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بازسازي معنايي تجربه گيري زنان؛  هاي تصميم ها و حوزه زمينه
  شهر سنندج و درك زنان

  2، پريوش حسيني*1اميد قادرزاده

  چكيده
پـذير در سـاختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعي بـا       قدرت زنـان بـه دليـل جايگـاه شـكننده و آسـيب      ة گستره و دامن

قدرت زنان پرداخت، توان به كندوكاو در باب  هايي كه به ميانجي آن مي يكي از عرصه. استهايي همراه  محدوديت
زنـان متأهـل از    ةبازسازي معنـايي تجربـة زيسـت    هدف اين پژوهش،. گيري در زندگي روزمره است فرايند تصميم

گيـري از طريـق ادراك و معنـاي     تصـميم ة زنان با پديـد  ةمواجه ةها، پيامدها و نحو ها و كشف زمينه گيري تصميم
عنـوان منبـع    هاي زندگي روزمـره بـه   كنند از موقعيت ا تالش ميه هايي است كه زنان با استفاده از آن ذهني كنش

اي  زمينـه  ةپژوهش حاضر با رويكرد كيفي و روش نظريـ . قدرت براي افزايش عامليت خود در محيط استفاده كنند
حداكثر تنوع و  گيري هدفمند و ها از روش نمونه براي انتخاب نمونه. ميان زنان متأهل شهر سنندج به انجام رسيد

نمونـه از زنـان    28نتـايج حاصـل از مصـاحبه بـا     . يافته استفاده شـد  ساخت نيمه ةها از مصاحب براي گردآوري داده
ـ هاي جنسيتي كليشه ،خانوادگي ةپشتوان ،خطرپذيريبيانگر آن است كه خودباوري، بازانديشي و  سنندجي ة ، تجرب

بازسازي معنايي . آيند حساب مي گيري زنان به يمهاي تصم زنان از زمينه دسترس منابع در گيري و تصميم)  ةسابق(
ي وگـو  گفـت هايي چـون   گيري از استراتژي دهد كه زنان براي تصميم گيري نشان مي تجربه و درك زنان از تصميم

، شـده  در عمـل انجـام   همسر دادن قراري، مال ةپشتوانو  استقالل، ها تيموقع مسئول درست و به دادن انجاممنطقي، 
تجربـة  . گيرنـد  بردن سطح توقع از زندگي مشترك و اعتصـاب زنانـه بهـره مـي     به وضع موجود و باالنكردن  بسنده
اعتمـاد بـه   و  توانمندسازي، خوداتكايي تعلق جمعي،تعميم و تعميق  احساس ارزشمندي،گيري براي زنان  تصميم
 .در پي داشته است نفس
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 مقدمه و بيان مسئله
 و اسـت  قابـل مشـاهده   اعضا عيني يرفتارها راه از كه است مي مفهو قدرت ،خانوادگي روابط در

 وقتـي  .انـد  بـرده  كـار  نواده بـه خـا  در قدرت مفهوم از نمايندگي به را يگير تصميم وجه معموالً
 ،19[ اسـت  خانواده در ها يگير متوجه تصميم امر اين كند، مي قدرت اعمال كسي چه پرسيم مي
يـك از زوجـين از    له كه توزيع قدرت در درون خانواده و ميزان برخورداري هـر ئاين مس ].44ص

ي دارد ساخت قـدرت  سازي چه ماهيت گيري و تصميم تصميم الگوهايقدرت چگونه است و البته 
  ].33ص ،9[ دهد در درون خانواده را شكل مي

هـاي نـاچيزي    توان گفت تفاوت مي» سازي تصميم«و » گيري تصميم«در رابطه با دو مفهوم 
 ،گيري اسـت  مناسب براي تصميم ةدن زمينرك سازي در اصل به معناي فراهم تصميم. هم دارند با

قـدرت زمـاني   . رسـيدن بـه هـدف    بـراي د گزينـه  گيري يعني انتخـاب از ميـان چنـ    اما تصميم
در مـورد مسـائل مهـم     اينكـه . يابد كه رابطه ماهيت نامتقارن و نابرابر پيـدا كنـد   موضوعيت مي

شـغل،   غييـر از قبيل خريد خانه، ماشين، ت  ميمسائل مه ،زند خانواده چه كسي حرف آخر را مي
دهد كه اگر منابع موجـود در   ان ميگيري نمايشگر قدرت است و نش اين نوع تصميم... تحصيل و

امكان نظارت بر ديگري را بدهد، آن وقت است كـه قـدرت در خـانواده     جامعه و خانواده به افراد
وجود دارد و اگر منابع اجتماعي و خانوادگي ميان دو نفر به صورت مساوي تقسيم شده باشـد و  

 .وانند مشاركتي تصميم بگيرندت آن وقت مي ،هر دو امكان دسترسي به منابع را داشته باشند
گيري و دوام نظام فرهنگـي   در جامعه از ديرباز موقعيت نابرابر اقتصادي و اجتماعي به شكل

هـايي در   مبناي آن تصورات قالبي، هنجارها، باورها و ايـدئولوژي  كه بر جنسيت منجر شده است
دسـترس   در منـابع در  بـا تغييـر  . جامعه شكل و نضج گرفته است كه بيشتر به نفع مردان است

مـذكور در معـرض واكـاوي و     هـاي  باورداشـت  چـه  ، اگـر هـا  آنفرهنگـي   ةزنان و ارتقاي سـرماي 
  .تسلط دارد مي هنوز بر اذهان عمو، بازانديشي قرار گرفته است

و به تبع آنـان  (كردستان . تكلي، ساختار جامعه منابع قدرت را به مردان داده اس يدر نگاه
رو به پيشرفت خود و در كشاكش تغيير فرهنـگ سـنتي    در تاريخِ) سنندج در شده زنان مطالعه

طور ويژه، در فرهنـگ كُردهـا    به. هاي سنتي خود را حفظ كرده است به مدرن بسياري از ويژگي
س أمردي اسـت كـه در ر   درون و برون خانوادهاصلي در  ةگيرند تصميم ها در بسياري از خانواده

ور كه امكان انتقال قدرت وجود دارد، اگـر در چـارچوب هنجارهـاي    ط خانواده قرار دارد و همان
ة سـهم زنـان از قـدرت بيشـتر صـبغ      .وجـود دارد نيـز  گـرفتن آن   مردانه رفتار نشود، امكان پس

زنـان بـه   از سوي مراقبت  و اين تفكيك جنسيتي يعني قدرت و اجرا براي مردان و مراقبتي دارد
 .پذيري جنسيتي منجر شده است يك جامعه

و در اين گذار و نزديكي به مدرنيتـه   استاي در حال گذار  ايراني جامعه ةنظر به اينكه جامع
توان انتظـار   هاي رفتاري و فكري اعضاي جامعه دستخوش تغيير شده است، مي بسياري از شيوه
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و خصوصـي زنـدگي     ميهـاي عمـو   و به عرصـه  يابدداشت كه اين تغييرات نمود عيني بيشتري 
 دادن در الگوهـاي سـنتي قواعـد مشخصـي در مـورد وظـايف زن و مـرد و انجـام        . گسترش يابد

 ،ولي افزايش ضريب نفوذ سـواد بـين افـراد    ،هاي مربوط به زندگي زناشويي وجود داشت فعاليت
ويژه زنان، ورود زنان به اجتماع و مشاركت و كنتـرل بـر منـابع اقتصـادي خـانواده از عـواملي        به

توزيـع   ةرا تحت تأثير قرار داده و بـر تغييـر سـاختار خـانواده و نحـو     هستند كه الگوهاي سنتي 
  ].77ص ،22[ قدرت در آن اثرگذار بوده است

ـ  با نظـر بـه بافـت فرهنگـي و قـوميتي آن      ،شده خصوص ميدان مطالعه در نـاقص و  ة و تجرب
 اي خصوصـي  حـوزه  فعاليت زنان به خانه محدود است كه ةبايد گفت كه عمد ،نامتوازن نوسازي

هـا و   آيـد و رويـدادها و كـنش    كمتـر بـه چشـم مـي      ميعمو ةشود و در مقايسه با حوز تلقي مي
شـود   بازنمايي مـي  مي عمو ةپنداشتن بسيار كمتر از حوز ميدليل حري  مناسبات درون خانواده به

 ،نتيجـه  آمـد بـه آن كمتـر اسـت؛ در     و خصوصي جايي است كه رفت ةحوز. شود و بازتاب داده مي
زنان در عرصه و  ورزي چون بيشتر فعاليت و كنش]. 11[ آن اندك است ةطالعات درباردانش و ا

يابد و اطالعات ما از مناسبات واقعي و سـاختار روابـط اجتمـاعي انـدك      بافت خانواده تكوين مي
سـاختار قـدرت در خـانواده     بررسـي  ان را بـر آن داشـته كـه بـه    گر پژوهشله ئمس همين ،است
در چــارچوب رويكــرد  پــژوهش حاضــر. دكننــچگــونگي آن را مشــخص د و ماهيــت و نــبپرداز

هـا زاده   دنبال آن است كه نشان دهد چگونـه زنـان در ميـان فرهنـگ    ه ب تفسيرگرايي اجتماعي
هـاي مخصـوص بـه خـود قـدرت       كـارگيري اسـتراتژي   ها و به شوند و در رويارويي با موقعيت مي

 كننـد و البتـه در حفـظ و تـداوم آن     گيـري را در خـانواده بـه نفـع خـود برسـاخت مـي        تصميم
گيـري زنـان را    هـا و بسـترهاي تصـميم    ويژه زمينـه  هآنيم تا ب  در پي ،در اين پژوهش. كوشند مي

هــا و راهبردهــاي  گيــري زنــان، اســتراتژي هــاي تصــميم و بــا بررســي عرصــه نــيمشناســايي ك
گـويي بـه    ر پـي پاسـخ  د ايـن مطالعـه   زمينه،در اين . بكاويمگيري را با جزئيات بيشتري  تصميم

گيري زنـان   هاي تصميم گيري دارند؟ حوزه زنان چه تجربه و دركي از تصميم: است ذيلسؤاالت 
گيري چه  ند؟ زنان براي تصميما گيري زنان كدام ها و پيامدهاي تصميم ند؟ بسترها و زمينها كدام

  كنند؟ ها و راهبردهايي را اتخاذ مي استراتژي

  مروري بر تحقيقات پيشين
هـاي زيـادي بـه     پـژوهش  ،گيري زنان هاي تصميم خصوص ساختار قدرت در خانواده و عرصه در

و سـهم مطالعـات    شـده انجام  مي شناسي ك اغلب اين مطالعات از منظر روش. انجام رسيده است
قــدرت بـر روابــط و مناســبات   ةاغلــب مطالعــات موجـود در زمينــ . كيفـي بســيار نــاچيز اسـت  

خانوادگي چندان مـورد توجـه    برونة گيري در عرص و قدرت و تصميمخانوادگي ناظر است  درون
ــان را در حــوزه   هــاي  قــرار نگرفتــه اســت و بســياري از تحقيقــات مــذكور نقــش مــديريتي زن
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هـا و راهبردهـايي كـه زنـان      استراتژي ةاز طرفي، در حوز. اند گيري كالن شناسايي نكرده تصميم
ـ   ها اتخاذ مي گيري شدن در تصميم براي سهيم خصـوص   ويـژه در  هكنند و البته پيامـدهاي آن و ب

مطالعـات  . نگرفته اسـت  انجامبا توجه به بافت فرهنگي آن مطالعات چنداني  شده ميدان مطالعه
 اسـت نامتقارن بودن ساختار قدرت در خانواده  بيانگرتجربي مرتبط با ساختار قدرت در خانواده 

اي از  مالحظـه  درخورختار قدرت در خانواده، درصد بودن سا با وجود نامتقارن]. 15؛ 9؛ 5؛ 3؛ 2[
كننـد و درصـدي از اقليـت     هاي جدي زندگي زناشويي را مستقيماً اتخاذ مي زنان ايراني تصميم

