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  چكيده
شناسـايي  منظـور    بـه است كه بـه روش كيفـي و   اين مقاله حاصل تحقيقي ميداني 

انجـام گرفتـه   تهـران  شهر هاي مناسب براي مطالعة قدرت در خانواده در   شاخص
هـا بـه    ، تبديل آنها شناسايي شاخص لزومضمن بحث دربارة ، قالهدر اين م .است

هـاي   اده از مشاهدات و مصاحبهاستف بر اهميتها  مفاهيم، و تبديل مفاهيم به مقوله
هاي  عوامل مرتبط با شاخص همچنين. شده است تأكيدمند نيز  ميداني وسيع و نظام
ازجملـه رفتارهـاي   كه از تنوع و فراواني بسياري برخوردارنـد،   ،قدرت در خانواده

بنـدي    بـا طبقـه  . اسـت شـده  بندي  گردآوري و طبقه همسران كالمي يا غير كالمي
 بـه م زيرمجموعة خود يهابا مفمقوله  هرو   هدست آمد به اصلي تها مقوال شاخص
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  مقدمه. 1
 در اقدامات ترين سازي از اساسي علوم اجتماعي و انساني شاخص در زمينةدر مطالعات علمي 

هـا باشـند از چنـد     شاخص آن گر نشانها و مفاهيمي كه  شاخص. رود مي شمار  به تحقيق روند
اخيـر   دهـة  چنـد  در. استشخصي  تجربيات بر يمبتن ها آن  ترين آيند كه عمده مي دست به راه

در  اسـتاندارد  هـاي   آزمون شبيه ،ها در علوم اجتماعي سازي شاخص هايي براي استاندارد تالش
 مربـوط تحقيقات  از ياديز تعدادهاي  اما هنوز هم شاخص ،صورت گرفته است ،شناسي روان

هـاي   تلفيقي از تجربيات شخصي روزمره يا استنباط از نظريـه بر مبناي  اجتماعي هاي پديدهبه 
حـوزة   در تحقيـق  ازجملـه  قـات يتحقاز  يا عمـده  بخـش  بيـ ترت نيبد. شود يم ساختهرايج 

 منظم روش به كه استهايي  شاخص بر  مبتني اجتماعي، مهم هاي نهاد از يكي منزلة به ،خانواده
بـر   قاتيتحق نياكثر موارد ا در. است  نشده گردآوري اول دست يها دادهاز  استفادهميداني و 

ـ  يراتييتغ جاديا اي و يغرب يكشورها در شده انجام يها پژوهشاز  يبردار نسخهاساس   يجزئ
هـدف   بـا  حاضـر  مقالة ،رو  از اين. است گرفته انجام ها آن يدانيم قاتيتحق يها نامه پرسش در

  .است شده نيتدوهاي ميداني  دادهبر اساس سازي  براي شاخص راهيگشودن 
در خصـوص   شـده   گرفته كار بههاي  به مطالعات قبلي و شاخص نگاهي نخست هدرادام

هـاي   در ايـران و كاسـتي   شـده   انجـام  تحقيقات سپس. ميانداز يمقدرت در خانواده  ةمطالع
ن گـرفت  هـا و ناديـده   بـه بعضـي پيچيـدگي    نكـردن  توجـه از قبيـل   را، نـه يزم نيادر  موجود
بـر   ت،يدرنها. ميكن يم يبررس ،هاي ايراني قدرت در خانواده ةفرهنگي در مطالع يها ظرافت
 مياميـدوار كـه   شـود  يمـ  ارائـه  هايي شاخصبه روش كيفي،  شده آوري گرد هاي دادهاساس 
 بـا  خانواده، در قدرت ساختار ةمطالع نةيزم درهاي جديد  شاخص شناسايي يگشا راه بتواند
  .باشد مناسب، هايي گويه از استفاده

  
  خانواده در قدرت  ةمطالع هاي اخصش. 2

انقالب صـنعتي  بر اثر مانند ساير نهادهاي اجتماعي نيز خانواده  :شاخص اهميت و تعريف
 هـاي  زمينـه  در زنـان  يفـرد  هـاي  آزادي شيافـزا . گرفـت  قرار يفراواندر معرض تغييرات 

ايـن   جينتا از جامعه حتي وخانواده  ةدر عرص ها گيري آن قدرت تصميمهمچنين  و مختلف
اجتماعي مهم و  موضوع كيقدرت در خانواده به  توزيع نحوة ،بيترت نيبد. استتغييرات 

 مسـتلزم  نهايـت دركـه   است شده تبديل قيتحق يبرامهم و پيچيده  يموضوع و انگيز بحث
  .عنوان شاخص قدرت در خانواده است به يعوامل ييشناسا
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 ييها گر نشان منزلة به مستقيم، هاي معرف يا ها گر نشاننبود در صورت  را، ها شاخص اگر
 Payne and(شـوند   مـي  گرفتـه  كـار  بـه براي تعريف مفـاهيم   كهبگيريم  درنظر مستقيم غير

Payne, 2004: 116(، عمليـاتي  تعـاريف  و مفـاهيم  هاي پايهها را  آن توان يم صورت   آن در 
 ةدربـار  اغلـب  شـناختي  جامعـه  مطالعـات  كـه  نيـ ا بـه  توجه با .آورد شمار  به علمي تحقيق
 نخسـت  ،گيري نيستند قابل مشاهده و اندازه مستقيماً خودطبيعت  به بنا كه است هايي پديده
  .كرد پيدا گيري اندازه قابل هاي گر نشان افتنيبراي  هايي راه بايد

 از و ها گر نشاناز  يمتنوع فيط از توان يمقدرت در خانواده  ةمطالع يبرا ،مثالطور   به
انتخـاب ايـن    در. كـرد  استفاده طرفين تحصيالت و درآمد تاخانه  امور دربارةگيري  تصميم
خـانواده   اعضـاي  مـثالً  كه نيادر مورد  رندهيگ ميتصم فرداست كه  اين بر فرض گرها نشان
ها به كدام مدرسه فرستاده شوند، و آخر هفته براي  بچه كنند،تماشا  راكانال تلويزيوني  كدام

  .تري در خانه برخوردار است از قدرت بيش بروند كجاگردش 
 زانيم اي ت،يسن، جنس انندم ندا مفاهيم گر نمايان كه هايي شاخصاز  يبرخاست  ممكن

 يبرا. نيستند واضح به اين اندازه ها آن تر شيب معمولطور   به اما ،برسند نظر به واضحدرآمد 
ـ  علـت  به ديشاانتخاب كانال تلويزيون  ةدربار زن گيري تصميممثال   بـه شـوهر   يعالقگـ  يب

آيـا   كـه  اسـت  اين بر يمبتنهاي تحقيق  يافته ةلذا، بحث دربار. ديگر باشد يعلتتلويزيون يا 
مشـخص   بيترت نيبد. ند يا نها هاي مفاهيم اصلي ويژگي گر نشان يمناسبطور   بهها  شاخص

بحثـي اساسـي در اغلـب     مفـاهيم آن دنبـال    بهها و  پرداختن به شاخص اهميت كه شود يم
  .است خانواده، در قدرت ةمطالع جملهاز ،مطالعات اجتماعي

بـين مفـاهيم و    هتفـاوت و رابطـ  بـه  الزم اسـت  جا  اين در :ها شاخص با مفاهيم ةرابط
يا  فكر گر انيبكه  كلماتي  ةمجموعاز  اند عبارتتعريف بنا به  مفاهيم. شود اشارهها  شاخص
 مفاهيم ،رو  از اين. باشنديا رابطة بين اشيا و حوادث  پديده كيطبيعت  ةدرباراي كلي  انديشه
 بـاز  هـا  آنبـه   بخشـيدن   نظم برايرا  راهو  دهند مي دست  ها به بندي پديده براي طبقه يابزار

همة  شامل تواند ميمفهوم  نيا م،يريبگ درنظركلي  يمفهومگيري را  مثالً اگر تصميم. كنند يم
ها مثال  و ده تلويزيون، كانال انتخابخريد ماشين،  ةدربار  تصميم قبيل از گيري تصميم موارد
گيـري بـراي خريـد     گيري را يك مفهـوم و تصـميم   توان تصميم مي ترتيب  بدين. باشدديگر 

