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نامتقارن در خانواده و تأثیرات  تبیین جامعه شناختی توزیع قدرت متقارن و

 (ن متأهل شهر تهرانزنا :مورد مطالعه) آن بر سبک زندگی زنان

  رضا کلدیعلی،  ، حسین آقاجانی مرساء مریم بخشی پور

 72/01/66: تاريخ پذيرش  6/5/66: تاريخ دريافت

 چکیده 
. پردازد می تحقیق حاضر به بررسی توزیع قدرت درخانواده معاصر به عنوان یک مسأله اجتماعی

 در خانواده و نظریات اندیشمندانیتبیین قدرت  های  تلفیقی از تئوری، چارچوب نظری پژوهش 
فرضیه اصلی پژوهش این . باشد می گیدنزو بوردیو در رابطه با سبک زندگی، وبلن، چون زیمل

تحقیق . است که میان توزیع قدرت در خانواده و سبک زندگی زنان رابطه معنادار وجود دارد 
 پهنا نگر، اظ معیار وسعتمقطعی و به لح، به لحاظ زمان ، کاربردی، به لحاظ ماهیت ، حاضر
. پرسشنامه محقق ساخته است، روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطالعات. باشد می

. دهند می تشکیل1911شهر تهران در سال  11و1جامعه آماری را کلیه زنان متأهل مناطق 
 تحقیق با استفاده از فرمول کوکران وروش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای در های  داده

( توزیع قدرت در خانواده)رابطه بین متغیر مستقل. نفر جمع آوری گردیده است 989دسترس از 

)باآزمون کای اسکوئر( سبک زندگی خانواده)و متغیر وابسته
2) نتایج . سنجیده شده است

 است؛ دهد توزیع قدرت در خانواده معاصر نیازمند عدالت وتقارن بیشتری می تحقیق نشان

توزیع قدرت ، ها  درصد از خانواده 46توزیع قدرت متقارن و ، معاصر های  درصد از خانواده61
بین توزیع قدرت در خانواده وسبک زندگی زنان رابطه . کنند می نامتقارن مرد محور را تجربه

سالم ترو یی ها ازخانواده، با مدرن ترشدن سبک زندگی زنان جامعه. معنادار وجود دارد
 . وکراتیک تر بهره مند خواهیم شددم

، تقسیم کارخانگی، تصمیم گیری ،خانواده، قدرت نامتقارن ،قدرت متقارن :واژگان کلیدی

 الگوی مصرف  ،سبک زندگی مدرن

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
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 مقدمه
» دهاد معتقاد اسات    مای  آنتونی گیدنز درباره تغییراتی که در سطح جامعه و خاانواده در دوران مدرنیتاه ر   

تا حدود زیادی ، درون آن چه تحوالتی در حال وقوع اند های  که درقلمرو خانواده ونقش اگربخواهیم بدانیم
. ( 4: 1981 ،1گیدنز)«خواهیم فهمید که در الگوهای گسترده تر زندگی اجتماعی چه اتفاقی در جریان است

ساالم  ی یهاا  مگار آنکاه از خاانواده    ،از روزنه حیات اجتماعی هرگز جامعه ای به سالمت دست نمای یاباد  
توان سالم خواند که خود و اعضاء آن به مرحلاه ای   می جامعه ای را. ( 9: 1984، ساروخانی)برخوردار باشد 

 هاای   دیگاران و طبیعات را باه شایوه     ،و به آدمی امکان دهد تا واقعیت خود  از واقع گرایی گسترش یافته
احترام به اساتقالل   های  آن زمینهاقتصادی در-جامعه ای سالم است که ساخت اجتماعی. عینی درک کنند

ی ساازمان  هاای  در شایوه  ،هریک از افراد را فراهم کند و هر فرد توانایی انتخاب را ه و رسم زندگی خاود را 
اجتمااعی   های  بستر شکل گیری پدیده ،زندگی روزمره. ( 94: 1911، ابوالحسن تنهایی)یافته داشته باشد 

ولی ساختار آن به ، اجتناب ناپذیر روابط انسانی است های  از جنبهاگر چه قدرت یکی . از جمله قدرت است
متفاوت اجتماعی ثابت نیست و منابع به وجودآورنده آن بارای زناان و ماردان متفااوت      های  دلیل موقعیت

به همین دلیل یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه شناسان در حوزه مطالعات خانواده و روابط . است
با کمّ ، چگونگى تقسیم قدرت در خانواده میان زن و شوهر. مطالعه در توزیع قدرت است ،و مردان بین زنان

خانواده همچون ساایر  . (1 :  198، مهدوى و صبورى خسروشاهى)رابطه دارد ها  و کیف خوش بختى زوج
باا آاااز ورود    در ایران. ژرفی شده است  های  جامعه در طول تاریخ دچار دگرگونیدهنده  نهادهای تشکیل

رشد ارتباطات اجتماعی و به دنباال آن آشانایی باا تحاوالت سااختاری در ساایر        ،فرایند نوسازی به کشور
بدین ترتیب نحوه توزیع قدرت در . (1:  198 ،قندهاری) خانواده ایرانی هم دستخوش تغییرات شد  ،جوامع

میات و پیچیاده تبادیل شاده     خانواده به یاک موضاوع اجتمااعی مهام وبحای انگیاز و موضاوعی باا اه        
. داناد  مای  گیدنز وجود اقتدار مذاکره شده در خانواده را امری در حاال گساترش  . ( : 1911، محمدی)است
 های  یابند به خوبی قابل تعمیم در محیط می زندگی شخصی رشد های  ارتباطی که در عرصه های  مهارت»

تدار مسئله مهمی بوده و برای دوران طوالنی حضاور  اق ،هرچند در تاریخ. ( 4: همان ،گیدنز)« گسترده ترند
پدر مقتدر در خانواده ضروری بوده و به پیشرفت جامعه کمک کرده اماا در شارایط فعلای سابب پیادایش      

 . (8 1: 1981 ،اعزازی)دهد  می سلطه طلب گشته و جامعه را به سوی دیکتاتوری سوق های  شخصیت

 طرح مسأله

زندگی افراد دگرگون شده و امکاناات   ،العات با گسترش تجهیزات الکترونیکیمعتقد بود در عصر اط  تافلر
تخصیص امتیاز و سلسله مراتب شغلی گذشته و به ویژه تقسیم کاار بار    های  شود و نظام می تازه ای ایجاد

ر در این روند زنان به عنوان نیروی مهم و تأثیر گاذا ، رود می اساس جنس و شعبه شعبه کردن کارها از بین
خانواده ایرانای را نیاز دچاار    ، ورود صنعت و تکنولوژی جدید. (4  : 1916، تافلر)کنند  می نقش مهمی ایفا

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Giddens 

2 Toffler 
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 ،کند ،آرام، به طور کلی دگرگونی خانواده ایرانی و ابعاد مختلف آن در نیم قرن اخیر. دگرگونی نموده است 
 ،سااختار خاانواده از ابعااد مختلاف    ها  نیبه دنبال این دگرگو. ( 4: 1914، قادری)مستمر و قاطع بوده است 

دساتخوش  ، بویژه از لحاظ توزیع قدرت و نوع اقتدار حاکم بار آن و همچناین از نظار تقسایم کاار سانتی      
تغییراتای ناهماهناب باا    ، در نتیجاه در کارکردهاای خاانواده   . (8 1: 1946، 1میشال )دگرگونی شده است 

تحت تأثیر شرایط اجتماعی قارار گرفتاه و در آن   ، خانوادهروابط درون . تغییرات ساختی آن پدید آمده است
در معرض آسیب پذیری قرار بگیرد و دچار از هم  خانواده از این لحاظ ممکن است. است  ر  دادهتغییراتی 

خانواده کانونى است که در آن چگونگى توزیع و نحوه اعمال قدرت در . (98: 1986، وثوقی) پاشیدگی شود
، انسجام و حتى احساس رضاایت ، عزت نفس، اجتماعى شدن فرزندان، خصیت افرادشکل گیرى و رشد ش

شواهد فراوانی گویای آن است که زوجها . احساس بیگانگى و تنهایى و خوش بختى زناشویى اثر مى گذارد
برای حفظ روابط صمیمی و درک احساسات و از همه مهام تار   ، در جامعه امروزی به دلیل تحوالت زندگی

عدم برقراری ارتباا  صاحیح و حفاظ رواباط     . ادالنه قدرت با یکدیگر با مشکالتی مواجه هستند تقسیم ع
گاذارد   مای  صمیمی همسران  در کنار عوامل اقتصادی و فرهنگی اثرات نامطلوبی بر زندگی مشاترک آنهاا  

را از  خاانواده  ،که نتیجاه نهاایی آن طاالق اسات      نا استواری زناشویی . (11 : همان ،مهدوی و صبوری)
برخاى  . ( 98: 1981، آریاان پاور  ) زناد   مای  دارد و مخصوصاا  باه کودکاان لطماه     می کارکردهای خود باز

