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  چكيده
زنان جوان از همسرانشان  انتظاراتبا هدف درك  حاضر پژوهشي كيفي است كهمطالعة 

مصـاحبة  و تكنيـك  اي  نظرية زمينهدر اين راستا با كاربست روش  .است صورت گرفته
زنان  انتظارات كه دهد مي نشانها  داده تحليل. يما هزنان پرداخت انتظاراتمطالعة عميق به 

... و  اشتغال مدرن، يها نهيبرابرخواهانه، ازدواج با زم يفكر يها شيگرا بر اساس جوان
؛ از جملـه  كنند استفاده ميهاي متفاوتي برد راهچنين زنان جوان از  هم .است گرفته  شكل

و  محدودشـده  مـادري ، به چالش كشيدن نـابرابري جنسـيتي،   اتانتظاربازگويي شفاف 
 يكـي نزد جمله از شود؛ يحاصل م پيامدهايي بردها راه يناساس ا بر. يفاعل من بر تأكيد

 زنان جواندهند  مينشان ها  يافته. خصوصي حوزةو حفظ  يهارتباط دوسو يدفعال، بازتول
 گـاه  پـاي اجتمـاعي فروتـر بـه     گـاه  پايجوي گذار از و در جست شانانتظاراتدر خالل 

، كنـد  توليـد مـي  قـدرت   شانو در اين راستا با كاربست منابعي كه براي نداجتماعي برتر
  .كنند ميتالش  يمنزلت گذارو براي انديشند  مي شان  سطوح باالتر براي زندگي  به
حـداكثري   انتظـارات زدايـي، گـذار منزلتـي،     سـنت از همسـر،   اتانتظـار  :هـا  دواژهيكل

  .اي زمينه ةنظريبرابرخواهانه، 
  

  مقدمه. 1
خوش تحوالت گونـاگوني   تاريخ دستطي يكي از اركان مهم در جامعه، در  ،نهاد خانواده
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از امروزي تحول خانواده امـري عـادي و   رفتة  پيشدر جوامع ، مورخان از نظر .استشده 
چنـين تحـوالتي روي داده و خواهـد    ها  قرندر طي  زيرا ؛استذاتي خانواده  هاي ويژگي

 از درون و هـم از بيـرون تحـت تـأثير قـرار خواهـد داد      هم اين تحوالت خانواده را  .داد
  ).272: 1390و ادواردز، كارتي  مك(

ــده ــر عم ــتغ نيت ــا در راتيي ــاد ني ــس نه ــالب از پ ــنعت انق ــت داده يرو يص    اس
در  كـه امكـان را بـه زنـان داد     نيـ ا يانقـالب صـنعت  ).  Goldthorpe, 1987؛1386 دنز،يگ(

ن زمـان  آكـه تـا    ييكارها در زنان شود مشخص تا شوند ياعتبارسنج شان يكار يها طيمح
ـ  . ريـ خ ايـ حضور فعـال دارنـد    تيقابل داشتمردانه  يفيتعر رفـت علـم،    شيگسـترش و پ

از  تـا  داد زنـان  به را امكان نياول و دوم ا جهاني يها چون جنگ هم يداد و رخ يتكنولوژ
  .دهند ارائه ياجتماع تياز هو ييها همراه با شاخص ديجد يفيدر جامعه تعر شاننقش

از قوانين جديد بـه تصـويب   اي  مجموعهپس از جنگ جهاني دوم  نخستهاي  در سال
مـزد و حقـوق    امـوال، دسـت   ةادارتساوي زن و مرد در تحصـيالت،  بر اساس آن، رسيد و 

  ).330:1370سگالن، ( تثبيت شداجتماعي 
رخ داد و  كشورهاي غربـي در  تحوالت از پسچند دهه  تحوالت اين ايراني ةجامعدر 
. اخير دگرگون شـد  ةدر چند ده ايران ةجامعزنان در  گاه پاي .كردها را درگير خود  خانواده

؛ انـد  جامعـه هـاي   گيـري  تصميماجتماعي باالتر و مشاركت در  گاه پايامروزه زنان خواستار 
، رو  ايـن از ). 1380طلـب،   شادي( زنان ايراني همراه است ةارتقايافت انتظاراتكه با يندي افر
خود واقف شده هاي  مندي توانزنان با افزايش ميزان سواد و گسترش آموزش عالي به  ةتود

هـاي   موقعيـت و  گـاه  پـاي و انتظـار   اند تري از مديريت خانواده و جامعه و طالب سهم بيش
  ).135- 130: 1375جليلوند، ( باالتري دارند