 يعنـ ي تجربي، امري ماشين يدخر براي گيري تصميمزيرا  ؛كرد يتلقماشين را يك شاخص 
مشاهده و   قابل غيركل امري انتزاعي و  درگيري  است و تصميم گيري، اندازه و مشاهده قابل
  .است گيري اندازه



  ...هاي قدرت در خانواده  شناسايي شاخص   142

  1391 تابستان و بهار اول، شمارة سوم، سال ،فرهنگي پژوهي جامعه

 هـاي  شـاخص  كيفـي،  تحقيـق  روش از يريـ گ بهـره  با اوالً، كهحاضر بر آن است  ةمقال
 سازد مطرحرا  روشي ،اًيثان و كندو ارائه  شناساييقدرت در خانواده  ةمطالع براي را مناسب

  بـه  لـزوم، در صـورت   و كنند تحقيققدرت در خانواده  ةدربار بتوانند زينكه محققان ديگر 
  .باشند تر هاي دقيق شاخصيافتن دنبال 
  

  بررسي متون. 3
كه  است يحد بهقدرت  ةداشتن منابع با مسئل خانه و دراختيار در يريگ ميتصم رابطة تياهم

 شـايد  واز مطالعـات اوليـه    يكـي  .اسـت  كـرده  جلـب  خـود  بـه  را متفكران توجه همواره
مراجعـه كـرده يـا خـود را بـا آن       يا استناد آن به مطالعات از ياريبس كه ها، آنمشهورترين 
 سـال  در) D. Wolfe(و دونالـد ولـف    )R. Blood( به رابرت بـالد  مربوطاند،  مقايسه كرده

 ةزن ساكن روستا در منطق 178و  شهر ساكن زن 731 شاملمطالعه  نيا نمونة. است 1960
  ).Clayton, 1975: 348-349به نقل از (ديترويت بوده است 

. است معروف قدرت منابع ةنظريكه به  كردندارائه  را اي نظريهو ولف در اين تحقيق  بالد
هنگـامي  ) معموالً شوهر(از زوجين  يكي نفعدر توازن قدرت به  تغيير نوع هرنظريه  اين بنابر
 تيـ موقع شـغلي،  اعتبـار  تحصـيالت، از   اعـم  تري بيش منابع نيطرفاز  يكي كه دهد يم يرو

محققـان   فـرض،  ايـن  به   توجه با. يا كسب كرده باشد داشته دراختيار راو مانند آن  اجتماعي،
 ها آناز نظر . كردند هيتهقدرت در بين همسران  گيري اندازه يبرا رانسبتاً سنتي  يمقياسمذكور 
  :بود مرتبط زير شرح به مهم مورد هشت دربارة گيري تصميم باخانواده  در قدرت شاخص
عمر ضرورت دارد يا نـه؟ چـه خانـه يـا آپارتمـاني       بيمة شود؟ خريده ماشيني نوع چه

 پـول مقـدار   چـه  كند؟ كار تواند مي زن ايآانتخاب شود؟ شوهر چه شغلي را انتخاب كند؟ 
  شود؟ گذرانده كجا درشود؟ به كدام پزشك مراجعه شود؟ تعطيالت  صرف مواد غذايي 

  :بود شده گرفته درنظر زيرقرار    به ليكرت مقياس در  جواب جپن سؤال هر يبرا
 تر بيش زن. 4 ؛مساويطور   به شوهر و زن. 3؛ از زن تر بيش شوهر. 2 ؛شوهر هميشه. 1

  .زن هميشه. 5 و ؛از شوهر
 يـا  جداگانـه  زن يـا  مـرد  كـه  بـود  تصميماتي بر  مبتني مطالعه اين در امتيازات بندي رتبه

 قدرتهاي خانواده و روابط  ها يا تيپ براي تعيين سنخ ولف، و بالد. كردند مشتركاً اتخاذ مي
 جـزو كه  استاز اقتدار  ميداني يدارازوجين  از كيهر كه  بودند نظر اين بر   همسران، انيم

 اي است مشترك دو هر بين ايها  حوزه بقية ،كه  در حالي. رود شمار مي به او اختصاصي حوزة
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هـاي ميـاني يـا     حوزه زمرة درو  ندارند اقتدار آن در كدام هيچ كه شود يم هايي حوزه شامل
هـاي خـام    بنـدي داده  مقولـه  بـا  ،نظـران يادشـده   صـاحب  ترتيـب  بدين. رنديگ يم قرارراكد 

) تيپولـوژي ( شناسـي  سـنخ  ،نمرات محاسبةبر مبناي  و) گيري بر تصميم هاي مبتني شاخص(
  :كردند ارائهخانواده  درتوزيع قدرت  ازرا  ريچهارگانة ز

 ؛)زن از شوهر و شـوهر از زن (مستقل . 3 ؛)همزن و شوهر با (تلفيقي . 2 ؛زن مسلط. 1
  .شوهر مسلط. 4 و

بسيار مؤثر بوده اسـت، زيـرا    خانوادهمربوط به  تحقيقات يبرا ولف و بالدمنابع  نظرية
 علـت  بـه هـاي فيزيولـوژيكي، بلكـه     سبب ويژگي  به نهكه مردان  كند يم انيب راواقعيت  اين

كـه   اسـت و غيـره   اشـتغال،  اقتصـاد،  تحصـيالت، از قبيـل  دسترسي آسان به منـابع   داشتن
 بهاست  ممكن زين تر بيشمنابع  بهزنان  دسترسيبنابراين . رنددا برعهده را خانوار سرپرستي

  :دارد اهميتاز چند نظر  نظران مزبور صاحب پژوهش. بينجامد خانواده در قدرت توازن
  ؛كرد جيراشناسيِ خانواده  قدرت در جامعه ةابزار مطالع منزلة به را گيري تصميم. 1
 جـاد ياها بـا   كه بعد ساختشاخصي مطرح  منزلة بهگيري را  تصميم گانة هشت موارد. 2
  ؛رديبگمحققان ايراني قرار  ازجمله مختلف محققان استفادة مورد توانستتغيير  ياندك

 سـاير  از هداسـتفا  و بعـدي  تحقيقات براي را راه آن از انتقاد و تحقيق اين به واكنش. 3
  .كرد باز مفاهيم و ها شاخص

در مطالعات بعد از بالد و ولف  كه هستنداي  عمده مفاهيمشغل، و تحصيالت از  درآمد،
بخشـي از ابـزار    فقط درآمد مانند يميمفاه محققان يبرخ نظر به. گرفتند قرار استفاده مورد

 يملموسـ منـابع غيـر    ملموس منابع بر  عالوه رايز روند، يم شمار بهاعمال قدرت در خانواده 
 در قـدرت  كسـب  در نيز عشق و ،بودن يداشتن دوست ،يظاهرضريب هوشي، زيبايي  انندم

  ).Foa and Foa, 1980( دارند دخالت خانواده
بـر حسـب   تقسيم منابع  به افراد نگرشقدرت انعكاسي از  عيتوز نحوة كالن، ديدگاه از

خـانواده   در قـدرت  اعمـال  معتقدنـد  زيـ ننظران  صاحب از يبرخ. جنسيت در جامعه است
 يها در پژوهش ،رو نيا از. ها آن تا درآمد يا موقعيتبستگي دارد زوجين به جنسيت  تر بيش
، عنايت و سروش )1383( گراني، ذوالفقارپور و د)1389( دسترنجو  عنايت ازجمله ياريبس
 .است شده اشاره جنسيتي نگرش اهميت به) 1388(

 در ديگـر   كيـ همسـران بـه    تعهدو  عالقه ريتأث تياهم بر) Waller, 1938( والر ويالرد
 )Jory et al., 1996( و ديگـران  يجور انيبرا ،كه  در حالي ؛است كرده ديتأكساختار قدرت 
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 يبرخ. است داده قرار توجه مورد رافرزندان  اي فرزندبا  والدين از يكي) ائتالف( اتحاد ريتأث
ساختار قدرت  دراشتغال زنان  تأثيرنيز از ) Heer, 1963(هر  ديويد ازجمله انگر پژوهشاز 

 خانواده، براي امكانات نيتأمپول،  كردن  هزينهدر زمينة  زين يقاتيتحق. اند آورده انيم به سخن
عنايـت و  ( اسـت  گرفتـه  صـورت زند  چه كسي حرف آخر را مي كه اينو  فرزندان، تربيت

