وقوع متغير وابسته. دهيم مي
  .بلكه تاييد نيز شده است
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 تحصيالت و گرايش هنجاري

افراد را در  ، معتقدند كه هر چقدر سطوح باالتر تحصيالت) 1996( 1نكَسيدي و وارِ
به همان  ، هاي زندگي متفاوت و اطالعات در مورد مسائل جنسيتي قرار دهد معرض سبك

هاي نقش جنسيتي غيرسنتي را  تأثير مثبت دستيابي به تحصيالت بر نگرش توان  مي ميزان
در حالي . طلبي بيشتر و نقد نابرابري ارتباط دارد يبيني كرد؛ يعني تحصيالت با تساو پيش

زني فرد مورد مطالعه  بينيم نه تنها تحصيالت باعث افزايش قدرت چانه مي كه در اين مورد
براي خود قايل نيست و حتي كار بيرون از خانه را در  نشده است، بلكه او اين حق را
ي به اعضاي خانواده و انجام كارهاي براي رسيدگ«: دهد مي درجه دوم و سوم اهميت قرار
بنابراين . ام چون اين من هستم كه تغيير نقش داده. زنم مي منزل هميشه از درس و كارم
  ».حق با شوهر و فرزندانم است

. داند مي داري و مراقبت از فرزندانش ترين وظيفه خود را انجام امور خانه او مهم 
عاليق خود را به خاطر انجام وظايف و تعهدات  چنانكه در تمام طول زندگي دستيابي به
به خاطر همسرم از فرصت مطالعاتي كه در مقطع «: خانوادگي خود به تعويق انداخته است

در دوره . توانم بدون همسرم جايي بروم كنم؛ چون نمي دكتري به من داده شده استفاده نمي
 ».توانستم بروم دوره نمي هاي هم ليسانس و ارشد هم هيچ وقت به هيچ اردويي با بچه

 ، نظر كند صرف) درس خواندن و پيشرفت(  خواسته از عاليق خود و از آنجايي كه نمي 
هميشه مراقب بودم كه در خانه همه چيز به «: همواره فشار مضاعفي را تحمل كرده است

كه در يك ساعتي . بهترين شكل انجام شود تا مبادا همسرم مانع از ادامه تحصيل من شود
و  پختم مي نوع غذا 4-3داشتم، در عين حال  مي براي پختن غذا بايد در آشپزخانه حضور

كردم؛ هرچند كه به خاطر انجام  مي به اين صورت از يك ساعت خود بهترين استفاده را
  ».هاي بسياري دارم كارهاي زياد منزل االن بيماري

                                                 
1. Cassidy and warren 
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بين همسر و پسرانش اظهار نظر دهد در مورد اختالفات  او حتي به خودش اجازه نمي
  ». كنم من دخالت نمي ، به هر حال مرد هستند«:  كند مي كند و علت را چنين بيان

 ها من در تمام اين سال«: تبا اين حال، او هيچ وقت از اين اوضاع راضي نبوده اس
افتاد بودم و  مي دانستم كه اين رابطه نابرابر است و متوجه تمام اتفاقاتي كه مي فهميدم و مي

 » اي نداشتم، نمي توانستم كاري بكنم كردم، اما چاره مي ها را آگاهانه اين كار

دانسته اعتراضي نكرده است و در  مي و با اينكه فشارهاي واردشده بر خود را سنگين
هايم و  موقع خواندن كتاب«:  داند مي واقع ادامه تحصيل خود را تنها بهانه تحمل اين شرايط

فرساي خود در خانه را  توانم شرايط طاقت مي ضور در دانشگاه تنها لحظاتي است كه منح
عدم كسب احترام و منزلت شايسته در  ، فرسا در اينجا منظور از شرايط طاقت(» . از ياد ببرم

 ). ويژه همسر است خانواده از سوي اطرافيان به

پوشي از  بزرگي براي چشم اعتقادات و پشتيباني مذهبي را نيز در اين راه كمك
خدا را در زندگي پشتيبان خود دانسته و اين «  : شمرد ميبر ، هاي خود ها و خواسته نياز

  ».دانم مي كار را جهاد خود
 

  اختالف سطح تحصيالت و تعادل قدرت زناشويي
. مپردازي مي در اين قسمت، به بررسي تعادل قدرت در رابطه زناشويي در فرد مورد مطالعه