بـه  منـد   عالقهگران اجتماعي  انديشمندان و پژوهش ه استشداين تحوالت موجب 
تحوالتي كه در ، نهاد خانواده باشنددر ها  دگرگونياين تأثير كشف  در پي خانوادهحوزة 

روزافزونـي  هـاي   آسـيب ايراني را با خانوادة  شصورت غفلت از شناخت ابعاد گوناگون
تعـامالت درون  حـوزة  در  ،تحـوالت ايـن   اتتـأثير يكـي از عمـده   . مواجه خواهد كرد

مطالعـة   در پـي كه اين پـژوهش  اي  زمينه، زنان از شوهرانشان است انتظاراتده و خانوا
  .ابعاد گوناگون آن است

نفر با هم به منظور  دو رابطةنفر چه  ينچند يانچه روابط م ي،فرد ينروابط ب يتمام در
 مثبت تأثير ها آن رفتار در كه اي گونه  به شوند؛ ميوارد رابطه  ينيمع انتظاراتازدواج، افراد با 

عبـارت اسـت از    ييزناشـو  انتظـارات ). Muller and Coughlin, 1998( گـذارد  مي يمنف يا
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كـه   يدهاييو نبا يدشده و با يينتع يشپ از هاي ارچوبهچ ذهني، هاي فرضيهاستانداردها و 
   ).1382خمسه، (دارند  ييزناشو يهمسر و زندگ دربارة ها زوج

 ميـزان  در همسرانشـان  از ها زوج انتظاراتاز آن است كه  يحاك گوناگون هاي پژوهش
ماننـد   خـانواده  هـاي  آسـيب  يزانمشترك و م يزندگ يفيتك يي،زناشو ياز زندگ رضايتشان

  ).Kelly and Burgoon, 1991; Staines and Libby, 1986( دارد يمهم نقشطالق 
زنـان از همسرانشـان در ابعـاد گونـاگون مـا را در فهـم        اتانتظـار شناخت  ،رو ايناز 
نگـرش   ةنحوتعامالت درون خانواده،  ةنحوارتباطي زنان،  هاي ترجيحذهني و  هاي گرايش

  .رساند ميخانواده ياري هاي  آسيبها به ازدواج و نيز انواع  آن
در ميـان   ويـژه  به، آنان از همسرانشان انتظاراتتعامالت زنان در خانواده و  ةنحو ةمطالع

ــان جــوان ــا  ،1زن ــه در مقايســه ب ــرات ارزشــي و تحــوالت  هــاي  نســلك پيشــين از تغيي
تر از  نسل جواني كه كم. است  ضروري ،تر متأثرند فرهنگي در سطح جامعه بيش  ـ  اجتماعي

اشتغال و تحصيالت، در مقايسه با  ةحوزبندند و در  سنتي پايهاي  ارزشپيشين به هاي  نسل
  ).1382ارمكي و ديگران،  آزاد( دارندتري  مشاركت بيش ،پيشينهاي  نسل

زنـان   انتظارات ةزمينزير در  هاي پرسشپژوهش حاضر درصدد پاسخ به  ،بر اين اساس
  :جوان از همسرانشان است

  زنان جوان از همسرانشان اثرگذار است؟ انتظاراتگيري  شكلچه عواملي در . 1
گردد و زنان جوان  مي اي مركزي ةپديدزنان جوان از همسرانشان حول چه  انتظارات. 2

 جويند؟ از همسرانشان بهره مي انتظارتحقق  راستايهايي در برد راهاز چه 

 همراه دارد؟ه زنان جوان از همسرانشان چه پيامدهايي ب انتظارات. 3
  

  تجربي موضوع ةپيشين. 2
امـا در سـاير    ،صورت نگرفته است اناز همسر انتظار ةدر ايران پژوهش مشخصي در حوز

 .پردازيم    ها مي گرفته است كه در ادامه به مرور آن انجام يتحقيقاتكشورها در اين حوزه 

مطالعـه و تمركـز    ييزناشـو  انتظـارات  دربـر عوامـل مـؤثر     يگوناگون هاي پژوهش
 اجتمـاعي  روند، )Reid, 2003(مبدأ  خانوادة مانند عوامل برخي ها  پژوهش اين. اند كرده
 فرهنـگ  و) Harris and Lee, 2007( هـا  فرصت ساختار، )Harris and Lee, 2007( شدن

)Reid, 2003 ( دانند يمؤثر م ييزناشو انتظارات گيري شكلرا در.  
 يبه پنج عامل بستگ ييزناشو يزندگ يفيتباور است كه ك ينبر ا) Bhatti, 1993( بيهاتي