افـزايش   كـه  ،بـاور عمـومي  زمينة اين  ، مطالعات فراواني دربر اين عالوه . )1389دسترنج، 
 نتـايج  بـه  كـه صورت گرفتـه   شود، يمدر ساختار قدرت در خانواده  تغيير باعثدرآمد زن 

  .است شده منجر نقيضي  و  ضد
كـه بعـد از بـالد و ولـف انجـام شـد اطالعـات         يا انهيگرا كمي تحقيقات ،يكلطور   به

 نگرش از ييزدا اسطوره باعث ترتيب  و بدين كرد فراهمقدرت در خانواده  ةدربار راباارزشي 
  .كردو بهتر آماده  تر بيشهاي  آگاهي براي رازمينه  و شدو نگاه جنسيتي به موضوع  مردساالرانه

  
  ايراني هاي خانواده در قدرت ةزمينتحقيقات در . 4

 كسبدر  مؤثر عوامل بااشاره شد  آن بههاي مرتبط با قدرت كه در باال  از شاخص بسياري
زيرا  نيست، مترقبه غير ها مشابهت اين. دارند پوشاني همدر خانواده در ايران  قدرت حفظو 

هاي  ويژگي و برداري تهگر غربي تحقيقاتعمده از طور   بهخود  تحقيقاتايراني در  محققان
 بـه  تحقيقات نيا در شده استفاده مهم مفاهيم و ها شاخص ازبعضي . اند اقتباس كرده را ها آن

 فتنپذيرتحصيالت طرفين،  مرد، يال زن، درآمد زن اشتغا گيري، تصميم انواع: است زير قرار  
سـازي،   قـدرت مجـاب   طلبانـه،  يبرابـر  نگرشدر مقابل جنسيتي سنتي  نگرش نپذيرفتنيا 

  .مرد برتري به مربوط هاي نگرش و فرزندان،ائتالف با 
است  بوده ميداني نوعاز  عموماًايران  درزمينه    در اينشده  رسد تحقيقات انجام مي نظر به

 شـده   آماده ازقبل اي نامه پرسشبسته در  سؤاالتبه  دادن  جواب و كمي هاي داده از استفاده باكه 
 خرمشـاهي  صـبوري  و مهـدوي : انـد از  عبـارت  قـات يتحق نياز ا يبرخ. است گرفته صورت

 سـروش  و عنايـت  ،)106 -  105: 1383(و ابـاذري   يكاظم وريج ، )1377( چمن  خون ،)1382(
 ديگران و ذوالفقارپور، )1386( احمدي و نبوي ،)3: 1385( جواهري و زاده سراج ،)85: 1388(
 ).1387( گروسي و ،)1389( ، ساروخاني و دودمان)1389( دسترنج و عنايت، )1383(

 ديتأكاز  يحاكاند  گرفته كار به ذكوركه محققان م مفاهيمي و ها، شاخص ، مباحث يبررس
ـ  بـا  مردساالر اي جامعه را ايران كه است يفرض شيپ بر  زورگـو قـدرت و   صـاحب  يمردان
 نيـ در ا زيـ ندموكراتيـك   و طلبانه  يبرابرروابط سوي    بهنسبي  گرايش ،حال  با اين. داند يم
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 شـده  مشـاهده  اسـت، سنجش ميزان قدرت در خـانواده   نةيزم ها در كه اغلب آن قات،يتحق
ـ  تـر  بـيش  محققـان انـد و   بـوده  زنها  بررسي اينگويان  پاسخ همة تقريباً .است  وضـوع م هب

قدرت مردان كاسته و به قدرت زنان افـزوده   ازحد   چه تا كه نيا ودر خانواده  گيري تصميم
سـال پـيش    50قبيل تحقيقات يادآور تحقيق بالد و ولف در  اين. اند  داشته توجه استشده 

 بـاارزش  هاي تالش يرخب رغم به ي،يدانشجو قاتيتحق ويژه  به ها، آن اكثرلذا . امريكاستدر 
محدود و بسيار متأثر از  عمدتاً) 1389( دودمان و ساروخاني مطالعة مانند سازي مدل راه در
  .است بودهغربي  قاتيتحق

  
  هاي تحقيقات قبلي روش تحقيق كيفي و رفع كاستي. 5

در شـده در ايـران     ترين ضعف تحقيقات انجام شايد بزرگ :سازي شاخص و پردازي مفهوم
 بـه  مربـوط  هاي پيچيدگي به قبلي تحقيقات در كه باشددر خانواده اين  قدرتتوزيع زمينة 

است كه اغلـب   ياين ضعف همان كاستي عام. توجه شده است تر كم مفاهيم و ها شاخص
 علـت  بـه هـا عمـدتاً    از ايـن كاسـتي   بسياري ظاهراً. آن درگيرند بااجتماعي  علومتحقيقات 

 يواقعـ  دهندة نشان ها شاخصاست  ممكن رايز د،يآ يم شيپ قيتحق درگرايانه  گرايش كمي
 دادن نشـان  درصـدد  حاضـر  پـژوهش . باشـد  نشـده هـا   بـه آن  يكاف توجه اينباشند  ميمفاه
 رفـع بـه   كمـك  .اسـت پـردازي   و مفهـوم  سـازي،  شـاخص  ،هاي جديد براي تحقيـق  زمينه

 نيـ ااز  بسـياري  رايـ ز اسـت؛  مطالعـه  نيـ ا گريد اهداف از زينتحقيقات قبلي  هاي كاستي
در  قـدرت  عيـ توز درشناسـاندن عوامـل مـؤثر     در مندشـان  ارزش نقش رغم به قات،يتحق

در  علـت   همـين    بـه  شـايد  و اند گرفته ناديده را مهمي هاي پيچيدگي و ها ظرافتخانواده، 
 از گونـه   ايـن  رفـع قول استراس و كوربين  به. اند   دهيرس نقيض و ضد يي ها يافته بهمواردي 
 شخصي اتيخصوصحساسيت نظري به . است نظري حساسيتداشتن  مستلزم مشكالت

. هاسـت  هـا و معنـي داده   ظرافـت  از او آگـاهي  زانيـ م دهنـدة  نشـان محقق بستگي دارد و 
ها، استعداد درك  داده داركردن معني در مهارت داشتننظري مستلزم بصيرت و  حساسيت«

  ).39: 1387 ،استراس و كوربين( »هاست آن تجزية قدرت ومربوط از نامربوط،  عناصر
 اسـت شـده   هـاي يـاد   رفع كاسـتي  براي ابزارها ترين مهمتحقيق كيفي از  روش ب،يترت نيبد

)Payne and Payne, 2004: 116(، در انتخـاب   داوري پـيش  از توان يم فقط نه روش اين با زيرا
هم براي  هايي فرضيه بتوانحتي  ديشابلكه  ماند، برحذر شده  طراحي ازپيش مفاهيم وها  شاخص
  .افتي دستكه هدف نهايي تحقيق كيفي است،  پردازي، نظريه  به درنهايت و كرد شنهاديپآزمون 
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ارجاع به  يبراپذير  مشاهده هاي گر نشان منزلة به را ها شاخص توان يم ،كه نيابه   با توجه
 درتمايلي كه به   با توجهنيز و  ندارد وجود ها آنكه امكان سنجش مستقيم  دانستمفاهيمي 

روش تحقيـق كيفـي تعـاريف    دارد،  وجـود مفـاهيم  كردن  فرض ثابت يبرامطالعات كمي 
. كند مي  توصيه ها پديدهبرخورد با  در را پذيري انعطاف ورا رد  شده  عملياتي ازپيش طراحي

زيرا  گيرد، دربر را تحقيق هاي پيچيدگي ةهم تواند نمي شده  طراحي   ازپيش هاي پردازي  مفهوم
كه  يا افراد مورد تحقيق و معاني نظر گرفتن  ناديده قيمت به تواند يمنظر محقق  شدن تحميل
كـه   ييهـا  تيـ با قابل كيفي، تحقيق  روش اما ،شود تمام  اند قائل شيخو هاي رفتار برايخود 
 تجربـيِ  گـر  نشان بايد ها شاخص روش اين در رايز آيد فائق ها ضعف نيا بر تواند يمدارد، 

  ).ibid: 119( ستها آن مدعي محقق كه باشند مفاهيمي
 انـد  شخصي تفكرات و تجارب جةينتها يا  ها چيست؟ معموالً شاخص اما منبع شاخص

