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  بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدي آن
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 چکيده
هـاي  این پژوهش، درصدد بررسی رابطه ساختار توزیع قدرت در خانواده، با کارآمدي آن از منظر آمـوزه 

 205است. جامعه آماري شامل کلیه زنان معلم مدارس شهر نورآباد لرستان است. نمونه پژوهش، اسالمی 
سؤالی کارآمدي  79نامه اند. ابزار پژوهش، پرسشاي انتخاب شدهگیري خوشهنفر است که به روش نمونه

هـا بـر   دادهسؤالی ساختار قدرت در خانواده است. پژوهش از نوع کمی است.  36نامه خانواده و پرسش
متغیره گام به گـام  اساس ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس، آزمون تعقیبی تامهان و رگرسیون چند

تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ساختار قدرت در خانواده و کارآمدي آن، رابطه مثبت و معنادار وجود 
تیک زن مقتدر، دموکراتیـک مـرد مقتـدر و    ساالر، دموکرادارد. همچنین از بین ساختارهاي چهارگانه (زن

ـترین      مردساالر)، ساختار زن ساالر داراي کمترین کارآمدي است. سـاختار دموکراتیـک مـرد مقتـدر، بیش
 1/9هد که ساختار قدرت در خانواده، دها نشان میکارآمدي را به دنبال دارد. نتایج حاصل از تحلیل داده

هاي متفـاوت  هاي پژوهش، تبیین روشنی از یافتهیافته .کندتبیین می درصد از واریانس عملکرد خانواده را
  هاي اسالمی است.دهد و همسو با الگوي ساختار قدرت براساس آموزهپیشین ارائه می

  ها: ساختار قدرت، خانواده، کارآمدي خانواده.واژهکلید
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  مقدمه
گاه بـه   تاریخ، قدرت در خانواده طول در یکی از مسائل اساسی در خانواده، توزیع ساختار قدرت است.

یـا مـادر   پـدر   گذر زمان،. در شکل گرفته استو مادرسري  و پدرسري هزن تفویض شد و گاهی به مرد
کـه   هتفـاوت در ایـن بـود    اما. ندقدرتی عظیم را از آن خویش ساخت ،تبع آنو به ندهاي متنوعی یافتنقش

خـانواده کـانونی اسـت کـه در آن      ).1384انی، ه اسـت (سـاروخ  خانواده مادرسـر شـیوع کمتـري داشـت    
شـدن فرزنـدان،   گیري و رشد شخصیت افـراد، اجتمـاعی  اعمال قدرت در شکل ةچگونگی توزیع و نحو

احساس رضایت، احساس بیگـانگی و تنهـایی و خوشـبختی زناشـویی اثـر       یعزت نفس، انسجام و حت
هـا و  ، بـا کـم و کیـف خوشـبختی زوج    چگونگی تقسیم قدرت در خانواده میان زن و شـوهر  گذارد.می

هـا  برخـی پـژوهش   ).1382(مهدوي و صـبوري خسروشـاهی،    احساس عادالنه بودن قدرت رابطه دارد
شـوند،  نامیـده مـی  » مـرزي «هـاي  هاي تحت مشاوره، که خـانواده درصد از خانواده 40دهد، در نشان می

سـتخراج سـاختار قـدرت کارآمـد در     رو، ا). ازایـن 2، ص 1382مبارزه قـدرت وجـود دارد (سـعیدیان،    
  خانواده و آموزش صحیح آن، نقش اساسی در استحکام و بالندگی خانواده خواهد داشت.

هـا، خریـد امکانـات،    گیري زوجین در هزینه، الگوهاي تصمیم»ساختار قدرت در خانواده«منظور از 
توان ساختار قـدرت  کلی، می طور). به1387آبادي، تربیت فرزندان و غیره است (یزدي و حسینی حسین

هـاي دموکراتیـک بـه مشـارکت و     گیـري در خانواده را به اقتدارگرایانه و دمکراتیک تقسیم کرد. تصـمیم 
هـاي اقتدارگرایانـه، بـه حاکمیـت و     گیـري حضور فعال اعضا در فرایند اخذ تصمیم اشاره دارد. تصـمیم 

). 1389کنـد (ظهیـري و فتحـی،    داللت مـی  عنوان رئیس یا ارشد در اخذ تصمیماتمحوریت یک نفر به
  اند:بندي کردهگیري در خانواده را در سه مقوله دستهرو، برخی محققان، ساختار تصمیمازاین
  گیري را دارد؛هایی که در آنها پدر بیشترین قدرت تصمیم. خانواده1
  گیري را دارد؛هایی که در آنها مادر بیشترین قدرت تصمیم. خانواده2
گیري هسـتند (ذوالفقـارپور   طور یکسان داراي قدرت تصمیمهایی که در آنها پدر و مادر بهانواده. خ3

  .)Bates & et al, 2003, p. 170- 190(هاي دیگري هم بیان شده است بنديچند دسته). هر1383و همکاران، 
ارد و موجـب  کارآمدي مناسب خانواده، نقش اساسی در بالندگی، رشد و ترقـی اعضـاي خـانواده د   

یافتـه و  گـردد. خـانواده کارآمـد موجـب پـرورش افـرادي سـالم و رشـد        شکوفایی استعدادهاي آنان می
دهـد عوامـل   هـا نشـان مـی   ). پـژوهش 12- 11، ص 1388گردد (صـفورایی پـاریزي،   اي سالم میجامعه

اد، وفـاداري،  هـاي شخصـیتی زوجـین، اعتمـ    جمله، ویژگـی گذارند. ازگوناگونی بر عملکرد خانواده تأثیر
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ارتباط متقابل، پایبندي مذهبی، روابط جنسی، مدیریت مالی، خانواده و دوستان، اوقـات فراغـت (همـان،    
). در این میان ساختار قدرت در خانواده نقش اساسی در کارآمدي خـانواده دارد (همـان،   122- 121ص 
ده، موجـب عامـل بـروز    مراتـب قـدرت در خـانوا   ). بر این اساس، بر هم خوردن ترتیب سلسه115ص 

  ).177، ص 1375گردد (جی هی لی، کشمکش و تنازع قدرت در خانواده می
هـاي مختلفـی وجـود دارد: برخـی     گیـري دیـدگاه اقتـدارگرایان در خـانواده، تبیـین     در مورد شـکل 

گیـري  شناسان، عوامل هورمونی یا برتري قدرت بدنی یا تطور متفاوت زن و مرد را علـت شـکل  زیست
گیـري  شناسی، از شـکل هاي روان). نظریه154، ص 1383اند (بستان و همکارن، اي قدرت دانستههریشه

هـا و  اند و برتري شخصیتی از حیث قدرت بدنی و برخـی مهـارت  متفاوت شخصیت زن و مرد نام برده
). نظریــات 155انـد (همـان، ص   حسـاب آورده طلبـی را عامـل عمـده بــه   انگیـزش بـاالتر بـراي ســلطه   

اند و عوامل اقتصادي، فرهنگی و طیفی از این عوامل همراه بـا عوامـل زیسـتی    شناسی هم متفاوتجامعه
هاي مختلف علـوم  هاي مختلفی در رشته). بر این اساس، پژوهش157اند (همان، ص ساز دانستهرا نقش

ناسـان بیشـتر   شهـا، جامعـه  شناسی انجام شده است. در این پژوهششناسی و روانویژه جامعهانسانی، به
؛ بسـتان و  1384انـد (سـاروخانی،   ابعاد اجتماعی ساختار قدرت در خـانواده را مـورد بررسـی قـرار داده    