: كننـد  يمـوارد آغـاز مـ    يـن را بـا ا  پيوندشـان  بندند مي زناشويي پيمان كه هايي زوجدارد و 
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 ةاز خـانواد  انتظـارات . 3 ،از ازدواج انتظـارات . 2 ،همسـر مقـام   در ديگر يكاز  انتظارات  .1
  .»آل  ايده زندگي شريك« از مفهومي يا تصوير. 5 ،از نهاد ازدواج انتظارات. 4 ،همسر

 اي فرهنگي ـ اجتماعي هاي زمينه تأثير تحت را انتظاراتي ينچن گيري شكل چنين هم بيهاتي
قواعـد اجتمـاعي، دينـي و     ةازدواج بر پايـ  كنند؛ زيرا مي زندگي ها آن پيرامون افراد كهداند  مي

  .دهند را شكل ميها  زوج انتظاراتبروز و ظهور  ةحقوقي است كه نحو
 لهسـتان  در كـه  ،»ازدواج از انتظارات« عنوان با پژوهشي در) Slosarz, 2010( اسلوسارز

 افراد كه دانسته اي مقوله 40 از مقوله دو را دوطرفه اعتماد و متقابل دوستي است، داده انجام
  .اند كرده اشاره بدان

انجـام   يي،نقـش زناشـو   انتظـارات  حـوزة  در رايج تحقيقات انواع از يكي ميان، اين در
 جويـان  دانـش  ويژه به گوناگون، هاي جمعيت دربارة) longitudinal studies( يمطالعات طول

. اسـت ) Botkin, 2000( كارانش هم و ينپژوهش باتك ها، آن ينتر معروف جملة ازكه  است
، 1972، 1961 هـاي  سـال  يطـ  يكه به صورت طول ،مطالعه شش طريق ازپژوهش  ينا در

نقش دختـران و زنـان    انتظارات هاي تفاوت ،است شدهانجام  1996و  1990، 1984، 1978
پـژوهش   يـن ا يجنتـا ). نفر بوده است 159 ها آن نمونة ينآخر( است شده بررسي جو دانش
 سـنتي  انتظـارت  جـاي  تـدريج  بـه ) egalitarian( گرايانـه  تساوي انتظارات كه دهد مينشان 

)traditional (مقولـه  هفت در را تفاوت اين ها آن. است گرفته را )امـور منـزل،    يـارات، اخت
) و اشـتغال  يالتتحصـ  ي،مشـاركت اجتمـاع   شخصـيتي،  هـاي  ويژگياز كودك،  داري نگه
  .است اختيارات حوزةتفاوت مربوط به  ترين بيش كه اند يدهرس يجهنت ينو به ا كرده يبررس

 يـان ازدواج در م انتظـارات  يدر پژوهشـ  نيـز ) Barr, 2012 and Simons( سـيمونز  و بار
 نـه  ازدواج از افـراد انتظـارت   ها آن يانب به. اند كرده بررسي را يكاييامر ـ افريقايي هاي زوج
 يجنتـا . اسـت  متـأثر  شـان طـرف مقابل  انتظـارات  از شـدت  بهبلكه  شخصي، تجارب از تنها

اسـت كـه مباحـث مربـوط بـه خـانواده و        مهم نكتة ينا گر بيان دست اين از هايي پژوهش
  .استخانواده  ياعضا نگرش تأثيرتحت  شدت بهازدواج 

  
  روش پژوهش. 3
 نظرية يا) grounded theory( اي زمينه نظرية روش پژوهش، اين هاي پرسشتوجه به  با

  .بستيم كار  به ها داده يلو تحل يگردآور روش منزلة به كيفي هاي روش ياناز م را مبنايي
 گيرد مي كار  به را سيستماتيك هاي رويه سلسله كه است كيفي تحقيق روش مبنايي ةنظري

 واقعيت نظري تنظيم شامل تحقيق هاي يافته. كند بيان استقرا بر مبتني اي نظريه ها  پديده براي تا
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 .اند شده متصل ديگر به يك كه مطالب از اي مجموعه يا ارقام اي از سلسله نه ؛است شده بررسي
 شـوند  مـي آزمـايش نيـز    اًموقتـ  بلكـه  ،شود مي برقراررابطه  ها يافته نميانه تنها  ،روش اين با
استخراج هايي  دادهمستقيماً از  اي زمينه ةنظريدر حقيقت ). 23: 1385استراوس و كوربين، (