مانده، آگاهانه و با استفاده از سازوكارهاي خالق، غيرمستقيم بـر اكثريـت قريـب بـه اتفـاق       باقي
 بـا عنـوان  ) 1386( هـاي پـژوهش عرفـاني    يافتـه ]. 6[ گذارنـد  كننده مـي  تصميمات اثري تعيين

متوسط شـهر   ةبررسي موردي زنان طبق( هاي قدرت زنان كُرد شناختي استراتژي بررسي انسان«
چند زنان ظاهراً حضور ندارند و ما زنان را رسـماً   هر نيز مؤيد آن است در برخي موارد» )سنندج

 گرفتـه  تصوير شـكل  درنتيجه،. اند پشت پرده واقع رهبران بينيم، در گيرنده نمي در جايگاه تصميم
  ].11[ تحرك و تابع خانه و خانواده مطلقاً درست نيست بيمنزلة عضوي  به زنان در باب

هاي موجود معطـوف بـه شناسـايي عوامـل اثرگـذار در سـاختار قـدرت و         بخشي از پژوهش
 در رتقد رساختا بـودن  يــ قطب هاسـت و بـه عوامـلِ دو    گيري تصميم نديفراشدن زنان در  دخيل
ساختار قدرت در  يسنت يالگو ؛]21؛ 2[ اجتماعي تـهويت، منزلت شغلي، يالـتحصها،  خانواده

؛ 14[ هاي نسل سـوم  زنان در خانواده ةو تغييرات نگرشي و نقش فعاالن يرانيا يها خانواده يبرخ
و منـابع   )تحصيالت زوجين، درآمد زوجين و تملك دارايي زوجـين ( ؛ تملك منابع ارزشمند]18

هاي  فرهنگ خردهاده و خانو در نناز عـموض يرـكهت؛ ماهيت فرهنگيِ ]23؛ 10؛ 7[ در دسترس
  .پرداخته شده است] 8؛ 2[ زوجين قوميتي و نژادي

  چارچوب مفهومي
هـاي مختلفـي را كـه در چـارچوب      ايـم ديـدگاه   گيري زنان كوشـيده  براي ورود به بحث تصميم

  .رند مرور كنيمگي مورد نظر قرار مي مي مفهو
شـود و   مياي قلمداد  هاي فمنيستي، هويت زنان امري تاريخي و زمينه ها و جريان در ديدگاه

اي از سـاختار اجتمـاعي    عنوان مؤلفه تصوري كه زنان از خود دارند به ،بنابراين. نه امري پيشيني
 ،ذكورهـاي مـ   مبنـاي ديـدگاه   بـر . اسـت » سازي جنس و نقـش  همگون«شدن و  اجتماعي ةنتيج

شناخت و تغيير در تصورات و پنداشت زنـان از خـود و دنيـاي اجتمـاعي، منـوط بـه تشـخيص        
  ].1[ شود بودن تحميل مي هايي است كه بر زنان به دليل زن هاي جنسي و اجحاف نابرابري

بر سـه   اين نظريه. كند دسترس تبيين مي جايگاه افراد را در ارتباط با منابع در تئوري منابع
هر فرد در تالش است تـا نيازهـاي خـود را رفـع كنـد و بـه       نخست، : ي استوار استفرض اساس

غالب نيازهاي هر فرد از طريـق تعـامالت اجتمـاعي بـا سـاير افـراد يـا        دوم،  .هدفش دست يابد
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 مستمر منـابع و امكانـات وجـود دارد    ةطي اين تعامالت يك مبادل و سوم، .شود ها ارضا مي گروه
اصلي ة ايد .ثر استؤكند و در دستيابي به اهداف فرد يا گروه م د كمك ميكه به رفع نيازهاي فر

در اين ديدگاه اين است كه يك فرد منابع و امكاناتي در اختيار دارد كه براي فـرد ديگـر جهـت    
  ].130ص ،1[ اش ضروري است رسيدن به اهداف، نيازها، تمايالت و عالقه

 گيـري  اين فرض استوار است كه قدرت تصـميم  تئوري منابع بر ،)1970(بالد و ولف زعم  به
. مين نيازهـاي ارزشـمند دارد  أيك از زوجين در تـ  هر با ميزان مشاركت  ميمستقية رابطزوجين 

يك همسر ممكن اسـت بـراي ديگـري در    «شود كه  عنوان چيزي تعريف مي ارزش به يك منبع با
 ،بالد و ولـف » .مين كندأاهدافش تمين نيازها و رسيدن به أدهد، رضايت او را در ت دسترس قرار 

كنند و معتقدند بين اين متغيرها و  بر منابع درآمد، اشتغال و تحصيالت تمركز مي ،طور خاص به
  ].164ص ،20[ مثبت وجود دارد ةگيري رابط تصميم ميزان قدرت در

اي، وجـود دو تفـاوت    هسـته  ةجهت دستيابي به حداكثر كاركردهاي خـانواد  ،از نظر پارسونز
ساسي در ميان اعضاي خانواده ضروري است؛ يكي وجود دو قطب مخالف رهبري و زيردسـتان،  ا

مشـخص   هاي ابـرازي  ابزاري و نقشهاي  اساس جنس كه با تفكيك نقش و ديگري تقسيم كار بر
. نقش ابزاري بيشتر شامل حاالت مردانه و نقش بيانگر بيشتر شامل حاالت زنانـه اسـت  . شود مي

  ].12[ شود ن تقسيم نقش باعث حفظ وحدت خانوادگي ميبه اعتقاد او اي
كـارگيري در جهـت اهـداف و موضــوعات     پتانسـيل بــه  آن  بورديـو و مفـاهيم تحليلـي    آراي

واره نـوعي تحليـل    كـاركرد پنهـان عـادت    كردنبـراي بورديـو آشـكار   . سترا دارا زنانپژوهشي 
سازد جايگـاه خـود را    را قادر ميهايي است كه عامالن اجتماعي  ن واقعيتكرد اجتماعي و عريان

ارزيــابي اســت و  و واره، مــاتريس ادراكــات عــادت. خــوبي درك كننــد در جهــان اجتمــاعي بــه
 و ها در جهـان اجتمـاعي اسـت    عمل آنة بيني افراد و نحو جهانة دهند كننده و سازمان مشخص

 ،24[ كنـد  يمـ مبين خصلت و رفتاري است كه در ذيل نوعي فضا و ميدان اجتماعي معنـا پيـدا   
هاسـت و بنيـان    آن ةدهنـد  اين مفهوم واسط بـين فـرد و جامعـه و پيونـد     ،حقيقت در ].486ص

  .بازتوليد نظم اجتماعي است
اي اجتمـاعي،   ين واقعـه يـا پديـده   يبورديو معتقد بود براي درك تعامل بين مردم يا براي تب

بلكـه الزم اسـت    ،ه باشـيم به چيزي كه گفته شده يا اتفاق افتاده توجه داشـت  فقطكافي نيست 
 ةرابطـ  ةكنش نتيجـ . يمكنفضاي اجتماعي را كه تعامل، تبادل و اتفاقات در آن رخ داده بررسي 

 هـا  ميـدان  ].106ص ،16[ است) سرمايه(و جايگاه او در ميدان ) واره عادت(بين تمايالت شخص 
هـاي   اشخاص يـا نهـاد   ةهاي اجتماعي اشاره دارد كه به وسيل اي از جايگاه شده به نظام ساختاري

 درخـور جايگاه  بورديو ].496ص ،26[ درگير در يك فعاليت مشترك تصرف و اشغال شده است
اصـل   ميـدان،  نوعي فـرا  ةمنزل به ميدان قدرت ،به نظر وي .توجهي براي ميدان قدرت قائل است

  .كند ميتعيين  اجتماعي مسلط را ةهاست و طبق ناميد ةتمايز و منازعه در هم ةدهند سازمان
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نمـادين، اعمـال خشـونت از     خشـونت  .از مفاهيم مورد توجه بورديو، خشونت نمادين اسـت 
خشونت نمـادين  . هايي را مد نظر دارد كه از قدرت نمادين بااليي برخوردارند سوي افراد يا گروه

كنـد   گيرد كه در آن كسي كه اعمال سلطه مي كردن نظام سلطه انجام مي عمدتاً از طريق دروني
آگـاه نظـام سـلطه را چنـان      كسي كه زير سلطه قرار دارد هر دو ممكن است به صورتي ناخود و

شـان   ابعاد زنـدگي  همةها و در  دروني كنند كه به صورت خودكار در حركات روزمره، در انتخاب
ن هـاي عـامال   دارايـي  ةمثاب هاي مورد نظر بورديو نيز به سرمايه. ندكنآن را دائماً توليد و بازتوليد 

نـد كـه جايگـاه و چگـونگي عملكـرد آنـان در فضـاي اجتمـاعي را         ا هاي گوناگون در متن ميدان
و قابليـت ايـن امـر را     گذارند ميثير أانواع خود بر يكديگر ت همة ها در  سرمايه. دكنن مشخص مي

 هـاي  سـرمايه انـواع  آنچه در اين پـژوهش مـورد توجـه اسـت     . دارند كه به يكديگر تبديل شوند
منابع مبتنـي بـر روابـط،    ( و اجتماعي )هاي آگاهي، مهارت و آموزش صورت( فرهنگي ،اقتصادي

هسـتند كـه يكـديگر را بـه طـور متقابـل        )هاي گروهي اي از تأثيرات و حمايت عضويت و شبكه
سـاختار تقـاطعي    .سازند و در چگونگي عملكرد زنان در ميدان خانواده سرنوشت كند ميبازتوليد 

 ،ازجملـه ميـدان قـدرت    ،هـاي اجتمـاعي   انميـد ة فرهنگـي در همـ   ةرماياقتصادي و س ةسرماي
هـاي گونـاگون    فضاي بازي است كه دارندگان سرمايه با وجود اين، ميدان قدرت. حاكميت دارد

  ].220ص ،25[ پردازند مي ويژه براي اعمال قدرت بر دولت درون آن به نبرد هب
هـاي زنـدگي    بنـدي تصـميم   اولويـت بر اين بـاور اسـت در    تجدد و تشخصدر كتاب  گيدنز

هويت شخصـي نـوعي   . دهند هستند كه هويت شخصي را تحت تأثير قرار مي  ميهاي مه تصميم
گيرنـد، دگرگـون    دستاورد بازتابي است و در ارتباط با تغييرات سريع زندگي اجتماعي شكل مي

انـواع سياسـت    گيـدنز بـه تفكيـك    ].301ص ،17[ يابنـد  طور بازتابي استحكام مي شوند و به مي
 ،17[ كـار دارد  واقع بـا نـوعي مفهـوم پلكـاني از قـدرت سـرو       بخش در سياست رهايي. پردازد مي
سياسـت  . خـود بـه ديگـران    ةيعني توانايي يك فرد يا گروه بـراي تحميـل اراد   قدرت]. 296ص

سياسـت  . بخش معموالً خواستار كاهش يا لغو كامل استثمار، نابرابري و ستمگري هستند رهايي
ها را  بندهايي معطوف است كه آن و ها از قيد چيز به آزادسازي افراد و گروه بخش قبل از هر رهايي

با توجه بـه   ،ماهيت سياست زندگي. دارد شان باز مي هاي موجود در زندگي از دستيابي به فرصت
 ةناپـذير بـودن سـنت و رهـايي از سـلط      مستلزم رهـايي از ثبـات و تغييـر    ،بخش سياست رهايي

واقع سياست زندگي نـوعي سياسـت انتخـاب اسـت؛ يعنـي سياسـت        هاي پلكاني است و در امنظ
  ].295ص ،17[ هاي زندگي گيري مربوط به تصميم