 نامیاده « خاانواده هااى مارزى   »درصد از خانواده هاى تحت مشاوره کاه   61نشان مى دهد در ها  پژوهش
، ساعیدیان )رماان هساتند   دشوارترین افاراد باراى د  ها  این گونه خانواده. مبارزه قدرت وجود دارد، شوند می

در بسیاری از موارد خانواده را عاملی برای تربیات و تحویال   ، تعارضها و تضادهای درون خانواده. ( 198: 
عمودی شادن هارم   . (19 : همان، اعزازی)کند  می جوانانی با مشکالت فردی و اجتماعی به جامعه تبدیل

آورد که اتکا به نفاس ندارناد و هماواره در     می مرا فراهیی ها موجبات پیدایش شخصیت ،قدرت در خانواده
در . کوچکی که حتی در بزرگسالی در جساتجوی حاامی و پنااه هساتند     های  صدد همنوایی هستند؛ انسان

یی ها چنین انسان، آیند می ایر متعادل پدیدیی ها انسان ،در یک خانواده با ساختار عمودی قدرت ،یک کالم
. (91: 1986، سااروخانی )بلوغ الزم برای اداره جامعه را احراز خواهند کارد  نه ،نه شهروندانی مناسب هستند

 ،9اسارری  )یکی از مهمترین تأثیرات نحوه توزیع قدرت در خانواده بر شیوه و سبک زندگی خاانواده اسات   
سبک زندگی آن را تحات   ،توزیع قدرت متقارن و نامتقارن در خانواده. ( 64: 1918، 4و جودیت 6کارلسون 

 . دهد می ثیر قرارتأ
 ردیگیم کار به را آنها فرد که کرد ریتعب رفتارها ازی امجموعه به توانیم را 1یزندگ سبک

 خودی شخص تیهوی برای و که رای خاص تیروا بلکه برآورند را اوی جاری ازهاین فقط نه تا
 سبک. ( 1 : 1984، یآقابخش وی آباد رحمت) سازد مجسم گرانید برابر در ،است دهیبرگز

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Michelle 
2 marital instability 
3 Spray 
4 Carlson 
5 Judith 
6 Lifestyle 
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 ندیفرای پ در که استی زندگ سراسر دری فرد عادات وی رفتاری الگوها ازی بیترک ،یزندگ
به عنوان  ،مفهوم سبک زندگی. (  4: 1981، محمد، اکبرزاده)  است آمده بوجود شدنی اجتماع

علوم مفهوم مستقلی که نشانگر رویکرد تحلیلی تازه ای به مبحی تمایزات و تحرکات اجتماعی است وارد 
اجتماعی را در برگرفت و به استفاده از کاالهای  های  این مفهوم دامنه وسیعی از پژوهش. اجتماعی شد

حال که . (11: 1981: اباذری و چاوشیان)شدند  می مصرفی برای تمییز و تثبیت هویت اجتماعی مربو 
اهیمی جدید برای به مف ،گسترش تاریخی مصرف بوده است، مهم ترین تحول پدیدآمده در قرن اخیر

مفهوم یا مفاهیمی که بتوانند تحول پدید آمده را درخود بروز داده و برنامه . تحلیل جامعه نیازمندیم 
ظاهرا  مفهوم سبک زندگی چنین خصایصی را . پژوهشی جدیدی را نیز پیش روی علوم اجتماعی قرار دهند

ایران کشوری در حال گذار ازجامعه سنتی  با توجه به اینکه، در عصر حاضر. (11:  198، فاضلی)داراست 
افزایش سطح سواد معاصر نسبت به گذشته تغییر یافته است؛  های  سبک زندگی خانواده، به مدرن است

از ، کنترل بر منابع اقتصادی خانوادهوورود زنان به اجتماع و داشتن مشارکت ، آموزی افراد به ویژه زنان
 الگویخانواده را تحت تأثیر قرار داده و بر تغییر ساختار خانواده و جمله عواملی است که الگوهای سنتی 

با توجه به آنچه ( 64: 1918: کارلسون و جودیت ،اسرری)خانواده تأثیر بسیار داشته است  در توزیع قدرت
 . باشد می ذکر شد پژوهش حاضر در پی بررسی توزیع قدرت در خانواده به عنوان یک مسئله اجتماعی

 حقیقسؤاالت ت
 تحت مطالعه توزیع شده است؟  های  چه نوع از قدرت در خانواده -1
 آیا بین سبک زندگی در خانواده معاصر و نوع قدرت توزیع شده در آن رابطه وجود دارد؟ - 
 آیا بین نوع قدرت توزیع شده در خانواده والگوی مصرف فرهنگی زنان رابطه وجود دارد؟ -9
 شده در خانواده و نوع نگرش زنان به زندگی رابطه وجود دارد؟آیا بین نوع قدرت توزیع  -6
 آیا بین نوع قدرت توزیع شده  در خانواده و الگوی مصرف اقتصادی ومادی زنان رابطه وجود دارد؟ -4
 آیا بین نوع قدرت توزیع شده در خانواده و نحوه گذراندن اوقات فراات زنان رابطه وجود دارد؟ -1

 اهداف تحقیق
توزیع قدرت در خانواده معاصرمتقارن و دموکراتیاک اسات یاا ناا     ). توزیع قدرت در خانواده معاصر بررسی 

 ( متقارن و ایر دموکراتیک؟

 . بررسی رابطه میان توزیع قدرت در خانواده و سبک زندگی زنان 

 . بررسی رابطه میان توزیع قدرت در خانواده و الگوی مصرف فرهنگی زنان 

 . توزیع قدرت در خانواده ونگرش زنان نسبت به زندگیبررسی رابطه میان 

 . بررسی رابطه میان توزیع قدرت در خانواده والگوی مصرف مادی و اقتصادی زنان 

 . بررسی رابطه میان توزیع قدرت در خانواده ونحوه گذراندن اوقات فراات زنان 
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 پیشینه تحقیق
در شهر شیراز به این نتیجاه  « ت قدر ت در خانوادهساخ» در پژوهشی با عنوان، (1916)منصوریان وقادری 

 . باشد می تحت تأثیر میزان تحصیالت و وضعیت اشتغال زن و سن شوهر ،رسیدند که الگوی تقسیم کار

بررسی رابطه ساختارقدرت در خانواده با رضایت » در پژوهش خود تحت عنوان، (1981)ذوالفقار پور 
به بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده و «ه دار شهر تهران مندی زناشویی بین زنان کارمند وخان

رضایتمندی زناشویی پرداخته است ؛ نتایج نشان داد که بین ساختارقدرت در خانواده با رضایتمندی 
 . رابطه وجود دارد، زناشویی زنان و تحصیالت شوهر

ت قدرت در خانواده و بررسی رابطه ساخ»در مقاله ای تحت عنوان ، (1984)ساروخانی و پناهی 
به این نتیجه رسیدند که هر اندازه ساخت قدرت در خانواده برابر تر و مبتنی بر تصمیم «مشارکت اجتماعی 

با برد گسترده و با شعاع بیشتر یی ها فرزندان در بزرگسالی به سمت مشارکت ،مشارکتی باشند های  گیری
 . نندک می گرایش پیداها  مانند عضویت در احزاب و تشکل

شهرستان  های  بررسی ساختار قدرت در خانواده»در مقاله ای تحت عنوان ، (1981)گروسی 
شود به نفع شوهر  می همانگونه که پیش بینی ،رسد که ساختارقدرت خانوادگی می به این نتیجه«کرمان

ها از توانایی شناخت آن، نوع باورها، است و میان ساخت قدرت در خانواده ومیزان دسترسی زنان به منابع
 . رابطه معناداری وجود دارد ،زنان و مردان و برخی عوامل زمینه ای دیگر

بررسی تاثیر اشتغال زنان بر هرم قدرت در »تحت عنوان ، 1988شریفیان در پژوهشی در سال 
 نتایج این. به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر قدرت تصمیم گیری آنها در خانواده پرداخته است« خانواده

نحوه تربیت ، تحقیق نشان داد که اشتغال زنان سبب افزایش قدرت تصمیم گیری آنها در امور اقتصادی
 اجتماعی آنها –تعیین نحوه گذراندن اوقات فراات و افزایش مشارکت سیاسی ، تعیین موالید، فرزند
 . نشد خانوادگی رابطه معناداری یافت های  شود اما میان اشتغال زنان و دید و بازدید می

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و اقتصادی زنان شاال با نوع »( 1981)در پژوهش سفیری و آراسته 
زن متأهل تهرانی انجام شده  111که با روش نمونه گیری تصادفی از میان « روابط همسران در خانواده 

وکرات با همسر رابطه است این نتیجه حاصل گردید که بین سرمایه اقتصادی و فرهنگی زنان با روابط دم
 . معنا دار وجود دارد
رسند که اشکال  می در پژوهشی که به شیوه میدانی انجام دادند به این نتیجه( 116 )1اواله وهمکاران