در ايـن روش،  . انـد  كه در جريان پژوهش به صورت منظم گرد آمده و تحليل شده شود مي
يـن روش  در ا .دارند تنگاتنگ يديگر ارتباط نهايي با يك ةنظريتحليل و  و ها گردآوري داده

 ةعرصـ ؛ بلكه كـار را در  كند نمي آغازكه از قبل در ذهن دارد اي  نظريهگر كار را با  پژوهش
كنـد پديـدار    هايي كه گردآوري مي نظريه از درون داده دهد اجازه ميكند و  واقعيت آغاز مي

  ).34: 1390استراوس و كوربين، ( شود
 تتعـامال  بـه  كـه  اسـت  مناسـب  اجتماعي پژوهش از ينوع براي بنياني ةنظري يافت ره
 ةنظريـ  يافـت  ره و كيفـي  روش اسـاس  بـر  حاضر پژوهش ،رو اين از. كند مي توجه انساني
 جـوان  زنـان  تعـامالت  و نگرش تاكنون جا كه از آن ديگر، از سوي .است شده انجام بنياني

 بنـابراين  ؛اسـت  بررسـي نشـده   شـناختي  جامعه از منظر از همسر اتانتظار ةزمين درايراني 
بـا   نظـر  مـد  ةپديد گوناگون ابعاد شدن روشن و موضوع دقيق بررسي برايحاضر،  تحقيق

  .رود به شمار مي اكتشافي يپژوهشاي  زمينه ةنظرياستفاده از روش 
  
  گيري نمونه شيوة و تحقيق ميدان 1.3
از . شهر تهران است 5 منطقةجوان متأهل ساكن در  زن 18 يقتحق يندر ا مطالعه ميدان
 احتمالي گيري نمونه گوناگون فنون از استفاده با آن در كه كمي، پژوهش برخالف سو يك

 طور به ها نمونه كيفي، پژوهش در اند، جامعه كل واقعي نمايندة كه شوند مي انتخاب مواردي
 دادهاي رخ يا افراد ها، محيط انتخاب به عمداً گر پژوهش و شوند مي انتخاب مند هدف
 از آوردنشان دست به كه اطالعاتي كنند، مي تأمين را مهمي اطالعات كه پردازد مي اي ويژه
 انتخاب شود مي گرفته نظر در كه اصلي ترين مهم و نيست ميسر ها انتخاب ساير طريق
 الزم اطالعات پژوهش هاي پرسش به پاسخ براي قادرند كه است افرادي و ها زمان ها، محيط

 اين در نظر مد نمونةانتخاب  يبرا رو، اين از). 60: 1390 ايماني، و ازكيا( كنند فراهم را
 يفيك يقاتكه با تحق ،)purposive sampling( مند هدف گيري از روش نمونه پژوهش،
  ).Patton, 2002(استفاده شده است  دارد، تري يشب سنخيت
 از هـا  آن كـردن  سـودمندتر  و نهـايي  و ظهـور  حـال  در هـاي  مقولـه  توسـعة  براي چنين هم
 ييدر شناسـا  نظـري  گيـري  نمونه. است شده استفاده) theoretical sampling( نظري گيري نمونه
). Charmaz, 2000: 519( كند مي كمكبه ما  ها مقولهانطباق و تناسب  تعيينو  يمفهوم يمرزها
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را  يـه اول نمونـة صورت كـه محقـق    ينا به دارد؛ تكراري ماهيتي گيري نمونهنوع  اين فرايند
 و هـا  مقولـه  يشپـاال  يرا بـرا  تر بيش هاي نمونهسپس  و كند مي يلتحل را ها داده دارد، برمي
محقـق   كه يابد ميادامه  يزمان تا فرايند ينا. دارد برمي مجدداًحال ظهور خود  در هاي نظريه

 تر يشگسترش ب ازدر آن  كه اي مرحله يعني برسد؛) data saturation( ها داده اشباع مرحلةبه 
 ايـن  بـر ). 41: ب 1390محمـدپور،  ( شـود  نمـي حاصل  جديدي ايدةو  ينشب هيچها  نمونه
  .شد حاصل ها داده اشباع مصاحبه هجدهپس از اتمام  حاضر، پژوهش در اساس
  
  ها داده ليتحل ه ويتجزگردآوري و  2.3
 شـيوة بـه   يـق عم كيفـي  مصـاحبة  يـك تكن از هـا  داده گـردآوري  مرحلـة در  يقتحق ينا در

نـوع مصـاحبه بـا اسـتفاده از      يـن ا. اسـت  شدهاستفاده ) semi-structured( يافته ساخت نيمه
كـه   مكتـوبي  هـاي  موضوع و ها پرسشاز  يفهرست يعني گيرد؛ ميمصاحبه صورت  يراهنما