  شناسي پژوهش روش
ها در جريـان   گيري زنان و استراتژي هاي تصميم عميق زمينه ةهدف اصلي پژوهش حاضر مطالع

 ةيند تحقيق مستلزم تمركز بـر زنـدگي روزمـر   افر. ها و تعامالت از ديدگاه خود زنان است كنش
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مقصـود   ،در پـژوهش كيفـي  . زنان و مفاهيم و عملكردهاي مرتبط با قدرت از ديدگاه آنان است
هـا   دادن آن هاي خام و سـازمان  ها در داده اساساً تفسير است كه به منظور كشف مفاهيم و رابطه

هـاي   به دليل تناسـب روش ]. 33 و 32 ص ،4[ شود در قالب يك طرح توضيحي نظري انجام مي
ـ   كيفي براي كشف پيچيدگي زيسـته و كشـف    ةها و زواياي پنهان يك پديده، براي تفسـير تجرب

طـور   شناسي كيفي و بـه  گيري از روش تصميمة هاي جهان عيني و ذهني زنان در حوز پيچيدگي
هاي مسـتقل   از روشتنها يكي  اي نه زمينه ةنظري. اي استفاده شده است زمينه ةخاص روش نظري

دهـي و تحليـل    مندي براي گردآوري، سـازمان  كه نظام كارآمد و روش ،هاي كيفي است پژوهش
  .كند فراهم ميرا ها  داده

هـا   در تحليـل داده . يافته است ساخت نيمه ةها مصاحب گردآوري داده ةشيو ،حاضر ةدر مطالع
بر جمالت، عبارات و كلمات كليـدي   شده، تمركز آوري هاي جمع اي از داده زمينه ةبه سبك نظري

آغاز شد و عباراتي كه از لحاظ تحليلي مهم و مورد توجـه بودنـد مـورد تأكيـد قـرار گرفتنـد و       
تـر مشـخص    اي معناها تفسيرهاي دقيق سپس با بررسي مقايسه. معناها استخراج و ليست شدند

 ،4[ هـا اساسـي اسـت    آنهـا و پرورانـدن    مقايسه براي شناسايي مقولـه  ،در تحقيق كيفي. شدند
هـا   هاي مركزي، مفهوم ها يا همان ايده بندي پديده يند تحليل با استفاده از گروهادر فر ].116ص

ها به صورت خـرد انجـام شـد و     كدگذاري داده. ها پرورش داده شدند ها مقوله و با تجميع مفهوم
  .ها توجه مستمر به آن تثبيت شد گذاري پديده با نام

انجـام  برفي و با حـداكثر تنـوع    ةگيري گلول اساس روش نمونه گيري بر ، نمونهدر اين مطالعه
افتد كـه   اشباع زماني اتفاق مي. منطق حاكم در انتخاب حجم نمونه اشباع نظري بود. است شده

هـا و   بنـدي  در خالل مصاحبه يا مشاهده ديگر هيچ پاسخ و كـد جديـدي ظهـور نكنـد و طبقـه     
خوبي  ها به خوبي توسعه يافته باشند و روابط ميان دسته و تنوع به ها از جهت كيفيت بندي دسته

نفـر   28تا رسيدن بـه اشـباع نظـري بـا      ،بر اين اساس ].212ص ،4[ تثبيت و اعتبار يافته باشد
  .مصاحبه شد

با نظر به ابتناي پژوهش حاضر . سال قرار داشتند 61تا  30سنية شونده در باز زنان مصاحبه
هـاي سـني مختلـف از     زنـان در رده از  ياريبسـ دليل امتنـاع  ه حداكثر تنوع، ب گيري با بر نمونه

در ارتباط  زنان يخانوادگمناسبات با  يق به نوعينكه موضوع تحقيژه ايو هبمصاحبه و  دادن انجام
ـ  ،كـردن آن  و شخصي دارد و بازگو مي فرهنگي مورد مطالعه ماهيت حرية و در زمين بود ويـژه   هب

شـوندگان بعضـاً    انتخاب و دسترسي به مصـاحبه  ،شود نامتعارف محسوب مي، اسبراي افراد ناشن
شـوندگان از بيـان آنچـه در زنـدگي خـانوادگي       برخي از مصاحبه. گرفته است انجامواسطه  دوبا 
از  ياريبسـ حتـي  . دادنـد  مي پاسخ ها لؤابه سسطحي بعضاً زدند و  بازمي ها جريان داشت سر آن

 جـاي ضـبط،   بـه در چنـدين مـورد   واهمـه داشـته و   صدا و اظهارات از ضبط  كنندگان مشاركت
هاي  سال و برخي از رده 30له موجب شد كه زنان زير ئهمين مس .گرفت انجامي بردار ادداشتي



  1397 بهار، 1، شمارة 16، دورة توسعه و سياستزن در   8

كتـاب، مهمـاني، پـارك، دانشـگاه و      هاي مصـاحبه كافـه   مكان. حاضر قرار نگيرندة سني در نمون
 ةهـا در درجـ   هـا تفـاوت آن   ي انتخـاب ايـن مكـان   بـرا  شـده  معيـار اسـتفاده  . مدرسه بوده است

  .بودن محيط بوده است بودن و جدي ميرس
از . حاضر، براي رسيدن به معيار قابليت اعتمـاد از دو تكنيـك بهـره گرفتـه شـد     ة در مطالع

كنندگان در تحقيق خواسته شـد كـه    ، از مشاركت2يا اعتبار پاسخگو 1طريق تكنيك كنترل عضو
متن  ةدليل ترجم هب( ند و همچنين پس از مصاحبهكناالت تحقيق بيان ؤس نظر خود را در مورد

هـاي تحقيـق،    كننـدگان خواسـته شـد يادداشـت     از مشاركت) مصاحبه از زبان كُردي به فارسي
هاي اوليـه را مـرور و ميـزان موافقـت يـا       شده يا حتي تحليل نوشته و ترجمه هاي دست مصاحبه

كـه نكـاتي از قلـم افتـاده بـود، بـه آن اضـافه و         صـورتي  و درد كننها بيان  مخالفت خود را با آن
، دو 3گيري از تكنيك مميـزي  همچنين، با بهره. نظر كنند هاي كلي اظهار خصوص صحت يافته در

اي، در مراحـل مختلـف كدگـذاري،     زمينه ةويژه روش نظري هشناسي كيفي و ب متخصص در روش
  .ندها نظارت داشت سازي و استخراج مقوله مفهوم

  شوندگان مشخصات كلي مصاحبه
محـدودة  . سالة سـاكن شـهر سـنندج بودنـد     61تا  30كنندگان در پژوهش حاضر زنان مشاركت
واقـع در غـرب ايـران، دومـين شـهر بـزرگ       ) شـهر سـنندج  (شده مركز استان كردستان  مطالعه

توجـه  ها، به سـبك زنـدگي مـدرن     مردم استان كردستان، همانند ديگر استان. كردنشين، است
در ميـان  . انـد  اند، اما همچنان بعضي از زواياي تفكر سنتي خود را حفظ كـرده  اي نشان داده ويژه

پايگـاه  . شود ها، زناني با سطح تحصيالت متفاوت از ابتدايي تا دانشگاهي ديده مي شونده مصاحبه
تفـاوت بـر   شده و همين   شونده به سه دسته پايين، متوسط و باال تقسيم اجتماعي زنان مصاحبه
هاي  اند و زنان شاغل طيف دار بررسي شده زنان در دو گروه شاغل و خانه. غناي نمونه افزوده است

 17شوندگان  هاي ازدواج مصاحبه ميانگين سال. گيرند بر مي متفاوت شغلي از آزاد تا دولتي را در
ن فرزند، برخي به لحاظ داشت. سال است 39سال و بيشترين  6كمترين سابقة ازدواج . سال است

  .اند فرزند داشته 6/1فاقد فرزند، ولي اكثراً داراي فرزند بوده و به طور ميانگين 

  ها ها و يافته داده
ينـد  انفـر از زنـان سـنندجي، فر    28عميـق بـا    ةاي، پـس از مصـاحب   زمينـه  ةدر چارچوب نظريـ 

ـ هاي م يافته. انجام شد ،عنوان مفاهيم و مقوالت باكدگذاري در دو مرحله،  حاضـر در قالـب    ةقال
                                                        

1. member check 
2. respondent validity 
3. auditing 
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 گيـري  هاي تصميم حوزه ،)مقوله 6مفهوم و 90شامل( گيري هاي تصميم چهار سؤال اصليِ زمينه
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  گيري زنان تصميم هاي زمينه بسترها و
  خودباوري. 1

زنـان  . گيري زنان خودبـاوري اسـت   هاي مرتبط با تصميم شوندگان، يكي از زمينه از نظر مصاحبه
يك استراتژي بـراي   ةو در پي آن تهي ها و ضعف ها بر اين باورند كه شناسايي قوت شده مصاحبه
به نفس را در زنان تقويت كند و بـه تبـع آن   تواند خودباوري و اعتماد  هاي در پيش رو مي برنامه
. گـذاري كنـد   خواهند ريل ميها را در مسيري كه  گيريِ زنان باشد و زندگي آن ساز تصميم زمينه

و اسـت  گيـري   نياز در تصميم خودباوري و اعتماد به نفس عنصري اساسي و پيش، ها از منظر آن
  :دانند گيري مي هاي تصميم آن را كليد ورود به حوزه

زن نبايـد زيـاد بـه     .همستقل باش  مي، ولي زن هم بايد خودش كهاخالق همسر مهم
 34ليال، ( شوهربه  هبگ هش مي يچ و هر هتكيه كن نو هميشه به او هشوهرش وابسته باش

  .)ساله، گلساز
با هوشياري كامل بتونه مشـكلي رو   ،كنه منطقي فكر ،كنه يه خانم وقتي خوب فكر

هـاي   گلوگاه و باور كنه،ر باشه و خودش ، به خودش اعتماد داشتهراهگشا باشه ،حل كنه
دوستان  و خانواده و هم شه كه هم همكار اين باعث مي ،ا رو باز كنهه اون و كار رو ببينه

  .)ساله، شاغل 34زهره، ( حساب باز كنن رو تصميماتش
 ه،شخصـيت وجـودي آدم، انسـان از اول چطـور بـود     . تسـ  كننده خود انسان تعيين

و اعتماد به نفس ازشون ن آ بار مي ههاي سرخورد هايي كه توي خانواده طوري بچه همين
 ندارن نفس تونن درست تصميم بگيرن، عزت م اصالً نميه شوهر ةخون يتوگرفته شده 

  .)دار ساله، خانه 45نرگس، (

  خطرپذيريانديشي و  باز. 2
، زنان به وضعيتبا گذر زمان و تغيير  اما، خطرپذيري زنان از مردان كمتر بوده است ،در گذشته

بسياري از زنـان  . ها باشد مدت به ضرر آن تواند در دراز گريزي مي اند كه ريسك اين نتيجه رسيده
پذيري بيشتري قـرار   هايشان و در معرض ريسك روشدن با ترس زنان را به روبه ةنياز جامع موفق

  .دانند سازي مي هاي تصميم رود به عرصهالزامات دستيابي به موفقيت و البته و ءگرفتن، جز
 .دهـد  قـرار مـي   زنـان در اختيار خوبي را  هاي پذيري فرصت معتقدند خطر شده مصاحبهزنان 

بينند و باور دارنـد كـه    مي بلكه فرصتي براي پيروزي ،منتهي به شكست يريسك را نه راهها  آن
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گيرنـده   كننده و تصـميم  انتخاب عنوان فردي شود كه يك زن خود را به ميپذير بودن باعث  خطر
بر   عالوهجزئي از هويت زنان امروزي است و  پذيري خطر ،ها از ديدگاه آن. به ديگران معرفي كند