وشوهري و فشار هنجارهاي  از آنجايي كه دو متغير گرايش هنجاري شوهر به نقش زن
نيز  ، وضعيت اين دو متغير ، در مدل تحقيق بر روي تعادل قدرت زناشويي اثر دارد ، مسلط

 .شود مي در همين قسمت تشريح

اسات احتماال همچنان كه بر احس ، ها افزايش سطح تحصيالت زنان و تغيير نگرش
مطالعات چندي . هاي روابط دوتايي را نيز متأثر خواهد كرد جنبه ، گذارد مي شخصي اثر

طلب  هاي سنتي دارند نسبت به زناني كه تساوي اند كه زناني كه باور خاطرنشان كرده
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در حالي كه در اين . دانند مي عدالتي داري را كمتر بي نابرابري در تقسيم كار خانه ، هستند
نيز فرد مورد مطالعه از آنجايي كه گرايش به دگرخواهي و تبعيت از تعهدات  زمينه

نخوانسته است از منابع خود جهت افزايش قدرت و كشاندن رابطة  ، خانوادگي دارد
و شوهرم  شدند مي ها مريض اگر زماني بچه«:  زناشويي به سمت برابري استفاده كند

بردم و به او چيزي  مي ها را به دكتر شوم خودم بچهبدون اينكه مزاحم او  ، خوابيده بود
  » .گفتم نمي

گرايش هنجاري همسر او نيز بر تعادل قدرت  ، عالوه بر گرايش هنجاري خود فرد
در اين زمينه، طبق تئوري . مؤثر است گيري زن زناشويي و افزايش يا كاهش حوزه تصميم

بلكه حاصل آن  ، ابع اضافي همسران نيستتقسيم كار خانگي نتيجه من ، ايدئولوژي جنسيتي
شغلي و  ، هاي زناشويي است كه چگونه هر يك از زوجين خودش را در رابطه با نقش

 شناسايي و هويت بخشي ، خانوادگي كه به طور سنتي به جنسيت پيوند خورده است
در خانواده گيري  ، تصميم از آنجايي كه به طور سنتي مردان رئيس خانواده هستند. كند مي

بر عهده مردان خواهد بود؛ هرچند كه زن آگاهي و تحصيالت بيشتري در آن زمينه داشته 
زنم را فرد ديگري به او بگويد  مي اگر حرفي كه من. شوهرم حرف مرا قبول ندارد«: باشد

 » .داند اما نظر مرا درست نمي. كند مي او قبول

 بيني اين تئوري پيش. دهد مي د را نشاناينجاست كه تئوري منابع در بستر فرهنگي خو
بر  ، تأثير منابع وزن  ، ويژه در جوامع پدرساالر و برابرطلب به ، كند كه هنجارهاي مسلط مي

كند؛ بدين معنا كه حتي اگر زن درآمدي هم براي خودش  مي قدرت زناشويي را كمتر
 زماني كه سركار«: گذارد نمياين درآمد تأثيري در تعادل قدرت زناشويي  ، داشته باشد

 به همسرم ، ام را بالفاصله پس از دريافت فيش حقوقي ، رفتم و درآمد ماهيانه داشتم مي
هرچند او . آيد دادم؛ زيرا شوهرم از اينكه زن احساس استقالل كند اصالً خوشش نمي مي

كنم  حساب نمي من هيچ وقت روي آن ، گذاري كرده است ها را در حسابي سرمايه اين پول
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مدتي پيش . دانم توانم خودم از آن استفاده كنم و هيچ وقت آن را متعلق به خود نمي و نمي
ها  مجبور بودم تا مدت ، به خاطر اقتصادي بودن شوهرم ، شويي خراب شده بود كه لباس

   ».خريد لباسشويي جديد نمي ، شوهرم هم با وجود تمكن مالي. ها را با دست بشويم لباس
گيرنده خانواده است و  در چنين شرايطي مرد بر همه امور نظارت دارد و تنها تصميم

شوهرم نسبت به دخل و خرج «: گيري ندارد طبيعي است كه زن هيچ قدرت تصميم
 » .دهد به او حساب پس بدهم مي هايي كه به من بايد براي تمام پول. حساس است

امور معيشتي و تمشيتي وجود دارد بلكه در  تنها در گيري نه اين نابرابري در تصميم
گفت  مي .كرد مي گيري ها خيلي سخت در مورد تربيت بچه «: امور تربيتي هم صادق است