جنسیتی نیز تا حدی تغییر یافته است وساختارهای  های  مختلف خانواده در حال شکل گیری است ونقش
ا با وجود همه اینها هنوز زنان با وجود کار تمام وقت خارج از ام. جنسیتی در حال متحول شدن هستند 

 . پردازند ومسئولیت دو نوع کاررا برعهده دارند می خانه به کارپاره وقت درون خانه نیز
که به شیوه اسنادی انجام داده « برابری جنسیتی برای همه» در نوشتاری با عنوان(116 )  واستون

یکی از انواع . زند می که تبعیض و نابرابری درخانواده به زن و مرد هردو آسیباست به این نکته اشاره دارد 

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Livia Sz.Olah and etal 

2 Watson,Lilla 
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نابرابری . درون خانواده است های  ناتوان پنداری آنان در تصمیم گیری ،خشونت علیه زنان و دختران
جنسیتی از سیستم پدرساالری ریشه گرفته است که این طرز تلقی و هنجار نادرست نسل به نسل منتقل 

 . است شده

در پژوهشی که با نام تصمیمات گروهی در خانواده و به شیوه ( 111 )1مرکز ملی انسانی امریکا 
اسنادی انجام داد به این نتایج دست یافت که مشارکت زنان در تصمیمات خانگی امری ضروریست و در 

 . . شوند می ایر اینصورت تعداد زیادی از افراد جامعه گوشه گیر ومنزوی

انجام « روابط زن وشوهر وقدرت مخفی در ازدواج»تحقیقی تحت عنوان ،(111 )همکاران و  زیپ 
این  ،نشان داد که حتی اگر زنان درآمد بیشتری از شوهران خود داشته باشندها  تحقیق آن های  یافته ،دادند

 . دهند می زنان هستند که با راهکارهای شوهران خود بیش تر موافقت نشان

در پژوهشی در چین نشان داده اند که چگونه دسترسی زنان چینی به منابع کار و  ،(114 )9زو و بیان 
نقش جنسیتی و ایدئولوژی جدایی طلبی  های  از یک سو به صورت ایر مستقیم با تعدیل نگرش ،درآمد

 بدین ترتیب افزایش منابع موقعیت آنان را در روابط قدرت با شوهرانشان بهبود بخشیده است؛ ،جنسیتی
دهد و این  می وضعیت ایشان را در روابط خانوادگی بهبود ،قدرت آور مانند اشتغال و در آمد در بین زنان

 . سرعت بیشتری گرفته است ،گرا فرایند با کمرنب شدن ایدئولوژی جنسیت
بر رابطه « رعایت عدالت وکیفیت ازدواج، تقسیم کار» در تحقیقی تحت عنوان  ،( 11 )6الوی وکاتز 

نتیجه تحقیق حاکی از این است که . پذیر کردن زن و سهم او از توزیع قدرت اشاره دارند جامعهشیوه 
شیوه عملکرد وی را در فرایند  ،و هنجارهایی که زن در فرایند جامعه پذیری درونی کرده استها  ارزش

ومرور آنها در فوق دارای نتایج ارزشمندی هستند های  هرچند هر یک از پژوهش. کند می قدرت پیش بینی
اما باید گفت که دراکثر تحقیقاتی که در زمینه توزیع ، مسیر تحقیق حاضر را هموارتر نمود ،زمینه موضوع

در تحقیق حاضر با در نظر . به متغیرهایی در سطح خرد توجه شده است  ،قدرت در خانواده صورت گرفته
روابط بین نوع توزیع قدرت در خانواده و  تر  و جدیدتر سعی بر این است گرفتن متغیرهایی در سطح کالن
 . سبک زندگی آن بررسی گردد

 مبانی نظری تحقیق
 4گیری تصمیم تئوری

: گویناد  چناین مای  ، اولسون و کرامول در ارتبا  با این نظریّه و دیدگاه چند تن از نظریّاه پاردازان آن  
گیاری   و پیامادهای روناد تصامیم   ی نتایج  هنظریّه پردازانِ نظریّه تصمیم گیری عالقه مند به مطالع»

و در بحای  ، گیارد  این فرضیه را دارند که چه کسی تصمیم نهایی را می آزمونیعنی تمایل به . هستند
 اولسون و کرامول) «گیرد می روند تصمیم گیری به چه صورت انجامشود و  می برنده

1 ،1114 :9 1) . 

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 American Humane’s National Center 
2 Zipp 
3 Zuo & Bian 
4 Lavee & Katz 
5 Decision-making theory 
6 - Olson& Cromwell 
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. چهارچوب تصمیم گیری مورد مطالعه قرار گیرد مطالعه قدرت باید در»بر این عقیده است ( 1114) 1مارچ

 . (69 : همان)« جستجو کرد ،گذارد می بدین صورت که قدرت فرد را باید در تأثیراتی که بر تصمیمات دیگر

را وادار به  Bتا حدی که بتواند فرد  Aگوید که فرد  می در شرح تعریف مارچ از قدرت( 1141)  داهل

 . (966: همان)بر او قدرت دارد ، داد ن صورت انجام نمیانجام کاری کند که در ایر آ

پرسش محوری در . گیری را مطرح کردند ی تصمیم ای دیگر از نظریّه نسخه 6و میشل 9پالرد

لخواه اوست بر قادر است با توجّه به رفتاری که د Aآیا فرد »تحلیل آنان این است که 

نیازمند تعیین دو ، سنجش میزان قدرت، ین ترتیببد« تأثیر بگذارد یا خیر؟ Bفرد  های گیری تصمیم

. گذارد می Bفرد  های  گیری بر تصمیم  Aو هم تأثیراتی که فرد   Aهم مقصد و نیّت فرد : چیز است

و تصمیمات افراد ها  ادراک، ها کنند که در این مدل از برداشت می در واقع این محققان مدلی ارائه

 . (64:1981، پورذوالفقار)شود  می در روابط قدرت استفادها ه بینی رفتار آن برای کمک به پیش
 

 خانگی کاری تقسیم  نظریه
 

در . زناد  مای  مطالعه تقسیم کار خانگی به مباحثی چون قدرت در خانواده و ناابرابری جنسایتی دامان   

عصر جهانی شدن برخی مفاهیم فرهنگی از جمله حقوق زنان به مفاهیمی عام وجهان شامول مبادل   

در سطح خرد به شکل تساوی گرایی بین زن ومرد و تاالش در جهات رفاع    ها  این گفتمان. ند شده ا

 . (68:  11 ، 1دیفن با )آید می نابرابری جنسیتی در

. شوند با ارزش تلقّی می، که کارهای خانگی به ندرت از سوی افراددارد می بیان اسزینوواکس

هرچه قدرت یکی از زوجین در ، در نتیجه. کنند می تا حدّی که امکان دارد از آن اجتناب، بنابراین

کند سهم خود را از کارهای خانگی به حدّاقل و سهم طرف  می تالش. مقابل دیگری بیش تر باشد

 اسزینوواکس)مقابلش را از این کارها به حدّاکثر برساند
قدرت هر یک از زوجین هم . (616: 1118، 1

. و هم وابسته به اتکّای طرف مقابل به منابع وی است ناشی از منابعی است که در اختیار دارد

تحصیالت و منابع مشابه و زمانی که فرد ، اشتغال، همبستگیِ معناداری بین درآمدِ همسر، مطالعات

 . (14:  198، قندهاری) نشان دادند، کند می صرف کارهای خانگی

کلی از روابط قدرت بین زن تقسیم کار خانگی درون خانواده را ش ،وین دل ومک مولین –گاتسو 

 وین دل ومک مولین –گاتسو ) دانند می و شوهر
8 ، 119 :969) . 

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 March 

2 Dahl 

3 Pollard 

4 Mitchell 
5 Household Work Division  theory 

6 Difenbach 

7 Szinovacz 

8 Gazso-Windle&McMullin 
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   نظریه مبادله اجتماعی

اصل کلای  . ورزد  شود تأکید می چه که در یک کنش متقابل رد و بدل می ی مبادله اجتماعی بر آن نظریه
اجتناب نماوده و در  ، ی زیاد است م هزینهها از رفتارهایی که مستلز ی اجتماعی این است که انسان مبادله

فارد باا توجاه باه     ، بناابراین . تر است ها بیش ها از هزینه هایی هستند که در آن پاداش جستجوی موقعیت
بهترین شِاقّ ممکان را از میاان شاقوقی کاه در پایش رو دارد       ، ها دارد ها و هزینه شناختی که از پاداش
ی اجتمااعی معاصار ترکیبای اسات از اقتصااد       ی مبادلاه  نظریاه «ترنر»ی  به عقیده . انتخاب خواهد کرد

 ترنر)شناسی رفتارگرا  شناسی تضاد و روان جامعه، شناسی کارکردی انسان، سودباور
  ،1118  :11) . 