به بـاور  . شود ميها  تقويت اعتماد به نفس در آنكند موجب  فراهم ميزنان كه براي  ييها فرصت
 موقعيـت  كننـد  مـي  سـعي  ،گيرنـد  عهـده مـي   را بر  مي، وقتي مسئوليت تصميشده مصاحبهزنان 

نـد كـه انتخـاب و تصـميم     ا چند واقـف  ؛ هرفراهم كنندبخش بودن تصميم را  مناسب براي نتيجه
معتقدند اولـين گـام بـراي رسـيدن بـه موفقيـت و       ، منفي داشته باشدة ها ممكن است نتيج آن

  .است كردن در امورات زندگي كسب قدرت، برعهده گرفتن تصميمات و خطر
، كنـي  گيـري و انتخـابي مـي    وقتي تصميم مـي . هيري هميشه معادل ريسكگ تصميم
دي كـه شكسـت هـم     و احتمال مـي  شي براي اينكه يك ريسك رو انجام بدي آماده مي
 ،بنـابراين  .كنـه  هاي بعدي فـراهم مـي   اما همين شكست زمينه رو براي پيروزي ،بخوري

  .)دار ساله، خانه 34ژاله، ( هم در جريان نيست يدي ريسك رو انجام نميي وقتي انتخاب
رفتيم بنگاه چند تا خونه رو نگـاه  . مون رو عوض كنيم سال پيش قرار شد خونه چند
ها به نظـر مـن خيلـي مناسـب      يكي از خونه. كدومش موافق نبود شوهرم با هيچ .كرديم

البتـه شـوهرم    .به اصرار من خونه رو خريـديم . اما فقط يه كم از مركز شهر دور بود ،بود
من حق هيچ اعتراضـي  ، زا شد آمد برامون مشكل و رفت ةبرام شرط گذاشت كه اگه مسئل

ايي رو براي خودم تجزيه و تحليـل كـردم و خونـه    هچون يه چيز. من قبول كردم. ندارم
چون خونه بزرگ بـود و سـه تـا خـواب      .رو مناسب ديدم و البته به آينده هم فكر كردم

آمـد رو   و مشـكل رفـت  . اي رو بخـريم  م همچين خونهتونستي ميداشت و شايد ما بعدها ن
  .)ساله، فرهنگي 45مژگان، (خودم مديريت كردم 

  خانوادگيو حمايت پشتوانه . 3
توجهي در آموزش و ارتقـاي   درخور نقش پذيري، جامعه ةيكي از كارگزاران اولي ةمثاب به ،خانواده

و جتماعي اهاي  تيفعال ةدر عرص »رييخطرپذ« و »طلبي استقالل« ،»طلبي قيوفت«اموري مانند 
  .كند ايفا مي هاي جامعه تيهمسازي با واقع

 ةگيري حمايـت و پشـتوان   هاي اثرگذار در تصميم يكي از زمينه ،هشوند مصاحبهاز منظر زنان 
نوع شغل و  تحصيالت خانوادگي شامل منابعي همچون سطح ةحمايت و پشتوان. خانوادگي است

 درآمـد تربيتـي فرزنـد،    ةسـرماي  ،)ن با فرزنـدان يوالد ةخصوص رابط هب( روابط خانوادگي ن،يوالد
در » گيـري  تصـميم فرهنـگ  « تكوين دراست كه  زان برخورداري از امكانات رفاهييخانواده و م

در ايـن   .انـد  دهكـر هاي خانوادگي اشاره  زنان به انواع حمايت ،ها در مصاحبه. سهيم استخانواده 
گيـري در زنـدگي مشـترك     رفتـاري را در كسـب قـدرت تصـميم    تربيتـي و   ةبعد سـرماي  ،ميان

فرهنگي، اجتماعي، اقتصـادي و بـا    ةچه زنان سرماي اند هر ها بر اين عقيده آن. بينند تر مي پررنگ
پـدري خـود بـه ارث ببرنـد،      ةتـر از طـرف خـانواد    تربيتي و رفتاري غني ةتأكيد بيشتري سرماي
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هـاي   خلـق موقعيـت   بـراي ري داشـته باشـند و   اسـتقالل بيشـت   توانند در زنـدگي مشـترك   مي
  .بخشي بيشتري گام بردارند سازي و فرصت تصميم

خونـه   ياز قبـل تـو  يعنـي  ؛ گيـري رو داشـته باشـه    رفتاري تصميم ةزن بايد پشتوان
خونه پدر و مادرش فردي با اعتماد به نفس  ياگه زني از قبل تو .پدرش ياد گرفته باشه

ها  گيري اجتماع و حتي زندگي شخصي خودش تو تصميم يوتونه ت نمي ،بار نيومده باشه
  .)ساله، فرهنگي37گندم، (مشاركت كنه 

سـركوب   اي كـه دختـر   توي خانواده. پدر و مادري قوي داشته باشه ةپشتوانزن بايد 
وقـت   هـيچ  ،شده يا پدر يا مادر نداره يا به خاطر بعضي چيزهـا مجبـور بـه ازدواج بشـه    

  .)ساله، فرهنگي 45مژگان، ( باشه تونه حرفش برو داشته نمي
منتها اون اعتماد بـه نفـس در گـذر     .بعد شرايط ديگه ،اول اعتماد به نفسة در درج

 32نسـيم،  ( گيـره  پدري ديده شكل مـي  ةزمان كه ابتدا با توجه به تربيتي كه در خانواد
  .)دار خانهساله، 

  هاي جنسيتي كليشه .4
، مـردان  ي رايـج هـا  كليشـه  مطـابق بـا  . ماعي اسـت زني اجت هاي جنسيتي نوعي برچسب كليشه

جـو و   قدرتمند، مدير، شجاع، مستقل و پرخاشگر و در مقابل زنـان ضـعيف، وابسـته، آرام، صـلح    
  ].13[ شوند سازشگر تعريف مي

بـه ضـرر    ،هاي جنسيتي بيش از آنكه به نفع مردان باشند معتقدند كليشه شده مصاحبهزنان 
امـري مردانـه    گيري سريع و مؤثر را صـرفاً  ها تصميم كليشه. ستها اجتماعي آن  زنان و موقعيت

مثالً، اينكه هر روز زمان زيادي را صرف انتخاب ( د و حساسيت زنان در امور روزمرهكنن تلقي مي
را مـانعي بـراي   ) داري و تربيـت فرزنـد   هـا بـه خانـه    كنند يا مسئوليت و مشغوليت آن لباس مي
زنان  ها موجب شده است مردان به دانايي كليشه ،ها به نظر آن. آورند ميگيري به حساب  تصميم

گيـري را از   هـاي تصـميم   ها اعتماد نكنند و شانس مشاركت در بيشـتر عرصـه   و قدرت تعقل آن
امـا   ،رنگ شده هاي جنسيتي كم شوندگان، امروزه تا حدودي كليشه زعم مصاحبه به. دست بدهند

مي ت و زنان در رويارويي با زندگي خصوصـي و عمـو  اصل قدرت خود را همچنان حفظ كرده اس
  .ها هستند خود در تالش براي تغيير كليشه 

اگـه زن  . شه ش زيادتر مي گيري زن قدرت تصميم ،زن ارزش قائل بشه راياگه مرد ب
هـم  شـه   هم اعتماد به نفسش بيشتر مياون زن  ،شهتبه اين نكته برسه كه شوهرش پش

ها اعتمـاد   خيلي از مردها به زن .جوري نيست انه االن ايناما متأسف. قدرت اظهار نظرش
  .)ساله، شاغل 35بيتا، (خوره  كنن تصميماتشون به درد نمي ندارن و فكر مي

ـ جرو زن  ترسـونن  از همـون اول زن رو مـي   .هـا مردسـاالريه   نـه وبعضـي خ  يتو ت ئ
 ؛يلي جزئيولي خ ،ند گيري مي تصميم ةدر بعضي جاها به زن اجاز .كنه نفس بكشه نمي
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زن رو چـه بـه    .خـواهرم از اول گفتـه حـرف حـرف منـه      شـوهر  ولي مـثالً . مثل شوهرم
و رسـيدگي بـه همسرشـه     هـاش  ش درست تربيت كـردن بچـه   زن وظيفه. گيري تصميم

  .)ساله، فرهنگي 38فوزيه، (
ش و همسـرش و   بسته به محيط زندگي ه،گيرنده باش زن بخواد تصميم ككه ي وقتي

 ياينكه ديد مـردم نسـبت بـه زن تـو    . دار باشه يا شاغل فرقي نداره خانه .اش داره جامعه
تونه  ش تأثير زيادي داره و مي زندگي خصوصي يرو قدرت زن تو جوري باشه جامعه چه

  .)ساله، پزشك متخصص 45زهرا، (زن رو محدود كنه يا به اون قدرت بده 

  گيري تصميم)  ةسابق(ة تجرب .5
. هـا داشـتند   گيـري  اد زيادي از زنـان تجـارب ناخوشـايندي در تصـميم    ها، تعد مبناي مصاحبه بر

و معتقدنـد كـه در    منـد بـوده   شود گله ميها اعتماد ن ها از اينكه به توان ذهني آن بسياري از آن
هاي ناخوشـايند   تجربه. گيري كنند توانند حتي بهتر از مردان تصميم ها مي بسياري از شرايط آن

ايـن  . شـود  اجتماعي است كـه مـانع قـدرت انتخـاب بـراي زنـان مـي       هاي  زني به دليل برچسب
عقلـي و فكـري، عـدم     بـودن، نـاتوانيِ   شـامل احساسـاتي   شـده  مصـاحبه ها از نظر زنان  برچسب

گيـري   بيني، وابستگي به اطرافيـان و عـدم تصـميم    نگري و صرفاً توجه به زمان حال، دهن آينده
 .اسـت هـا و تجـارب ناخوشـايند ديگـر      برچسب خطر و بسياري مستقل، اجتناب از تصميمات پر

جامعه هستند و اين ظرفيت زماني به بالفعل تبـديل   ةاز ظرفيت بالقو مي ها معتقدند زنان ني آن
عنوان مشوق بـراي   كه به ،عنوان محدوديت ها نه به و سنت ندشود كه نوع نگاه به زن تغيير ك مي

  .زنان و به سود زنان ايفاي نقش كنند
و ببـره  ر ره كه منآ ايي ميه همسرم هميشه دليل ،بگيرم مي وام يه تصميخ وقتي مي

 ،انتفـاعي ثبـت نـام كـنم     غيـر  ةمدرسـ  يخواستم پسرم رو تـو  مثالً وقتي مي. زير سؤال
خـواي پسـرمون رو اونجـا ثبـت نـام       گفت تو به خاطر كالسش مي همسرم مدام بهم مي

كالس درس و رسـيدگي بيشـتر    يوها ت كه دليل اول من تعداد كم بچه صورتي كني، در
ولي همسـرم اصـالً بـه     .ش هاي فوق برنامه معلم بود و البته به خاطر سرويسش و كالس

  .)ندة پوشاكساله، فروش 30فريده، ( كنه تصميم من اعتماد نمي
مون رو من انتخاب كردم يا براي مهموني  همثالً خون. زندگي تصميم زياد گرفتم يتو

زندگي  يتو مي كنم اگه قرار باشه يه تصميم مه ولي فكر مي .مگير رفتن من تصميم مي
گه تو خيلـي   چون هميشه مي ،ده و دخالت نمير من  شوهرم خيلي ،مشتركمون بگيريم

رؤيـا،  ( توني تو مواقع ضروري و بحراني تصميم درستي بگيـري  احساساتي هستي و نمي
  .)فرش ةساله، بافند 33

خـوب   يالبتـه بعضـي مـردا    .هنوحـرف خودشـ  زنن و حـرف   ميو مردها حرف اول ر
 گيـري  ولي تصـميم . هش تجربه بيشتر مي هو از ازدواج بگذر ههر چه زندگي بگذر .هستن