   بـه  معمـوالً  پـردازي  مفهـوم  اجتماعي، علوم در. شوند  مياستخراج  واي استنباط  از نظريه يا
در نظريه  آن كردن  ملحوظ و خاص مفاهيم ساختناز  يحاك و دارد كاربرد وسيع كلمه معني 
 ارتبـاط بر  ديتأك »باشند مفاهيم گوياي بايد ها شاخص« كه گفته نيا از منظور نيبنابرا. است

  .استها با مفاهيم  شاخص
 يتلقـ مفـاهيم    گر نشان را ها شاخص واساسي تحقيق ) هاي بلوك( ياجزا را مفاهيم اگر

هاي  انجام اين كار در روش. ميبگرد دو نيا وندخوردنيپ يها راهدنبال   بهبايد  وقت  آن م،يكن
برمحقق  فرضقدرت در خانواده اغلب  ةمثالً در مطالع. متفاوت است كيفي و   يتحقيق كم 

 زين قدرت صاحبقاعدتاً بايد  ،كه هركس اختيارات مالي را در دست داشته باشد است نيا
 كهرا ) گويه( سؤال اين، »اختيارات مالي«استناد به مفهومِ  با خود، ةنام پرسش در گاه آن. باشد

 صـاحب  بـراي را  يازيـ امتمحاسبات خـود   در و گنجاند مي» كسي مالك خانه است؟ چه«
كند كه چه  از همسران تعيين مي كيامتياز هر زدن جمعسپس با  . رديگ يم درنظر خانه يقانون

  .است برخوردار تري بيشكسي در خانه از قدرت 
محقق بعد از مطالعة متون  ،در تحقيقات كيفي :تحقيق كار روند و شناختي روش نكات

انـد و   و آشنايي با مفاهيمي كـه ديگـران دربـارة موضـوع مـورد عالقـة او گفتـه و نوشـته        
شروع به  فرض پيش بدون االمكان يحت خود، شخصي هاي ديدگاه و تجارب كردن  يادداشت

 مرحلـة تحقيقات كيفي  در يگاه البته. كند يمخود  ةآوري اطالعات از افراد مورد مطالع گرد
 شـود،  آوري ميزاني از اطالعات موكـول مـي   اوليه و گرد يها بررسي از بعد به متون بررسي
ميـداني   شـدة   گـردآوري  هـاي  داده و مشـاهدات  از درنهايت ها شاخصروش  نيا در زيرا
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 ضـمن  مالكيـت، در مـورد   قيـ در رونـد تحق  محققبراي مثال . آيند مي دست  دست اول به
 و اسـت  همسـرم  اسم به چيز  همه« كه اين دنيشن وها  با زوج) غير منظم ةمصاحب(صحبت 

پول  ةبخشي يا هم كه اينولو  باشم، داشته خودم اسم به چيزي من گذارد نمي وقت  هيچ او
 .است قدرت اعمالهاي  رسد كه مالكيت از ابزار يجه ميبه اين نت ،»... آن را داده باشم و 

 موضـوع  خود بعدي هاي مصاحبه در كيفي تحقيق روش اصولبه   با توجه محقق ،رو از اين
عامل در  نيا تياهم متوجهقبلي  هاي مصاحبه جينتابر اساس زيرا  كشد، مي پيش را مالكيت
 كـه  شود مي متوجه بعدي مشاهدات و ها مصاحبه در او .است شدهدر خانواده  قدرتبحث 
 محققمثالً . انجامد نمي مندي قدرتاما الزاماً هميشه به  است، قدرت از بياني معموالً مالكيت
 ايـن  از و ام كـرده  همسـرم  اسم به را اموالم ةهم من«: گويد مي كه فردياظهارات  دنيبا شن

 دانـم  مـي بلكه خيلي هم راضي هستم چون  كنم، نمي ضعف و ناراحتي احساس تنها  نه بابت  
 تـر  بـيش هـايِ   و جـواب  سـؤال  بـا و  »بـود  نخواهد محتاج و خانمان  بي همسرم من از بعد
مالكيـت   واسـت   كردهعالقه به همسرش اين كار را  عشق و ةانگيز با فرد آن كه يابد ميدر

. اسـت  نينجاميـده  او بـا  رابطـه  در همسـرش  نمـايي  قدرت يا و قدرت اعمالخانه الزاماً به 
و عالقه عاملي مهم در چگونگي توزيع قدرت  عشق كه رسد يم جهينت نيا بهمحقق  نيبنابرا

موضوع قدرت در خانـه منتفـي اسـت و     عالقه، و عشق وجود با اصالً يادر خانواده است 
 ديگـر  هرچيـز  يـا  خانـه  مالكيـت  كه آن  با يابد درمي محقق گاه آن. رود نمي شمار  اي به مسئله
 دهد مي رخ آن در دهيپد كه ييمحتوا به يينها يريگ جهينت اما است، قدرتاز اعمال  ينمود

 مالكيـت  از آنان برداشتو  ديگر كيپس بايد از چگونگي احساس طرفين به . بستگي دارد
 تحقيـق  روش درهـاي مهـم    كه از ويژگي محتوا،به  توجه تياهم بيترت نيبد. بود آگاه نيز

  :كند يم بيان نينكته را چن اين ميسن. شود يم روشن است، كيفي
نسبت به محتواي اجتماعي كـه ايـن   . ... تعبيري است شيخو كليت در  كيفي تحقيق روش

درك  آن هـدف  و... شود حساسيت و انعطاف دارد  اطالعات در آن ايجاد يا گردآوري مي
 لحـاظ  آن هاي ظرافتبا  همراه محتواآن  درهايي است كه  داده اساس بر موضوع جانبة  همه

  ).Mason, 1996: 4( باشدشده 

 آن ةدربـار  نظـر  اظهـار  و موضـوع  يـك  ةشـد   مشاهده دروام شرشما وها  پديده مشاهدة
 هـا  پديده ينيعديدن  ،ديگرعبارت   به). 63: 1387 كوربين، واستراس ( است ديگر يموضوع

 محقـق  بـاال  مثـال در . امري ديگر است پردازي مفهوم روند و امر يك ها شاخص شناسايي و
شفاهي  اظهاراتهاي آن  كه نشانه همسران، بين عالقه و   عشق عامل يبرا ياسممجبور است 
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 ها شاخص ديبا يعنيكند،  دايپو اعطاي اموال به طرف مقابل و اظهار رضايت از رابطه است، 
هـاي   اي از پديده براي مجموعهگذاري  اسم آيد؟ مي كجا از اسم اين. نمايد تبديل مفهوم به را
 اند، برده كار بهمورد مطالعه  افراد خود كه رديگ صورت يهاي واژهبر اساس تواند  جنس مي هم
همچنـين   يگـذار  اسـم  نيـ ا .»هستيم صميمي هم با ما«جملة  از» صميمي« واژة انتخاب مثالً
گـرايش  «مثـل   رد،يـ گ صـورت متون علوم اجتمـاعي   در كاررفته به مفاهيم يمبنا بر تواند يم

 محقـق  نيا درنهايت،). Strauss, 1987: 33(است  عالقه و   عشق معني به كه» احساسي مثبت
 نيـ ا يرو ياسـم  چه و رديبگ درنظرهايي را مجموعه  پديده چهتصميم بگيرد  بايدكه  است

  :ديكن توجه نهيزم  اين در يگريد يها مثال به. بگذارد) مفاهيم(ها  شاخص ازمجموعه 
 شـود  يمـ  متوجـه  ،مشـاهده و مصـاحبه   روش بهاطالعات خام  گردآوري ضمن ،يمحقق
نوع روابط قـدرت   گر نشانتواند  دهد مي رخ مي خانوادگي مشاجرةو  دعوا از بعد كه اتفاقاتي
در موضـع   كنـد،  مـي  يكشـ  منّـت  اصطالح  به يامثالً كسي كه بعد از دعوا اقدام به آشتي . باشد

 نـد يب يمـ  گريد يا مشاهده درمحقق  نيا. رديگ يموضع قدرت قرار ضعف و طرف مقابل در م
 احساس تلنبارشده يها گلهو  دلي  دقّ كردن  خالي و مرافعه و دعوااز همسران بعد از  بعضيكه 

كـه   اسـت كـرده   مشـاهده ديگـر   موردي درهمچنين  او. كنند مي دايپ  همبه  يتر بيشنزديكي 
 تغييـري  دچارطرف مقابل  به ها آن از يكياهانت  علت  بهرابطة بعضي از همسران بعد از دعوا 