رفتار اجتماعی . دهد بستر تمامی روابط انسانی را تشکیل می، مبادله( 1148) 9به نظر هومانز
های تأیید یا  ها نشانه مانند سمبل، الی مادی و هم کاالی ایرمادیهم کا، ی کاالست نوعی مبادله

کنند که از دیگران نیز  دهند سعی می حیثیت و اعتبار افرادی که کاالهای بسیاری به دیگران می
کنند برای دادن  تری دریافت کنند و افرادی که کاالهای زیادی از دیگران دریافت می کاالهای بیش
 . ( 96: همان)گیرند  ان تحت فشار قرار میتر به آن کاالی بیش

ی  ی مبادله اساس نظریه. ی مبادله است قدرت یکی از مفاهیم محوری نظریه ترنر معتقد است
: همان)گردد  گران می موجب تفاوت و تمایز میان کنش، قدرت این است که نابرابری در منابع تولید

توزیع قدرت دریک رابطه  ،منابع و منافع، تماعیبر اساس نظریه مبادله سه عنصر هنجارهای اج. (14
دارد هنجارهایی مثل ریاست مرد در خانه و برخورداری از سن و  می بیان ،عنصر اول. کند می را تعیین

. موجب افزایش قدرت مردان شده است، پول بیشتر و تحصیالت باالتر وشغل بهتر در مقایسه با زنان
دانش یا ، شریک زندگی که منابع بیشتری مثل پول هر یک از دو. منابع است ،عنصر دوم

منافع است؛یعنی هرکدام ، عنصر سوم. قدرت بیشتری دارد ،در اختیار داشته باشد ،ظاهرفیزیکی بهتر
، و همکاران6تایلر) قدرت بیشتری خواهند داشت ،از زوجین که منافع کمتری از این رابطه بدست آورد

جذابیت فرد برای همسر نقش مهمی  ،ر عوامل ذکر شدهعالوه ب 4از نظر بالد. (11 : 111 ، همکاران
 ( 61: 1111، 1ریتزر)کند  می مهمی را در توزیع قدرت در خانواده بازی

از  یشبه اقتصاد لیلتح، قدرت ی  ی مبادله در زمینه معتقدند که نظریه( 1114)اولسون و کرامول 
 یکدیگر یدو نفر برا ینکه ا 8ییها اشو پاد 1ها ینهتعامل در قالب هز. کنند می ئهدو نفر ارا بینتعامل 
ها  ینههز یاو 1 اتتنبیه، ها پاداش ی دو طرفه ی و به جنبه شود می یستهآورند نگر  می وجود به یکدیگر

 ( 198: 9، سعیدیان)توجه دارد 

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Social exchange theory 

2 Turner 

3 Homans 

4 Taylor 
5 Blowed and Wolf 

6 Ritzer 

7 costs 
8  rewards 
9  punishments 
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هر گاه طرفی به چیزی که از آن دیگری است نیاز »ی مبادله معتقد است  در نظریه1پیتر بالو 
خودش را تابع دیگران  ندتوا می، جبران آن نتواند چیزی قابل مقایسه ارائه کند اما برای، داشته باشد

 (649: 1916، ریتزر). یافته در روابطشان را به دیگران واگذار کنند اعتبار تعمیم، کند و از این طریق

 نظریه منابع
 

رد که برای فرد دیگار  ی منابع این است که یک فرد منابع و امکاناتی در اختیار دا ای اصلی نظریه ایده
عالوه بر آن فردی کاه  . تمایالت و عالیقش ضروری است، ها خواسته، نیازها، جهت رسیدن به اهداف

منابع و امکانات ارزشمند را در اختیار دارد ممکن است بهترین منبع جایگزین موجاود بارای آن مناابع    
خواهاد ممکان اسات در     مای  فردی کاه مناابع و امکاناات را از دیگاری    ، تحت چنین شرایطی. باشد

، ی مناابع  نظریاه در. (191:1981، 9آبوت و واالس)کندنظر  عملکردش قدرت را مبادله و یا از آن صرف
 ،کنناد  مای  بحی بر سر این است که ارزش منابع قابل مبادله ای که زن وشوهر باا خاود وارد رواباط   

ر در اختیار فردی اسات کاه نقاش    ت قدرت بیش، با این نگاه.  (114:   11 ، 6زو والی )متفاوت است
 . (1981: 1، گروسی)تری در تأمین نیازهای خانواده دارد و جنسیت در این میان اهمیتی ندارد  بیش

کنند ومعتقدند  می اشتغال وتحصیالت تمرکز ،به طور خاص بر منابع درآمد( 1111) 4بالد و ولف

: 1184 ،وهمکاران1وارنر)وجود دارد بین این متغیرها و میزان قدرت در تصمیم گیری رابطه مثبت

پایگاه شغلی وی و ، درآمد، بالد و ولف  دریافتند که قدرت شوهر با افزایش سطح تحصیالت. (9  

متغیرهای یاد شده به عنوان منابعی که مرد ، بنابراین. یابد ای از این عوامل افزایش می یا مجموعه

وقتی منابع . تعریف شدند، خانوادگی استفاده نمایدتر در روابط  تواند از آن جهت کسب قدرت بیش می

ها  هرچه اختالف بین آن، گیرد هر مورد مقایسه قرار میواجتماعی موجود برای زن و ش-اقتصادی

 . (91:1981، پورذوالفقار)تر است  اختالف قدرت بین زن و مرد هم بیش، تر باشد بیش

یا واحد اجتماعی دیگر دارای نظامی اقتداری معتقد است که خانواده مانند هر نظام  1ویلیام گود

بیشتر از ( مهارت و اطالعات ، درآمد ،تحصیالت، شغل)است و هر کس به منابع مهم خانواده 

می تواند سایر اعضا را به فعالیت در مسیر امیال خود وادار کند و ، دیگران دسترسی داشته باشد

 . (81: 1981، اعزازی)مهم با اوست  های  تصمیم گیری

نقش مؤثری را ، معتقد است که منابع نسبی به علت وجود چندین عامل فرهنگی بنیانی8ردمن 

انتقال به سمت ( الف: این عوامل عبارتند از. کنند یافته ایفا می در ایاالت متحده و دیگر جوامع توسعه

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Peter Blau 
2 Resource  theory 

3  Abbott and Wallace 
4 Xu & Lai 
5 Wolf 
6 Warner,R 

7 William Good 
8 Rodman,Hyman 
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توزیع قدرت در  پذیری در مورد ی باالیی از انعطاف وجود درجه( ب، گرا اخالق زناشویی برابری  یک

رد داشته فشغل و درآمد در این جوامع در تعریف و تبیین پایگاه ، اهمیتی که تحصیالت( خانواده و ج

(  منابع نسبی زن و شوهر و ( 1از نظر ردمن توازن قدرت زناشویی از طریق تعادل بین . و دارد

 . (11:1914، قادری)گیرد  فرهنگی در مورد توزیع قدرت زناشویی شکل می انتظارات فرهنگی یا خرده

منابع مادی را در کنترل خود دارد صاحب  ،از نظر کالینز وقتی یکی از دو جنس به گونه نسبی
تواند این شکل از  می قدرتی خواهد شد که توان کنترل روابط جنسیتی را خواهد داشت واز این راه

باید در پی اخذ ، س با قدرت کمدر چنین مواقعی جن. کنترل رابطه را به نظام خانواده سرایت دهد
 . ( 194: 1119، 1کالینز) منابعی باشد تا بر عدم برتری قدرت مادی و اقتصادی چیره شود 

 ،معتقد است که در مرحله  شهرنشینی« مصرف خودنمایانه » در نظریه   وبلن شتاینتور
رد که طبقات ک می وبلن فکر. گیرد می در خدمت نشان دادن ثروت قرار« مصرف خودنمایانه»

کنند  می یابند و خود را به الگوی جامعه تبدیل می مرفه بدین وسیله به اقتداری هنجاری دست
آمیز  اجتماعی رقابت های  وبلن پدیده مد را نیز به کمک انگیزش. (1 -1 : همان ،فاضلی)

مسلط  برای باز تولید جایگاه مرفه، معیاری است که طبقه مرفه «به روز بودن» کرد می تبیین
وبلن در جایی سبک زندگی فرد را تجلی رفتاری مکانیسم . (  :همان)کند  می خود تعریف

 . (14 : 1981، مهدوی کنی)کند  می عادات فکری و معرفت او قلمداد ،روحی
درگیر شدن در نظام ، معتقد است درزندگی  شهری« نظریه مصرف» در 9جورج زیمل

در چنین . و تمایز از دیگران را زایل کرده استهویت های  دستمایه ،تقسیم کار پیچیده
راهی برای بیان خود در رابطه با دیگران  ،شیوه خاص مصرف کردن و سبک زندگی ،وضعیتی