  .)دار خانهساله،  50شهال، ( هبه دست مرد
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  زنان دسترس منابع در. 6
قـدرت  ، به منابع ارزشمند بيـرون  دسترسي بيشتر دليل  بهمردان  در بخش بزرگي از تاريخ بشر،

اقتصـادي   ةيكي از ابعاد و منابع قـدرت، سـرماي   ].20[ ندا باالتري را در خانواده در اختيار داشته
بيشتر در اختيار طرفي اسـت كـه    گيري تصميم طور ناخودآگاه ها، به خانواده بسياري ازدر . است

ن در با عـدم تـواز   ها گيري اين عدم توازن در تصميم. كند درآمد بيشتري براي خانواده كسب مي
هـاي زن و   اعم از داشته ،ها يو داراي ها داشته ها، هخانوادبسياري از در  .مستقيم دارد ةدرآمد رابط

يـن امـر باعـث    ا. شـود  گذاشـته مـي  مرد خانواده، بنا بر سنت مردساالري به حساب مرد خانواده 
و نـده باشـند   گير شود كه مرد خانواده در مورد اينكه براي كدام امور پول هزينه شود، تصميم مي
  .موقعيت تبعي پيدا كنند ها زن

درآمد، اشتغال، تقويـت حـس مالكيـت، قـدرت خريـد،      شده  مصاحبهدرصد زنان  95بالغ بر 
اقتصـادي   ةمرد و استقالل مالي را نـوعي سـرماي  خرج بودن زن براي  كمك، بيشتر ةامكان مبادل

انـد، چـون بـا دارا     ي دانسـته گيـر  هاي مذكور را جزء الينفك توان تصميم محسوب كرده و مؤلفه
تواننـد   مـي هـا   قدرت مسجل شده و آن شدن در سهيم جهتها در  بودن اين عوامل توانمندي آن

  .ها داشته باشند سازي ها و بهبود مستمر تصميم گيري سهم زيادي در تصميم
برو بيشتري داشـته باشـه    تتونه حرف و مي ده ميانسان قدرت  اينكه شاغل باشي به

 .اينكه درآمد داشته باشي نسبت به تحصيالت تأثير بيشتري داره .يباش دار خانه تا اينكه
توني مثل اون تصميم بگيـري و   كني و مي شي و قدرت مالي پيدا مي چون شبيه مرد مي

  .)ساله، آرايشگر 31غزال، (زندگي دخالت كني  يتو
. ال بـرده اسـت  گيري با قدرت ذهني و اجتماعي زنان را براي تصميم و اشتغالدرآمد 

: كنـد  ها القا مي كند و بايدهاي زيادي را به آن درآمد حس مالكيت را در زنان تقويت مي
البتـه   .ده گيـري مـي   جوري بشه، درآمد به زن حـق تصـميم   جوري بشه بايد اون بايد اين

و يـا سـواد كـم     سواد بي دار خانهسواد بيشتر از زنان  با دار خانهزنان . هتحصيالت هم مؤثر
امـا زنـان   . كنن ميها حساب باز  اونگاهي آها مشاركت دارن چون روي  گيري تصميم در

آرن و بـراي   مـي  از پـا در  وولي در مقابل مـرد ر  ،شاغل نور علي نور هستن ةكرد تحصيل
  .)ساله، فرهنگي 37گندم، (ن خوا چون حق زيادي از زندگي مي .نمردان نيز دردسرساز

براي افراد است و بر ميزان عملكرد افراد و كيفيتـي    ميمهمنبع  و فرهنگي اجتماعي ةسرماي
هـايي كـه بـا زنـان صـورت       در مصـاحبه . دارد توجهي درخور اثر كنند مي كه براي زندگي تصور

 هـاي متعـدد،   روابط اجتمـاعي بـا گـروه   ، آگاهيها تحصيالت،  گرفت، اكثريت قريب به اتفاق آن
، تفـاوت سـني، طـول مـدت     ه و تحليـل مسـائل  قدرت تجزيـ آزادي، افزايش جايگاه نزد همسر، 

اثرگـذار   فكري را جزء الينفـك  ةداشتن سرمايو  ودرك و شناخت بيشتر از خهاي ازدواج، د سال
ـ  اين منـابع ماهيـت توانمندسـاز داشـته و بـه      .اند گيري دانسته در تصميم هـاي   زيرسـاخت  ةمثاب

  .ندكن سازي عمل مي تصميم ةاجتماعي و فرهنگي و نيروي محرك
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و . هنگريـ  بـودن سـطح فهـم و مصـلحت     اساس تجربيات، آگاهي، بـاال  گيري بر  تصميم
در زنـدگي   شـه  مـي ، هميشـه  هداشتن تفاهم اگر اين موارد و موارد مشابه در دو نفر باش

  .)ساله، آرايشگر 35فريبا، ( گيرنده يا مؤثر در تصميم بود تصميم
تر گشتن و شـغل خـوبي و   توي اجتماع بيش كرده بودن هايي كه تحصيل هميشه زن

. كـنن  نگاشون مياي  جور ديگه و حرفشون توي خانواده برو داشته .درآمد بهتري داشتن
ولـي همـين آگـاهي از     ه،گراييـ  خوندن االن بيشتر مـدرك  لبته درسا. ندار آگاهيچون 

  .)ساله، مدير مؤسسه 35صفيه، ( باال برده گيري براي تصميم ها رو قدرت زن، وضعيت

 گيري زنان تصميم هاي هحوز
زنـدگي   ةدر حيطـ شـده   ها گوياي آن است كـه اكثريـت زنـان مطالعـه     نتايج حاصل از مصاحبه
مبنـاي نتـايج    بـر . گيري داشتند بسته به جايگاه اجتماعي، امكان تصميم، زناشويي و امور مربوطه

 مـور بيرونـي  ا .استگيري زنان شامل امور بيروني و اندروني منزل   هاي تصميم ها، عرصه مصاحبه
و ارتباطـات اجتمـاعي     ميعمـو  ةناظر بر تصميمات كالن، كه شامل بيشترين تـأثيرات بـر حـوز   

هـاي فراغتـي،    گذاري، تعيين محل زندگي، فعاليت و شامل مواردي از قبيل سرمايه استخانواده 
كت شـر ، كار بيرون از منـزل،  تحصيل دامها ةاجازنامه،  ورزش و مديريت بدن، كسب انواع گواهي

  .است يهاي مردم و سازمان شركت در امور خيريه، در انتخابات
هاي ميداني، تحصيالت، مالكيت شخصي و اشـتغال بيشـترين سـهم را در     با نظر به مصاحبه

، آگـاهي  داشـتند  ييزناني كه تحصيالت باال. گيري زنان در امور بيروني داشته است توان تصميم
ظـارت بيشـتري از زنـدگي مشـترك نسـبت بـه زنـان        بيشتري به حق و حقوق خود داشته و انت

  .اند سواد داشته كم
روابـط درون   ةناظر بر تصميمات خرد و جزئي و شامل بيشترين تأثيرات بر حوز امور داخلي

 و انتخـاب نـام فرزنـدان، مسـافرت، تغييـر      و شامل مواردي از قبيل تولد، تربيت استخانوادگي 
و  ب خانـه، مهمـاني، خريـد منـزل، دخالـت اطرافيـان      دكوراسيون، انتخاب نـوع ماشـين، انتخـا   

  .استكرد درآمد خود  بودن زن در هزينه مختار
هاي ميداني، عالوه بر سه عامل تحصيالت، مالكيت شخصي و اشـتغال، دو   با نظر به مصاحبه

گيري  تصميمة هاي زندگي مشترك و پايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان در گستر عامل تعداد سال
  .اند امور داخلي منزل بيشترين سهم را داشته زنان در

 گيري زنان براي تصميمي ها استراتژي

  ي منطقيوگو گفت .1
و برخوردهـاي آنـان در    ي مهـم هـا  اند كه يكي از مواجهـه  عنوان كرده شده اكثريت زنان مطالعه
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ـ  وگو گفتگيري توسل به  جهت كسب قدرت تصميم هـا   شـرايط و فرصـت  ة و سنجش خردمندان
بـه دسـت    گيـري  از تصـميم  را كنند سهم خود سعي مي وگو گفتمعموالً زناني كه با  .استبوده 
و بـا بـه كـار     هنـد د ميهاي كنشي خود قرار  ، اين استراتژي را هميشه در اولويت مكانيسمآورند

  .كنند هاي بالفعل تبديل مي شده را به فرصت هاي اعمال بردن آن محدوديت
 لحظـه  ناوروحي همسرم رو بسنجم و اگـه بـدونم    بايد موقعيت و وضعيت و شرايط

و ر شركنم نظ اول سعي مي ،اگه احوالش مناسب بود. زنم حرفي نمي ،هناراحت و عصباني
بـا حـرف زدن   بعد . همسئول بدونرو  خودش ،هشه اگر هم نظري بد اين باعث مي ،بخوام

ز خودمون حـرف  تر ا گم با دو نفر بزرگ مي ،اگه راضي نشد .ش كنم كنم راضي سعي مي
  .)ساله، كارمند 42مهرو، ( و بگور گم تو هم نظر خودت و مير من نظر خودم .بزنيم

كنـيم و   ش فكـر مـي   هبـار  ديـم و در  داريم پيشـنهاد مـي    ميكدوم از ما كه تصمي هر
زنيم و همديگه رو بـا   كنيم و در موردش حرف مي ون وابسته نميمعاطفه رو به تصميمات

هـر   ،اشتباه گرفته بشـه   ميچون اگه تصمي ،ريم با منطق پيش ميكنيم و  حرف قانع مي
 34ژالـه،  ( بينـيم  پـاداش تصـميماتمون رو مـي    اهم مشترك تاوان ي دومون مقصريم و با

  .)دار خانهساله، 

  ها تيموقع مسئول درست و به دادن انجام. 2
بـه  براي كه  اند ر داشتهاظها) هشوند مصاحبهزن  28نفر از  17( شده از زنان مطالعه مي بيش از ني

را امور محولـه و وظـايف جنسـيتي خـود      اند كرده سازي سعي هاي تصميم دست آوردن موقعيت
  .ددهندقيق انجام 

بـراي شـركت    ، تضمينيها تيموقع مسئول درست و به دادن انجام شده، مصاحبهاز منظر زنان 
به  يتوجه بيآيد و به همان اندازه  شمار مي ها و كسب اقتدار و اعتماد به سازي فزاينده در تصميم
شدن مناسبات و انزواي  در تيره هاي خانواده و همسر ج و نيازمنديينكردن حوا  وظايف و برآورده

  .خود سهيم بوده است
كـه  از آشـپزي تـا كـار اداره    . و به نحو احسن انجام بـدم ر كارهامة كنم هم سعي مي

و از طرفـي بـا همسـرم بـا     . ص كـار كـنم  ايد بي عيب و نقب. كسي نتونه بهم ايراد بگيره
بـا اعتمـاد    ،وقتي بي عيب و نقص كار كردم. محبت و خوشرويي رفتار كنم و حرف بزنم

بينـه راضـي    مينزنم و خوب همسرم هم چون اشتباهي در من  ميبه نفس باهاش حرف 
  .)ساله، شاغل 34 زهره،( شه مي

واقع هر جور شـوهرم   در يعني ؛كنم براي مدتي به صالح شوهرم عمل كنم ميسعي 
تـونم اعتمـادش رو جلـب كـنم و      جـوري مـي   اين. كنم ميكنم و رفتار  ميبخواد زندگي 

 35مرضـيه،  (ده  و دخالـت مـي  ر خواد بگيره مـن  وقت تو خيلي از تصميماتي كه مي اون
  .)دار ساله، خانه
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  يمال ةپشتوانو  استقاللكسب  .3
 شـدن در  ارند كـه اسـتقالل مـالي راهـي بـراي سـهيم      اتفاق نظر د شده زنان مطالعه همة تقريباً 
زنان با توجه به اهميـت اشـتغال و كسـب درآمـد و     . مردان است ةها و تعديل سلط گيري تصميم

