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چکیده
امروزه ،صورت و محتوای جدیدی از روابط خانوادگی بین زوجین پدیدار شده است که تأثیرات انکارناپذیری بر
نقش و پایگاه اجتماعی زنان حتی در جوامع در حال گذار به همراه داشت .در تحقیق حاضر به منظور تعیین
عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعی زنان در شهر کرمان به آزمون نظریات کارکردگرا (پارسونز) و تضادگرا (کالینز)
پرداخته شد .از این رو  033زن متأهل در شهر کرمان به صورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب
شدند .یافتههای این تحقیق نشان دادند منزلت زنان در شهر کرمان به ترتیب متأثر از منابع ارزشمند ،موفقیت،
قدردانی ،انصاف و انسجام اخالقی است .با توجه به این یافتهها میتوان نتیجه گرفت منزلت اجتماعی تابع
الگوی نظری کشمکش است  .به این معنا که دسترسی به منابع ارزشمند امکان ارتقاء منزلت زنان در خانواده
را بیش متغیرهای موجود در ارزشها و تمایالت نظام شخصیتی توضیح میدهد .با توجه به نتایج بهدست آمده
پیشنهاد میشود که رسانههای عمومی از طریق تهیه برنامههای آموزشی و دانشگاهها از طریق ارائه یک واحد
درسی تحت عنوان الگوهای جدید ارتباط مؤثر و سبکهای دلبستگی به وضعیت موجود در خانواده یاری
رسانند.
کلیدواژهها :خانواده ،منزلت اجتماعی .منابع ارزشمند ،نظام شخصیتی
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مقدمه و بیان مسأله
تا پیش از قرن نوزدهم خانواده بهعنوان یک نهاد مقدس متکی بر روابط سلسلهمراتبی و با مدیریت
تکقطبی مردان تعریف میشد (برنالد)22 :1033،؛ همزمان با گسترش شهرنشینی ،تـرویـج
ارزشهای مدرن از طریق رسانهها ،افزایش حضور زنان در دانشگاهها و بازارهای کار رفتهرفته
خانواده به سمت یک نهاد عرفی و مبتنی بر مدیریت مشارکتی تغییر جهت داد (مهدوی و
خسروشاهی .)02 :1032 ،بـر مبنـای این الگـوی جدید ،سنگ بنای خانواده را یک قـرارداد
بینشخصی تشکیل میدهد که به دلیل تمایز نظام ارزشی کنشگران ،دیگر امکان تعمیم قواعد و
هنجارهای واحد در روابط زناشویی وجود ندارد (.)Brown, 1988: 215
در سالهای اخیر خانواده در جامعه ایران متأثر از همین تغییرات حرکت خود را از یک نظام
انتسابی به سوی یک نظام دستاوردی آغاز کرد .ابتدا خانواده هستهای جای خانواده چندهمسر و
گسترده را گرفت ،دیری نپایید که نرخ خانواده زن و شوهری (خانوادههای بدون فرزند) رو به
افزایش گذاشت (سگالن )92 :1023 ،و الگوهای جدیدی از روابط خانوادگی که مبتنی بر نمـونه-
های غربی هستند (عقد سفید) متأسفانه در شهرهای بزرگ رو به افزایش گذاشتند؛ بنابراین در
خانوادههای ایرانی که بهشکل سنتی توسط مردان مدیریت میشدند ،زنان فرصت تصمیمگیری
پیدا کردند (سعیدیان ،نوابینژاد و دیگران )03 :1039 ،و مردان بخشی از قدرت مطلق خود را در
درون و بیرون از نهاد خانواده به زنان واگذار کردند (ساروخانی .)09 :1031 ،این تشریک مساعی
نه تنها امکان دسترسی زنان به منابع ارزشمند اجتماعی را گسترش داد ،بلکه ارزشها و هنجارهای
خاصی در نظام شخصیتی زوجین بهوجود آورد که تأثیر بهسزایی بر منزلت اجتماعی زنان در
خانواده ایجاد کرد (عنایـت و دسترنج .)112 :1039 ،بهطوریکه در همان جوامع غربی نیز میان
جامعهشناسان تضادگرا و کارکردگرا بر سر نحوه تحلیل این وضعیت دیدگاههای مختلفی وجود
دارد .از یکسو تالکـوت پارسونز جامعهشناس کارکردگرای آمریکایی با طرح متغیرهای الگویی1
منزلت کنشگر را بر اساس نظام کنش مورد مطالعه قرار داد و چهار معیار اصلی برای مطـالعه
منزلت اجتماعی کنشگران مـعرفی کرد که عبارتاند از )1 :خاص گرایی/عام گرایی؛ )2
عـاطفی/بیطرفی؛ )0کیفیت/عملکرد؛  )1جامعیت/پراکندگی (بیـلینگتون)03 :1033 ،؛ و از سـوی
دیگر راندل کالینز جامعهشناس تضادگرای آمـریکایی با تـأکید بر تحوالت جامعه جدید به نقش
منابع ارزشمند و کشمکش کنشگرانی اشاره کرد که به دنبال دستـیابی به بیشترین منـزلت ذهنی
و پاداش اجتماعی هستند و ازاینرو بر سر تصاحب منابع موجود به رقـابت و کـشمکش میپـردازند
(.)Brown, 1993: 53
1. Pattern variables
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با توجه به آنچه مطرح شــد ،مســأله مقاله حاضــر این اســت که موقعیت زنان در جامعهی در
حال گذارِ ایران باارزشهای دوگانهایمواجه شــده که نوعی ناهماهنگی میان تمایالت ،گرایشها،
جهتگیریها و ارزشهای زوجین در نهاد خانواده ایجاد کرده اســت .به طوری که عوامل مؤثر بر
ردهبندی و تعیین منزلت اجتماعی زنان ابعاد مختلفی به خود گرفته اسـت .در چنین شرایطی به
زعم هـابرمـاس در یـکســـوی طیف نظـام اجتمـاعی 1مدرن قرارگرفته که عامل ارتقاء منزلت
اجتمـاعی زنان را منافع حاصـــل از قدرت و ثروت تعریف میکند و در ســـمت دیگر ارزشهای
موجود در جهان زیسـت 2است که بر منزلت و معرفت زوجین در روابط خانوادگی تأکید میکند
(محمدی و حاضـری .)01 :1091 ،در شـرایط کنونی نوعی این سـردرگمی در شـناسایی عوامل
مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی زنان را حتی در خانوادههای شـهر نیمه سنتی و نیمه مدرنی نظیر
کرمان هم میتوان مشـــاهده کرد .ســـردرگمی که نتیجه آن افزایش تعارض و ناســـازگاریهای
زناشـویی در این شـهرسـتان اسـت .به طوری که خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرکل ثبت احوال
اسـتان کرمان اعالم کرد« :طالق در اسـتان کرمان بیشـتر از میانگین کشـور است .»0با توجه به
مسأله مطرحشده الزم است در این مقاله به این پرسش پاسخ داد شود که آیا منابع تقویتکننده
منزلـت اجتمـاعی زنان در شـــهر کرمان طبق الگوی کارکردگرایی تابعی از نظام شـــخصـــیتی
کنشگران است؟ که در این صورت میتوان امیدوار بود ارزشهای موجود در جهان زیست خانواده
در این شــهر حفظشــده اســت و یا مطابق با الگوی تضــادگرایان منزلت زنان در خانوادههای این
شــهر تابع رقابت زوجین جهت دســتیابی به منابع ارزشــمند اســت؟ در این صــورت فرضــیهی
«عرفی» و «غربی» شـدن خانواده ایرانی تأیید میشـود و میتوان افزایش نرخ طالق در این شهر
را به تغییر معنا و مالکهای زوجین در تعریف منزلت خانوادگی هم نسبت داد.
چارچوب نظری
راندال کالینز 1در مقام یک تضــادگرا در ســطح خُرد به مطالعه روابط خانوادگی پرداخته اســت.