سبک ، گوید می او در جایی. (6 : همان ،فاضلی)در کالن شهر است ، و انبوه جمعیت حاضر
به تعبیر ی فردیت برتر خود  تجسم تالش انسان است برای یافتن ارزشهای بنیادی یا ،زندگی

به عبارت دیگر انسان برای معنای مورد نظر . در فرهنب عینی و شناساندن آن به دیگران
« سلیقه»زیمل توان چنین گزینشی را . گزیند رفتاری را برمی های  صورت، (فردیت برتر)خود 

یمل در تحلیل در کل ز. (14 :همان)نامد  می «سبک زندگی»، و این اشکال به هم مرتبط را
مصرف کاالها و  ،به نظر وی. ای همچون مد تأکید دارد برمقوله ،گرایی جامعه مدرن مصرف

متمایز کننده  ،زندگی از سویی برای فرد هویت بخش بوده و از سوی دیگرهای  ایجاد سبک
 . (8 : 1911 ،خواجه نوری) است

 که از ذوق و سلیقه فرد ناشیداند  می مندی نظام های  سبک زندگی را فعالیت6پیر بوردیو 
یی ها بوردیو درجای دیگر سبک زندگی را دارایی. شوند و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارند می
خود را با قصد تمایز یا بدون  ،مختلف های  اشغال کنندگان موقعیت ،داند که به وسیله آن می

 . (11 :همان، مهدوی کنی)کنند می از دیگران متمایز، قصد آن
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3 Georg Simmel  
4  Pierre Bourdieu 
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جامعه . کند می سرمایه فرهنگی نقش بسیار مهمّی در اندیشه بوردیو ایفا ،یان انواع سرمایهدر م
، فاضلی)شناسی مصرف و تحلیل وی درباره سبک زندگی بر همین نوع سرمایه فرهنگی متکی است 

بوردیو وجود اشکال مختلف سرمایه را مهیا کننده ساختاری بنیادین برای سازماندهی . (91-98:همان 
نظامی از تمایالت بادوام و  ،منش، به اعتقاد بوردیو. (1 9: 1981 ،جالیی پور ومحمدی)داند ها می میدان

. کند می عمل، قابل انتقال است که به عنوان مولد اعمال ساخت یافته و به شکل عینی مجسم شده
داشته باشند خود کنترل  های  سازد بر کنش می آید که مردم را قادر می منش به صورت اصولی در

توان گروهی از اشیا یا  می داند که از طریق آن می بوردیو قریحه را ظرفیت یا توانایی. (91 -61: همان)
مفهوم . (69:همان)متمایز کرد ، اعمال را بصورت مادی و نمادین وبه معنای مجموعه ای ترجیحات

برآمده از  های  است قریحه او معتقد. منش قادر است ویژگی مصرف در نزد هر طبقه را تبیین کند 
بر  ،اما قریحه ناب ،شود تأکید دارد می بر کارکردآنچه مصرف، طبقات دارای سرمایه فرهنگی اندک

قریحه طبقات پایین تر بر مقدار مصرف تأکید دارد و قریحه ناب بر کیفیت . کند می شکل و فرم تکیه
 . (66: همان)رسم مصرف اهمیت دارددر قریحه ناب است که شیوه و راه و . شود  می آنچه مصرف

 گیدنزسبک زندگی را مجموعه ای کم وبیش جامع از عملکردها تعبیر میکند که فرد آنها را بکار
بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت ، آورند می گیرد چون نه تنها نیازهای جاری او را بر می

روش ، سبک زندگی. ( 61: 1984، گیدنز)زند سا می در برابر دیگران متجسم، شخصی خود برگزیده است
 ،که استقرار معیارهای هویتی را ،درک و ارزش گذاری محصوالت فرهنگی و مادی است ،الگومند مصرف

 . ( 81: 1981 ،گیدنز) سازد می در چارچوب زمان و مکان ممکن

 مدل نظری تحقیق 

 
 مدل نظری تحقیق.  شکل شماره
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نوع توزیع قدرت در خانواده به ، گردد در پژوهش حاضر می مشاهده همانگونه که درمدل نظری تحقیق
با دو شاخص کلی تصمیم گیری و تقسیم کارو وظایف خانگی و دردو بعد  ،عنوان متغیر مستقل

با چهار ( متغیر وابسته)عملیاتی شده است و سبک زندگی ( ایر دموکراتیک)و نامتقارن( دموکراتیک)متقارن
نگرش نسبت به زندگی و نحوه گذراندن اوقات  ،الگوی مصرف مادی ،گیشاخص الگوی مصرف فرهن
 . مورد بررسی قرار گرفته استبینابین و مدرن  ،فراات و درسه بعد سنتی

  تحقیقهای  فرضیه
 فرضیه اصلی

 . رسد میان توزیع قدرت در خانواده وسبک زندگی زنان رابطه معنادار وجود دارد می به نظر

 فرعی های فرضیه
  رسد میان توزیع قدرت در خانواده و الگوی مصرف فرهنگی زنان رابطه معنادار می نظربه 

 . وجود دارد
 رسد میان توزیع قدرت در خانواده و الگوی مصرف مادی زنان رابطه معنادار می به نظر 

 . وجود دارد
 اررسد میان توزیع قدرت در خانواده ونگرش زنان نسبت به زندگی رابطه معناد می به نظر 

 . وجود دارد
 رسد میان توزیع قدرت در خانواده و نحوه گذراندن اوقات فراات زنان رابطه  می به نظر

  . معنادار وجود دارد

 روش تحقیق
یعنای   ،و ارزیابی تأثیرمتغیر مستقل بر متغیرتاابع  ،تحقیق حاضربه منظور بررسی توزیع قدرت در خانواده در

ایان  . و روش اسنادی استفاده شاده اسات   از روش پیمایش ، زنانتوزیع قدرت در خانواده و سبک زندگی 
در . باشاد  مای  پهنا نگر، مقطعی و به لحاظ معیار وسعت ،به لحاظ زمان، کاربردی ،پژوهش به لحاظ ماهیت

را کلیه زنان متأهل منااطق   9جامعه آماری. باشد می مطالعه حاضر واحد تحلیل خانواده و سطح مشاهده فرد
زناان   ،1911بر اساس آخرین اطالعات مرکز آمار ایاران در ساال   . تهران تشکیل می دهندشهر  11و    1

باشاند و   مای  نفر 9 141شهر تهران   11نفر و زنان متأهل منطقه  1 1164شهر تهران   1متأهل منطقه 
. باشاد  مای  روش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای در دسترس. باشد  می نفر 111166حجم جامعه آماری 

و  1نفار در منطقاه    66 ) 11و  1نفر برای کل منااطق   989برابر  ، 6م نمونه براساس فرمول کوکرانحج

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Hypotheisis 
2 Survey 
3 Universe 
4 W.G.Cochran                  
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 بوده  روایی صوری ، پرسشنامه1در تحقیق حاضر روایی . در نظر گرفته شده است ( 11نفر در منطقه  191

و ، باود  89/1آن  پرسشنامه از روش آلفای کرونبا  اساتفاده شاده اسات کاه نتیجاه      9و برای تعیین پایایی
رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته با اساتفاده از آزماون   . باشد می 89/1درنتیجه پایایی پرسشنامه 

)کای اسکوئر
2) بررسی گردیده است . 

 ضرایب پایایی مفاهیم تحقیق ، جدول شماره 

 سطح معنی داری ضریب آلفای کرونباخ  نام متغیر
 معنی دار 181. 1 یع قدرت در خانوادهتوز

 معنی دار 811. 1 تصمیم گیری

 معنی دار 141. 1 الگوی تقسیم کار خانگی

 معنی دار  11. 1 سبک زندگی

 معنی دار 141. 1 الگوی مصرف مادی

 معنی دار 169. 1 نگرش  نسبت به زندگی

 معنی دار 181. 1 نحوه گذراندن اوقات فراات

 تعریف مفاهیم
 متغیر مستقل.  