شناسـان، عمـدتاً رابطـه بـین     ). روان1382؛ مهدوي و صـبوري خسروشـاهی،   150 ، ص1383همکارن، 
؛ 177، ص 1375لـی،   اند (هـی قدرت و سالمت خانواده و اعضاي آن را مورد پژوهش قرار دادهساختار 
). محققان اسالمی هم بـا اسـتناد بـه منـابع اسـالمی در      8، ص 1382؛ سعیدیان، 126، ص 1390خالدي، 

؛ 1378میرخـانی،  انـد ( هاي متعددي را به رشـته تحریـر درآورده  باب ساختار قدرت در خانواده، پژوهش
). محققان دیگري 1379قراملکی،  پور؛ کریم1386؛ مروي، 1383؛ عالئی رحمانی، 1389ایازي و ناصحی، 

؛ 1389اند (ظهیـري،  شناسی با منابع اسالمی پرداختهشناسی یا روانبه بررسی تطبیقی بین نظریات جامعه
رغم تحقیقات فراوان، پژوهش خاصی در زمینه ارتباط سـاختار قـدرت در خـانواده بـا     ). به1388باقري، 

ز سوي دیگر، با توجه به فرهنگ اسالمی حاکم بـر کشـور،   کارآمدي خانواده در ایران یافت نشده است. ا
هاي اسالمی انجام گیرد. بنـابراین، ایـن پـژوهش بـا نگـرش      ضرورت دارد پژوهشی در چارچوب آموزه

ساالر، دموکراتیک زن مقتدر، دموکراتیک مرد مقتدر ساختاري به خانواده، درصدد است چهار ساختار مادر
درصدد پاسـخ بـه    هاي اسالمی مورد مطالعه قرار دهد وانواده از منظر آموزهساالر را با کارآمدي خو پدر

هاست: رابطه ساختار قدرت در خانواده بـا کارآمـدي خـانواده چیسـت؟ کارآمـدي خـانواده       این پرسش
ساالر، دموکراتیـک زن مقتـدر، دموکراتیـک مـرد مقتـدر و مردسـاالر چگونـه        براساس چهار ساختار زن

  بینی کرد؟توان از طریق نوع ساختار خانواده پیشکارآمدي خانواده را می است؟ چه میزان از

۵۶     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره سوم، پاييز  

هـاي مختلفـی دربـارة سـاختار     شناسان خانواده، نظریـات و دیـدگاه  شناسان و جامعهبسیاري از روان
 اند که ضرورت دارد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.خانواده مطرح کرده

مراتـب  )، وجـود سلسـله  1976( هی لـی ) و 1974( مینوچینشناسان سیستمی خانواده، همانند روان
، کـه یکـی   مینوچیندانند. روشن و صریح درون خانوادگی را از مسائل ضروري در کارآمدي خانواده می

درمانی است، اعتقاد دارد که معیار سـالمتی و بهنجـاري خـانواده ایـن     پردازان خانواده و خانوادهاز نظریه
و نقش متناسب با خود قـرار گیـرد. وي هـدف از روش درمـانی خـود در       است که هر کس در جایگاه

خانواده را، نشاندن والدین و همسران در پست فرمان کنترل خانواده و ایفاي نقش ویژه در اداره خـانواده  
  ).235، ص 1379کند (زیمون، اعالم می

مراتـب  در یـک سلسـله  معتقد است: هر خانواده باید بـه مسـئله سـازماندهی     هی لیاز سوي دیگر، 
مراتبـی اسـت و قواعـد و    ناپذیر است؛ زیرا سـازمان ماهیتـاً سلسـله   مراتب اجتناببپردازد. وجود سلسله

مراتب مربوط به اینکه چه کسی در پایگاه اولیه قدرت و چه کسی در پایگاه ثانویـه قـدرت اسـت، بایـد     
ـ  هاي هستهمشخص شود. در خانواده دین اسـت. وقتـی یکـی از اعضـاي     اي، قدرت غالباً در دسـت وال

خـورد. وقتـی   مراتب در سازمان خانواده بـه هـم مـی   شود، ترتیب سلسلهخانواده دچار عالئم مرضی می
کند که یک شاهد عینـی،  مراتب به هم بخورد، یا مبهم باشد، کشمکشی بروز میها در سلسلهوضع پایگاه

مدیر دانشکده زندگی خـانواده دانشـگاه    میلرریچارد ). 177-173، ص 1375تنازع قدرت است (هی لی، 
مراتب روشن بین والدین و فرزندان وجود دارد. پـدر  سالم یک سلسله گوید: در خانوادهبریگم یانگ می

و مادر نقش هیئت مدیره و رهبري خانواده را بر عهـده دارنـد. ازدواج یـک همکـاري برابـر میـان زن و       
پدر نقش مدیر و محـافظ گـروه را بـر عهـده دارد و      .هستندشوهر است. اما هریک داراي نقش خاصی 
  .)Miller, 2008, p. 1-4(مادر اصوالً وظیفه پرورش را برعهده دارند 

گیري در خانواده و پیامدهاي آن انجام گرفته اسـت. ایـن   هاي بسیاري پیرامون الگوي تصمیمپژوهش
خـانواده، کیفیـت زنـدگی زناشـویی و     ها، تـأثیر سـاختار قـدرت خـانواده را بـر روي انسـجام       پژوهش
هـا  ). بنـابراین، ایـن نظریـه   1383(ذوالفقارپور و همکـاران،   اندشناسی خانواده مورد تأکید قرار دادهآسیب

  اند.تأثیر ساختار قدرت در خانواده بر روي کارآمدي خانواده را تأیید نموده
اسـت. ایـن   » هـا تئوري تفکیک نقش« ،ندکهایی که قدرت در خانواده را تبیین میاز نظریهدیگر کی ی

 )1995( زپارسـون هـاي رهبـري و عـاطفی    ناپذیري بودن نقشاساس اصل سازششناختی برجامعهنظریه 
 کـه  دو عنصر عمده براي تشکیل خانواده تفکیک بر مبناي جنسیت و سن اسـت  :معتقد استوي  .است

(مهـدوي و صـبوري    اسـت  وادگیهـاي اجتمـاعی و خـان   و نگـرش  هـاي بیولـوژیکی  مرتبط با تفـاوت 
 ).1382خسروشاهی، 
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 ةپایگـاه در خـانواد   - بنـدي بنیـادي از نقـش   به چهار نوع تقسیم پارسونزپذیري، براساس این تفکیک
 د:رسي میاهسته

و از طرفـی،   در خـانواده، وجـه ابـزاري در دسـت اوسـت      .داراي قدرت باالیی است، پدر -نقش پدر. 1
 .ین استعاطفی او پای - نقش احساسی

عاطفی است و در نقش ابـزاري از موقعیـت    - داراي قدرت باالیی در وجه احساسی ،مادر -نقش مادر. 2
  .پایینی برخوردار است

  .از نظر قدرت در سطح پایین ولی داراي وجه ابزاري است ،پسر - نقش فرزند پسر. 3
  .عاطفی است - حساسیاز نظر قدرت در سطح پایین ولی داراي وجه ا دختر، - . نقش فرزند دختر4

عنـوان یـک سیسـتم، بـیش از کوچکترهـا تـأثیر       بزرگساالن در امـور خـانواده، بـه    :معتقد است پارسونز
این تفکیـک، حـاوي کـارکرد     عاطفی است که ضرورتاً - اصلی، وجه ابزاري و احساسی ۀنکت .گذارندمی