اجازه گرفتن « يا » .من هم نمي توانستم حرفي بزنم. ها هم بايد نماز شب بخوانند بچه
از غيبت او استفاده كردم و  ، در يكي از سفرهاي كاري شوهرم به دبي. گواهينامه را نداشتم

مي ترسيدم . ها نيز جرئت نداشتم به او بگويم تا مدت. بدون اطالع او گواهينامه گرفتم
  » .ام را پاره كند گواهينامه

مرد به دليل تربيت خاص خانوادگي خود از طرفي و شايد در چنين شرايطي كه 
در چارچوب وظايف د را نقش همسر خووظيفه و  هانت ، تحصيالت پايين از طرف ديگر

براي زن حق هيچ نقش و سمتي را  ، و در خارج از خانهبيند  مي زناشويي و فرزندپروري
 مشاركتدر جهت  خود و از تحصيالتزني همسر براي استفاده  چانه ، قائل نيست

عواقب خوشي را براي خانواده در پي  مطمئناً ، استقالل مالي يا حتي صرفاَ اجتماعي
با نقش ذهني  ، تفاوت فاحش نقش ذهني زن از خود ، زيرا در اين مواردداشت؛  نخواهد

تعادل و تعامل در زندگي  ، هاي خاص فرهنگي و اجتماعي به دليل تجربه ، مرد از زن خود
سازد؛ چنانكه نسترن خود به اين  مي روبا مشكل روبه ، هر دوي آنها برايزناشويي را 

پرستيژ شغلي و  ، پاسخ به اينكه چرا با وجود تحصيالتموضوع واقف است و در 
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اگر « : گويد مي ، اجتماعي باالتر حاضر نيست نسبت به شرايط خود در خانه اعتراض كند
  ».گردم دهم و ده سال به عقب برمي مي اعتراض كنم چيزهايي كه االن دارم را از دست
هاست؛ زيرا در صورت  هنجار تبعيت از ، استراتژي چنين زناني در شرايط موجود

فشار هنجارهاي مسلط نيز عاملي . گردد مي ادامه راه براي آنان تقريباً غيرممكن ، مخالف
تواند مانعي براي ادامه راه تحصيل و اشتغال  مي است كه در صورت مقاومت در مقابل آن

امعه است؛ بدون هاي قدرت در ج بازتابي از پايه ، فرايند قدرت در خانواده. زنان گردد
قدرت در خانواده بايد . دستيابي به قدرت در خانواده مشكل است ، قدرت در جامعه

در . همچون اصول اخالقي به مثابة اشكال ديگري از قدرت اجتماعي در نظر گرفته شود
احتمال كمي  ، هاي مسلط در سطح كالن به نفع يكي از دو طرف باشد صورتي كه هنجار
رد بتواند از منابع خود براي اعمال قدرت در خانواده استفاده كند و در وجود دارد كه ف

درآمد و منزلت اجتماعي فرد به عنوان منبعي براي او در  ، توان گفت تحصيالت مي واقع
  . نظر گرفته نمي شود

و غير از اين  ، از آنجايي كه در جامعه سنتي مرد همواره بايد برتر و باالتر از زن باشد
اي براي  چاره ، زن با آگاهي از اين مسئله ، پذيرند مي ط را نه خود مرد و نه اطرافيان اوشراي
از اين رو به خود سانسوري و حتي مخفي . انديشد تا بتواند راه خود را ادامه دهد مي آن

. گيرم هيچ وقت جلوي همسرم كتاب دستم نمي«:  زند مي دست ، كردن آنچه در واقع هست
بيند اما هميشه زماني كه  مي ها را در خانه خوانم و كتاب مي داند كه من درس مي واگرچه ا

هيچ وقت . دهم مي او در منزل نيست و يا وقتي همه خواب هستند كارهاي خود را انجام
من براي او همان . آورم كرده هستم و به روي او نمي دهم كه تحصيل به شوهرم نشان نمي

  » .ساله هستم 13نسترن 
در اينجا فشار هنجاري به نفع مرد به حدي است كه زن به انكار خود و منابع بيشتر 

دار شدن غرور  تا مبادا منابع بيشتر او باعث جريحه. پردازد مي خود نسبت به همسرش
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دهم كسي از من در حضور همسرم تعريف و  هيچ وقت اجازه نمي«:  مردانه همسرش گردد
از بستگان كه از تحصيالت و كارهاي من در دانشگاه و جاهاي يك روز آقايي . تمجيد كند