مقابـل   طرف و است شده تلقي رابطه يرگيت درعطفي  ةنقط توهين نيا راياست، ز شدهكيفي 
وجـوه  بـه    بـا توجـه  مـا،   يمحقق فرض بيترت نيبد. ستين همسرش دنيبخش بهحاضر  ديگر

  .دهد قرار »ارتباطات«عنوان  تحترا در يك مقوله  ها آن تواند مي اطالعات، قبيل اينتشابه 
 دارد، بسـتگي  خاص هاي گيري تصميم فقط نه و روابط كل به قدرت مفهومجا كه  از آن

روش تحقيق  ازبا استفاده  كار اينو  كند توجهيت روابط در خانواده لك به محققاست  الزم
از  جـدا  هـاي  متغيـر  صورت  به نه را مؤثر عوامل محقق جا نيا در رايز شود، يم ممكنكيفي 
 هايشـان  پيچيـدگي  همـة نيروها بـا   اينداز عوامل و بر) تجمعي(موزائيكي  شكل  بلكه به ،هم

 مشـابه،  قـات يدر تحق معمول روال برخالف ،ديگر چنين تحقيقيعبارت   به. گيرد مي درنظر
 و   واحد تجزيـه  عنوان بهخاص را   يا تصميمنه رفتار ي و آنخانواده و روابط موجود در  كل

  .رديگ يم درنظر تحليل
 ريـ از رفتار و نگرش همسران اشاره شـده اسـت كـه محتمـل و غ     ييها به نمونه ريز در
ـ  ديدرست با يريبه تعب دنيرس يهستند و برا  و مشروط يقطع  كسـب  يتـر  شياطالعات ب
 دهـد  خانمش مي بهتلفني را  آن خبر وشود  ميبه جايي دعوت را كه  يمرد رفتار مثالً. كرد
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رساني يا عالقـة    اطالع منزلة  بههم  وتعبير كرد زنش از طرف مرد  شدن كنترل  بههم  توان يم
 كـه  زنـي  منظـور  ديد ديبا گر،يد يمثال در اي دانست  در محل دعوتهمسرش به حضور  او
 شـد،  گفتـه  كـه  طور همان. چيست» نداشتن چاره«از  »بايد بسازم. ندارم اي چاره«: گويد مي

پـس بـراي تعبيـر صـحيح بايـد      . انـد   به محتوا وابسـته  كالمي غير و كالمي يها معني رفتار
باال،  يها مثال درديگر عبارت   به. سنجيد زينكرد و ساير جوانب را  كسب تري بيشاطالعات 

 كليـت را در  هـا  آن همـة  و كـرد  توجهاي از اطالعات  درك بهتر رابطه بايد به مجموعه براي
 هـا  آندر  كـه  زيـر،  هاي مثال به وضوعبا م تر بيشآشنايي براي . گرفت درنظر همسران ةرابط

  :ديكن ،توجهمتصور است كيهر يمحتوابه   با توجهاحتمال تعابير مختلف از يك واقعه 
 و   دسـت  نشـانة  ظـاهر  در كـار  اين و دهد قرض پول زنش اقوام به مردياست  ممكن

 قصـد  اوكـه   دريابيـد  مـرد دقـت در زنـدگي و عـادات     بـا  ديشااما  ،شود يتلق او بازي دل
 بـوده زنـش   بـا  معاملـه  ينوعيا  وگري  سلطه اش اصلي انگيزة و داشتهزن را  گيركردن نمك

  .است مبادله نظرية يادآورامر  نيابگيرد كه  امتيازي تااست  دادهامتيازي  يعنياست، 
منـع    اجتمـاعي  ارتباطـات  ادامـة را از ايجـاد و   او دائمـاً شود كه زنش  مي متوجه مردي

شديد زن  ةعالق مثالً باشد داشته وجوداين رفتار  يبرااست  ممكن يگوناگون تعابير. كند مي
غيـر مسـتقيم   طور   بهكشف كند كه زن ) يا خود آن مرد( محققممكن است  يابه همسرش 

از پيشرفت  جلوگيري يبرا تالشرقابت و  رايز دارد، باز پيشرفت از را شوهرش خواهد يم
 افزايش از همسراناز  يكي هراس تواند يمآن  زةياست كه انگ يپنهان هاي شاخص ازهمسر 
  .باشداو  توانمندشدن و مقابل طرف قدرت

 قـات يانـد و بارهـا در تحق   واضـح  هـا  شـاخص  ازبعضي  شود يممالحظه طور كه  همان
 كـه   ر،يـ تعب نيـ امثـال   يبـرا . زد حـدس  را ها آن توان يم يآسان به اياند  مطرح شده مختلف
 نيــااز  يا نمونــه اســت، قــدرت داشــتن از اي نشــانه مهــم مســائل ةدربــار گيــري تصــميم
دان شده چن هاي رفتاري و نگرشي مثل مورد ياد ها يا نشانه شاخص ةاما هم ،هاست شاخص

 هـاي  شـاخص  از اي عمـده  بخشزيرا  شوند، كشف تحقيق انيجر درواضح نيستند و بايد 
  .هستند محتوا به وابسته نگرشي و رفتاري
  

  مقوالت و مفاهيم شدن هها و ساخت شاخص: ها يافته. 6
شناسايي ساختار قـدرت در  براي در اين تحقيق  :گيري نمونه و اطالعات گردآوري روش
مصـاحبة   شـامل اطالعات  آوري گرد يابزارها وشده  استفاده از روش تحقيق كيفي خانواده
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بنـا بـه   اسـت كـه    يگفتنـ  .است بوده مشاركتي مشاهدات با همراه دقيق مشاهداتعميق و  
 مربـوط  اطالعات لذا. آماري وجود ندارد ةدر اين تحقيق جامع كيفي، تحقيق روش طبيعت

طـور    بهكه  ،)ها آن از يكي يازوج  دو هر( همسرانبا  مصاحبه راه از مطالعه مورد ةجامع به
 تهران شهرمختلف  مناطقدر  ساكن قومي و سني هاي گروه و اقشار ةهم انيم از وناهمگن 
  به دنيرس تا زيناطالعات  آوري گرد مرحلةهمچنين . است آمده دست بهشده بودند،  انتخاب

 موجـود ساختار اطالعات  در رييتغ باعث ديجد يها داده كه يتاحد يعني ،حد اشباع نظري
  .ادامه داشته است نشود،
پاسخ  افتنيدنبال   بهآوري اطالعات  گردجريان  محقق در :خانواده در قدرت هاي لفهؤم

قدرت در خـانوادة   كه اينو  قدرت توزيع نوعازجمله  بود، ها نهيزم يبرخ درخود  سؤاالت
و  قـدرت  ابزار از استفاده چگونگياست؟  مورد نظر در دست چه كسي متمركز يا نامتمركز

 ةرابطـ  از تلقـي  چگونگي ر؟يخ يا نندك فرد يا افراد دارندة قدرت از آن استفاده ميآيا  كه اين
 دارنـد؟ از نـوع توزيـع قـدرت    چـه اسـتنباطي   فرد يا افراد درگير در رابطه كه  و اين قدرت
 تحقيـق  شـروع  در اند آمدهكه در زير  يو مقوالت مفاهيم، ها، شاخصكه گفته شد  طور همان
 گـر، يدتحقيقات  بر  مبتني حدسيات و شخصي تجارباستفاده از  اب محقق، و نداشت وجود

 اصولبر اساس  و اطالعات افزايش با جيتدر هو ب كرد ميتنظرا  خود ةمصاحب اولية راهنماي
 و   تجزيـه  را هـا  داده ديـ با  مشـاهده  يا مصاحبه هر ازبعد  كه نيا بر يمبن كيفي، تحقيق روش
هـاي   و شاخص مفاهيم توانستكرد،  نييها و مشاهدات بعدي را تع مصاحبه ريو مس تحليل

  .كند اضافه خود كار به را يگريد
 يرونـد  حاصـل آمده  گانه هفت مقوالت قالب درزير  در چه آن :سازي شاخص مراحل

 سـپس . شـده اسـت   آغـاز  هـا  شاخص ييشناسا و هياول مالحظات و مشاهداتاست كه با 
 بـا  ت،يـ درنهاو  است شده  خالصه ميو در قالب مفاه يبند دسته آمده دست به يها شاخص