براي زن نقش رهبـري   پارسونزه هاست کاز این ایفاي نقش .)Parsons, 1995, p. 45( براي خانواده است
 شـوهر رهبـر اصـلی و مـادر     .عاطفی یا کاریزمایی و براي مرد نقش رهبري اجرایی یا ابزاري قائل اسـت 

 ).1382را برعهده دارد (مهدوي و صبوري خسروشاهی،  حفظ وحدت و انسجام خانوادهوظیفه 
قـرار   پارسونزدگرایانی همچون هاي مهمی است که در مقابل نظریات کارکریکی از دیدگاه ،فمینیسم

است کـه زنـان در جامعـه در موقعیـت     استوار  اصل این، بر »نابرابري جنسی«در دارد. اساس نظریه آنها 
دسترسـی کمتـري بـه منـابع مـالی، پایگـاه        ،ند. زنان نسـبت بـه مـردان   دار رارنابرابري نسبت به مردان ق

نتیجـه سـازماندهی    ،ایـن نـابرابري   .مـاع دارنـد  شکوفایی در اجتها براي خوداجتماعی، قدرت و فرصت
هاي شخصیتی بین زنان و مردان داشته باشـد. در حـوزه   بیولوژیکی یا تفاوت أنه اینکه منش ،جامعه است

خـانواده  بنـابراین،  سوي برابري و تقارن نرفته است. ها معتقدند که اساس خانواده بهخانواده نیز فمینیست
آنان بـر ایـن   . هاي آنان از پیش تعیین شده استه زنان مطیع هستند و نقشجایی ک ؛مکان نابرابري است

   دارد (همان):میوابرداري در خانواده و فرمان زیر، زنان را به اطاعتباورند که دو ساختار 
اعتقاد بسـیاري از آنـان، مـادري و مراقبـت از فرزنـد،      به: عنوان همسران و مادرانموقعیت زنان به. 1

ـاخت  هاي درونی زنانه اسناد داده شوند، بایـد بـه  که به قابلیتجاي آنبه ـاي فرهنگـی ادراك شـوند   عنـوان س . ه
وي  اسـت. اي قایـل  اسـطوره  ۀعنوان نماد آشکار تقسیم کار جنسـی، جنبـ  براي مادري کردن به )1376( اوکلی
ـاز دارنـد؛   مادران به کودکان خودالف. داند: مادري را مشتمل بر سه ادعاي نادرست می ةاسطور کودکـان   ب. نی

 ).1389(بستان،  ترین دستاورد زندگی زن استمادري مظهر بزرگ ج.به مادران خود نیاز دارند؛ 
عنـوان  هـاي جنسـیتی بـه   پذیري نقـش از جامعه )1989( بواري د: پذیري در خانوادهیند جامعهافر. 2

۵۸     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره سوم، پاييز  

اعتقاد وي، شخصیت دختـران و زنـان   به .)Tong, 1997, p. 206( کندمرد بر زن یاد می ۀعامل تداوم سلط
مشروط به اینکه دختر بچه از ابتدا با همـان   ،توانست بسیار متفاوت با الگوي نابرابر کنونی شکل گیردمی

 .شـوند شد که برادرانش تربیت میهایی تربیت میها و آزاديگیريها، و با همان سختتوقعات و پاداش
نیـز بـا    انسی چودرون ).De Beauvoir, 1989, p. 726( شدهیم میها سدر همان تحصیالت و همان بازي

تـري از  دارد کـه در ایـن فراینـد دختـران درجـه ضـعیف      پـذیري، اظهـار مـی   هاي جامعهتأکید بر الگوي
 ).Chodorow, 1997, p. 195کنند (یافتگی را نسبت به پسران تجربه میفردیت

این نظریه بر قدرت زناشـویی متمرکـز    است. شناسیمعهجادر  هاي مهمیکی از دیدگاه ،مبادله نظریه
شده است. براساس این نظریه، سه عنصر هنجارهاي اجتماعی، منابع و منافع توزیع قدرت یک رابطـه را  

دارد که هنجارهایی مثل ریاست مرد در خانه و برخورداري از سـن و  کنند. عنصر اول، بیان میتعیین می
ر و شغل بهتر در مقایسه با زنان، موجب افزایش قدرت مردان شـده اسـت.   پول بیشتر و تحصیالت باالت
یک از دو شریک زندگی، که منابع بیشتري مثل پول، دانش یا ظـاهر فیزیکـی   عنصر دوم، منابع است. هر

بهتر، در اختیار داشته باشند، قدرت بیشتري دارند. عنصر سوم، منافع است؛ یعنی که هر کدام از زوجـین  
اش بـه  کمتري از این رابطه به دست آورد، قدرت بیشتري خواهند داشت و کسی که وابسـتگی  که منافع

هـاي مهـم   جمله پژوهش. از)Taylor & et al, 2000, p. 276( رابطه کمتر است، قدرتش کمتر خواهد بود
تهـی شـد   انجام گردید که به نظریۀ منابع من 1960در دهه  است که ولفو  واالس مطالعاتدر این زمینه، 

)Wallace & Wolf, 1986, p. 181(. ،بـه هـر میـزان از منـابع     یـک از زن و شـوهر   هر براساس این نظریه
داراي  ،میـزان همـان  بـه   )،تحصیالت، شغل و قـدرت مـالی   مثل: طور اخصبهقدرت برخوردار باشند (

و  تگی زوجـین البته منابع ارزشـی دیگـري مثـل عالقـه و وابسـ     . گیري در خانواده هستندقدرت تصمیم
  ).1382(مهدوي و صبوري خسروشاهی،  دخیل هستند در توزیع قدرت ،جذابیت فرد براي همسر

پذیري فرایندي است که افـراد، از  جامعهاست.  پذیري جنسیتجامعهشناسی، از دیگر نظریات جامعه
ص را عنـوان عضـوي از یـک فرهنـگ خـا     هاي مناسب هر فرد بـه ها و کنشها، ارزشطریق آن، نگرش

پـذیري،  در ارتباط بـا کـارکرد جامعـه    .کنندعنوان عضوي از یک فرهنگ، درونی میرا به و آن آموزندمی
هاي متفاوت تربیت کودکـان دختـر   است. شیوه مطرح هاي جنسیتی در خانوادهپذیري نقشجامعه ۀمسئل

موجـب  دهد، بت میهایی که یک جامعه به هر جنس نسها، وظایف و رجحان، نگرشاتانتظار و و پسر
 ).1389شود (بستان، هاي درونی متفاوت بین آنان میگیري نقششکل

ایـن عوامـل،   داننـد.  مـی هـا  خانواده، مـدارس و رسـانه  عمدتاً پذیري را شناسان، عوامل جامعهجامعه
 از زنان تصویري مطیع، منفعل، عاطفی، وابسته و از مـردان تصـویري مسـتقل، اسـتوار، شایسـته،      معموالً
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پـدري مطیـع و    ةی که تحقیقـات نشـان داده، زنـانی کـه در خـانواد     یتا جا. اندتوانا و مصمم ترسیم کرده
 دوبـوار ). 1382(مهـدوي و صـبوري خسروشـاهی،     اندي شوهر نیز مطیعاند، در خانوادهبردار بودهفرمان

 ,Tong(د کنـ یـاد مـی  مرد بـر زن   ۀعنوان عامل تداوم سلطهاي جنسیتی بهپذیري نقشاز جامعه )1989(

1997, p. 206 .(تقسیم کار جنسی و خـانوادگی کـه در ضـمن آن    « :دارددر این رابطه اظهار می، رووچود
 شـود گیـري روانـی مـی   دهی و جهتپردازند، منجر به تقسیمی جنسی در باب سازمانزنان به مادري می

)Chodorow, 1997 , p. 195(کـار   فبیشـتر انـرژي خـود را صـر     کنـد کـه  مردانـی تولیـد مـی    ،. این امر
کنـد کـه انـرژي خـود را     زنـانی تولیـد مـی    .ورزندکردن خودداري می کنند و از پدريغیرخانوادگی می

خود، تقسیم کار جنسـی و خـانوادگی را    ۀکنند که این کار به نوبصرف پرورش و مراقبت از فرزندان می
، از در جوامـع سـنتی   ،)1979( ریتزراعتقاد به». کندیپردازند، بازتولید مکه در ضمن آن زنان به مادري می

در  یایـن امـر حتـ    پذیرنـد. مطیع بـودن را مـی   نقش زنان اطاعت کنند ومردان  ازرود که زنان انتظار می
طـور  گونـه کـه مـردان بـه    همـان  ،هـاي کـاري  براساس تحقیقات گروه قلمرو کار و شغل نیز وجود دارد.