حتی در برابر مقاومات  ، برای اعمال اراده خود ،مجال یک فرد یا تعدادی از افراد» از نظر ماکس وبرقدرت 
قادرت در خاانواده یاک    . مای باشاد  .  ( 9 : 1916، وبر) «عناصر دیگری که در صحنه عمل شرکت دارند
وهای تصمیم گیری اندازه گیری شود تواند از طریق الگ می مفهوم چند بعدی است که به طور ایر مستقیم

 ،سااروخانی ) و منظور از ساخت قدرت در خانواده الگوهای ساخت یافته  تصمیم گیاری در خاانواده اسات    
توزیع قدرت در خانواده با دو شاخص کلی الگوی تصامیم گیاری والگاوی    ، در پژوهش حاضر. (61: 1984

 ،گویه پنج  گزینه ای 19با  ، (ایر دموکراتیک)نامتقارنو ( دموکراتیک)تقسیم کار خانگی و دردو بعد متقارن
 . عملیاتی شده است 18/1در سطح مقیاس ترتیبی و با آلفای کرونبا  

، ها نه تنها باید برابرانه و صمیمانه باشد ترین نوع تصمیم گیری بهترین و مطلوب» بالد معتقد است 
برای عملیاتی کردن مفهوم الگوی . (18: 1911 صبوری)« بلکه باید دو جانبه بودن را نیز در بر گیرد

گویه پنج گزینه ای در 1از، (ایر دموکراتیک)و نامتقارن( دموکراتیک)تصمیم گیری  در دو بعدمتقارن
الگوی تصمیم گیری نا . است81/1آلفای کرونبا  این متغیر . سطح مقیاس ترتیبی  استفاده شد

اعمال تصمیم با زور )واجباری(دن دلیل واطالعاتاعمال تصمیم با دا)متقارن در دوبعد اقناعی 
 . در نظر گرفته شده است(وخشونت

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Validity 

2 Face Validity 

3 Reliability 
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این مفهوم . الگوی تقسیم کارخانگی به سهم هر یک از زوجین در انجام کارهای خانگی اشاره دارد 
 گویه پنج گزینه ای در سطح مقیاس ترتیبی سنجیده شد و میزان آلفای آن6دردو بعد متقارن و نامتقارن با

 . است14/1

 متغیر وابسته.  
 فقاط  ناه  تاا  ردیا گیم کاار  به را آنها فرد که کرد ریتعب رفتارها ازی امجموعه به توانیم رای زندگ سبک

 در ،اسات  دهیا برگز خاود ی شخص تیهوی برای و که رای خاص تیروا بلکه، برآورند را اوی جاری ازهاین
گویه پنج گزیناه ای باا   6 این مفهوم از. ( 1 : 1984، یآقابخش وی آباد رحمت) سازد مجسم گرانید برابر

اوقات فراات ومدیریت بدن و در سه بعد ، نگرش، الگوی مصرف مادی، الگوی مصرف فرهنگی های  شاخص
 . سنجیده شده است 11/1بینابین وسنتی با میزان آلفای کرونبا ، مدرن

برای . گی استسلیقه وقریحه افراد در مصرف کاالهای فرهن ،الگوی مصرف فرهنگی
سنتی و بینابین و در سطح مقیاس اسمی در زمینه  ،بعد مدرن 9عملیاتی کردن این مفهوم در

اینترنت تلفن همراه وتلگرام ، مجله وروزنامه، کتاب، خارجی های  رسانه، تلویزیون داخلی
 . استفاده گردید

ای عملیاتی بر. سلیقه وقریحه افراد در مصرف کاالهای مادی است ،الگوی مصرف مادی
گویه پنج گزینه ای در سطح مقیاس  4بینابین وسنتی از، کردن این مفهوم در سه بعدمدرن

 . استفاده گردید14/1با آلفای کرونبا   ،ترتیبی
کننده نوع احساس فرد  و منعکس. گردد چیزها یا رویدادها ابراز می، نظری است که درباره افراد 1نگرش
گویه  1گویه پنج گزینه ای و4)گویه 1این مفهوم در تعریف عملیاتی با . (61 :1911، رابینز)ت درباره آن اس
سنجیده 16/1با آلفای  ،در سطح مقیاس اسمی و ترتیبی و در سه بعد مثبت و منفی وبینابین(دو گزینه ای 
 . شده است

 ،فاضلی)د دهن می عبارتست از فعالیتهایی که افراد در زمان فراات انجامنحوه گذراندن اوقات فراات 
از  ،متوسط وکم ،بعد زیاد 9در  ،نحوه گذراندن اوقات فرااتبرای عملیاتی کردن مفهوم . (1 1: همان
 . استفاده گردید 18/1گویه پنج گزینه ای در سطح مقیاس ترتیبی با آلفای کرونبا  6

 سیمای آماری پاسخگویان
از منطقه یک تهران و ( درصد 16)در تحقیق حاضربیش از نیمی از پاسخگویان جمعیت مورد مطالعه 

سال هستند بیشترین  61تا  91افرادی که در رده سنی . اند از منطقه نوزده تهران بوده( درصد 91)مابقی 
سال هستند کمترین فراوانی را به خود اختصاص  41و افرادی که در رده سنی باالی ( درصد 41)فراوانی 

ساله  64سال بوده است که به طور متوسط حدوداً  11تا  1 ین رنج سنی پاسخگویان ب. (درصد 6) اند  داده
درصد دارای تحصیالت  66 ،تر دارای تحصیالت دیرلم و پائین1درصد از پاسخگویان منطقه  61. اند بوده

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Attitude 
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درصد از  81. باشند  درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر می 14فوق دیرلم و لیسانس و 
درصد دارای تحصیالت فوق دیرلم و لیسانس  19 ،تر تحصیالت دیرلم و پائین دارای11پاسخگویان منطقه 

درصد از  41، در مجموع دو منطقه. باشند  درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر می 1و 
 11درصد دارای تحصیالت فوق دیرلم و لیسانس و   9 ،تر پاسخگویان دارای تحصیالت دیرلم و پائین

 11شاال و  1درصداز پاسخگویان منطقه  91. باشند ت فوق لیسانس و باالتر میدرصد دارای تحصیال
 ،فنی، علمی»اند و در بین شاالین نیز بیشتر زنان جمعیت مورد مطالعه در مشاال  درصد بیکار بوده

اند و  درصد بیکار بوده  8شاال و  11درصداز پاسخگویان منطقه  18. اند ه مشغول به فعالیت بود« تخصصی
در . اشتغال داشته اند« اداری –دفتری »در بین شاالین نیز بیشتر زنان جمعیت مورد مطالعه در مشاال 

اند و در بین شاالین نیز بیشتر زنان جمعیت مورد مطالعه  درصد بیکار بوده 11درصد شاال و  91مجموع 
 . دان ه مشغول به فعالیت بود «تخصصی، فنی، علمی»و « اداری –دفتری »در مشاال 

 جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مفهوم توزیع قدرت در خانواده:  جدول شماره

 متغیر
 کل منطقه نوزده منطقه یک

 (P)درصد  (F)فراوانی  (P)درصد  (F)فراوانی  (P)درصد  (F)فراوانی 

 9. 46 18  1. 41 89  . 41 4 1 نامتقارن

 1. 64 114 9. 61 41 8. 68 111 متقارن

 111 989 111 191 111 66  جمع

نامتقارن و ، شهر تهران 1منطقه  های  درصد از خانواده 41توزیع قدرت در ،  بر اساس جدول شماره
ها  درصد از خانواده 11توزیع قدرت در ، 11در منطقه . متقارن ارزیابی شده است، درصد از خانواده ها 61در 

در مجموع دو منطقه نتایج حاکی از این . ارن ارزیابی شده استمتق، در صد از  خانواده ها 61و در، نامتقارن
متقارن ، درصد ازخانواده ها 61نامتقارن ودر  ،معاصر های  درصد از خانواده 46است که توزیع قدرت در 

 . ارزیابی شده است

 جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مفهوم سبک زندگی:  جدول شماره

 متغیر
 کل وزدهمنطقه ن منطقه یک

 (P)درصد  (F)فراوانی  (P)درصد  (F)فراوانی  (P)درصد  (F)فراوانی 

1. 11 69 سنتی   1 18 .1  11 18 

 1. 4  18 9. 1  98 1. 6  11 بینابین

 6. 41 11  46 14 8. 41 161 مدرن

 111 989 111 191 111 66  جمع
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سنتی و در  ،شهر تهران 1نطقه درصد از زنان متأهل م 18سبک زندگی ، 9بر اساس جدول شماره 
سبک ، شهر تهران 11در  منطقه . مدرن ارزیابی شده است، درصداز پاسخگویان 48مقابل سبک زندگی 

در . مدرن ارزیابی شده است ،درصد 46درصد از پاسخگویان سنتی و در مقابل سبک زندگی  11زندگی 
درصد از  41ر مقابل سبک زندگی درصد از پاسخگویان سنتی و د 18سبک زندگی ، مجموع دومنطقه

 . مدرن ارزیابی شده است ،پاسخگویان

 (آزمون فرضیات)استنباطی های  یافته
بین توزیع قدرت در خانواده و سبک زندگی زناان رابطاه معناادار وجاود     " :فرضیه اول

 "دارد

ارائه 6ل شماره حاصل در جدو نتایج ،به منظور بررسی این فرضیه از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است
 شده است؛

 بررسی رابطه بین توزیع قدرت و سبک زندگی در خانواده: 4جدول شماره

 کل
 

 نامتقارن

 

 متقارن

 

 توزیع قدرت

 