من هم سعي كردم . در حضور همسرم شروع به تحسين كارهاي من كرد ، ديگر مطلع بود
  » .هايش صحبت كنم هر طور شده موضوع صحبت را عوض كنم و در مورد زن و بچه

:  يز ادامه دارداين خودسانسوري حتي در مقابل ديگران به خصوص خانوادة همسر ن
وقتي از دانشگاه و . ارزش و پوچ است كنم كه كارم بي مي در مقابل خانواده همسرم تظاهر«

خانواده . اش الكيه همه ، درس چيه بابا : گويم مي كنند در جواب مي درس از من سؤال
اي  هدر برنام« يا » .كرده هستم آورند كه من تحصيل همسرم نيز هيچ وقت به روي من نمي
 ، ام كه قرار بود به عنوان همكار حضور داشته باشم تلويزيوني در رابطه با رشته تحصيلي

اش مرا در  كردم هميشه پشت دوربين قرار بگيرم تا مبادا شوهرم يا خانواده مي سعي
  » .تلويزيون ببينند

دهد كه  مي شود زن در صحنه عمومي خود را همانگونه نشان مي چنانكه مشاهده
شكلي و  نجارهاي جنسيتي مسلط در سطح كالن جامعه از او انتظار دارند و نتيجه اين همه

اي از  گونه ، راهيابي او به مدارج باالتر و از طرف ديگر ، پيروي از هنجار از يك طرف
 .گذارد مي به نمايش  مديريت و جلوگيري از شيوع بحران و تعارض در خانواده را

گيري  توان فرايند عدم شكل مي تر گفته شد، براي فهم آسان بنابر آنچه تا به حال
  :  تعارض براي فرد مورد مطالعه را به شكل زير ترسيم كرد

فشار + گرايش سنتي مرد به نقش زناشويي + دگرخواهي و دگرراهبري زن  
عدم تعارض و تضاد در = قدرت زناشويي به نفع مرد + هنجارهاي مسلط به نفع مرد 

 .به عبارت ديگر مديريت نظم موجود و جلوگيري از بروز بحران در خانواده خانواده و
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  گيري نتيجه
 چنانكه قبالً نيز گفته شد به بررسي موردي ، ترين در روش تحليل موردي محتمل

ولي  ، تمام شرايط براي وقوع متغير وابسته را دارا باشد ، پردازيم كه طبق نظريات موجود مي
در اين صورت ما به طور عميق به مطالعه آن مورد . محقق نشود  دهش بيني مورد پيش

شايان ذكر است . پرداخته تا عوامل مؤثري كه در نظريه ناديده گرفته شده را كشف كنيم
هاي مختلف در بستر فرهنگي  كه ما در اينجا قصد كشف نداشته و تنها به آزمون تئوري

اده از اين روش به تحليل شرايط فردي پرداخته در اين تحقيق، با استف. ايم موجود پرداخته
وقوع (  براي تحقق متغير وابسته) افزايش منابع نسبت به همسر( شده كه حائز شرايط الزم

از يك طرف، هرچند تئوري . با اين حال، متغير وابسته رخ نداده است. بوده است) تضاد
قدرت او در  ، كند مي انوادگي ارائه، انتظار دارد با افزايش منابعي كه زن به واحد خ منابع

رد تئوري (اين امر محقق نشده است  ، چنانكه ديديم ؛ گيري زناشويي افزايش يابد تصميم
  ).منابع

تأثير منابع در قدرت زناشويي را مشروط  تئوري منابع در بستر فرهنگي  ، از سوي ديگر
رتي كه افزايش منابع زن نسبت به كند در صو مي بيني پيش داند و مي به زمينه فرهنگي

اين منابع با توجه به اينكه زن  ، همسرش در بستر فرهنگي پدرساالر و سنتي صورت گيرد
قدرتي ندارد و حتي اين  ، در سطح كالن جامعه و هنجارهاي فرهنگي مسلط بر آن

افزايش  باعث ، دهد مي تأثير قرار هاي خود فرد را نيز تحت  گرايش ، هنجارهاي سنتي
فشار هنجارهاي مسلط و  ، چنانكه مالحظه شد. قدرت زناشويي به نفع زن نخواهد شد

گرايش سنتي همسرش به نقش زناشويي بر روي نحوه مواجهة فرد با تضادهاي زناشويي 
تأييد تئوري (و اتخاذ گرايش دگرخواهي و دگرراهبري توسط زن كامالً مشخص است 