در مقابـل، زنـان    .نسبت به زنان برخوردارند ه همان نسبت از نفوذ بیشتريشوند، بپذیر میمستقل جامعه
دارنـد (مهـدوي و   انفعـال بیشـتري    در حضور مردان احساس وابستگی و و نفس کمتري دارندبه اعتماد

  ).1382صبوري خسروشاهی، 
ن، الگـوي  شناسی و با الهـام از آیـات قـرآ   اساس متون روانهم بر منتشر نشده)( نوريو  بزرگیجان

اند. براساس این الگو، زن و مرد هر دو نیاز به قدرت و نیاز به مهر دارنـد، امـا   مهر و قدرت را ارائه نموده
تر است. برعکس نیاز به مهـر در زنـان بـه شـکل بـارزتري      نیاز به قدرت در مردان بسیار بیشتر و اساسی

در و توانا است و زن مـورد عالقـه مـردان    کند. از سوي دیگر، مرد جذاب براي زنان، مردان مقتبروز می
غالباً زن مالیم و لطیف است. پس در اینجا موضوع مهم همسران این است که اگـر زن بـه مـرد قـدرت     

کنـد. شـکل   کند و اگر مرد به زن عشق و مهر بدهد، از او قدرت دریافت میبدهد، از او مهر دریافت می
شـود، متفـاوت اسـت. از ایـن دیـدگاه،      شناختی بیان میهقدرت در اینجا با تعریف قدرت در متون جامع

شود که قدرت او را مورد حمله قرار دهند یا محدود کنند یـا آن  طلب میوقتی یک مرد زورگو و قدرت
پـذیر اسـت)،   را به رسمیت نشناسند. مردي که قدرت او ارضاء شود (کـه فقـط توسـط یـک زن امکـان     

قتدر. زنی که نیاز به مهر او ارضاء شود (که فقط توسط یک مـرد  شود، در عین حال مرئوف و مهربان می
پذیر، سرزنده و سازگارخواهد شـد. بنـابراین، سـاختار قـدرت مبتنـی بـر       پذیر است)، زنی انعطافامکان

تـوان آن را نامتقـارن نامیـد، بلکـه بایـد آن را قـدرت       توان آن را متقارن و نه مینقش و نیاز است، نه می
شـناختی خـود   هاد که در آن هر زوج براساس توان و مهارت خود و براسـاس فطـرت روان  متعادل نام ن
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نظر نیسـت. در  سازي و نه مجبورسازي موردپذیرد. دربارة شیوه اعمال قدرت نیز نه مجابمسئولیت می
  اینجا، هم زن و هم مرد تسلیم قوانین وجودي خود و یکدیگرند.

دهد که از دست رفتن قـدرت مـردان نسـبت    ها نشان میمعتقدند: برخی پژوهش یودانیسو  جوري
). در مجمـوع،  Jory & Yodanis, 2006(دهد به زنان، احتمال بروز خشونت را از سوي مردان افزایش می

و  بـوریس هـاي  مردان تمایل دارند نسبت به همسرانشان، منابع قـدرت بیشـتري را داشـته باشـند. یافتـه     
هایی که مرد تسلط بیشتري دارد، رضامندي زناشـویی بیشـتري   ازدواج دهد که زنان در، نشان میزسویک
) نشـان  1383و همکـاران (  ذوالفقـارپور همچنـین پـژوهش    .)Buric & Zecevic, 1967, p. 325دارنـد ( 

  هد.ددهد افزایش قدرت زن در خانواده، رضامندي زناشویی وي را کاهش میمی
ـاس آمـوزه   ساختار قدرت از منابع اسالمی هم قابـل اسـتخ   ـاي دینـی، زن و مـرد داراي    راج اسـت. براس ه

ـاء:    ). از سـوي دیگـر، زن و مـرد در    1سرشت و حقیقت واحدي هستند و گوهر آفرینش آنها یکی اسـت (نس
منـدي از هـدایت   تمام استعدادهاي کمال، اشتراك دارند و ابزارهاي کمال مثل اراده و اختیار و شـناخت و بهـره  

نْ ذَکَـرٍ أَو   «فرماید: هر دو عنایت شده است. قرآن کریم میانبیاء و راهنمایان به  مـ نْکُملٍ ملَ عاممع أَنِّی ال أُضیع
  د.اى از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرکنندهمن عمل هیچ عمل ؛)59عمران: (آل» أُنْثى

د. کارکردهاي صحیح آن، مبتنـی  گذارکارهاي جدیدي را بنیان میوگیري خانواده، سازازدواج و شکل
یک از اعضا جهت نیل به هدف واحد اسـت.  هاي صحیح هربر تعامالت صحیح بین اعضا و تحقق نقش
بخشی است تا اعضاي خانواده به رشد و تعالی مادي و معنوي یکی از کارکردهاي اساسی خانواده، آرامش

ودةً و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم م«خود نائل آیند:  مـ نَکُمیلَ بعج ها وکُنُوا إِلَیتَسواجاً لأَز کُمه  نْ أَنْفُس حمـو ر «
هاي خداوند این است که از جنس خودتان برایتان همسرانی آفرید تا بدانها آرامش و از نشانه )؛21(روم: 

مراتـب قـدرت   سلسـله  هاي دینی رعایـت . برخی از آموزهبیابید و بین شما دوستی و رحمت برقرار کرد
و انسـجام و   ) و حفـظ آرامـش  51ص  ،5، ج 1365دانـد (کلینـی،   براي خانواده و اعضاي آن مفیـد مـی  

  :فرمایداي میخامنهالعظمی اللّه تآیداند. یکپارچگی خانواده را الزمه وجود منبعی مقتدر می
ست از سکون و آرامـش؛  زوجیت و دوجنسی در طبیعت بشر براي هدف بزرگی است. آن هدف عبارت ا

ـیط امـن     مرد در کنار زن، زن در کنار مرد آرامش پیدا کند. براي مرد هم آمدن به داخل خانه، یـافتن مح
گـاهی  ن هم داشتن مرد و تکیهزآرامش است. براي  ۀدار امینِ در کنار او، وسیلخانه، زن مهربان و دوست

آرامش و سعادت است. خانواده این را  ۀمای ،اشدکه به او عشق بورزد و براي او مانند حصن مستحکمی ب
  ).14، ص 1، ج 1379 شفیعی سروستانی،( کندبراي هر دو تأمین می

  گوید:باره میدر این تقی جعفريعلّامه محمد
اگر اداره خانه همزمان به زن و مرد واگذار شود و هر دو با هم مسئول باشند، تضادم و تزاحم و برخـورد  
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دو  افتد. بنـابراین، الزم اسـت یکـی از آن   واهد داشت و آرامش خانواده به مخاطره میو جدایی در پی خ
  ).267، ص 11، ج 1360مسئول باشد (جعفري، 