اگرچه خانواده متأثر از شرایط ساختاری ،در طول تاریخ تغییر شکل داده است ،اما همواره منزلت
و نقش کنشگران در بازســازی و تعریف چگونگی روابط میان اعضــاء نقش مهمی داشــته اســت
( .)Coltrane & Collins, 84: 1995جانمایه اصــلی نظریه تضــاد در خانواده برگرفته از تحلیل
منافع آشــکار و پنهان اعضــاء خانواده ،وجود نظام قشــربندی (نابرابری) و توزیع ناعادالنه اقتدار
1. Social System
2. Life World
 .0نرخ طالق در کشور  0.1درصد اعالمشده در استان کرمان به  9.32درصد میرسد کد خبر 90371232112
4. Randal Collins
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(مشـروعیت) اسـت (ریتزر .)3 :1032 ،از نظر کالینز نظام قشربندی درون ساختار خانواده دارای
ســه بعد اصــلی اســت )1 :موقعیت اقتصــادی ،به معنای دامــــنه فقر و ثروت ،اشــتغال و میزان
درآمد؛ )2قدرت ،به معنای اینکه چهکســـی تصـــمیمگیرنده اســـت و چگونه روابط خانوادگی را
کنترل میکند؛  )0پایگاه ،به این معنا که هر عضــو تا چه میزان دارای احترام اســت .او در کتاب
«جامعهشـناسی خانواده و ازدوا » استدالل میکند که در هر دوره هرم قشربندی به سمت یکی
از این ابعــاد میچرخــد .چنــانچــه ثروت در رأس هرم قرار گیرد پول ،درآمــد اشـــتغــال و دیگر
متغیرهای حوزه اقتصاد در زمره منابع ارزشمند قرار میگیرند .گاه آن چیزی که به زن یا مرد در
خانواده قدرت میدهد تا بیش از دیگری در امور دخل و تصـرف داشته باشد پایگاههای متعددی
اســت که دیگری از آن محروم اســت؛ بنابراین زنی که همزمان در نقش همســر ،مادر و دوســت
ظاهر میشود به دلیل نیازمندی بیشتر اعضاء در روابط خانوادگی قدرتمندتر است.
کالینز ،برای تبیین عوامل مؤثر بر تغییر منزلت اجتماعی زنان در روابط خانوادگی به تحوالت
جامعه جدید و تغییر ارزشهای زوجین ،سـبک زندگی و تغییر در رویه کار خانگی اشاره میکند
( .)Coltrane & Collins, 1995: 128در حقیقت ،اگرچه مدت زمانی که برای کارهای بیمزد
در خانواده (خانهداری) ســپری میشــود با مدت زمانی که برای انجام کارهای بیرون از منزل که
حقوقی برایشـان درنظرگرفته میشود برابر است ،اما به دلیل ارزش فزاینده پول در جامعه منزلت
اجتماعی زنان به واســطه مشــاغل بیرون از خانه ارتــــقاء بیشــتری پیدا کرده اســت ( Wilson,
 .)1987: 62نتایج تحقیق باتزو کریسـتین 1نشان داد اشتغال زنان و تغییر در فرایند توزیع قدرت
و ثروت مهمترین عامل در ارتقاء منزلت اجتماعی زنان در خانوادههای آمریکایی پس از سالهای
 1993بود .در این خصـوص زنانی که درآمد بیشـتری داشـتند از منزلت اجتماعی برابر و تقسیم
کار عادالنه در خانه بهره بیشــتری میبردند ( .)Basch, 1999: 179یافتههای بهدســتآمده از
بررسی نمونههای آماری با استفاده از اطالعات کیفی به این یافته کلی رسیدهاند که منابع مالی و
اقتصــادی زنان به آنها این امکان را میدهد تا از قید کارهای خانگی که تهدیدی علیه ســالمت
جسـمی ،وضـعیت مالی و پرستیژ اجتماعی است رهایی یابند .ازاینرو زنان با تحصیالت عالیه که
خواهان دسـتیابی به پاداشهای راستین اجتماعی هستند ،بیشتر به دنبال خرید خدمات خانگی
هستند.
از سوی دیگر افزایش تمایلی که اخیراً زنان برای حضور در دانشگاه نشان دادند ،تحصیالت را
به یک منبع جدید برای ارتقاء منزلت زنان در روابط خانوادگی مبدل کرده است .تحصیالت ،زمینه
اشتغال زنان در خار از خانه را فراهم کرده است ،درامد ناشی از اشتغال نقش تعیینکنندهای در
1. Bates & Kristian
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روابط قدرت میان زوجین دارد .با توجه به رفع نسبی موانع قدیمی برای اشتغال زنان در مشاغل
پردرآمد قدرت زوجین در خانه به سمت نقطه تعادل پیش رفت .درگذشته درامد زنان اغلب
محصول میراث خانوادگی بود که عموماً با تأخیر در سالهای میانی یا پایانی زندگی مشترک وارد
زندگی زناشویی میشد و نقش چندانی در ارتقاء منزلت اجتماعی زنان نداشت؛ اما در جامعه
جدید ،درآمدهای بیشتر زنان باعث تساوی قدرت در خانه میشود ( Coltrane & Collins,
.)1995: 153
طبق نظریهی کالینز ،منزلت زنان در جامعه جدید با توجه به متغیرهایی نظیر درآمد حاصل
از اشتغال و ارث ،میزان تحصیالت و اصالت خانوادگی سنجیده میشود .به اعتقاد کالینز میزان
دسترسی زنان به این منابع ارزشمند درجات مختلفی از قدرت و منزلت را برای یک منزلت
اجتماعی به همراه خواهد داشت.
تالکوت پارسونز 1از منظر کارکردگرایی به تبیین مسأله منزلت اجتماعی زنان در جامعه مدرن
امروزی میپردازد ،جامعهای که در آن «من» و «تـو» به دو مفهوم کلیدی مبدل شدهاند
( .)Parsons, 1998: 45در این تئوری ،خانواده بهعنوان یک سیستم اجتماعی کنشهای اعضای
خود را تنظیم میکند ،به طوری که نمیتوان برای هر یک از افراد رفتار مستقلی قائل شد .زیرا
مجموعهای از نقشها و پایگاههای از پیش مشخصشده ،کنش فرد را در برمیگیرد .از منظر
کارکردگرایان نهادی ،خانواده به دنبال حفظ تعادل ،نظم ،انطباق و توافق با دیگر ساختارهای
اجتماعی جهت تقویت روابط بین اعضاء است ،ازاینرو پارسنز در بررسی تغییراتی که درون خانواده
اتفاق افتاده به نظام شخصیت توجه میکند .در این نظریه زنان ،دارای «نقشهای بیانگر »2و مردان
دارای «نقشهای ابزاری »0هستند .چنین تقسیم کاری از طریق شکلگیری ساختارهای شخصیتی
مستقل مانع بروز برخورد نقشها ،منزلتها و منافع اعضای خانواده میشود« .در واقع ما با طرح
نظام شخصیتی در نظریه خود به تعریف روابط خانوادگی میپردازیم و نظام سازماندهی شده از
تمـایالت و انگیزه عمل یک فرد عامل را نظام شخصیت مینامیم .نحوه توزیع قدرت و تعیین
منزلت اجتماعی اعضاء در خانواده نیز تا حدود زیـادی متأثـر از ساختار شخصیت زن و شـوهر
است»(.)Parsons, 1998: 61
در واقع ،پارسـنز با طرح نظام شـخصیتی در نظریخ خود به تعریف روابط خانوادگی میپردازد.
وی نظام سازماندهیشده از تمایالت و انگیزه کنشگر را «نظام شخصیت» مینامد .عنصر اساسی
این نظام تمایالت است .او تمایالت را غرایزی مینامد که در روند کنش در موقعیتهای اجتماعی
1. Parsons, T.
2. Expressive Role
3. Instrumental Role
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به دسـت میآیند .در مدل شماره ( )1ارزشها و تمایالت میان زوجین در روابط خانوادگی نشان
داده شده است.
مدل شماره ( )1ارزشها و تمايالت در نظام شخصیتی
قدردانی