 هـا،  نگـرش  و هـا  ارزش شامل) مورد مطالعه نةيزم(مقوله  هفت تر،  يكل يقالبدر  ميادغام مفاه
  .است ه پديد آمد همكاري و ارتباطات، اختيارات،مالكيت و  نيازمندي، ،مندي رضايتپذيرش، 

  
  ها نگرش و ها ارزش: 1 مقولة 1.6
 زمينـة  در ويـژه   بـه  سـنتي،  نقش مقبوليتبه  همسران يمنف اي مثبت نگرش :فهوم استقاللم

 نگـرش  داشتناز  اي نشانه تواند مي ن،يطرفحريم خصوصي  شمردن  محترم ياتوزيع قدرت 
 همة در دخالت يعني حالت، نيا عكس و باشد مقابل طرف حقوق به احترامو  انهطلب  برابري
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 يتلقـ  سـلطه  و جويي قدرت از اي نشانه او،امور مربوط به  ةآگاهي از هم وهمسر  يكارها
اي از  نشـانه  اوهـاي   برنامـه  همـة  از درآوردن سـر  و همسـر  كارهاي در كشيدن سرك. شود
 اسـتقالل  احسـاس  نداشـتن كـه   طـور  همـان  است، همسر كنترل براي قدرتبه  يابي  دست
 حـريم  خانـه  در مـا  بلـه «: مثـال . شـود  يمـ  يتلقـ اي از ضعف در مقابل طرف مقابل  نشانه

 پرسـم،  نمـي  هيچي كاروبارش  به   راجع همسرم از من. است طرفه  اما يك داريم، خصوصي
 مجموع. »اي ندارم چون چاره گويم، مي او به را وبارمكار همةدر مقابل  و ندارم ئتچون جر
  .ميردك بندي  طبقه استقالل مفهوم قالب در را باال يها شاخص

كند و  كه پيوسته قضاوت مي كسي. است مهم رابطه در آزادبودن احساس :آزادي مفهوم
سـعي   يابرخوردار است  قدرت ازيا در رابطه  رد،يبپذ را هايش ايدهمقابل  طرفانتظار دارد 

از پيوسـته   فردي وقتي. گري مرتبط است با حس سلطه بودن  مĤب رئيس. شود چنينكند  مي
واكنش خود بـه   بااست  ممكن ،گيرد قرار مي قضاوت مورد يديگر فرد هر يا همسرطرف 

 و شـده  تسـليم  ايـ  كنـد،  مـي  مقاومـت  گـري  سـلطه در مقابل كه آيا  دهد طرف مقابل نشان 
 شـركت  قـدرت  جنـگ  در و كـرده و يا او نيز مثل طرف مقابل رفتـار   كند، مي خودخوري

) شـوهر (او . شـود  پوشـش مـن دعـوا مـي     سر ،رويم مي مهماني به وقت هر ما«: مثال ؛كند مي
 بـا  روز همان را هايم مالقات گزارش بايد روز هر) مرد( من«. »متهم من و است قاضي هميشه
  .ميردك  يبند طبقه آزادي مفهومباال را در قالب  يها مجموع شاخص. »دهم شرح جزئيات تمام
 همسـران  ارتبـاط  در تـأثير  نحـوة مفاهيم استقالل و آزادي از نظر معنايي و  كه جا آن از
 آزادي و اسـتقالل ميزان ( همسر ةدربار شخصي هاي نگرش و ها ارزش با دو هر و اند مشابه

  .ميداد قرار ها  ها و نگرش ارزش مقولة ليذرا  ها آن دارند، سروكار) او
  
  پذيرش: 2 مقولة 2.6

 اوبـه   زيـ ن خودمتقابالً  وكند همسرش به او اعتماد دارد  اگر فردي احساس  :مفهوم اعتماد
در آن  كـه  يا رابطـه  كـرد،  يتلق رابطه در صميميت نشانة راآن  توان يمباشد،  داشته اعتماد

اجحـاف كـه    احسـاس  اعتمـاد،  وجـود در صورت  ،همچنين. قدرت موضوع اصلي نيست
 كامالً همسرم به من« گويد مي فردي: مثال. وجود ندارد معموالً استهمسران  ةمخرب رابط

 كَلَك من به بتواند اگرچون  ،اعتماد ندارم... مالي يا  زمينة در همسرم به من«يا  »دارم اعتماد
  .ميكرد يبند طبقه اعتماد مفهوم قالب در را  شاخص نيا. »زند مي

ـ   توانـد بـه   گذاشـتن بـه طـرف مقابـل مـي       احترام  :مفهوم احترام و  او شـمردن واال ةمنزل
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وضـعيت همسـراني كـه بـه     . شود يتلق او شمردن  كوچكمعناي   به يو به نگذاشتن احترام
 از يحـاك  نـوعي   به ،دهند فحش مي  همبه  بگومگو موقع مثالً وگذارند  نمي احترام ديگر  كي 

 مـرا  هميشه او« زني قول به: مثال. شدت درگيري بر سر قدرت است ياقدرت  توازن فقدان
 »كنـد  كند و مرا كوچك مي و با اين كارها خودش را بزرگ مي كند مي تحقير را ام خانواده و
ما  خانة به مادرم كه  مخصوصاً موقعي. گويد مي بيراه  و  بد من به هميشه زنم« مردي قول به يا
در  را مذكور يها شاخص مجموع. »رنج بكشم تر بيشكند تا من  رم ميتحقي تر بيش ،آيد مي

  .كرديمبندي  طبقه احترام مفهومقالب 
كنند، طـرف   قدرداني مي ديگر هممواردي كه همسران از  درمعموالً  :قدرشناسي مفهوم

طرفي كه احساس اجحـاف   نكردن، قدردانيدر صورت اما  ،كند مقابل احساس اجحاف نمي
سوءاسـتفاده   كـه  كسـي اغلـب  . كنـد  مي استفاده سوء او از همسرشكند  مي فكراست  كرده
. دانـد  وظايف او مي جزوقدرت دست باال را دارد يا الطاف طرف مقابل را  رابطة در كند  مي
 مـن  همسـر «. »دانم كه هست گويد، اما مي البته به زبان نمي. است قدردان همسرم بله«: مثال
 مفهـوم در چهـارچوب   را هـا    شاخص اين. »هستهم  كار طلببلكه  نيست، قدردان تنها  نه

  .كنيم بندي مي طبقه قدرشناسي
ـ  رفتـار  چگونگي و معنايي نظر و قدرشناسي از ،مفاهيم اعتماد، احترام كه جا آن از  هـم  اب
  .ميآورد رشيپذمقولة  ليها را ذ آن شوند، يم مربوطپذيرش طرف مقابل  به ودارند  تمشابه
  
  مندي رضايت: 3 مقولة 3.6

 هرچنـد  باشـد،  آناز  رضايتمنزلة  بهقاعدتاً بايد مشترك تداوم زندگي  :بودن  راضي مفهوم
 يا باشد داشتهچنان تداوم  هم ،نارضايتي رغم به ،ييناشوز زندگياگر . نيست طور  اين هميشه

طالق يا جدايي تهديد كرده باشـد، ممكـن اسـت     به را مقابلش طرفاز همسران  يكي اگر
از زنـدگي   رضـايت . باشـد  يگـر يد بـه  نيطرفاز  يكي ييزورگو اي يگر سلطه دهندة نشان

: مثـال . و توزيـع قـدرت در خـانواده اسـت     رابطهنحوة  مشاهدةخوبي براي  معيارزناشويي 
اما من از زندگي با او در كل راضي  ،عيب و كامل نيست او بي كه اينرا قبول دارم با  همسرم«

  .ميكرد يبند طبقه بودن  راضي مفهومدر قالب  رادر باال  شده مطرح هاي شاخص. »هستم
 علل  به اي دهد نشان ديگري اشكال دررا  خودممكن است  رضايت :كردن  تحمل مفهوم
 گيرنـد،  مـي  دربـر  راطيف وسيعي  بازدارنده عواملجا كه  از آن. باشدآمده  وجود به ديگري
 حفظ مثالً باشد،شده  جاديااز رضايت باطني  غير يعوامل سبب بهممكن است  فرد تيرضا
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در قبـال  مسئوليت  احساس با كهها  يا وجود بچه دارد ارتباط فرهنگي هاي هنجار با كه آبرو
 قـرار  ضـعف  موضـع  در كـه  فردي بيترت نيبد. مرتبط است دادنشان ازدست ترس ياها  آن