، 1386داند (مصـباح،  هم انتصاب مدیر خانواده را موجب آرامش و استحکام خانواده می اهللا مصباحآیت
  ).80، ص 3ج 

دینی ساختار قدرت در خانواده مورد پـذیرش واقـع شـده و    هاي با توجه به این ضرورت، در آموزه
الرِّجالُ قَوامونَ علَـى النِّسـاء بِمـا    «فرماید: مدیریت خانواده بر عهده مرد گذارده شده است. قرآن کریم می

والهِم    فَضَّلَ اللَّه بعضَهم على نْ أَمـ بِما أَنْفَقُـوا مـ ضٍ وعبـر زنـان تسـلط و حـق     )؛ مـردان را  34(نسـاء:  » ب
واسـطه آنکـه مـردان    واسطه آن برترى که خدا براى بعضى بر بعضى مقرر داشته و هم بهنگهبانى است به

مـرد در خـانواده را مـورد     بودن و مـدیریت  در تفسیر این آیه قیم علّامه طباطبائیاز مال خود نفقه دهند. 
روایات، این مطلب با صراحت بیشتري بیـان   ). در343، ص 4ق، ج 1417دهد (طباطبائی، تأکید قرار می

 ، ص5 ، جق1410زغلـول،  » (مرد ریاسـت خانـه را بـر عهـده دارد    «فرمایند: می شده است. پیامبر اکرم
). البته در برخی روایات، اقتدار زن و مرد هر دو پذیرفته شده است. با این وجود، مدیریت خانـه بـه   160

اى] سرپرست اسـت، دربـاره زیردسـتش    گونههریک از شما که [به« :مرد واگذار شده است. پیامبر اکرم
شود. زن نیـز  شود. مرد، سرپرست خانواده خویش است و درباره آنها از او بازخواست مىبازخواست مى

(محمـدي  » سرپرست خانـه شـوهر خـود و فرزنـدان اوسـت و دربـاره آنهـا از او سـؤال خواهـد شـد          
    ).264، ص 1387شهري، ري

هاي زیسـتی،  ها، ریشه در تفاوتآید که تفاوت نقشمیی آیات و روایات به دست از برخ
پذیري و امور مالی انکـار نشـده اسـت. قـرآن     شناختی جنسیتی دارد. هرچند نقش جامعهروان

ه بعضَـهم علـى    «کند: کریم، اولین علت قوامیت مردان را چنین ذکر می لَ اللـَّ ضٍ  بِما فَضـَّ عـب «
 اسـت. امیرالمـؤمنین علـی    ه خاطر اینکه خدا بعضى را بر بعضـى برتـرى داده  )؛ ب34(نساء: 

اگر زن تو را صاحب اقتدار ببیند بهتر است از آنکـه تـو را بـه حـال شکسـتگی و      «فرماید: می
  ).51ص  ،5، ج 1365(کلینی، » ضعف بنگرد

گـردد: از  اسـتنباط مـی   در مجموع، الگوي ساختار قدرت در خانواده از منظر منـابع اسـالمی چنـین   
) و مشورت در خـانواده  3؛ نساء: 8)، عدالت (مائده: 19سو، براساس اصول معاشرت معروف (نساء: یک

)، ساختار قدرت در خانواده ساختاري دموکراتیک است؛ یعنی همسـران در مسـائل   233؛ بقره: 6(طالق: 
نماینـد. از سـویی   الزم را اتخاذ می وگو و مشورت با هم تصمیماتدرون خانواده با تعامل صحیح، گفت

هاي جنسـیتی مـورد   ، نقشبین زن و مرد هاي اقتصادي، روانی و جنبههاي زیستیتفاوتدیگر، براساس 

۶۲     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره سوم، پاييز  

و مـدیر  » منبـع عـاطفی  «و مرکزیت در خانواده اسـت. و زن  » منبع اقتدار«توجه است. بر این اساس، مرد 
گیري نهـایی بـر عهـده    هاي الزم تصمیموگو و مشورتداخلی خانواده است؛ بدین معنا که پس از گفت

هـاي اسـالمی را   مرد گذارده شده است. بنابراین، الگوي سـاختار قـدرت در خـانواده از دیـدگاه آمـوزه     
همسویی دارد: اداره خانواده، نظـام   عالمه جعفريالگوي پدر مرکزي دموکراتیک است. این یافته با کالم 

رود و معناي قـوام از آیـه   اجرایی مرد است که براساس اعتدال پیش می شورایی با سرپرستی و مأموریت
» لَی النِّسـاءونَ عاماهللا آیـت ). و بـا نظـر   267، ص 11، ج 1360نیـز همـین اسـت (جعفـري،     » الرِّجالُ قَو

آیـد کـه از   نظرهایی پـیش مـی  در زندگی خانوادگی، گاهی مشکالت و اختالف«جهت است: هم مصباح
هـاي  شود و اگر اخـتالف ادامـه یابـد آرامـش خـانواده و پایـه      ت و اظهار عواطف حل نمیطریق مشور

رو، این مسئولیت (سرپرستی خـانواده) بـه مـرد واگـذار شـده اسـت تـا        اینکند. اززندگی را متزلزل می
) بـا ارائـه الگـوي سـاختار     1392( زارعی). 80، ص 3، ج 1386(مصباح، » استحکام خانواده حفظ گردد

هاي اسالمی، الگوي پدر مرکـزي دموکراتیـک را معرفـی نمـوده اسـت.      ت در خانواده از منظر آموزهقدر
شـوهر، نظـام    - دهد کـه سـاختار قـدرت در ارتبـاط زن    ) هم نشان می1389( ناصحی ایازي وهاي یافته

  است.  » دوسویه«با گرایش » شوهر محور«

  روش پژوهش
نفر از زنان معلم شـاغل در   440معه آماري پژوهش، . جااست توصیفی از نوع همبستگیپژوهش روش 

اسـت   205نمونه مورد پژوهش حجم ، مورگانمدارس سطح شهر نورآباد لرستان است. براساس جدول 
اند؛ به این صورت که هـر کـدام   اي انتخاب شدهگیري تصادفی از نوع خوشهکه با استفاده از روش نمونه

طـور تصـادفی انتخـاب    مدرسـه بـه   12ر گرفته شد، سپس از مدارس سطح شهرستان یک خوشه در نظ
آوري شـد و  هـا جمـع  آمـد. داده هـا در بـین معلمـان مـدارس منتخـب بـه اجـرا در       نامـه شدند. پرسـش 

  هاي کامل مورد استفاده قرار گرفت.نامهپرسش
  حاضر عبارتند از: ابزارهای پژوهش

سـؤالی، کارآمـدي خـانواده از     79نامـه  پرسش ):SFEQ( نامه کارآمدي خانواده از دیدگاه اسالم صفورایی. پرسش1
و برگرفته از آیات و روایات اسـالمی اسـت.    مهدي صفوراییشده توسط )، ساختهSFEQدیدگاه اسالم (

نامـه داراي سـه شـاخص بینشـی،     است. پرسـش  4تا  1نامه چهار گزینه دارد که نمرات به ترتیب پرسش
گویـاي کارآمـدي بیشـتر اسـت. اعتبـار آن بـا اسـتفاده از آلفـاي         اخالقی و حقوقی است. نمرات بـاالتر  

 گـاتمن و  اسپیرمن براوننامه از طریق دو نیمه کردن با روش است. همچنین اعتبار پرسش 89/0کرونباخ 