1

انسجام اخالقی

موفقیت
0

انصاف

2

1

او الگوهای ارزشـــی خاصـــی را مطرح میکند که میتوان آن را از دیدگاه عینی و گرایشـــی
موردبررسـی قرار داد .در مدل شماره  )2طبقهبندی انواع الگوهای ارزشی بر اساس دیدگاه عینی
نشــان دادهشــده اســت .همچنان که مشــاهده میشــود در هر بخش از نظام کلی (خرده نظامها)
منابعی بهعنوان درون داد برای ســیســتم در نظر گرفتهشــده اســت که هر یک دارای برون داد
مشـخصـی از سـیستم میباشد .بر مبنای این مدل ،رضایت برون داد خرده نظام انگیزشی درونی
شـده اسـت که حاصل پاداشهایی از نوع تمجید بیش از حد میباشد (.)Thomson, 2014: 79
بنابراین به اعتقاد پارسـنز ،در چارچوب نظام شخصیتی ،اگر بهعنوان انگیزه به فردی پاداشهایی
از نوع تمجید بیشازاندازه ،در حالتی داده شـود که خود وی این نوع تمجیدها را باور کرده باشد
روابطی مبتنی بر رضایت حاصل میشود (وحیدا.)103 :1030 ،
براسـاس تعاریف پارسـنز در قالب کلی نظام شـخصـیتی نیز بین حالت خوشایندی و رضایت
تمایز وجود دارد .از آنجا که او سـیسـتمهای اجتماعی را به شکل معنی داری از یکدیگر تفکیک
میکند ،بنابراین رضــایت در معامالت اقتصــادی ،پیروزی در انتخابات حزبی ،خرســندی از ارتقاء
درجخ ســازمانی با رضــایت از زندگی زناشــویی معانی مختلفی میدهند .با در نظر گرفتن تعاریف
فوق میتوان به این نتیجه رسـید که منزلت اجتماعی اعضاء در یک نظام کنش به شدت متأثر از
نظام شخصیتی است.

1. Appreciation
2. Gratifications
3. Moral solaridity
4. Equity
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مدل شماره ( )5عوامل درون داد و برون داد در سیستم شخصیتی

انگیزش اطالعات
 .1پاداشهای موقعیتی
2
 .2خوشایندی

1

 .1پاداشهای خودشیفتگی
7
 .2رضایت

 .1امکانات و وسایل بر مبنای موقعیت
1
 .2موفقیت
3

0

 .1محتوای الگویی برای حفظ تمایالت درونی شده
3
 .2فضیلت

2

 .1انواع درونداد
 .2انواع برونداد
با توجه به مبانی نظری فوق فرضیات زیر مطرح میشوند:
 -1منابع ارزشمند اکتسابی ،منزلت اجتماعی زنان را در روابط خانوادگی افزایش میدهد.
 -2منابع ارزشمند انتسابی ،منزلت اجتماعی زنان را در روابط خانوادگی افزایش میدهد.
 -0موفقیت ،منزلت اجتماعی زنان را در روابط خانوادگی افزایش میدهد.
 -1قدردانی ،منزلت اجتماعی زنان را در روابط خانوادگی افزایش میدهد.
 -3انصاف ،منزلت اجتماعی زنان را در روابط خانوادگی افزایش میدهد.
 -7انسجام اخالقی ،منزلت اجتماعی زنان را در روابط خانوادگی افزایش میدهد.
روش تحقیق
پیمایش9