كه شرايط را  رديگ يم قرار موضعي در عمل در كند، آزماييتواند زور بالقوه مي كه آن با دارد،
اما شوهرش به او  اوست، آنِ از خانه در چيز  همه كه شناسم ميزني را  من«: مثال. كند تحمل 
 دختـرش  راحتـي  خـاطر   اش را بـه  همـه . گويد و او در مقابلش هميشه تسليم است زور مي
 اختيـاري  كـردن   تحمليا  اكراه با رضايت مفهومدر قالب  راها  شاخص اين. »كند مي تحمل
 ليـ ذ را هـا  آن كـردن   تحمـل  و بودن  راضيمشابهت دو مفهوم  به   توجه با .بندي كرديم طبقه
  .داديمقرار  مندي رضايت ةمقول

  
  نيازمندي: 4 مقولة 4.6

را به  عالقه زانيم ترين كمكسي كه  ،»ين عالقهتر كم«طبق اصل : حاضر نياز در حال مفهوم
 بـه وادار  را اوفـرد   يهـا  نياز. است برخورداررابطه  در يتر شيبقدرت  ازتداوم رابطه دارد 

 يتـر  بـيش از قـدرت   دارد، تـري  كـم كه نيـاز   طرفي و كند يمبا شرايط نامساعد  كنارآمدن
 كجـا «: مثال. گري كند سلطه وهاي طرف مقابل استفاده  تواند از ضعف برخوردار است و مي

 را قبيـل    ايـن  از ييها شاخص. »كنم تحمل را وضع اين يا باشم برادرانم باريا بايد سر بروم؟
  .مكرديبندي  طبقهحاضر  حال در نياز مفهوم عنوان ريز

امـا   باشـد،  بد همسرش آدم كه است ممكن« ماننداظهار نظرهايي  :نياز در آينده مفهوم
 كنـد،  مواظبت شما از نيست كسي كه وقت آن« اي »خورد مي درد   همين هم در زمان پيري به

محتـاج   فرد شود يم باعث و استتصور نيازمندي در آينده  يا نيازمندياز  يحاك »او هست
 دو هـر  كـه   يصـورت  در البتـه . رديگموضع قدرت قرار  درموضع ضعف و طرف مقابل  در

: مثـال  .كـرد  خواهـد  دايـ پ يگـر يد شـكل  موضوع باشند، داشته را ازينطرف اين احساس 
در آينـده خواهـد فهميـد كـه كـي      . بكند شلتاقي بگذار ماند، نمي طور اين وضع كه هميشه«
  .مكرديبندي  دسته آينده در نياز مفهومدر قالب  را قبيل   اين از ياظهارات. »خورد مي دردش هب

ـ  ليـ ذ ييمعنـا    مشـابهت  علـت  بـه  رانياز در آينـده   و حاضرنياز در حال  مفاهيم  ةمقول
  .آورديم نيازمندي

  
  و اختيارات تيمالك: 5 مقولة 5.6

 هرگونـه  اسـت، نيـز مشـاهده شـده     كه در مطالعات ديگـر  طور همان :امكانات مالي مفهوم
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 ،يا خانه اگر«: مثال. باشد يمند قدرتاي از  تواند بالقوه نشانه مي مالي امكاناتاز  يبرخوردار
 را قدرت نيا ها آن از كيهر ،باشد شوهر اي زنبه اسم  آن، يبها كنندة پرداخت از نظر صرف
 مالكيت نيبنابرا. »كند خانه زا كردن رونيببه  ديلزوم، طرف مقابل را تهددر صورت  كه، دارد
آن  دارندة اراتياخت شيافزا باعث كه امكاناتي از استفاده يبرا باشد يشاخص منزلة بهتواند  مي
  .بندي كرديم طبقه امكانات مالي مفهوم قالب در راها  شاخص از نوع  اين. شود يم

 يگيـر  تصميم ازيامتاز  يبرخوردار كه ميكردمالحظه اين  از  پيش :گيري تصميم مفهوم
خانم . ام كاره هيچ خانه در) مرد( بنده«: مثال. استخانواده  در قدرت اعمال يابزارها از يكي

 بايد را ها تصميم«: مرد كيبه نقل از  اي »گيرد مي  مسافرت وخريد از قبيل  راها  تصميم ةهم
توانـد   گيـري مـي   داشتن فرصت تصـميم  نيبنابرا. »مردي و اند گفته زني كه چون بگيرد، مرد
در  را نـوع   نيا از ييها شاخص. شود يتلقخانه  در فرد مندي قدرت يبرا يشاخص منزلة به

  .بندي كرديم طبقه گيري تصميم مفهومقالب 
را ذيـل  هـا   آنهم مشـابهت دارنـد،    باگيري  و تصميم مالي امكانات مفاهيم كه جا آن از
  .قرار داديم اختيارات و تيمالك عنوان با تر كلي يا همقول

  
  ارتباطات: 6 مقولة 6.6

اي از چگونگي توزيـع قـدرت    تواند نشانه ميروابط همسران  نوع و كيفيت :مذاكره مفهوم
 يـا كـه   معناست نيبد ،فهمد كند همسرش حرف او را نمي فكر مي كسي يوقت معموالً. باشد

 كـه  نيـ ا يـا  كنـد  همسـرش را بـه حماقـت مـتهم      مثالً وگري كند  خواهد سلطه خود او مي
ن حـرف  بـا مـ   همسـرم «: مثـال . دهـد  نمي گوش حرفش بهگويد و  به او زور مي همسرش

. »با مـن حـرف بزنـد    كه اينزند يا نه؟ اصالً او مرا به همسري قبول ندارد تا چه رسد به  مي
  .ميكرد يبند دسته مذاكره مفهومرا در قالب  ليقب  نيا از ياظهارات مجموع

باشـد،   ييگويـا شـاخص  تواند  جويي در بحث قدرت مي مشاوره :جويي  مشاوره مفهوم
 يطرفـ  و است مشاورهگرفتن دنبال   به رديگ يمزيرا معموالً كسي كه در موضع ضعف قرار 

در و  بينـد  نمـي مشـاوره   به يازين اصالً استاوضاع بر وفق مرادش  وموضع قدرت  در كه
: گويـد  مـي  همسـرش  بـه  فردي«: مثال. كند مقاومت مي مشاوره به مراجعه پيشنهادصورت 
ما  ،كردي هاي من گوش مي اگر تو به حرف: گويد و همسر در جواب مي مشاور پيش برويم

 را ها شاخص از دسته اين. »بود و وضعمان بهتر از اين  نداشتيم كس هيچنيازي به مشاوره با 
  .بندي كرديم طبقه جويي  مشاوره مفهومدر قالب 
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 ةمقولعنوان  تحترا  ها آن هستند،هم  مشابه ييجو مشاوره ومفاهيم مذاكره  كه جا آن از
  .يمقرار داد ارتباطات

  
  همكاري: 7 مقولة 7.6

 تـا  رابطـه اين دهد كه  ميزان اشتراك مساعي بين همسران نشان مي :اشتراك مساعي مفهوم
قـدر از   داري، به الگوي برابري نزديـك اسـت و مـرد چـه     خانه زمينة در كم دست حد،  چه

من بايد . است كش زحمت خيلي زنم«: مثال. ساالري سنتي فاصله گرفته است الگوهاي مرد
 كنم مي نظافت و شويم مي را ها ظرف من. كنم مي كار خانه در هم من بله«. »به او كمك كنم

 را هـا  شاخصنوع از  نيا. »گيرد مي ايراد من از فقط و زند نمي سفيد  و    سياه به دست خانم و
  .بندي كرديم طبقه اشتراك مساعي مفهومدر قالب 
 ،كه در ساير تحقيقات نيز آمده است طور همان، ها ائتالف با بچه :ها رابطه با بچه مفهوم

را  فـردي «: مثـال . باشـد  گري سلطه جهيدرنتو  گيري يار راه  ازقدرت  عيتجم نشانةتواند  مي
ها را فقط  تا بتواند بچه كندنشر   و  هايش حشر گذارد همسرش با بچه شناسم كه حتي نمي مي

 هـا  رابطه با بچه مفهومرا در قالب  ليقب نيا از ييها شاخص. »در چنگ خودش داشته باشد
  .بندي كرديم دسته
 هر و اند نزديك  همها از بعد نظري به  مفاهيم اشتراك مساعي و رابطه با بچه كه جا آن از
  .قرار داديم همكاري ةمقول ليذ را ها آن دارند، سروكار همكاري با ينوع به دو