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد سبک زندگی

111 11 49 .1  91 61 .6  سنتی  9 

111 18 44 .1  46 66 .1  بینابین 66 

111  11 41 .1  111 61 .1  مدرن 111 

111 989 46 .9   18 64 .1  کل 114 

 
Chi-Square df Sig 

6 .  1   1 .161 

    

نتایج حاصل از آزمون  ،در خصوص بررسی رابطه میان توزیع قدرت در خانواده وسبک زندگی زنان 

=1  . 6)دو  خی
2) ، با درجه آزادی(df  )  ،معناداری سطح و (161. 1 =Sig)، که بین دهد  نشان می

بدین معنی که با توجه به توزیع ، سبک زندگی و توزیع قدرت در خانواده رابطه معناداری وجود دارد
همانطور ، شود تر می توزیع قدرت در خانواده متقارن، با مدرن شدن سبک زندگی ،ها در داخل جدول نسبت

 61درصد توزیع قدرت نامتقارن و  46 ،ی سنتی دارندهایی که سبک زندگ شود در خانواده که مالحظه می
هایی که سبک زندگی مدرن  کنند این در حالی است که در خانواده درصد توزیع قدرت متقارن را تجربه می

 . کنند درصد توزیع قدرت متقارن را تجربه می 61درصد توزیع قدرت نامتقارن و  41 ،دارند
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اده و نگرش زنان نسبت به زندگی رابطه معنادار بین توزیع قدرت در خانو" :فرضیه دوم

 "وجود دارد
 نتایج آن بدین قرار است؛  ،به منظور بررسی این فرضیه از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است

 

 هبررسی رابطه بین نگرش زنان نسبت به زندگی و توزیع قدرت در خانواد:  جدول شماره 

 کل
 

 نامتقارن

 

 متقارن

 

 توزیع قدرت

 رشنگ

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد نسبت به زندگی

111  1 41 .1  1  6  .1  منفی 1 

111 46 49 .1   1 61 .9  بینابین 4  

111 918 46 .  111 64 .8  مثبت 161 

111 989 46 .9   18 64 .1  کل 114 

 
Chi-Square df Sig 

1 .111   1 .11  

نتایج حاصل  ،و توزیع قدرت در خانواده رش زنان نسبت به زندگیدر خصوص بررسی رابطه بین نگ    

=111. 1)دو  از آزمون خی
2) ، با درجه آزادی(df  )  ،معناداری سطح و (11. 1  =Sig)، دهد  نشان می

ته با توجه به الب، و توزیع قدرت در خانواده رابطه معناداری وجود ندارد که بین نگرش زنان نسبت به زندگی
تر  توزیع قدرت در خانواده متقارن، با افزایش نگرش مثبت به زندگی ،ها در داخل جدول توزیع نسبت

 . اما این رابطه به لحاظ آماری معنادار نیست، شود می

بین توزیع قدرت در خانواده و میزان گذراندن اوقات فراغت زنان رابطاه  " :فرضیه سوم

 "معناداروجود دارد

 نتایج آن بدین قرار است؛ ،ور بررسی این فرضیه از آزمون کای اسکوئر استفاده شده استبه منظ
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 های فراغتی و توزیع قدرت در خانواده بررسی رابطه بین میزان فعالیت: 6شماره  جدول

 توزیع قدرت متقارن نامتقارن کل

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فعالیتهای فراغتی

 کم 11 1. 61 81 9. 49 141 111

 متوسط 96 1. 94 19 1. 16 11 111

 زیاد 11  .  4 14 8. 61 191 111

 کل 114 1. 64 18  9. 46 989 111

 
Chi-Square df Sig 

1 .811   1 .199 

نتایج حاصل  ،های فرااتی زنان توزیع قدرت در خانواده و میزان فعالیتدر خصوص بررسی رابطه بین 

=811. 1)دو  از آزمون خی
2) ، با درجه آزادی(df  )  ،معناداری سطح و (199. 1 =Sig)، دهد  نشان می

بدین معنی که با ، های فرااتی و توزیع قدرت در خانواده رابطه معناداری وجود دارد که بین میزان فعالیت
توزیع قدرت در خانواده ، های فرااتی زنان با افزایش میزان فعالیت ،ها در داخل جدول توجه به توزیع نسبت

های فرااتی زنان زیاد  هایی که میزان فعالیت شود در خانواده همانطور که مالحظه می، شود تر می متقارن
کنند این در حالی  درصد توزیع قدرت متقارن را تجربه می  4درصد توزیع قدرت نامتقارن و  68 ،باشد می

درصد توزیع قدرت نامتقارن و  49 ،باشد های فرااتی زنان کم می میزان فعالیتهایی که  است که در خانواده
 . کنند درصد توزیع قدرت متقارن را تجربه می 61

بین توزیع قدرت درخانواده و الگاوی مصارف فرهنگای زناان رابطاه      " :فرضیه چهارم

 "معنادار وجود دارد
 1نتایج حاصل در جدول شماره  ،ه شده استبه منظور بررسی این فرضیه از آزمون کای اسکوئر استفاد

 بررسی شده است؛
 بررسی رابطه بین مصرف فرهنگی و توزیع قدرت در خانواده: 7جدول شماره 

 توزیع قدرت متقارن نامتقارن کل

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد مصرف فرهنگی

 سنتی 61  . 61 41 8. 49 111 111

 بینابین 14 4 .61 114 4.  4 11  111

 مدرن 91 9. 61 61 1. 41 11 111

 کل 114 1. 64 18  9. 46 989 111
 

Chi-Square df Sig 

1 .111   1 .441 
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نتایج حاصل از  ،در خصوص بررسی رابطه بین توزیع قدرت در خانواده والگوی مصرف فرهنگی زنان

=111. 1)دو  آزمون خی
2) ،دی با درجه آزا(df  )  ، و سطح معناداری(441. 1 =Sig)، دهد که  نشان می

 . بین الگوی مصرف فرهنگی و توزیع قدرت در خانواده رابطه معناداری وجود ندارد

باین توزیاع قادرت در خاانواده والگاوی مصارف ماادی زناان رابطاه          ":فرضیه پنجم

 "معناداروجود دارد
 نتایج آن بدین قرار است؛ ،وئر استفاده شده استبه منظور بررسی این فرضیه از آزمون کای اسک

 بررسی رابطه بین مصرف مادی و توزیع قدرت در خانواده: 8جدول شماره 

 توزیع قدرت متقارن نامتقارن کل

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد مصرف مادی

 مدرن 61 48 1   6 11 111

 بینابین 41 9. 91 11 1. 11 141 111

 سنتی 11 9. 61 88 1. 49 116 111

 کل 114 1. 64 18  9. 46 989 111
 

Chi-Square df Sig 

1 .116   1 .191 

نتایج حاصل از  ،در خصوص بررسی رابطه بین توزیع قدرت در خانواده والگوی مصرف مادی زنان

=116. 1)دو  آزمون خی
2)،  با درجه آزادی(df  )  ،اداریمعن سطح و (191. 1 =Sig)، که دهد  نشان می

بدین معنی که با توجه به ، بین الگوی مصرف مادی و توزیع قدرت در خانواده رابطه معناداری وجود دارد
توزیع قدرت در خانواده  ،با مدرن تر شدن الگوی مصرف مادی زنان، ها در داخل جدول توزیع نسبت

  6 ،هایی که مصرف مادی مدرن دارند شود در بین خانواده همانطور که مالحظه می، شود تر می متقارن
کنند این در حالی است که در  درصد توزیع قدرت متقارن را تجربه می 48درصد توزیع قدرت نامتقارن و 

درصد توزیع قدرت  61درصد توزیع قدرت نامتقارن و  46، هایی که مصرف مادی سنتی دارند بین خانواده
 . ندکن متقارن را تجربه می

 بحث و نتیجه گیری
. پژوهش حاضر به بررسی نحوه توزیع قدرت در خانواده  معاصربه عنوان یاک مساأله اجتمااعی پرداخات     

توزیاع قادرت نامتقاارن     ، درصد از خانواده ها 41 ،شهر تهران(  شمال)1در منطقه  ،طبق نتایج بدست آمده
شاهر  ( جناوب ) 11ن در حالیسات کاه در منطقاه    ای. توزیع قدرت متقارن است  ،ها درصد از خانواده 61ودر

از توزیاع قادرت متقاارن    هاا   درصد از خانواده 61از توزیع قدرت نامتقارن و  ،ها درصد از خانواده 11 ،تهران
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، ی معاصار هاا   درصاد از خاانواده   41در  ،نتایج حاکی از آن است که توزیع قادرت  ،در مجموع. برخوردارند
نتایج بدست آمده بدین ترتیاب باا نتاایج    . باشد می متقارن ،ها صد از خانوادهدر 61نامتقارن مرد محور و در 

در منطقه . که ساختار قدرت خانوادگی به نفع شوهر است مطابقت دارد( 1981)تحقیقات گروسی در کرمان 
ی هاا   درصاد از خاانواده    1و در ،الگوی تصمیم گیری نامتقاارن  ،ها درصد از خانواده 8 در  ،شهر تهران 1