و
این تحقیق از نوع تبیینی و در مقام آزمون فرضـیات و بررسی مدعای نظری از روش
ابزار پرســشــنامه اســتفاده کرده اســت .واحد تحلیل ،منزلت اجتماعی زنان در روابط خانوادگی،
سـطح تحلیل ،خانواده و واحد مشـاهده زنان متأهل است .این پژوهش در شهر کرمان انجامشده
اسـت و جامعه آماری آن شـامل کلیه زنان متأهل ساکن شهر کرمان می باشد .با توجه به جدول
لین از بین  133هزار زن متأهل شـــهر کرمان  033زن متأهل با اســـتفاده از روش نمونهگیری
خوشـهای چندمرحلهای انتخاب شد .ابتدا با توجه به نقشههای هوایی شهر کرمان که در سازمان
1. Situational Rewards
2. Gratifications
3. Facilities
4. Achievement
5. Narcissistic Reward
6. Satisfaction
7. Attend – content
8. Accomplishment
9. Survey
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مدیریت و برنامهریزی موجود بود کلیه بلوکهای شــهر در نظر گرفته شــدند ســپس از بین همه
بلوکها 03 ،بلوک بر اساس توزیع جمعیت در آنها انتخاب شدند .در مرحله بعد در هر بلوک به
صـورت تصادفی (سه خانه در میان)  12خانه انتخاب و در صورت حضور زن متأهل در آن منزل
تکمیل پرسـشـنامه آغاز شـد .نحوه مفهومسازی متغیرهای مستقل و وابسته در جدول شماره 1
نمایش دادهشده است.
جدول  :1متغیرها ،شاخصها (عاملها) ،معرفها و میزان پايايی آنها ()n =533
متغیر

مؤلفهها

معرفها

(عاملها)

آلفای
کرونباخ

تاکنون به چیزهای مهمی که میخواستیم رسیدیم
زندگی خانوادگی مانع پیشرفت من شده است.
بعد از ازدوا نتوانستهام به اهدافی که داشتم برسم.
موفقیت

احساس میکنم قادرم از عهده کارهایی که میخواهم بربیام.
بیشتر از همه توان مدیریت اعضای خانواده را دارم.
آنطور که میخواستم نتوانستم فرزندان خوبی تربیت کنم.
اعتقاد دارم پشت هر مرد موفقی یک زن موفق است.
احساس میکنم عضویت در این خانواده به من احساس خشنودی میدهد.
معتقدم همسرم احترام زیادی برای خواستههایم قائل است.
در خانواده ما افراد قدرشناس زحمات یکدیگر هستند.
در این خانه زحمات من به چشم کسی نمیآید

قدردانی

مستقل

به واسطهی کارهایی که در خانه انجام میدهم از من قدردانی میشود.
همسرم بزرگترین هوادار من در زندگی است.

تمایالت
نظام
شخصیت

شوهرم موفقیت خودش را بیشتر مدیون زحمات پدر و مادرش میداند تا
من
ما بر پایه عدالت کارهای خانه را با هم تقسیم کردیم.
در خانواده ما هرکسی مسئول انجام کارهای مربوط به خودش است.
انصاف

بیشتر کارهایی که دوست ندارم بر عهده من است.
به همان اندازه که مشارکت دارم از امکانات خانه استفاده میکنم.
من به خاطر اشتباهات دیگران هم سرزنش میشوم.
همسرم از روی انصاف با من رفتار میکند.
با همسرم ،همدل و همراه هستیم.
در خانواده ما هر کس ساز خودش را میزند.

انسجام
اخالقی

بین ما «من» و «تویی» نیست.
برای اعضای خانواده ما دوری از هم بسیار سخت و دشوار است.
رابطهی اعضای خانواده ما با اقوام و دوستان صمیمی است.
مشارکت رکن اساسی استحکام زندگی ما است.
من و شوهرم در مورد مسائل مختلف زبان هم را نمیفهمیم.

3.339
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شوهرم بخاطر اصالت خانواده پدریام به من ار مینهد.
به خاطر نقش مادری و همسری در خانواده فرد مهمی هستم.
هرچه ارث بیشتری از خانواده پدری به من برسد قدرت بیشتری در خانه
مییابم.

انتسابی

29/0

شوهرم چشم به ارث پدری من ندارد.
من در خانواده ثروتمندی به دنیا آمدم.
سرشناس بودن خانواده پدری ،مرا در خانواده شوهر عزیز کرده است.
شوهرم به من افتخار میکند چون زن تحصیلکردهای هستم.

منابع
ارزشمند

چنانچه نتوانم پول دربیاورم برای شوهرم قابلقبول نیستم.
درامد من بیشتر از همسرم است
میزان تحصیالت من بیشتر از شوهرم است
اکتسابی

زنانی که دستشون توی جیب خودشونه زنان مقتدرتری در خانواده هستند

21/7

اگر بخواهم مورد احترام شوهرم باشم باید درامدم را در خانه خر کنم.
در محل کار از نفوذ اجتماعی باالیی برخوردارم.
نزد در و همسایه اعتبار قابلتوجهی دارم.
افراد زیادی روی من حساب میکنند.
کل عاملها

وابسته

منزلت
زنان

02
معرف

27/3
من در روابط خانوادگی احساس ارزشمند بودن میکنم.
در خانواده به راحتی ابراز وجود میکنم
در این زندگی نمیتوانم استعدادهای خودم را شکوفا کنم.
کسی در این خانه برای من شخصیت قائل نمیشود
اعضای خانواده تقریباً در همه امور با من مشورت میکنند.
بهعنوان زن در این خانواده جایگاه مطلوبی دارم.
به همین شکلی که هستم مورد پذیرش اعضای خانواده قرار میگیرم.
از وضعیتی که در این خانه دارم راضی و خوشحالم.
( 3معرف)

کل متغیرها

23/3

22/3

کل معرفهای مستقل و وابسته ( 13معرف)

جهت اطمینان از اعتبار متغیر منزلت زنان و منابع ارزشــمند (انتســابی  /اکتســابی) از اعتبار
محتوا و در خصـوص متغیر سـاختار شـخصیت از اعتبار سازه استفاده شد .یکی از روشهای پی
بردن به اعتبار سازه تحلیل عامل گویههای مقیاس است.
جدول  :5آمارههای مربوط به تحلیل عامل

آماره

KMO

آزمون بارتلت

درجه آزادی

سطح معناداری

مقدار

3.331

3033993

137

3.333
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این مقادیر نشان میدهد کفـایت نمونه برای انجام تحلیل عاملی قابلقبول است و به جز
گویههایی که روی هیچ عاملی بار نگرفته و حذف شدهاند ،میتوان اطمینان داشت که دادهها برای
انجام تحلیل عامل مناسب هستند.
جدول  :5میزان واريانس تبیین شده توسط عاملها بعد از چرخش عامل

عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس تبیین شده توسط عامل

عامل 1

2.233

27.101

27.101

عامل 2

0.173

13.911

02.313

عامل 0

2.303

3.211

13.217

عامل 1

1.323

3.110

31.229

کل

درصد واريانس تجمعی

31.229

برای انجام تحلیل عاملی از چرخش واریماکس اســـتفاده شـــده اســـت .گویههای مربوط به
سـاختار شـخصیت ذیل عامل اول (موفقیت)  ،%27.10عامل دوم (قدردانی) ،%13.91عامل سوم
(انصـــاف) %3.21و عامل چهارم (انســـجام اخالقی) %3.10قرار گرفتند .در مجموع چهار عامل
مذکور  31.22درصــد از واریانس متغیر ســاختار شــخصــیت را تبیین میکند .ضــریب پایایی با
استفاده از آلفای کرونباخ اندازهگیری شد.
اطالعات جمعآوریشــده در قالب طیف لیکرت خیلی زیاد ( ،)3زیاد ( ،)1تاحدودی ( ،)0کم
( ،)2خیلی کم ( )1طراحی و با استفاده از نرمافزار  SPSSورژن  22تحلیل و پردازش شدند.
يافتههای تحقیق
در ابتدا گزارشـی از وضـعیت زنان مورد بررسـی در این تحقیق بهلحاظ ویژگیهای زمینهای ارائه
میشـود :میانگین سـنی پاسخگویان  03/0سال (حداقل  13و حداکثر  71سال) و میانگین سن
شـوهران  13سال میباشد .میانگین طول دوره زناشویی  13/3سال؛ میانگین تعداد فرزند  2/9و
فاصـله سـنی زوجین حدود  1/2سـال است .از نظر میزان تحصیالت  %3/73از زنان مورد بررسی
بیســواد 7( %12/03 ،کالس) 12( %3 ،کالس) 17( %9/7 ،ســال و بیشــتر) هســتند %9/0 .از
همســران پاســخگویان بیســواد 7( %10/0 ،کالس) 12( %07 ،کالس) و  17( %13/0کالس و
باالتر) .همچنین  02/0درصد از پاسخگویان خانهدار میباشند .این یافتهها نشان میدهد که زنان
مورد مطالعه میانسـاالنی هسـتند که سـالهای نسـبتاً طوالنی تجربه زندگی مشترک دارند و از
این جهت میتوانند در راستای اهداف تحقیق پاسخهای قابلاعتمادی داشته باشند.
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جدول  :5ضريب همبستگی پیرسون منزلت اجتماعی زنان با توجه به منابع ارزشمند اکتسابی /انتسابی
متغیر بر اساس

اعتبار

اعتبار

میزان

تعداد

میزان

میانگین

شغلی زن

خانواده پدری

تحصیالت

فرزندان

درامد

میزان اعمال
قدرت زن در
روابط خانوادگی

3/71
n=033
p=3/333

3/337
n=033
p=3/373

3/37
n=033
p=3/331

-3/290
n=033
p=3/331

3/32
n=033
p=3/333

میزان ارث

3/101
n=033
p=3/330

ضرایب همبستگی پیرسن نشان میدهند منابع ارزشمند اکتسابی نظیر شغل ( ،)3.71درآمد
( )3.32و تحصیالت ( )3.37به ترتیب تأثیرگذارترین منابع ارزشمند بر منزلت اجتماعی زنان شهر
کرمان در روابط خانوادگی بهشمار میآیند .در این میان تعداد فرزندان ( )-3.290تنها منابع
ارزشمند اکتسابی است که همبستگی منفی با منزلت زنان نشان میدهد .از میان منابع ارزشمند
انتسابی نیز میزان ارث ( )3.101با متغیر وابسته تحقیق همبستگی معنادار دارد ،اما شاخص اعتبار
خانواده پدری ارتباط معناداری با متغیر وابسته تحقیق ندارد.
جدول  :2ضريب همبستگی پیرسون منزلت اجتماعی با توجه به تمايالت نظام شخصیتی
متغیر بر اساس میانگین

انسجام اخالقی

قدردانی

موفقیت

انصاف

منزلت اجتماعی زنان در
روابط خانوادگی

3/111
n=033
p=3/332

3/112
n=033
p=3/333

3/117
n=033
p=3/333

3/293
n=033
p=3/313

جدول فوق میزان منزلت زنان در روابط خانوادگی را با توجه به تمایالت نظام شخصیتی
زوجین مشخص کرده است .نتایج این آزمون نشان میدهد میزان موفقیت ( )3.117یکی از
مؤثرترین شاخصهای تأثیرگذار بر منزلت اجتماعی زنان در روابط خانوادگی است .قدردانی
( ،)3.112انصاف ( )3.293و انسجام اخالقی ( )3.111به ترتیب همبستگی مثبت ،قوی و معنادار
بر متغیر وابسته تحقیق دارند.
با توجه به امکان وجود همبستگی میان برخی متغیرهای مستقل با یکدیگر به دلیل ممانعت
از مسأله همخطی پیش از اجرای آزمون رگرسیون با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اساسی
( )PCAکه منجر به تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر منزلت زنان در روابط خانوادگی در قالب یک
مدل خطی میشوند را شناسایی کرده سپس به انجام تحلیل رگرسیون چندگانه و بیان سهم
هریک از متغیرهای مستقل تحت عنوان عاملهای اساسی در تبیین واریانس متغیر وابسته پرداخته
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میشود .با توجه به قدرت تبیین گری عامل خطی اول در بازگو کردن پراکندگی مجموعه دادهها
معیار خوبی برای مشخص ساختن سهم هر یک از متغیرها در تبیین واریانس عامل اول نسبت به
دیگر عاملها است .در جدول شماره  7و  2سهم هر یک از متغیرها در ساختهشدن عامل خطی
اول یا  F1نمایش داده شده است.
جدول  :5مؤلفههای اساسی
متغیر

عامل خطی اول

عامل خطی دوم

عامل خطی سوم

منابع ارزشمند انتسابی

3.13330

-3.10123

-3.7311

منابع ارزشمند اکتسابی

3.12710

-3.0121

-3.1012

موفقیت

3.11022

3.39231

3.0132

قدردانی

3.09201

3.21013

3.2712

انصاف

3.07201

-3.13021

-3.1202

انسجام اخالقی

3.01102

3.1310

-3.3021

جدول  :5سهم متغیرها در تبیین واريانس عوامل
Contributions of the variables (%):
F5
F1
متغیرهای مستقل