  ).منابع در بستر فرهنگي
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توان نتيجه گرفت در شرايطي كه همه امكانات و شرايط  مي وجه به مطالب ذكرشدهبا ت
ولي عدم همراهي  ، اند تا قدرت زن در خانواده افزايش يابد دست به دست هم داده

 . گرددمانع تحقق اين امر مي ، كند مي ها در سطح كالن كه مرد نيز از آنها پيروي هنجار
اختالف منابع ارائه شده ( امكانات الزم به طور كامل فراهم نيست بنابراين، در شرايطي كه

البته عكس اين قضيه نيز . قدرت زن افزايش نخواهد يافت  نيز) توسط زن و مرد كم است
درستي صادق خواهد بود؛ يعني در شرايطي كه منابع زن نسبت به همسرش افزايش يابد  به

ح كالن در جهت تبعيت از همسر احساس و زن فشاري از سوي هنجارهاي مسلط در سط
 ، يا به عبارت ديگر ، نكند و همسر نيز گرايش سنتي به نقش زناشويي نداشته باشد

افزايش قدرت زن نسبت به خانواده سنتي و  ، كننده وجود نداشته باشند متغيرهاي مداخله
  .تعادل و برابري قدرت در روابط زناشويي تحقق خواهد يافت

نحوه  ، كه زن در خانواده از قدرتي براي ابراز مخالفت برخوردار نيست در شرايطي 
تبعبت يا  ، يكي از انواع اجتناب شده از سوي او نيز احتماالً كارگرفتهحل تعارض به

 ، هاي همسر در هنگام بروز تعارض به دنبال تبعيت زن از خواسته. همكاري خواهد بود
نشده بلكه زن از اين طريق به تقويت قدرت وتو مردانه و  نظم سنتي خانواده مختل تنها نه

مرد را در موقعيت  ، هاي شوهر بازتعريف نقش كفالت براي سازگار بودن با فعاليت
به همين ترتيب، عكس اين قضيه نيز . كند مي قدرتمند قرار داده و روند قبل را بازتوليد

  قدرت زن در خانواده مهيا گرددصادق خواهد بود؛ يعني چنانچه شرايط براي افزايش 
اين  ، و رابطه زناشويي به سمت برابري ميل كند) چنانكه در پاراگراف قبل گفته شد(

بيشتر بر  ، آورد كه در هنگام بروز تعارضات مي افزايش قدرت براي زن شرايطي را فراهم
يت خود از نقش ها و نيازهاي خود تأكيد كند و انتظارات نقشي نامتناسب با ذهن خواسته

حال در صورتي كه مرد به دليل سطح تحصيالت پايين خود . زناشويي را كنار بگذارد
رقابت از  ، احتمال اينكه نحوه حل تضاد ، خواستار ايفاي نقش سنتي از سوي زن باشد
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سوي زن باشد و مرد نيز براي يافتن جايگاه مناسب خود در خانواده به اعمال خشونت 
  . يابدافزايش مي ، شود عليه زن متوسل

  
  پيشنهادها

در نتايج تحقيق مالحظه شد كه از بين رفتن و تضعيف انسجام هنجاري بين واحدهاي 
جامعه در سطح كالن و بين كنشگران در سطح مياني عاملي است كه باعث دامن زدن به 

اهش اين براي ك ، در سطح مياني ، از اين رو. گردد مي فقدان همكاري در بين زوجين
هاي آموزشي جهت  ها و جشنواره كارگاه ، ها طراحي برنامه ، شكاف بين سطوح مختلف

هاي دموكراتيك در خانواده به  سازي زمينه براي فعاليت زنان و ترويج ارزش مناسب
در وهلة اول حل مسئله نظم در خانواده  ، تر به بيان دقيق. شود مي مسئولين فرهنگي پيشنهاد

ها بر مبناي اصول مشترك ارزشي كه از  به تنظيم هنجاري روابط بين واحد منوط است
شود؛ به صورتي كه زمينه فعاليت زنان به  مي طريق نهادينه شدن اجتماعي و فرهنگي ميسر

هاي  فراهم شود و ارزش) مياني( و هم در خانواده) كالن( طور گسترده هم در جامعه
ر سطح مياني نهادينه شود و در وهله دوم با تنظيم دموكراتيك هم در سطح كالن و هم د

پذير  امكان) سطح خرد( واحدي از طريق دروني كردن فرهنگ توسط مردان هنجاري درون
  .خواهد بود
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