كـار و تـالش فزاينـده بـراي      دادن گيري، سعي بر ايجاد و انجام تأثير آن در كسب قدرت تصميم
  .اند دهكراي خرد و كالن ه گيري شدن در تصميم كسب منابع اقتصادي در جهت سهيم

بـه   شده زنان مطالعه ،است هاي اصلي استقالل مالي چند داشتن شغل و درآمد از شاخص هر
انـداز   آالت، پس ارث پدري، مالكيت خانه، زمين، باغ و ماشين، داشتن زيور همچونموارد ديگري 

را استراتژي مؤثري يك  هر شتناند كه دا پدري اشاره كرده ةو حتي حمايت مالي خانواد) مخفي(
  .اند ها دانسته سازي براي به حساب آمدن در تصميم

اگه يه زن مستقل باشه و سعي كنه از لحاظ مادي خيلي به همسرش وابسته نباشـه  
خـوب مـرد شـايد اسـتقاللش رو      ،و يه جورايي براي خودش منبع درآمـد درسـت كنـه   

ري تـو سـرها داره قبـولش    كـه سـ   عنوان يـه آدمـي   نهايت به اما در ،دوست نداشته باشه
ها شـايد   البته خيلي از زن. ده كنه و تو خيلي از موارد بهش اجازه تصميم گرفتن مي مي

ا هـم  هـ  اما حتي اون ،كار كردن نده ةشغل نداشته باشن يا اصالً همسرشون بهشون اجاز
انداز كردن و داشتن زيورآالتشون تا حدي استقالل مادي داشـته   تونن حداقل با پس مي

  .)ساله، مدير مؤسسه 35صفيه، ( باشن و حرفي براي گفتن
خيلـي  . انـداز كـنم   ميليون طال پـس  بيستشايد باور نكنيد ولي من تا حاال تونستم 

ها كه شوهرم به پول نياز داره به جاي اينكه از فاميل يا دوستاش قـرض كنـه مـن     وقت
يسـتم و اهـل   همين باعث شـده شـوهرم بفهمـه مـن آدم ولخرجـي ن      .دم بهش پول مي

خيلـي عاقالنـه    .هاي ديگه نيستي گه تو مثل زن ها بهم مي اندازم و حتي خيلي وقت پس
به دست آوردن اين اعتماد از طرف شوهرم باعث شده . كني ماديات برخورد مي در مورد

جور  گه هر ها مي كنه و حتي خيلي وقت قبول مي ،گم اي نظرم رو مي مسئله ةوقتي دربار
  .)ساله، آرايشگر 43مريم، (دوني  ميخودت صالح 

  شده دادن در عمل انجام قرار .4
اند كـه گرچـه قـرار دادن همسـر در عمـل       عنوان كرده شده توجهي از زنان مطالعه درخورتعداد 
در  ،سـازي نيسـت   گيـري و تصـميم   شدن در تصـميم  شده اولين و مؤثرترين راه براي سهيم انجام

موقـع   درسـت و بـه   دادن بـر نداشـته باشـد و انجـام     ي درا ي منطقي نتيجـه وگو گفتمواقعي كه 
ها  آن. كنند ناچار از اين استراتژي استفاده مي شود، به ها از جانب مرد ناديده گرفته مي مسئوليت

نظـر و همسـر را در شـرايط اضـطرار يـا عمـل        خـود را مـد   ةبودن خواست توان همسر و منطقي
نكتـه كـه از     زنان با ذكر اين. اند دهكرهم مثبت ارزيابي  دهند و البته نتيجه را ميشده قرار  انجام

استفاده كرد، تكرار آن را در شرايط متعـدد   ندرت و فقط در مواقع ضروري راهبرد مذكور بايد به
  .اند و بعضاً داراي عواقب نامطلوب دانسته نادرست
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يـري  خـواي بگ  كه مـي   زني كه تصميمي چي به در و ديوار مي ايي هره خوب يه وقت
در همچـين  . دوزه بره و مي تنهايي مي ده و مرد خودش به همسرت قبول كنه، نتيجه نمي

شده قرار بدي كه اگه اين كار رو نكني ممكنه يه فرصت  مواقعي بايد مرد رو تو عمل انجام
دم، اما نه زياد؛  خوب من خودم همسرم رو تو اين موقعيت قرار مي. مهم رو از دست بدي

هاي خيلـي   عادت تبديل بشه نتيجة مثبت كه نداره هيچي ممكنه نتيجهچون اگه به يه 
  ).دار ساله، خانه 34سروه، (بدي هم داشته باشه مثل درگيري و دعواهاي شديد 

مـثالً   ؛ده شه و شوهرم اصالً به حرفم گوش نمـي  كنم نمي ها هر كاري مي وقت بعضي
جمـع كـنم و يـه مهمـوني      و دور هـم ر م خونواده ةخواستم هم همين چند روز پيش مي

، بينـيم  گفت ما كه هميشه همديگه رو مـي  ش مي چي با شوهرم حرف زدم همه هر. بدم
چند به خاطر اينكه شوهرم رو  آخرش مهموني رو برگزار كردم هر .چه نيازي به مهمونيه

به زحمت نندازم خودم كارهاي خريـد رو انجـام دادم و خوشـبختانه شـوهرم اون شـب      
فوزيه، (ولي بعدش بهم گفت كه ديگه اين كارم رو تكرار نكنم  ،فتار كردخيلي معمولي ر

  .)ساله، فرهنگي 38

  بردن سطح توقع از زندگي مشترك نكردن به وضع موجود و باال بسنده. 5
از منظـر زنـان   . اسـت هاي زنان افـزايش سـطح توقعـات در زنـدگي مشـترك       از ديگر استراتژي

سازي باشـند بايـد    گيري و تصميم هاي تصميم ورود به عرصه چه زنان خواهان ، چنانشده مطالعه
سطح توقعات خود را از سازگاري يا همنوايي و قناعت به وضع موجود به يـك زنـدگي بهتـر بـا     

هـاي   حقـوق خـود و تبصـره   همـة  و بـه   دهندروز بودن افزايش  ملزومات الزم براي زيستن و به
هـاي   و عرصـه  مي هـاي عمـو   ه بيشتر به حـوزه چ و سعي كنند هر نندحقوقي زنان آگاهي پيدا ك

  .وندوارد ش قلمرو حيات اجتماعي
و از محـيط  ر كننـد و خودشـون   خوب قطعاً زناني كه طبق مدهاي امروزي رفتار مي

ترند و زنان سنتي فقـط آرامـش و قناعـت بيشـتري      گيرنده تصميم، خونه كشيدن بيرون
  .)ندة پوشاكروشساله، ف 30فريده، ( ساز نيستن اما تصميم، دارند

 ،ولي اگه اين سازش به يه عـادت تبـديل بشـه    ،مردها زن بساز رو دوست دارن ةهم
بـه نظـر مـن    . بر نداره شه و ديگه محبوبيت و قدرتي در وقت به وظيفه هم تبديل مي اون
ا از زنـدگي  ه ها بايد به شوهرشون نشون بدن چيزي بيشتر از آنچه كه وجود داره اون زن
ا رو دسـت كـم نگيـرن    هـ  ن د توقعشون رو از زندگي باال ببرن تا مردهـا او خوان و باي مي

  .)ساله، آشپز 38جميله، (

  اعتصاب زنانه. 6
هـاي زنانـه    گيـري را بـه نـوعي سياسـت     گان آخرين استراتژي زنان بـراي تصـميم  شوند مصاحبه
اي در  صـلي نتيجـه  هاي ا كه استراتژي ميهنگا شده اكثريت قريب به اتفاق زنان مطالعه. اند ناميده
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زنـان بـاور   ة كه همـ   از آنجا. كنند هاي زنانه استفاده مي ها و سياست پي نداشته باشد، از اعتصاب
پذير كـرد، قطعـاً بـا     و مذاكره يا راهبردهاي ديگر نفوذ وگو گفتداشتند كه اگر مردان را نتوان با 

گيـري يـا الاقـل در     ت تصميمقدر ةها را در جهت قبض توان آن هاي زنانه مي كارگيري سياست به
شـامل گريـه،    شـده  هـاي اشـاره   اعتصـاب . شـدن در آن يـا توزيـع آن متـأثر كـرد       جهت سـهيم 

تفـاوتي عـاطفي،    حس تنهايي و بي يكردن، اعتراض، شكايت، تهديد، توسل به زور، القا پافشاري
ـ    . نهايت قهركردن است مقاومت، دعوا و در ه نتيجـه بـا   البته بيشتر زنان معتقدنـد كـه رسـيدن ب

  .گير و طوالني است اي وقت پروسه توسل به اين راهبرد
امـا نبايـد خيلـي     ه،خوبه هايش گريه كن براي رسيدن به خواسته به نظر من زن اگر

كردن كار درست  چند درصدي با قهر. ده مياز دست  وچون تأثيرش ر. هتكرار كن اون رو
رؤيـا،  ( حرف بزنن و تصميم بگيـرن  هم با ولي در اصل به نظر من زن و مرد بايد ه،ش مي
  .)فرش ةساله، بافند 33

دلخوري پيش اومده و سـعي   .كنيم ولي قهر به معناي خروج از خونه نه اعتصاب مي
كردن بدون اينكه دليـل   چيزي كه همسرم خيلي بهش حساسه قهر .كرديم حلش كنيم

ولـي   ،رسـت نيسـت  كـردن د  اصالً قهـر . شه دونه به خاطر چيه و عصبي مينگفته بشه و 
ميـون   در بچـه  مخصوصاً اگـه پـاي   .اما به صورت موقتي ،رسه خيلي مواقع به نتيجه مي

  .)دار خانهساله،  34ژاله، ( باشه

  زنان گيري مدهاي تصميمپيا
  احساس ارزشمندي .1

شـوند يـا بيشـترين     ها مشاركت داده مي گيري شونده، زماني كه در تصميم از منظر زنان مصاحبه
 ةگيـري مسـتقل هسـتند، بـه واسـط      گيري دارند يا خود داراي قدرت تصميم ر تصميمسهم را د

خود « و شود ميها تقويت  آزادي اعمال قدرت و استقالل شخصيتي، حس اعتماد به نفس در آن
هـا خـود،    آن .كننـد  كند و به آرامش و ارزشمندي دست پيـدا مـي   ها تحقق پيدا مي آن» آل ايده

. و حاضرند خود را با هرگونه شرايطي سـازگار كننـد   دانند ميارزشمند احساسات و افكارشان را 
دستيابي به خود ارزشمندي و پندار مثبت از خود، كيفيت مديريتي زنان افـزايش پيـدا    ةنتيج در
  .كنند شوندگان زنان در كنار مردان آقايي و ساالري را تجربه مي مصاحبه ةو به گفت كند مي

گيري بِدن،  گيرنده باشه و بهش فرصت تصميم يمش تصم وقتي زني توي زندگي
بهـش احتـرام    ،شـن  براش ارزش قائـل مـي  . خودش يكنه كه كسيه برا احساس مي

 .شـه  تـر مـي   ارتباطات اجتماعي هم راحت. كنه كه وجود داره احساس مي، ارنذ مي
تونم  دونن كه من مي چون مي .م براي مشاوره پيش من بيان هپيش اومده كه خانواد

م گرفتم روم حسـاب بـاز كـردن؛     از رو تصميماتي كه تو زندگي. ون كمك كنمبهش
 .ششم خانواده هستم ةمن بچ. تونم بهشون بكنم اعتماد دارن يعني به كمكي كه مي
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 د پـيش مـن  آ مـي  ،اگه مشكلي با بـرادرم پيـدا كنـه    .پايينه شبرادرم يه كم سن  زن
  ).دار ساله، مغازه 40مهين، (