F5

منابع ارزشمند اکتسابی

22.223

2.123

0.211

منابع ارزشمند انتسابی

21.311

9.312

3.023

موفقیت

23.231

73.221

19.210

قدردانی

17.393

3.390

77.273

انصاف

3.932

3.21

1.309

انسجام اخالقی

9.293

10.931

2.317

پس از تبدیل  7متغیر مستقل که امکان همخطی داشتند مهمترین مؤلفههای اساسی در قالب
 0عامل  F2 ،F1و  F0که دارای یک رابطه خطی با هم میباشند نمایش داده شده است .با توجه
به ضرایب محاسباتی در بردار اول که در جدول فوق ذکر شده است میتوان گفت بردار اول که
در خروجی سیستم با عنوان  F1نمایش داده شده است بیشتر تحت تأثیر متغیر منابع ارزشمند
اکتسابی را با منزلت زنان نمایش میدهد ،زیرا سهم این متغیر در این معادله خطی بیش از دیگر
متغیرها است .با انتخاب این بردار ،ترکیب خطی مؤلفه اول یا همان  F1و متغیرهای اصلی با توجه
به جدول شماره  2به صورت زیر میباشند.
منابع ارزشمند اکتسابی ( ،)22.2منابع ارزشمند انتسابی ( ،)21.3موفقیت ( ،)23.231قدردانی
( ،)17.3انصاف ( ،)3.9انسجام اخالقی (.)9.2

سال سوم -شماره  -5پاییز و زمستان 3131

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

55

ارائه نتایج آزمون رگرسیون چندگانه به روش  enterبا استفاده از عاملهای خطی بهدست
آمده:
جدول  :5تحلیل رگرسیون رابطه متغیرهای مستقل با منزلت زن در خانواده

متغیر وابسته

مقدارR

ضريب تعیینR2

مقدارF

سطح معناداری

منزلت زنان

3.233

3.332

31.010

3.333

با توجه به جدول فوق ضریب تعیین برابر با 3.332میباشد و نشاندهنده این است که 33
درصد از واریانس متغیر منزلت زنان به وسیله متغیرهای مستقل (منابع ارزشمند اکتسابی ،انتسابی،
تمایالت نظام شخصیتی) تبیین میشود .مقدار آزمون )31.010( Fدر سطح معنیداری 3.33
نشان میدهد که ضریب همبستگی و ضریب تبیین مشاهدهشده بین متغیرهای مستقل با متغیر
وابسته را میتوانیم به جمعیت تعمیم دهیم.
جدول  :5مشارکت نسبی متغیرهای منابع ارزشاند و تمايالت نظام شخصیتی
ضريب خام