   ۶۳ بررسي رابطه ساختار قدرت در خانواده با كارآمدي آن

است. همچنین نتایج روایی محتوا توسط کارشناسان حوزوي و دانشگاهی مباحث خـانواده نشـان    83/0
صـدي  صـورت در نامه، بـه روایی محتواست. میانگین نمره کارشناسان به پرسشنامه داراي داد که پرسش

دار بـود  معنـی  05/0دست آمد. همچنین ضریب همبستگی بین نظر کارشناسان در سطح کمتر از به 86/0
 ).155، ص 1388(صفورایی، 

ده ساخته شـده توسـط   سؤالی ساختار قدرت در خانوا 36نامه پرسش نامه ساختار قدرت در خانواده:. پرسش2
 79/0 بـا اسـتفاده از ضـرایب آلفـا کرونبـاخ،      آزمون اولیـه بررسی تحلیل اعتبـار است.  صبوريو  مهدوي

ـ  70/0مـاه)   پایایی آزمون نیز به روش بازآزمایی (پس از یک .باشدمی (یـزدي و   دسـت آمـده اسـت   ه ب
د قرار گرفت که ضـریب آلفـا   ). این آزمون توسط مؤلفان مورد بازبینی مجد1387حسینی حسین آبادي، 

نامـه،  اسـت. در ایـن پرسـش    5تـا   1نامه پنج گزینه دارد که نمرات به ترتیب به دست آمد. پرسش 86/0
نمرات باالتر گویاي قدرت بیشتر مرد در خانواده اسـت و نمـرات پـایین گویـاي قـدرت بیشـتر زن در       

 ).1382خانواده است (مهدوي و صبوري خسروشاهی، 
رفته در این تحقیق، ضریب همبستگی پیرسـون، آنـالیز واریـانس، آزمـون تعقیبـی      کارهروش آماري ب

  باشد.تامهان و رگرسیون چند متغیره گام به گام می

  هاي پژوهشيافته
 هاي توصیفی متغیرهاي ساختار قدرت و کارآمدي خانواده و دیگر متغییرهاي پژوهش: شاخص1جدول شماره

 انحراف استاندارد یانگینم حداکثر حداقل تعداد متغیر
 81/18 76/101 160 64 205 ساختار قدرت 
 15/34 69/252 305 166 205 کارآمدي خانواده

 81/5 51/31 46 19 205 سن
   فوق لیسانس دیپلم 205 تحصیالت

 36/5 41/9 30 1 205 مدت

کننـدگان، حـداقل    بیان شده است که شامل تعداد شرکت 1هاي توصیفی پژوهش در جدول شماره یافته
هاي به دست آمـده از متغیرهـاي سـاختار قـدرت و     و حداکثر نمرات، میانگین و انحراف استاندارد نمره

و  76/101کارآمدي خانواده، سن، تحصیالت و مدت ازدواج است. میـانگین سـاختار قـدرت برابـر بـا      
و یـک انحـراف پـایین     57/120با  شد. یک انحراف باالي میانگین برابر 81/18انحراف استاندارد برابر با 

  محاسبه گردید. 95/82میانگین برابر با 
  :همبستگی ساختار قدرت با کارآمدي خانواده2جدول شماره

 کارآمدي ساختار قدرت  متغیر
 (*)174/0 1  ساختار قدرت

 1 (*)174/0 کارامدي

ي خـانواده را  ، ضریب همبستگی پیرسون بین ساختار قـدرت بـا کارآمـد   2هاي جدول شماره داده

۶۴     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره سوم، پاييز  

مثبـت و   05/0دهد. بر این اساس، رابطه بین ساختار قدرت و کارآمدي خانواده در سـطح  نشان می
توان گفت: با افزایش نمره ساختار قدرت در خانواده، کارآمدي آن نیـز  معناداري است. بنابراین، می

  یابد.افزایش می
  : ساختارهاي گوناگون قدرت در خانواده3جدول شماره

  نمره فراوانی درصدي تعداد رمتغی
 95/82کمتر از  18 37 ساالرزن
 57/120بیشتر از  6/14 30 ساالرمرد

  57/120تا 76/101از  1/36 74 دموکراتیک مرد مقتدر
  76/101تا  95/82از  2/31 64 دموکراتیک زن مقتدر

 3جـدول شـماره   آوري اطالعات بیشتر، ساختار قدرت به سـطوح مختلـف تقسـیم گردیـد.     براي جمع
دهد. بدین منظور، میانگین نمـرات سـاختار قـدرت و انحـراف     ساختارهاي گوناگون قدرت را نشان می

تـر از  ، نمرات پایین3به کار گرفته شد. براساس جدول شماره  1آمده در جدول شماره دستاستاندارد به
گـذاري شـد. نمـرات بـاالتر از یـک، انحـراف       ساالر نام) زن95/82ن (کمتر از یک، انحراف پایین میانگی
تـر، سـاختار   آوري اطالعات دقیـق گذاري شد. براي جمعساالر نام) مرد57/120باالي میانگین (بیشتر از 

)، 57/120تـا   76/101دموکراتیک دو قسم گردید. فاصله میانگین تـا یـک انحـراف بـاالي میـانگین (از      
)، 76/101تــا  95/82اتیـک مــرد مقتـدر و فاصــله میـانگین تــا یـک انحــراف پـایین میــانگین (از      دموکر

گذاري گردید. طبیعتاً ساختار دموکراتیـک شـامل دوسـاختار دموکراتیـک مـرد      دموکراتیک زن مقتدر نام
  شود.مقتدر و دموکراتیک زن مقتدر می

  ن انواع ساختار قدرتهاي توصیفی کارآمدي خانواده در بی: آماره4جدول شماره 
 خطاي استاندارد انحراف استاندارد میانگین N  متغیر

 09532/3 62694/26 2162/261  74 دموکراتیک مرد مقتدر
 21757/4 74059/33 2188/256  64 دموکراتیک زن مقتدر

 01434/5 46469/27 9667/248 30 ساالرمرد
 30210/7 41693/44 5676/232 37  ساالرزن

Total  205  6927/252  15289/34 38534/2 

دهـد کـه بـه ترتیـب     هاي مختلف را نشان مـی میانگین کارآمدي خانواده در بین ساختار 4جدول شماره 
باشـد کـه   ساالر داراي کمترین کارآمدي میساختار دموکراتیک مرد مقتدر داراي بیشترین کارآمدي و زن

  شود.یبررسی م fها در جداول زیر براساس آزمون این تفاوت
 : آنالیز واریانس (آنوا) بین ساختارهاي قدرت با کارآمدي خانواده 5جدول شماره

 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغییرات
  000/0  680/6 371/7191  3 113/21574 هابین گروه

   495/1076 201 526/216375 هادرون گروه
    204 639/237949 کل

داري تفـاوت معنـا  هاي مختلـف قـدرت،   دهد که کارآمدي خانواده بین ساختارنشان می 5جدول شماره 
  کنیم.دارد. بنابراین، ساختارهاي قدرت را بررسی می



   ۶۵ بررسي رابطه ساختار قدرت در خانواده با كارآمدي آن

  : آزمون تعقیبی تامهان6جدول شماره 
 سطح معناداري خطاي استاندارد تفاوت میانگین ساختار قدرت ساختار قدرت

 ساالرزن
 040/0 43259/8 - 6512/23(*) زن مقتدر اتیکدموکر

 040/0 93105/7 - 6486/28(*) مرد مقتدر دموکراتیک
  349/0 85801/8 - 3991/16 ساالرمرد