ش، خـوب مسـلماً آزادي و اسـتقالل     زنـدگي  يگيرنده باشه تو يماگه زني بتونه تصم
. تونه بدون وابستگي به همسرش اوضاع رو تو دسـتش بگيـره   بيشتري داره و خودش مي

تونـه خيلـي از    كنه چون با قدرتش مـي  همچين زني خودش به خودش حتماً افتخار مي
  .)قضاييه ةساله، كارمند قو 42 مهرو،(مشكالت رو حل كنه 

  تعلق جمعي. 2
شده بر اين مسئله اذعان داشتند زماني كه در زنـدگي خـانوادگي بـه حسـاب      اكثر زنان مصاحبه

هـا و   كنند تعلق به كانون خـانواده و شـبكه   ها ايفا مي گيري اي در تصميم آيند و نقش فعاالنه مي
دادن در  ها و امكان دخالت گيري شود و با گسترش عرصة تصميم مراودات خويشاوندي تقويت مي

  .يابد ها بسط مي هاي عمومي، تعلقات جمعي و پيوندهاي عاطفي و اجتماعي در آن  مسائل و حوزه
 اما االن كه اوضـاع عـوض شـده و   ، گيري نداشتم م خيلي قدرت تصميم اوايل زندگي

كنم، تونستم با اجتماع و با مردم بيـرون از   خيلي از امورات زندگي رو خودم مديريت مي
. گه اگه دوست داري كالس بـرو  االن شوهرم خودش مي. بهتري داشته باشم ةخونه رابط

م هم زياد  خونوادگي اي غيره تعداد دوست. تونم برم هر كالسي كه خودم دوست دارم مي
قـدر اعتمـاد بـه     االن اون. رفـتم  مـي بيرون ن .اون اوايل تقريباً هيچ دوستي نداشتم. شده

ر جمعي ارتباط برقرار كنم و مثل قبالً تو جمـع  تونم با ه نفس دارم كه خيلي راحت مي
پذيرفتـه   خـودش و در جمـع اطرافيـانش    ةوقتي كسي در خـانواد . كنه ميبودن اذيتم ن

شـه و اون   مـي ها استفاده  گيري در تصميم شها ها، تجربيات و آگاهي از راهنمايي هش مي
  .)ساله، آرايشگر 35فريبا، ( كنه كنه و به خودش افتخار مي مياحساس بزرگي  قطعاًزن 

شـه باهـاش    خودش پنهـان كـرده كـه مـي     يگيري يه نيرويي تو به نظر من تصميم
همـين   ةگيـري دارن بـه واسـط    زنايي كـه قـدرت تصـميم   . جريان زندگي رو عوض كرد
اي  محيط بيرون از خونـه كـاره   يشون خيلي بيشتره و اگه تو قدرت، ارتباطات اجتماعي

تـونن مسـائل كـاري و     نـد و مـي  ا هـاي فاقـد قـدرت    ز زنتر ا به نظرم خيلي موفق ،باشن
  .)دار خانهساله،  32نسيم، (شون رو بهتر مديريت كنن  شغلي

  سازي و اعتماد به نفس اتكايي، توانمند خود. 3
 شوند به حساب آورده مي بر اين باورند كه وقتي در زندگي فردي و خانوادگي شده مصاحبهزنان 

و از  كننـد  مـي هاي خود را بهتـر درك   ها و توانايي قابليت ،شوند و در تصميمات دخالت داده مي
اعتماد بـه نفـس،     اصلي شوند كه همين موضوع يكي از داليل هاي دروني خود مطلع مي ظرفيت

  .استها و پذيرش اجتماعي زنان  توانمندي و اثبات هاي دروني خودباوري و تكيه به ظرفيت
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كـنم وقتـي    سعي مي، اعتماد به نفسم باال رفته، گيرم م تصميم مي زندگي يچون تو
 دلـي  دوو بـا اطمينـان بگيـرم و بـدون هـيچ دلهـره و       ر هم همسرم نيست يك تصـميم 

كنه بـه خـودش    عادت ميش  زندگي يتواولين پيامد مثبتش اينه كه آدم . انجامش بدم
انا و دونن قدرت داري و د چون ميبذاره  تتونه كاله سر ميكسي نم ه بعدش. تكيه كنه
حتي براي خريدن  .اعتماد به نفس نداره ،گيري نداره كه قدرت تصميم ميخان. توانمندي

زهـره،  (تونه هيچ كاري رو مستقالً انجـام بـده    و نمي خوره مي دو متر پارچه به مشكل بر
  .)ساله، شاغل 34

اما ، م شده تصميمات اساسي بگيرم شايد خيلي زياد نبوده زندگي يايي توه يه وقت
ها اعتماد به نفس و عزت نفس بيشـتري داشـتم و اطرافيـان ديـد مثبتـي       اون لحظه در

گيـري   تصميم ةايي هم به داليلي همسرم اجازه يه وقت. هام پيدا كردن نسبت به توانايي
اون  يتـو . دونـم خيلـي بـراش مهـم نيسـت      ميخواد ولي خودم  ازم نظر مي .ده بهم نمي

گيره  هام تحت تأثير قرار مي حتي ارتباطم با بچهكنم و  ها احساس سرخوردگي مي لحظه
  .)دار خانهساله،  43ندا، (

  سياست زندگي ةمثاب گيري به تصميم: مركزي ةهست
هـاي   اسـاس مقولـه   بر» سياست زندگي ةمثاب گيري به تصميم«هسته اين پژوهش با عنوان  ةمقول
ي وگـو  گفـت خـانوادگي،   ةوانزنان، پشت خطرپذيريگيري، خودباوري، بازانديشي و  تصميم ةسابق

دادن در  قـرار ي، مـال  ةپشتوانو  استقالل، كسب ها تيموقع مسئول درست و به دادن انجاممنطقي، 
و  خوداتكـايي ، بسنده نكردن به وضع موجود و باال بردن سطح توقـع از زنـدگي،   شده عمل انجام

  .گرفته است شكل  توانمندسازي
ها، به تأسي از ديـدگاه نظـري    سازي گيري و تصميم تالش زنان براي سهيم شدن در تصميم

هـاي   گيـري  سياست زندگي، سياسـت تصـميم  . استتكوين نوعي سياست زندگي بيانگر گيدنز، 
فصـل   و گيـري داللـت دارد كـه بـه حـل      اين مفهوم بر هـر نـوع تصـميم   . مربوط به زندگي است

 ؛دهد هاي گوناگون رخ مي رزشهايي مربوط باشد كه بين منافع متضاد يا ا ها يا كشمكش مباحثه
گمـان،   بـي . دهـد  اول خود هويت شخصي فرد را تحـت تـأثير قـرار مـي     ةتصميماتي كه در وهل

بـودن   رهايي از ثبات سـنت و تغييرناپـذير  : سياست زندگي مستلزم سطح معيني از رهايي است
  ].301ص  ،17[ انيكهاي پل نظام ةسنت و رهايي از سلط
اي بـراي يـك زنـدگي متفـاوت اسـت كـه در آن هويـت         وژه يـا برنامـه  گيري پر در اينجا، تصميم

هـاي   هاي اجتمـاعي از پـيش مقـرر، كـه طبـق سـنت       شخصي زنان به رسميت شناخته شود و هويت
. اي معين و فرمانبرداري تعريف شـده اسـت، بـازتعريف شـود     حسب خانه و خانواده مرسوم منحصراً بر

ســاخت هويــت شخصــي اســت كــه در آن روابــط زناشــويي، بنــابراين، يكــي از ابعــاد ايــن برنامــه بر
اي  هاي شخصي، حضـور اجتمـاعي بـه پـروژه     فرزندآوري، تدبير منزل، مديريت بدن، پيگيري خواسته 



  21   ...گيري زنان هاي تصميم ها و حوزه زمينه

هـاي انـدروني و بيرونـي خانـه و      شود كه به ميانجي آن مناسبات و قواعد حـاكم بـر عرصـه    مبدل مي
كـه   يا پـروژه يابـد؛   هـاي شخصـي تكـوين مـي     شود و از قبلِ آن هويت خانواده واسازي و بازسازي مي

  ].303ص  ،17[تكميل كرد  يرا همچون بخشي از هويت فرد  آن كار كرد و آن يپيوسته بايد رو
شـوندگان و بـا    شده از اظهـارات مصـاحبه   با نظر به مفاهيم و مقوالت استنباط، بر اين اساس

در امور بيرونـي و انـدروني خانـه    گيري  داشت كه تصميماظهار  توان هاي نظري مي  بسط ديدگاه
كه به ميانجي آن بـه تأمـل، واكـاوي و    است  اي بازانديشانه ةپروژ در حكم شده براي زنان مطالعه

تعريـف هويـت اجتمـاعي و خلـق هويـت فـردي خـود         بازسازي ساختار قدرت در خانواده و بـاز 
شخصي را در اولويت قرار  هويت ةاند مسئل كم به صورت كنوني ناچار بوده زنان دست. پردازند مي

كه از محـيط   خواهند چيزي بيش از زندگي خانوادگي داشته باشند و با هر گامي ها مي آن: دهند
  .آورند واقع به نوعي سياست زندگي روي مي گيرند، در داري فاصله مي خانه و فضاي صرفاً خانه

  گيري نتيجه
گيري زنان در  تصميم يشرايط و بسترها، زنانو درك جربه با تكيه بر ت سعي شد پژوهش،در اين 
در  .شود واكاوي اي از زنان متأهل شهر سنندج هاي مختلف خانوادگي و اجتماعي در نمونه عرصه

. شود بازسازي ،اند ها تجربه كرده طور كه خود آن آن زنان،تعامل و كنش  تالش شدكنار اين امر، 
در و  طـور شـفاهي   بهتجربه كرده و آن را  زناناست كه  يچيز بر آن ياين مراحل مبتن يبازساز
تحـت  گيري زنان  تصميمتوان گفت كه  يم )1شكل (ي يمااساس مدل پاراد بر. اند دهكربيان  عمل

گـر   اي و مداخلـه  در سه دستة علّـي، زمينـه  اين شرايط . بوده است يشرايط خاص يسر كثير يأت
دسـترس، خودبـاوري، بازانديشـي و    منـابع در  : نـد از ا شـرايط علّـي عبـارت   . اند بندي شده طبقه

و سـابقة    مثابة زمينه و پشتوانة خانوادگي به هاي جنسيتي كليشه در اين ميان،. زنان خطرپذيري
طوركلي و در امتـداد بـا    به شرايط مذكور. كنند گر عمل مي عنوان شرايط مداخله گيري به تصميم

ناصر آن مورد توجه زنان سـنندجي  گيري و ع اي به نام تصميم پديدهند كه ا هشد يكديگر موجب
و  دهند ميرا انجام  يتعامالت خاص ها، گيري شدن در تصميم زنان براي ورود و سهيم. قرار بگيرد
ي منطقـي،  وگو گفت توان در قالب مذكور را مي تتعامال. كنند هاي خاصي را اتخاذ مي استراتژي

، شده دادن در عمل انجام قراري، مال ةانداشتن پشتوو  استقالل، ها تيموقع مسئول انجام درست و به
هـاي   بنـابراين، ورود زنـان در عرصـه   . كـرد  يبنـد  دستهباال بردن سطح توقعات و اعتصاب زنانه 

دادن در  تجربـة دخالـت  . گيري، منفعالنـه و واكنشـي نبـوده و ماهيـت بازانديشـانه دارد      تصميم
و  توانمندسازي، خوداتكايي جمعي، تعلق احساس ارزشمندي،ها براي زنان پيامدهاي  گيري تصميم

  .در پي داشته است اعتماد به نفس
 بيـانگر هـا   گيـري  قدرت و مشاركت در تصميم ةزنان از ورود به عرص ةبازسازي معنايي تجرب