انحراف

رگرسیون

استاندارد

عرض از مبدأ

20.310

0.331

-

F1

3.213

3.112

3.007

7.722

F2

3.333

3.391

3.221

3.371

3.333

F0

3.12

3.37

3.132

0.293

3.333

متغیرهای مستقل

سطح

نتیجه

معنیداری

آزمون
پذیرش

β

آزمون
T
7.333

3.333
3.333

پذیرش
پذیرش
پذیرش

ارقام مندر در جدول شماره  2نشان میدهند که ضرایب استاندارد رگرسیون برای عامل F1

( )3.223(F 2 ،)3.007و  )3.132( F0نشان میدهند که در سطح معناداری افزایش منزلت زنان
در روابط خانوادگی تابع عوامل مذکور است .الزم به ذکر است هر یک از این عوامل خود دربرگیرنده
سهمی از دیگر متغیرهای مستقل این تحقیق است که نقش یک عامل در بردار خطی بیش از
دیگر عوامل بوده است .با توجه به سهم بیشتر متغیر منابع ارزشمند اکتسابی در عامل خطی اول،
سهم بیشتر متغیر موفقیت در عامل خطی دوم و سهم بیشتر متغیر قدردانی در عامل خطی سوم
می توان سهم این عوامل در تبیین منزلت زنان در روابط خانوادگی را مهم تفسیر کرد .همچنین
با توجه به مقدار عرض از مبدأ این نتایج قابلتعمیم به جامعه آماری است .در این بردار پیشنهادی
متغیرهایی نظیر منابع ارزشمند اکتسابی ،موفقیت و قدردانی به ترتیب مهمترین و مؤثرترین
عوامل تبیینکننده منزلت اجتماعی زنان در روابط خانوادگی محسوب میشوند.
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به مسـأله مطرحشده ،در جوامع در حال گذار نقش و منزلت اجتماعی زنان بیش از دیگر
اعضای خانواده دستخوش تغییر شده است .نتایج تحقیقات انجامشده در این خصوص نشان داده
اســـت کـه در فیلمهای نیمه اول دهه هفتاد میزان منزلت اجتماعی مردان باالتر از زنان نمایش
داده میشد ،اما در نیمه دوم دهه هفتاد نقش و منزلت اجتماعی زنان در خانواده متحول میشود
(قاسـمی ،آقابابایی و صـمیم .)123 :1032 ،این تغییرات گاهی بهصورت نامتوازن و گاه به شکل
شــتابان انجامگرفته و موجب پیچیدگی و اختالل در تحلیل نظم موجود در کشــور شــده اســت
(کارلســون)201 :1023 ،؛ ( .)Leeder, 2004: 63یکی از این موضــوعات پیچیده ،غلبه اندیشــه
مدرن اســت که مبتنی بر تقابلهای دوتایی جهت جداســازی فرهنگ از طبیعت ،عقل از عاطفه،
مرد از زن و ...میباشـــد (قانعیراد ،محمدی و ابراهیمی خیرآبادی .)101 :1033 ،این روایت ،در
ســالهای اخیر بر روابط زوجین ایرانی نیز ســایه افکنده اســت .به این ترتیب کشــمکش و رقابت
برای کســب منفعت و ارتقاء منزلت اجتماعی میان اعضــای خانواده بیش از پیش روا پیداکرده
اســـت (محمدی ،شـــیخی .)27 :1033 ،در جوامع مدرن غربی ارتقاء منزلت اجتماعی زنان در
روابط خانوادگی در قالب دو الگو فرموله شده است )1 :نظریه تضادگرایان که در تحلیلهای خود
به نحوه توزیع منابع ارزشـــمند اجتماعی اشـــاره میکنند و برای زنان منافع و پاداش راســـتین
اجتماعی را مالک تحلیل خود قرار میدهند؛  )2نظریه کارکردگرایان که بر تمایز افراد در جامعه
مدرن باور دارند و مهمترین عامل ارتقاء دهنده منزلت اجتماعی زنان در روابط خانوادگی را نظام
شــخصــیتی زوجین معرفی میکنند (مهدوی ،صــبوری خســروشــاهی)10: 1032 ،؛ (آزادارمکی،
.)137 :1039
در مقاله حاضـر با این پشـتوانه نظری  33درصد از تغییرات به وجود آمده در منزلت زنان در
خانواده با توجه به متغیرهای مسـتقل (منابع ارزشمند و تمایالت نظام شخصیتی) تبیین شد .در
مقـام تبیین نتـایج بـهدســـت آمده با توجه به مقدار بتا ( )3.007در ســـنجش عامل خطی F1
میتوان به ســهم متغیر منابع ارزشــمند در تبیین میزان منزلت زنان در روابط خانوادگی اشــاره
کرد .با توجه به اینکه در ســاخت این تابع منابع ارزشــمند اکتســابی ( )%22.223و انتســابی
( )%21.311سهم دارند میتوان اذعان داشت مهم ترین عامل در تبیین تغییرات متغیر وابسته به
این تابع خطی اشاره دارد؛ اما همانگونه که در جدول رگرسیون نمایش داده شده است  F2تابع
دیگری اسـت که با توجه به مقدار بتا ( )3.221قادر به تبیین متغیر وابسته تحقیق است .با توجه
به اینکه در ساخت این تابع متغیر موفقیت ( )%73.221سهم دارد و در مقایسه با دیگر متغیرها
ســهم چشــمگیری به خود اختصــاص داده اســت میتوان موفقیت را عامل مؤثر دوم در تعیین
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تغییرات مربوط بــه منزلــت زنــان در خــانواده معرفی کرد .در تــابع  F0ســـهم متغیر قــدردانی
( )%77.273است که در مقایسه با دیگر متغیرها در ساخت تابع مؤثر عمل کرده است .ازاینرو با
توجه به مقدار بتای ( )3.132این تابع در معادله رگرســـیون میتوان به نقش قدردانی در تبیین
تغییرات مربوط به منزلت زنان در روابط خانوادگی اشـــاره کرد .با توجه به نتایج بهدســـتآمده
فرضــیات اول ،دوم ،ســوم و چهارم که منزلت زنان را تابع منابع ارزشــمند اکتســابی و انتســابی،
موفقیت و قدردانی میدانند تأیید می شـوند و فرضیات چهارم و پنجم که منزلت را تابع انصاف و
انســجام در روابط خانوادگی تعریف میکنند ابطال میشــوند .نتایج مشــابهی در مقاله شریفیان
تحت عنوان «بررسی تأثیر اشتغال زنان بـــر روابط قدرت در خانواده» نیز گزارش شد .او به تأثیر
اشتغال زنان در افزایش قدرت تصــمیمگیری و جایگاه زنان در خانواده اشــاره میکند (شــریفیان،
ملتفـت و بـاقری .)233 :1033 ،گروســـی نیز درامـد و تحصـــیالت زن را مهمترین متغیرهای
تأثیرگذار بر ســاختار قدرت زنان در خانواده معرفی میکند (گروســی .)2 :1032 ،یکی از نتایج
قابل تأمل در این تحقیق آن اسـت که نتایج حاصـل از ضـریب همبستگی پیرسون نشان داد در
گروه مورد تحقیق داشـــتن فرزنـد نـه تنهـا عـامـل ارتقـاء بخش منزلت زنان در خانواده قلمداد
نمیشــود ،بلکه رابطه معنادار و معکوس با متغیر مورد بررســی نشــان میدهد .در واقع برخالف
انتظار در یک جامعه نسبتاً سنتی نظیر کرمان که مادری بهعنوان یک نقش میتواند هویتبخش
و تثبیتکننده موقعیت او در خانواده باشد معیار تنزل بخش محسوب میشود .در حالی است که
زلدیث 1در مقاله خود تحت عنوان :مقایســـه منزلت اجتماعی زنان دارای فرزند و فاقد فرزند در
روابط خانوادگی نشــان داد نقش مادری را در کنار نقش همســری عامل مؤثری بر افزایش میزان
منزلـت و پـایگـاه اجتماعی زنان آمریکایی معرفی کرده اســـت ( .)Zelditch, 1998: 94طبق
یافتههای این تحقیق میتوان ادعا کرد یکی از دالیل کاهش تمایل زنان به بارداری در ایران طی
سـالهای اخیر تأثیر منفی این پدیده بر منزلت خانوادگی زن و مبدل شدن آن به یک مانع برای
کســب منابع ارزشــمند دیگر نظیر ادامه تحصــیل و اشــتغال زنان بیرون از خانه اســت .نتایج این