هاای   درصاد از خاانواده   84قابل ذکر است کاه در  . الگوی تصمیم گیری متقارن حاکم است ،منطقه مذکور
شایوه اعماال    ،کنناد  شهر تهران که الگوی تصمیم گیری نامتقارن و ایردموکراتیک را تجربه می 1منطقه 
بار اساا س نتاایج    . دباشا  اجباری مای ، شیوه اعمال تصمیم ،ها درصد ازاین خانواده 14اقناعی و در ، تصمیم

و در  ،الگوی تصامیم گیاری نامتقاارن    ،ها درصد از خانواده 66در  ،شهر تهران 11در منطقه ، تحقیق حاضر
درصاد از    8در . الگاوی تصامیم گیاری متقاارن حااکم اسات       ،ی منطقاه ماذکور  ها  درصد از خانواده41

 ،کنناد  ایردموکراتیک را تجربه مای  شهر تهران که الگوی تصمیم گیری نامتقارن و 11های منطقه  خانواده
در مجماوع  . باشد اجباری می، شیوه اعمال تصمیم ،ها درصد از خانواده 18اقناعی و در ، شیوه اعمال تصمیم

الگاوی تصامیم گیاری     ،معاصار  هاای   درصاد از خاانواده   96در دو منطقه نتایج حاکی از این است که در 
درصاد از   86در . باشاد  مای  وی تصامیم گیاری  متقاارن حااکم    الگا  ،ها درصد از خانواده 11نامتقارن و در 

 11اقنااعی و در  ، شایوه اعماال تصامیم   ، کنند می هایی که الگوی تصمیم گیری نامتقارن را تجربه خانواده
باشد و مردان جهت اعمال تصامیم خاود در خاانواده از     اجباری می، ها شیوه اعمال تصمیم درصد از خانواده

الگوی  ،شهر تهران 1منطقه  های  درصد از خانواده 89 ،در کنکاش حاضر. کنند می دهاجبار و خشونت استفا
از الگوی تقسیم کاار خاانگی متقاارن     ،این منطقه های  درصد از خانواده 11تقسیم کارخانگی نا  متقارن و 

خاانگی  الگاوی تقسایم کاار     ،شهر تهاران  11معاصر منطقه  های  درصد از خانواده 11. باشند می برخوردار
. شهر تهران از الگوی تقسیم کار خانگی متقارن برخوردارند 11منطقه  های  درصد از خانواده 11نامتقارن و 

 هاای   درصد از خانواده 81در مجموع در دو منطقه نتایج حاکی از این است که الگوی تقسیم کار خانگی در 
بین توزیاع قادرت در   .  رن ارزیابی شده استمتقا، درصداز خانواده ها 16نامتقارن و در ، معاصر شهر تهران

بدین معنای کاه هرچاه توزیاع قادرت در خاانواده       ، خانواده وسبک زندگی زنان رابطه معناداری وجود دارد
در خصوص  رابطاه باین نگارش زناان     . ترو دموکراتیک تر باشد سبک زندگی زنان مدرن تر است  متقارن

کاه  باا افازایش میازان      دارد  مای  تایج حاصل از تحقیق بیانن ،و توزیع قدرت در خانواده نسبت به زندگی
نتیجاه حاضار باا نتاایج تحقیقاات      . کنناد   مای  زنان نگرش مثبت به زندگی پیدا ،قدرت متقارن در خانواده

مبنی بر اینکه میان ساخت قدرت در خانواده ونوع باورها و شناخت زنان از توانایی زناان و  ، (1981)گروسی
نتاایج تحقیاق همچناین    . نزدیک است، رابطه معناداری وجود دارد ،مل زمینه ای دیگرمردان و برخی عوا

شاود و   مای  توزیع قادرت در خاانواده متقاارن تار     ،فرااتی های  نشان داد که با افزایش میزان فعالیت
 بالعکس ؛ هر چه توزیع قدرت در خانواده  نامتقارن تر باشد میازان فعالیتهاای فرااتای زناان کااهش     

در تحقیق حاضر میان توزیع قدرت در خانواده و الگاوی مصارف فرهنگای رابطاه معنااداری      . بدیا می
متأثر از توزیع قادرت در خاانواده    ،دیده نشد بدین معنا که استفاده از کاالهای فرهنگی مدرن یا سنتی

رابطاه   که بین توزیع قدرت در خانواده و الگوی  مصرف ماادی دهد  نتایج تحقیق نشان می. معاصر نیست
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بدین معنی که هرچه توزیع قدرت در خانواده متقارن تر باشاد الگاوی مصارف زناان     ، معناداری وجود دارد
 ،دستیافت حاضر بادیدگاه نظریاه پاردازان تئاوری مبادلاه ومناابع     . تمایل به مصرف مادی و اقتصادی دارد

 اکاه بیاان  وبلان آنج «مصارف خودنمایاناه  »تحلیل مصرف گرایی جامعه مدرن زیمل و نظریه 
گیارد همخاوانی    می دارد ؛مصرف خودنمایانه در خدمت دستیابی به اقتداری هنجاری قرار می
نیازمند توزیع متقارن تار و عادالناه   ، با توجه به آنچه بیان شد باید گفت که قدرت در خانواده معاصر. دارد

موکراتیاک و نامتقاارن مارد    معاصر که الگوی تصمیم گیری  ایر د های  در بسیاری از خانواده. تری است 
 هاای   و ساازه هاا   بنیاان . پذیرد می اعمال تصمیمات از راه  اجبار و خشونت صورت، محور برآنها حاکم است

 ،ارزشی وهنجاری جامعه در رابطه با توزیع قدرت در خانواده معاصر و همچنین سبک زندگی زناان جامعاه  
 ،ن فرهنگی جامعه  در راستای داشتن شاهروندانی ساالم  به جاست تا مدیرا. نیاز به بازنگری و نوسازی دارد

خاانواده   ،فرهنگی و آموزشهای رسمی و ایر رسمی های  در قالب برنامه ،سالم و جامعه سالم های  خانواده 
عدالت محور و دموکراتیک را برای عموم جامعه به تصویر کشیده  ،متعادل و ایده آل با توزیع قدرت متقارن

زنان جامعه  وتوانمند ساازی آناان  باه عناوان      بهبود بخشیدن به سبک زندگی به منظور و نهادینه سازندو
 ،و نهادهای آموزشی در زمینه ارتقاء کیفیت سبک زندگی زنانها  فعال شدن تشکلنیمی از پیکره اجتماع و 

 . اتخاذ نمایندیی ها سیاست

 و پیشنهاداتها  توصیه

و ایجاد تغییر در باورها و نگرش آنان نسبت به توانمندیها افزایش عزت نفس و خودباوری زنان جامعه  -
اساسی خانواده  های  و قابلیتها ی خود و سبکی که در زندگی برای خود به عنوان یکی از ارکان و پایه

 . وهمچنین به عنوان عضوی از اجتماع برمی گزینند 

به عنوان عضوی از خانواده و  فرهنب سازی در راستای افزایش اعتماد عموم نسبت به توانمندی زنان -
 های  ناتوان پنداری آنان در تصمیم گیری ،یکی از انواع خشونت علیه زنان و دختران اجتماع چرا که

 . درون خانواده است 

زندگی من جمله  های  به فرصتها  فراهم نمودن تمهیدات و امکانات الزم جهت دستیابی خانواده -
به . . . امکانات تحصیلی فرزندان و ،بهداشت مناسب ،اج موفقازدو، تحصیالت و درآمد مناسب ،شغل

 . توانمند و سالمیی ها منظور داشتن خانواده

صمیمانه و دوسویه و مبتنی بر احترام متقابل  ،روابط دوستانه ،همکاری وهماهنگی ،ایجاد روحیه تعاون -
خانگی از طریق  های  طمیان همسران و تأکید بر اهمیت ومزایای مشورت ومشارکت زن ومرد در محی

دموکراتیک ومتعادل چرا که نا برابری در یی ها آموزشهای رسمی وایر رسمی به منظور داشتن خانواده
 . زند  می هرد آسیب ،محیط خانواده به زن ومرد

توسط مسئولین فرهنگی جامعه جهت برنامه ریزی وهدایت هدف دار یی ها ایجاد نهادها و تشکل -
 . جهت ارتقاءسبک زندگی خانواده  ،وبهبود الگوی مصرف زنانفرااتی  های  فعالیت
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 ،در راستای سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت  با بازنگری در محتوای کتب درسی، نظام آموزشی کشور -
آموزش مهارتهای  های  زمینه، فوق درسی های  و برنامه ،علوم اجتماعی علی الخصوص کتب درسی 

را افزایش داده و به حد مطلوب ها  ومردان آینده جامعه و خانواده  زندگی وسبک زندگی سالم زنان
 . برساند
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