هـاي   مجرايـي بـراي بازسـازي مناسـبات قـدرت در عرصـه       ةمثاب تكوين نوعي سياست زندگي به
هاي اجتماعي در ميان زنان و  شخصي و بازتعريف هويت  اندروني و بيروني خانواده و خلق هويت
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خـانوادگي   سياست زندگي به دربرگيرنده شدن مناسبات درون. استويژه در ميان زنان شاغل  هب
  .شود و اجتماعي و دموكراتيك شدن آن منجر مي

 گيـري قـدرت در   منابع در دسترس اين مسـئله مطـرح شـد كـه جهـت      ةدر بخشي از نظري
كه بيشترين تأكيـد روي اقتصـاد    ،خانواده با ميزان مشاركت در تأمين نيازهاي ارزشمند خانواده

جا صحبت از تقسيم قدرت است، شخصـي قـدرت غالـب را در     دارد و هر مي مستقي ةرابط، است
گيرد كه از سرمايه و منابع بيشتري برخوردار است و به همين ترتيـب مطـابق تئـوري     دست مي
هاي گوناگون است كه جايگاه و چگونگي عملكـرد   هاي عامالن در متن ميدان سرمايه بورديو نيز

چـه زنـان بـه     هـا نشـان داد كـه هـر     نتايج مصاحبه. كند ها را در فضاي اجتماعي مشخص مي آن
هاي بيشتري با تأكيد بر منابع اقتصادي از جملـه مالكيـت شخصـي، اشـتغال و درآمـد،       سرمايه

گيـري بيشـتري    از قـدرت تصـميم   ،دگي دسترسي بيشتري داشته باشندخانواة حمايت و پشتوان
بورديـو   ةدسـترس و البتـه نظريـ    منـابع در  ةخواهند بود و اين نتيجه بـا مبـاني نظريـ    برخوردار

هـايي همچـون تحصـيالت و     هـا، زمينـه   همچنين، براساس مصـاحبه . ]24؛ 20؛ 16[ ستهمسو
و پايگـاه  ) پدري ةخانواد( ي اقتصادي خانوادگيها زندگي مشترك، پشتوانهة داشتن آگاهي، سابق

 تـوجهي ايفـا   درخـور هـا نقـش    گيري اقتصادي و اجتماعي بر قدرت زنان و سهم آنان در تصميم
ها در ارتباط  البته اين زمينه. است] 23[ تجربي نايبي و گلشني ةاين نتيجه مؤيد مطالع. دكن مي

زنـان بـاالتر و نسـبت بـه حقـوق خـود آگـاهي        هرچه تحصيالت . گيرند هم قرار مي تنگاتنگي با
رفـتن سـطح    بـا بـاال   ،از طرفـي . بيشتري داشته باشند، توقع بيشتري از زندگي مشـترك دارنـد  

يابـد و همـين    و اجتماعي افـزايش مـي   مي هاي عمو هاي حضور زنان در عرصه تحصيالت فرصت
اين نتـايج بـا    .ا در پي داردهاي مورد انتظار ر له تغيير نگرش زنان به الگوهاي سنتي و نقشئمس

ناپذير زنان در اخذ تصميمات مهم زنـدگي   كه مؤيد نقش انكار، ] 6[ تجربي پيران ةمطالعة نتيج
  .دارد همخوانيزناشويي است، 

گيري زنـان را منحصـر در امـور داخلـي و جزئـي       هاي تصميم خالف باور متعارف كه حوزه بر
گيـري،   اس منابع در دسترس، سابقه و تجـارب تصـميم  اس ها نشان داد بر داند، مصاحبه منزل مي

گيري زنان متنوع و در اغلب موضـوعات اسـتراتژيك    هاي تصميم خطرپذيري و بازانديشي، حوزه
توان از دوقطبـي شـدن    نمي ،بنابراين. حضور دارند به طور مستقل يا با تشريك مساعي با همسر

مؤيـد   زنـان نيـز   از سـوي شده  كارگرفته هب ها و تمهيدات استراتژي. كردساختار خانواده صحبت 
شدن در ساختار قـدرت و   كارگيري سازوكارهاي خالق، آگاهانه و غيرمستقيم زنان براي سهيم هب

 ،)1386( پژوهش تجربي عرفاني. استكننده در خانواده  آفريني در تصميمات مهم و تعيين نقش
نهان و عيان زنـان  متوسط سنندج مرتبط است، مؤيد حضور  ةبخشي از زنان طبق كه به نوعي با

گيرنـده حضـور    هاست و در برخي موارد هم كه زنان رسـماً در جايگـاه تصـميم    گيري در تصميم
در  گرفتـه  تصوير شـكل  درنتيجه،]. 6ص ،11[ ندكن پرده عمل مي  عنوان رهبران پشت ندارند، به
  .درست نيست بع خانه و خانواده مطلقاًتحرك و تا بي عضو نزلةم  به باب زنان
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  گيري ها و پيامدهاي تصميم اي درك زنان از شرايط، استراتژي مدل زمينه. 1 شكل

  منابع
  .ني :تهران عراقي، ترجمة منيژه نجم ،شناسي زنان جامعه). 1383( كلر پامال؛ واالس، آبوت،] 1[
 ياجتمـاع  يرات فرهنگـ ييـ رونـد تغ «). 1382(؛ زند، مهناز؛ خزاعي، طـاهره  ارمكي، تقي آزاد] 2[

  .21ـ1ص ،45 ، شعلوم انساني نامة فصل ،»سه نسل يط يواده تهرانخان
شناختي اثر نظـام ارزشـي و سـاختار     جامعه ةمطالع«). 1396( آقايي، مريم؛ احمدي، يعقوب] 3[

اي شـهري   هاي حاشـيه  گاه سكونت: مورد مطالعه( قدرت در خانواده بر انحرافات اجتماعي
  .30ـ1ص ،24 ش ،7 س ،شهريشناختي  مطالعات جامعه، »)نايسر سنندج

، ترجمـة بيـوك   اصـول روش تحقيـق كيفـي    ).1390(استراس، انسـلم؛ كـوربين، جوليـت    ] 4[
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: محمدي، تهران

شـناختي   بيين جامعـه ت«). 1396( عليرضا پور، مريم؛ آقاجاني مرساء، حسين؛ كلدي، بخشي] 5[

عليشرايط
منابع در دسترس، خودباوري، 

 خطرپذيريانديشي و  باز

زمينه
، هاي جنسيتي كليشه

 انوادگيپشتوانة خ

  
 گر شرايط مداخله

 گيري سابقة تصميم
 پديده

 گيري زنان تصميم

  ها استراتژي
موقع  انجام درست و به منطقي،ي گوو گفت

دادن در  قرار ي،مال ةپشتوانو  استقالل ،ها تيمسئول
 بردن سطح توقعات ، باالشده عمل انجام

  پيامدها
 تعلـق جمعـي،  ، ارزشمندي احساس

 اعتماد به نفس، توانمندسازي ،يخوداتكاي
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مـورد  ( قارن در خانواده و تأثيرات آن بر سـبك زنـدگي زنـان   توزيع قدرت متقارن و نامت
 ص ،2 ش ،8 س ،بررسـي مسـائل اجتمـاعي ايـران     ،»)زنان متأهل شـهر تهـران  : مطالعه

  .232ـ209
 ةنشـري ، »زمـين  سازي زنان ايـران  گيري و تصميم هاي تصميم عرصه«). 1386(پيران، پرويز ] 6[

  .36ـ18 ص ،47 ش ،9 ، سانداز ايران چشم
تأثير اشتغال زنـان بـر سـاختار قـدرت در شـهر      «). 1390 افسانه؛ سعيدي، وحيده توسلي، ]7[

  .149ـ133 ص ،3 ش ،9 س ،و سياستزن در توسعه ، »ايوانكي
پژوهشي در جايگاه زن در هـرم قـدرت در    زن، قدرت و خانواده؛«). 1384( ساروخاني، باقر] 8[

  .51ـ29 ص ،12 ش ،5 س ،زن در توسعه و سياست، »خانواده
ــاقر؛ اميرپنــاهي، محمــد] 9[ ســاخت قــدرت در خــانواده و مشــاركت «). 1385( ســاروخاني، ب

  .54ـ31 ص ،3 ش ،4 س ،)پژوهش زنان(زن در توسعه و سياست ، »اجتماعي
بين ساختار  ةبررسي رابط«). 1382( عليرضا ،كيامنش ؛شكوه ،نژاد نوابيسعيديان، فاطمه؛ ] 10[

  .28 ش ،9 ، سهاي مشاوره پژوهش، »قدرت در خانواده با تعارضات زناشويي
بررسـي  ( هاي قدرت زنـان كُـرد   شناختي استراتژي بررسي انسان«).1386(ن اماعرفاني، س] 11[

كارشناسـي ارشـد، رشـته     ةنامـ  ، پايـان »متوسـط شهرسـتان سـنندج    ةموردي زنان طبق
  .دانشگاه تهران علوم اجتماعي، ةشناسي، دانشكد مردم

زن در ، »تأثير اشكال مختلـف سـرمايه بـر هويـت جمعـي زنـان      «). 1390(قادرزاده، اميد ] 12[
  .65ـ35 ص ،3 ش ،9 س ،توسعه و سياست

، »زنـان و بازتوليـد پدرسـاالري   «). 1393( ، مهنـاز پور، سياوش؛ اميري، نادر؛ تيزچنگ قلي] 13[
  .152ـ111 ص ،4 ش ،15 ، سشناسي ايران جامعه مجلة

  .كشور  فرهنگي  ميراث  سازماننشر :  تهران ، و قدرت  زن). 1382(يس قندهاري، پرد] 14[
مطالعـات  . »شهرستان كرمان ةبررسي ساختار قدرت در خانواد«). 1387( گروسي، سعيده] 15[

  .25ـ7 ص ،2 ، ش6 ، سزنان
: ، تهـران مهـدي لبيبـي   محمـد  ةترجممفاهيم كليدي پير بورديو،  .)1389(رنفل، مايكل گ] 16[

 .افكار
  .ني: ، ترجمة ناصر موفقيان، تهرانتجدد و تشخص). 1392(گيدنز، آنتوني ] 17[
ـ يا يها خانواده يساختار قدرت در برخ يسنت يالگو« ).1393(محمدي، بيوك ] 18[ زن ، »يران

  .137ـ112 ص ،2 ش ،5 س ،در توسعه و سياست
مؤثر بر جايگـاه زنـان در سـاختار     عوامل بررسي«). 1391(مرداني، مرضيه؛ موحد، مجيد ] 19[

شناسـي نهادهـاي    جامعـه ، »هل شـهر شـيراز  أزنان مت :موردي ةنمون( قدرت نهاد خانواده
  .71ـ43 ، ص8 ، ش1 س اجتماعي،
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اي مـرتبط   نـه عوامـل زمي  ةمطالع«). 1391(موحد، مجيد؛ عنايت، حليمه؛ مرداني، مرضيه ] 20[
 ،1، سمطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايـران  مجلة، »با ساختار توزيع قدرت در خانواده

  .178ـ159 ص، 3 ش
 در رتقد رساختا سير«بر). 1382(صادق؛ صـبوري خسروشـاهي، حبيـب     مهدوي، محمد] 21[

  .67ـ27 ص ،2 ش ،1 س ،مطالعات زنان، »ادهخانو
بررسـي سـاختار توزيـع    «). 1394( ، توكـل؛ كـاتبي، مهنـاز   ميرزايي، حسين؛ آقاياري هير] 22[

ــز قــدرت در خــانواده ــوم اجتمــاعي نامــة دوفصــل، »هــاي شــهر تبري  ،1 ش ،12 ، سعل
  .91ـ69ص

تـأثير منـابع در دسـترس زنـان بـر قـدرت       « ).1392(هوشنگ؛ گلشـني، ميمنـت    نايبي،] 23[
  .152ـ135 ص ،1 ش ،11 س ،سياستو زن در توسعه ، »گيري در خانواده تصميم
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