بخش از تحقیق در مطـالعه عنایت و دیگران ()1093؛ قاضـــی طباطبایی ( )1092تأیید شـــد؛
بنابراین میتوان گفت در میان تغییراتی که این روزها در جریان است «اهمیت هیچکدام بهاندازه
اتفاقی نیســت که در زندگی شــخصــی – در روابط جنســی ،حیات عاطفی ،ازدوا و خانواده -در
حال وقوع است» (گیدنز.)37 :1092 ،
یکی دیگر از متغیرهای مستقل این تحقیق ارزشها و تمایالت نظام شخصیتی زوجین شامل
(موفقیت ،قدردانی ،انسجام اخالقی و انصاف) است .آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد
1. Zelditch
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همه این مؤلفهها همبستگی مثبت و معناداری با منزلت زنان در خانواده دارند اما میزان همبستگی
مؤلفه موفقیت ( )3/117و قدردانی ( )3/112در مقایسه با دیگر مؤلفهها قویتر است .ضرایب
رگرسیون با توجه به مقدار بتا نشان دادند متغیر قدردانی ( )3/132و موفقیت ( )3/221از شدت
تبیینکنندگی باالتری برخوردارند؛ بنابراین فرضیات سوم و چهارم تحقیق مبنی بر تأثیر موفقیت
و قدردانی بر ارتقاء منزلت زنان در خانواده مورد تأیید قرار گرفت .این یافتهها از جهتی با نتایج
تحقیق سفیری و آراسته همسویی و از جهاتی با آن ناسازگاری دارد .نتایج تحقیق آنها نشان داد
فاصله سنی ،تحصیالت ،میزان درآمد ،منزلت شغلی ،مدت زمان ازدوا  ،منزلت اجتماعی ـ
اقتصادی خانواده زن مؤثرترین عوامل در ارتقاء منزلت اجتماعی زنان در روابط خانوادگی میباشند
(سفیری ،آراستهخو .)111 :1037 ،در تحقیق حسینیان و همکاران اشتغال و استقالل اقتصادی
مهمترین عامل دستیابی زنان به قدرت گزارش شد (حسینیان ،کرمی و امینی.)333 :1091 ،
مقـایســـه نتایج این تحقیق با تحقیقات دیگر نشـــان میدهد که زنان مورد مطالعه در این
تحقیق بر اسـاس دو مؤلفه تمایالت نظام شـخصـیتی (موفقیت و قدردانی) و دسـترسی به منابع
ارزشـمند اکتسـابی در مناسـبات خانوادگی به ارتقاء منزلت اجتماعی نائل میشوند .در این میان
شـدن اثرگذاری منابع ارزشـمند اکتسابی بیش از مؤلفههای نظام شخصیتی است .به این ترتیب
میتوان نتیجه گرفت الگوی تضاد در خانوادههای شهر کرمان مالک تعیینکنندهتری برای تعیین
منزلت اجتماعی زنان در روابط خانوادگی به شـمار میرود .طبق این الگو ،خانواده عرصه رقابت و
کشـمکش میان زوجین برای دسـترسی بیشتر به منابع ارزشمند و کسب امتیاز به شمار میرود.
نتایج تحقیق محمدی و شـیخی نشان داد نظیر چنین مناسباتی در خانوادههای چندهمسر شهر
زاهدان قابلمشـاهده اســت (محمدی و شــیخی .)02 :1032 ،در واقع ،خانواده که پیشــتر نهادی
مقدس و مبتنی برکنش عاطفی بود ،به سمت یک قرارداد اجتماعی بر پایه کنش عقالنی معطوف
به هدف در حال حرکت اسـت که در آن کنشـگر بیشـترین سـود و منفعت شــخصی را جستجو
میکند .در چنین فضـایی ارتقاء منزلت اجتماعی زنان وابسـته به پاداشهای راستین اجتماعی و
منافع زودبازده اسـت .در راسـتای تأیید این مدعیات نظری ،نتایج این تحقیق نشان داد ،اشتغال
زنان با ضـریب همبسـتگی ( )%32در مقایسه با دیگر مؤلفهها همبستگی بیشتری با متغیر ارتقاء
منزلت اجتماعی زنان داشـته است .مشاغل دارای پرستیژ ،نه تنها زمینه منزلت اجتماعی زنان را
در خانواده فراهم میکنند ،بلکه عامل مهمی در قدرت اقتصـادی نیز به شــمار میآیند .بر اساس
یکی از اصــول نظری مکتب تضــاد ،با افزایش تمرکز منابع ارزشــمند در دســت یکی از زوجین،
قدرت آن عضـو نیز در خانواده بیشـتر میشود .عضو دارای قدرت از منزلت مطلوبتری برخوردار
خواهد شد و توان اعمال اراده خود را بر دیگر اعضاء به شکل مشروعی به دست میآورد؛ بنابراین
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افزایش تمایل زنان در ایران طی سالهای اخیر به ادامه تحصیل و اشتغال بیرون از منزل اهمیت
این منابع در افزایش منزل خانوادگی است.
اگر چه ارزشها و تمایالت نظام شـــخصـــیتی نیز در تبیین تغییرات موجود در منزلت زنان
نقش دارند اما نتایج حاصـل از ضریب رگرسیون سهم کمتری برای این مؤلفهها نشان میدهد .به
طوری که اثرگذاری دو مؤلفه انســجام اخالقی و انصــاف در معادله رگرســیون مورد پذیرش واقع
نشـد و به این ترتیب سـهمی در تغییرات منزلت زنان در روابط خانوادگی نشان ندادند .دو مؤلفه
موفقیت و قدردانی به نســبت ســایر مؤلفههای این متغیر در تبیین تغییرات منزلت زنان ســهم
قابلتوجهی داشـــتند .این در حالی اســـت که روحیه انصـــاف و انســـجام اخالقی بیش از متغیر
موفقیت به حوزه «جهان زیست» تعلق دارند ،سهم کمتری در ارتقاء منزلت اجتماعی زنان نشان
دادند.
آنچه از این نتایج میتوان استنباط کرد این است که تحوالت ساختاری منتهی به تغییر منابع
ارزشـمندی نظیر کسب درامد ،شغل و تحصیالت چنان منزلت اجتماعی زنان را تغییر داده است
که دیگر مردان نمیتوانند انتظار داشــته باشــند به روال گذشــته همچنان با تأکید بر الگوهای
ارزشـــی نظـام مردســـاالرانه در عرصـــه خانواده اعمال قدرت کنند .مردانی که مایل به زندگی
خانوادگی باثبات و کمتنش هســتند الزم اســت این تحوالت را باور کنند و مقتضــیات آن تمکین
نمایند در غیر این صــورت همچنان با بیثباتی بیشــتر پیوندهای خانوادگی مواجه میشــوند .از
سوی دیگر زنانی هم که بهطور نسبی این موقعیتها و امتیازات جدید را کسب کردند باید بدانند
کـه هر مقـدار برداشـــتـهها و یافتههای منزلتی جدید خود بیشـــتر تأکید کنند ،ثبات و آرامش
خانوادگی خود را با خطر مواجه میســـازند .این آگاهی متقابل اســـت که میتواند به اســـتحکام
بیشــتر پیوندهای خانوادگی در شــرایط جدید جامعه ایران کمک کند .بر اســاس نتایج تحقیق
پیشنهاد میشود که مراکز مرتبط با خانواده نظیر مراکز مشاوره ،کارگروههای خانواده ،اداره ارشاد
و فرهنگ اســالمی ،دانشــگاهها ،آموزش و پرورش و بهویژه صــداوســیما در تولید فرهنگ و ارائه
خدمات خود به این نهادِ مهم ،حرکت خانواده به سمت مادیگرایی و افزایش طالقهای قانونی و
عاطفی را به جوانان اطالعرسانی کنند .همچنین به منظور کاهش آسیبهای حاصل از دگرگونی
ارزشهای فرامادی در خانواده به برگزاری کارگاههای آموزشــی رایگان در ســطح اجتماع محلی
(جهت دسـترسی سریع و همگانی) ،استفاده از مدرسین مجرب و متعهد در برنامههای تلویزیونی
(تعریف یک برنامه آموزشـی خانواده درمانی) ،اسـتفاده از رویکرد غنیسازی مهارتهای ارتباطی
زوجین بهعنوان واحد درســی در دانشــگاه و مدرســه (تحت عنوان واحد اجباری) الگوهای جدید
ارتباط مؤثر و سبکهای دلبستگی بین زناشویی آموزش داده شود.
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