زن  دموکراتیک
 مقتدر

 040/0 43259/8 6512/23(*) ساالرزن
 918/0 23153/5 - 9975/4 مرد مقتدر دموکراتیک
 851/0 55222/6 2521/7 ساالرمرد

مرد  موکراتیکد
 مقتدر

 004/0 93105/7  6486/28(*) ساالرزن
 918/0 23153/5 9975/4 زن مقتدر دموکراتیک
  230/0 89276/5 2495/12 ساالرمرد

 ساالرمرد
  349/0 85801/8 3991/16 ساالرزن

  851/0 55222/6 - 2521/7 دموکراتیک زن مقتدر
 230/0 89276/5 - 2495/12 دموکراتیک مرد مقتدر

است که رابطـه بـین میـانگین سـاختارهاي مختلـف در فـرض        Tamhane.s T2، آزمون 6جدول شماره 
هـا اخـتالف معنـاداري دارنـد، بایـد از      که واریانس گـروه آنجاییکند. ازهاي نابرابر را بررسی میواریانس

  ها مثل آزمون تعقیبی تامهان استفاده کرد.هاي تعقیبی نابرابري واریانسآزمون
دموکراتیـک زن مقتـدر    ساالر با ساختارهايآمدي خانواده زنطور که در جدول آمده است، کارهمان

هاي دموکراتیـک  ساالر، کمتر از خانوادهدار دارد. میزان کارآمدي در خانواده زنو مرد مقتدر تفاوت معنی
  زن مقتدر و مرد مقتدر است.

  تست)Tگروه دموکراتیک و غیر دموکراتیک ( : آزمون میانگین یک متغیر بین دو7جدول شماره 
سطح  آزادي درجه tمقدار  میانگین N ساختار 

 معناداري
 000/0 203 - 859/3 9104/239 67 دموکراتیک غیر کارآمدي

 8986/258 138 دموکراتیک 

در) ، میانگین کارآمدي خانواده در ساختار دموکراتیـک (مـرد مقتـدر و زن مقتـ    7اساس جدول شماره بر
  ساالر) است.ساالر و زنباالتر از ساختار غیردموکراتیک (مرد

  چند متغیره گام به گام.   : نتایج تحلیل رگرسیون8جدول شماره 
  ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد 

 سطح معناداري  Beta R2 t خطاي معیار B بین (ساختار)متغیرپیش مدل
 007/0 728/2 035/0  188/0  890/4 338/13 دموکراتیک مردمقتدر 1

2 
 072/0 300/0 576/5 306/21 دموکراتیک مردمقتدر .

821/3  000/0 
  005/0 822/2 222/0  779/5 308/16 دموکراتیک زن مقتدر

3 
 404/0 606/6 649/28 دموکراتیک مردمقتدر

091/0 
337/4 000/0 

 001/0 490/3 322/0 776/6 651/23 دموکراتیک زن مقتدر
 043/0  034/2 170/0 061/8 399/16 ساالرتار مردساخ

  متغیر مالك: کارآمدي خانواده

، میزان تأثیر هـر کـدام از سـاختارهاي مختلـف قـدرت را در کارآمـدي خـانواده نشـان         8جدول شماره 
درصـد از واریـانس کارآمـدي خـانواده را      1/9توانـد  دهد که ساختار قدرت میها نشان میدهد. دادهمی

 ،007/0کمتـر از   Pاي معنـادار، بـا تـوان (   گونـه کند. براین اساس، ساختار دموکراتیک مرد مقتدر به تبیین
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338/13 B=( ،5/3 کند. بنابراین، ساختار دموکراتیـک مـرد مقتـدر    درصد از کارآمدي خانواده را تبیین می
  باالترین کارآمدي را دارد.

  گيريبحث و نتيجه
که بین ساختار قدرت در خـانواده و کارآمـدي آن ارتبـاط وجـود دارد.     دهد نتایج کلی پژوهش نشان می

هـاي پـژوهش بـا نظریـه     کنـد. یافتـه  درصد از واریانس عملکرد خانواده را تبیین می 1/9ساختار قدرت 
، ص 1375مراتب در خـانواده تأکیـد دارد (هـی لـی،     ساختاري خانواده همسویی دارد که بر لزوم سلسله

هاي بسیاري تأثیر ساختار قدرت خانواده بر روي انسجام خانواده، کیفیـت زنـدگی   ش). پژوه177و  173
انـد  شناسی خانواده، هوش هیجانی زنان و تعارضـات زناشـویی مـورد تأکیـد قـرار داده     زناشویی، آسیب

  ).2، ص 1382؛ سعیدیان، 1387آبادي، ؛ یزدي و حسینی حسین1383(ذوالفقارپور و همکاران، 
دهـد کـه سـاختار دموکراتیـک (زن مقتـدر و مـرد مقتـدر) از سـاختار         ژوهش نشان مـی سایر یافته پ

سـاالر کمتـرین کارآمـدي را دارد. از    ساالر) کارآمدتر است و سـاختار زن ساالر و مردغیردموکراتیک (زن
اس شود. البتـه براسـ  سوي دیگر، هر اندازه قدرت مرد در خانواده بیشتر باشد، کارآمدي خانواده بیشتر می

عبـارت دیگـر هرچـه از سـاختار     ها، این یافته تا ساختار دموکراتیک مرد مقتدر، قابل صدق است. بهداده
یابـد و  رویم، کارآمدي خانواده ارتقـا مـی  سوي ساختار دموکراتیک مرد مقتدر پیش میساالر بهقدرت زن

 ساختار دموکراتیک مرد مقتدر باالترین کارآمدي را دارد.
هـاي گذشـته تنـافی وجـود دارد. بسـیاري از      ) اذعان دارد، بین یافته1383( الفقارپورذوطور که همان
تـا   1986و همکاران از سـال   وایوزهاي داند. یافتههاي گذشته، ساختار دموکراتیک را کارآمد میپژوهش

 جویی مردان و تعارضـات زناشـویی  دهد: بین سلطهپژوهش به عمل آمده، نشان می 11، که حدود 2006
و  کلمـن )، 1985میروسـکی ( هـاي  . همچنـین پـژوهش  )Vives & et al, 2009, p. 80(ارتباط وجود دارد 

و  صـبوري )، 1384( ساروخانیکند. )، ساختار دموکراتیک را تأیید می1979( آلوارز) و 1986( استراوس
 کیـانی )، 1382( سـعیدیان )، 1383و همکـاران (  پورذوالفقار)، 1389( دسترنجو  عنایت)، 1382( مهدوي

انـد. در  فرض کارآمـدي سـاختار دموکراتیـک، تحقیـق خـود را سـامان داده      )، بر پیش1389و همکاران (
بیشـتري   هایی که مرد تسلطدهد که زنان در ازدواجنشان می )1967( زسویکو  بوریسهاي مقابل، یافته

گـري  هاي همچنین، پژوهش .)Buric & Zecevic, 1967, p. 325(دارد، رضامندي زناشویی بیشتري دارند 
)، افـزایش قـدرت زن در خـانواده، رضـامندي     1383( ذوالفقارپور) و 1978( اسزینواکس) و 1982( لیتل

نشـان داد کـه    خالـدي گذارد. دهد و روي کیفیت رابطه زناشویی اثر منفی میزناشویی وي را کاهش می
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ل خطـر، اقتـدار و مـدیریت بیشـتر مـرد در      هاي داراي عوامیکی از عوامل افزایش رضامندي در خانواده
هـایی  ) نشـان دادنـد در خـانواده   1384و همکاران ( زادهفاتحی). 126، ص 1390است (خالدي،  خانواده