 نكـاتي  يـادآوري  بـراي  اعتباري يبند  دسته كي صرفاً يادشده مقولة هفتاست كه  يگفتن
 تواننـد  يمـ  گـر يد محققـان مسـلماً  . توجـه كنـد   آن بـه  عـه مطال نيح در بايد محقق كه است
 رايـ ز دهنـد،  ارائـه اسـت   آمده جا نيا در چه آن از متفاوت راو مقوالت ديگري  ها بندي تقسيم
 نامحـدود  اگـر  خـانواده  در قـدرت  هاي شاخصدامنة  وبتوان گفت كه تعداد  جرئت به شايد
 شـرايط  بتوانكه  است آناصلي  ةنكت حال، هر در. است ناشناخته محققان براي كم دست نباشد،
   .نينداخت قلم از را اي زمينه و كرد كشف راقدرت  ةچگونگي رابط و مشاهده راواقعي 
  

  شناسايي و كنترلعوامل . 7
 تعداد زناشويي، دوران طول زندگي، محل شغل، تحصيالت، ميزان سن، جنس، چون عواملي
عوامل شناسايي و كنترل  زمرة درآن  مانندو  همسران، والدين زندگي محل قوميت، فرزندان،

 ةجملـ  از رايـ ز انـد،  ييشناسـا  عوامـل  جـزو  و برخوردارند يا هندوگا اهميتاز  و دارند قرار
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 ظاهر هممتغير مستقل  عنوان بهمواردي  درهستند كه  يا  شده  شناخته اجتماعي مهم متغيرهاي
 يـا  تهرانـي مـثالً  (محل اقامـت   تأثير يبررسدنبال   بهكمي  تحقيق يك مثال، يبرا. شوند يم

  .استخانواده  درنوع ساختار قدرت  درهمسران  التيتحص زانيم اي) بودن  شهرستاني
كه  معنا  بدين. برد كار بهمتغيرهاي كنترل  عنوان بهتوان  مي را مذكور عوامل ،بر اين عالوه 

 قابـل ميان انبـوهي از مـوارد    از وناهمگن طور   بهها را  داده توان  ميعوامل  نيابا استفاده از 
 ازبعضي  اساس بر ها نمونهتا  بود اين بر سعي حاضر، تحقيقمثالً در . كردانتخاب  دسترس
 حاصـل  و شـوند  انتخاب سكونت، منطقة و تحصيالت ميزاناز قبيل  اجتماعي، مهم عوامل
  .نباشند يخاص افراد تراكم
  

  گيري نتيجه. 8
 موردهمواره  اجتماعي، هاي نهاد ترين مهم از يكي منزلة به خانواده،ساختار قدرت در  يبررس

 ةصـبغ  يهنـوز دارا  كـه  ز،ين رانيا جامعة در موضوع نيا يبررس. استتوجه محققان بوده 
 كـه  اسـت  يضرورترود،  شمار مي  اصلي به يقوي سنتي است و خانواده در آن كماكان ركن

تغييـر  در زمينـة   ريـ اخچند دهة  در جادشدهيا راتييتغ ،بر اين عالوه . شود توجه آن به ديبا
  .كند يم جابيارا  يضرورت نيچنساختار قدرت در خانواده  جهيها و درنت نقش
 هـا  آن تـرين  مهمهمراه است كه يكي از  مشكالتي با خانواده در قدرت ةمطالعايران  در

 منجـر هاي ملموس قدرت در خانواده  شناسايي شاخص بههايي است كه  كارگيري روش به
تحقيقـات   بـر  يمتكـ  همواره كه نه،يزم   اين درشده  انجام يقبل مطالعاترسد  مي نظر به. شود
. باشد  هايي كاستي دچارهاي فرهنگي  به ويژگي كافي توجه فقدان علت  به است، بوده غربي

 آناز  حاصـل  مفـاهيم  تناسـب ها با واقعيت و  تحقيقات ميداني ارتباط شاخص درهمچنين 
. گيـرد  صـورت سـازي   شـاخص  ابتدا آن رفع براي شود يم شنهاديپكه  است بزرگي مشكل

 بـا  و شـود  دهيگرايي كش گرايي و ذهني محقق ممكن است به تخيل صورت،  اين درغير را،يز
  .برود شده  طراحي  ازپيش هاي نامه پرسشسراغ  به نادرست هاي فرض  پيش

 شـرايط،  واقعـي  و ملمـوس  ةمشـاهد كه از روش  شد شنهاديرفع مشكل مذكور پ يبرا
. شـود  اسـتفاده  هـا،  آن بـا  عميق مصاحبة و روزمره يزندگ در همسران روابط مشاهدة يعني

بـر  زيرا  است، پذير امكان كيفي تحقيق روشاستفاده از  بامشاهده  نياكه  شد گفته همچنين
بـه   وتوجـه كـرد    افتنـد  يآن اتفاق م دركه  ييمحتوا و دادهايرو كليت به توان يآن ماساس 

 مرحلـة . افـت ي دسـت  گـران يو افكار خـود و د  رفتارها يمعن از گران كنش گوناگون ريتعاب
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 سـپس . كرد دايپ ادامهحد اشباع نظري  ناهمگن و تا موارداستفاده از  بااطالعات  يگردآور
 درنهايـت  و مفـاهيم،  هـا،  شـاخص آن بر اساس و  شدو تفسير  تعبير آمده دست بهاطالعات 

  .شد ساختهدر خانواده  قدرتاعمال  نحوة با مرتبطمقوالت اصلي 
نامـه   پرسش كي سؤاالتقالب  دررا  آمده دست به يها شاخص توان يم كه نيآخر ا نكتة

سـاختار قـدرت در خـانواده در سـطح كشـور      در زمينة  يمطالعات كم ياز آن برا و ميتنظ
 و دارد بسـتگي  محقق اهداف به سؤاالت يمحتوا و تعدادكه  است يهيبد البته. كرد استفاده

  .ستين نييتع قابل پيش از
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خانواده با  بررسي رابطه ميان ساختار قدرت در«). 1383( يزدي منوره  سيده وحسينيان،  سيمينمحبوبه،  ،پورذوالفقار

  .11ش  ،3 ج مشاوره، هاي پژوهش و ها تازه، »دار شهر تهران زناشويي زنان كارمند و خانه مندي رضايت
مشاركت اجتماعي در شـهر   درثير آن أساختار قدرت در خانواده و ت«). 1389(و ليال دودمان  باقر ساروخاني،
  .1 شمارة  پيش ،1س  ،مطالعات جوانان شناسي جامعه نامة فصل ،»شيراز

گرايـي جنسـيتي در ميـان دانشـجويان و متغيرهـاي       برابر«، )1385(زاده، سيدحسين و فاطمه جواهري  سراج
  .2 ش ،7 س ،ايران شناسي جامعه مجلة، »اي و نگرشي مرتبط با آن زمينه

 زندگي در قدرت ساختار با وييرميزان و نوع مقاومت زنان در رويا« ).1388( عنايت، حليمه و مريم سروش
 .2 ش هفتم، دورةزنان،  پژوهش ،»روزمره

 ،»)شـهر الر : مطالعـة مـوردي  (ساختار قدرت در خانواده  مطالعة«). 1389(حليمه و منصوره دسترنج  عنايت،
  .1 ش هشتم، دورة ،زنان پژوهش

، مطالعات زنـان  نامة فصل، »هاي شهرستان كرمان بررسي ساختار قدرت در خانواده«). 1387(سعيده  گروسي،
  .2 ش ،6س 
ـ توزبررسـي سـاختار   «). 1382( خرمشاهي صبوري حبيب و محمدصادق مهدوي،  ،»خـانواده  در قـدرت  عي

  .2 ش ،1س  ،زنان مطالعات نامة فصل
 در نمـادي  جنسيتي نابرابري در اجتماعي عوامل تأثير بررسي«). 1386( احمدي ليال وسيدعبدالحسين  نبوي،

  .2 ش ،8 س ،ايران شناسي جامعه مجلة ،»)يريگ ميدر قدرت تصم ينابرابر( خانواده
 نامـة ، »روزمـره و مراكـز خريـد در شـهر تهـران      زنـدگي «). 1383(عباس و يوسف ابـاذري   ،كاظمي وريج 

  .6 ش ،3س  ،شناسي انسان
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