  که زنان پذیرنده اقتدار مرد باشند، طالق در بین آنها کمتر است.
داننـد و برخـی   ها ساختار قدرت دموکراتیک را در خـانواده کارآمـد مـی   در مجموع، برخی پژوهش

بنـدي روشـنی از ایـن دو دیـدگاه دسـت یافتـه       نمایند. این پژوهش به جمعاقتدار بیشتر مرد را تأیید می
داننـد، بایـد   هایی که ساختار قدرت دموکراتیک را کارآمد و غیردموکراتیک را ناکارآمد میاست. پژوهش

تعامالت بین زوجین غیردموکراتیـک و  ساالر تبیین نمود که ساالر و زندر چارچوب ساختار قدرت مرد
طور که تحقیق حاضر نشان داده است، ساختار غیر دموکراتیـک کارآمـدي خـانواده    مستبدانه است. همان

انـد، بایـد در   هایی که ساختار قدرت با اقتدار مرد را کارآمـد توصـیف نمـوده   دهد. پژوهشرا کاهش می
د که زوجین در خـانواده، هـر دو داراي اقتدارنـد. در    چارچوب ساختار دموکراتیک مرد مقتدر تبیین نمو

مـدیر   -  ریچارد میلررسد، سخن عین حال، مرد از قدرت بیشتري در خانواده برخوردار است. به نظر می
سـالم یـک    ناظر بـه همـین مطلـب اسـت: در خـانواده      - دانشکده زندگی خانواده دانشگاه بریگم یانگ 

. پدر و مادر نقـش هیئـت   )Miller, 2008, p. 1-4(رزندان وجود دارد مراتب روشن بین والدین و فسلسله
مدیره و رهبري خانواده را بر عهده دارند. ازدواج یک همکاري برابر میان زن و شـوهر اسـت. تحقیقـات    

هـایی کـه   دهد که روابط نابرابر در ازدواج ریشه بسیاري از مشکالت زناشویی اسـت. در ازدواج نشان می
رغم اینکه زن و شـوهر عملکـرد   قدرت سهیم هستند، رضامندي زناشویی بیشتر است. علیزن و مرد در 

هاي متفاوت و نقش خاصی را برعهده دارنـد؛ پـدر نقـش مـدیر و     واحدي دارند، اما، هر کدام مسئولیت
محافظ گروه را بر عهده دارد و براساس مشورت، محبت و مصـلحت جمعـی، اداره خـانواده را سـامان     

و مادر اصوالً وظیفه پرورش را برعهده دارد. نقش مدیریت درخانواده به مرد اعطا شـده اسـت   بخشد می
هـاي انجیـل هـم قابـل     تا مسئولیت خدمت به همسر و خانواده را برعهده بگیرد و این مطلـب از آمـوزه  

  اثبات است.  
الگـوي سـاختار   ) بـا ارائـه   1392( زارعـی هاي اسالمی است. هاي این پژوهش، همسو با آموزهیافته

هاي اسالمی الگوي، پدر مرکـزي دموکراتیـک را معرفـی نمـوده اسـت.      قدرت در خانواده از منظر آموزه
)، هم با بررسی برخی از آیات و روایات بخصوص آیه قوامیت، بـه ایـن نتیجـه    1389( ناصحیو  ایازي
 بسـتان است. » دوسویه«رایش با گ» شوهر محور«شوهر، نظام  - اند که ساختار قدرت در ارتباط زنرسیده

و همکاران هم معتقد است که اسالم اقتدار بیشتر مرد را در خانواده پذیرفتـه اسـت (بسـتان و همکـاران،     
  ).162، ص 1388
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(منتشر نشده) قابل تبیین اسـت.   نوريو  بزرگیجانهاي پژوهش براساس الگوي مهر و قدرت یافته
مهر و دریافت محبـت و عشـق دارنـد، امـا نیـاز بـه قـدرت در        زن و مرد هر دو نیاز به قدرت و نیاز به 

عکس، نیاز به مهر در زنان به شکل بـارزتري بـروز   تر از نیاز به مهر است. بهمردان، بسیار بیشتر و اساسی
کند و اگر مرد به زن عشق و مهـر بدهـد، از او   کند. اگر زن به مرد قدرت بدهد، از او مهر دریافت میمی

شـود کـه قـدرت او را    طلـب مـی  کند. از این دیدگاه، وقتی یک مرد زورگو و قـدرت میقدرت دریافت 
مورد حمله قرار دهند یا محدود کنند یا آن را به رسمیت نشناسند. مردي که قدرت او ارضـاء شـود (کـه    

شود. در عین حال مقتدر، زنی که نیاز بـه مهـر   پذیر است)، رئوف و مهربان میفقط توسط یک زن امکان
پذیر، سـرزنده و سـازگار خواهـد    پذیر است)، زنی انعطافو ارضاء شود (که فقط توسط یک مرد امکانا

بیشـتري دارد،   هـایی کـه مـرد تسـلط    دهد که زنـان در ازدواج نشان می زسویکو  بوریسهاي شد. یافته
 قـارپور ذوالف). همچنـین پـژوهش   Buric & Zecevic, 1967, p. 325(رضامندي زناشویی بیشـتري دارنـد   

دهـد.  دهد که افزایش قدرت زن در خانواده، رضـامندي زناشـویی وي را کـاهش مـی    ) نشان می1383(
) معتقدند: از دست رفتن قدرت مردان نسبت به زنان، احتمال بـروز خشـونت   2006( یودانیسو  جوري

ابـزاري و   قـش همسو با این دیدگاه معتقد است: تفکیک دو ن پارسونزدهد. را از سوي مردان افزایش می
از ایـن ایفـاي   . )Parsons, 1995, p. 45جهت کارکرد صحیح خانواده ضـرورت دارد ( عاطفی  - احساسی

  دارد.هاست که زن نقش رهبري عاطفی یا کاریزمایی و مرد نقش رهبري اجرایی یا ابزاري نقش
اسـت کـه مـرد و    ت: ساختار کارآمد در خانواده، سـاختاري  توان گفبندي نهایی میبنابراین، در جمع

زن هر دو در اداره خانواده سهیم و داراي اقتدار هستند. در ایـن بـین، اقتـدار بیشـتر مـرد در چـارچوب       
ایرانـی   - الگوي مهر و قدرت، کارآمدي بیشتر خانواده را به دنبال دارد. یافته پژوهش با فرهنـگ اسـالمی  

  شده، همسویی دارد.هاي انجامو با بسیاري از پژوهش
جمله، اینکه جامعه آماري پـژوهش معلمـان   هاي مختلفی نیز هست: ازش داراي محدودیتاین پژوه

پـذیري بـا احتیـاط    باشد و پژوهش در فرهنگ خاصی صورت پذیرفته اسـت کـه الزم اسـت تعمـیم    می
صورت پذیرد. همچنین در این پژوهش، از بین زوجین فقـط زنـان مشـارکت داشـتند و دیـدگاه مـردان       

هـا در جوامـع   گردد پژوهشـگران بـا آزمـون تجربـی مجـدد یافتـه      بنابراین، پیشنهاد میمالحظه نگردید. 
افزون آن را فراهم آورند. همچنـین، متولیـان   مختلف و در بین هر دو زوج، زمینه پرباري و استحکام روز

هاي جمعی اهتمـام بیشـتري بـه آمـوزش سـاختار توزیـع قـدرت در        ریزان و رسانهامور خانواده، برنامه
هـا نهادینـه   شناختی داشته باشند تا ایـن الگـو در خـانواده   روان - خانواده، براساس الگوي تعاملی اسالمی

  گردد و زمینه رشد و ارتقاء سالمت و کارآمدي خانواده را فراهم آورد.
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