 ).161: الف 1390محمدپور، (دنبال شوند  يخاص يدر توال يدبا

 اي ينـه زم نظريـة  يكـرد آن در رو يتبا توجه به اهم ها داده يلتحل يندپژوهش فرا ينا در
 ؛)open coding( بـاز  كدگـذاري . 1 از انـد  عبـارت كـه   است شده يسه مرحله كدگذار طي

ــذاري .2 ــذاري. 3 ؛)axial coding( محــوري كدگ ــابي كدگ  )selective coding( انتخ
)Strauss and Corbin, 1998.(  

شده به صورت  هاي انجام مصاحبه، شوند ميكه به صورت پيوسته دنبال  ،در اين مراحل
كدگذاري بـاز بـه هـر     ةمرحلدر قالب  در آغاز و .شوند ميتحليل و كدگذاري خط  به خط

و ابعاد هر مفهـوم،  ها  ويژگياساس  و بر شود ميالصاق  يمفهوم موجود در مصاحبه برچسب
كدگـذاري محـوري،    ةمرحلدر ادامه و در . شود ميكدهاي باز و خام پديدار  بسياريتعداد 

گردآوري و به محوريـت   هر تعداد از كدهايي كه به لحاظ مفهوم و خصايص مرتبط بودند
ها به كدها و  رتيب پس از فرايند خرد كردن مصاحبهت  بدين. شوند ميدهي  يك مقوله سازمان

بـه مـرتبط كـردن و    ) كدگـذاري محـوري  ( در كدگذاري بـاز، در ايـن مرحلـه   ها  زيرمقوله
  .شود ميموضوعات اصلي پرداخته  ها حول محور آنبندي  دسته

 مضـمون  استخراج در كه موضوعاتي و مفاهيم انتخاب از استفاده با نيز گزينشي كدگذاري
 و سـازي  پارچـه  يـك مرحله با هدف  ينا. شود ميدنبال  رسند مي نظر به مؤثر پژوهش اصلي
 ينشيگز يكدگذاردر . شود مي انجام ،نظريهو  ياصل مقولة پديداري منظور به ها، داده پااليش
 عمده  شده استخراج اصلي مقولة كه گيرد صورت اي گونه به ها مقوله انتخاب شود ميتالش 
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 ايـن  بـر ). Strauss and Corbin, 1998: 21( دهد پوشش را قبل مراحل در آمده پديد يممفاه
 32 يـت مفهوم و در نها 152 گويان، پاسخ يا داده جملة 505 يانپژوهش از م يندر ا اساس،
  .شداستخراج  مركزي مقولة يك همراه به اصلي مقولة
 چـه  مطـابق آن  پـارادايم،  تحليلـي  ابـزار  از گانه، سه كدگذاري مراحل حين در چنين هم

از سه بخـش   شده استفاده يمپارادا. استفاده شده است اند، داشته نظر مد كوربين و استراوس
 پـارادايم  ايـن ). Glaser and Strauss, 1967( اسـت  شده تشكيل پيامدها و بردها راه يط،شرا
 يبـرا  راهنماييمثابة  به يه،تا خلق نظر ها از طرح پرسش ،مراحل پژوهش تمامي در گانه سه

  .است شده ها يافته تر بيش دهي سازمان سبب و كردهمحققان عمل 
آنـان بـه   اي  زمينـه گويان در اين پژوهش بر اساس برخي از متغيرهاي  مشخصات پاسخ

  :جدول زير است شرح
  گويان مشخصات پاسخ. 1جدول 

  گويان  تعداد پاسخ
  اي زمينه متغيرهاي

  سني هاي گروه
  6 ساله29تا25
  6 ساله34تا30
  6 ساله39تا35

  تحصيالت
  5 ديپلموديپلمزير

  7  كارشناسيوكارداني
  6  دكتريارشد وكارشناسي

  12 شاغل  اشتغال وضعيت
  6 غيرشاغل

 18 گويانجمع پاسخ
  

  پژوهشهاي  يافته. 4
بر اين  .ه استشد يبررسزنان جوان از همسرانشان  انتظارات ابعاد گوناگون پژوهش نيا در

ـ  سهمراحل كدگذاري ها بر اساس  ها و تجزيه و تحليل آن اساس، پس از گردآوري داده  ةگان
زنـان جـوان از    انتظـارات پژوهش، مـدل پـارادايمي    هاي پرسش به پاسخ در »بنياني  نظرية«

برتـر   ياجتمـاع  گـاه  پايفروتر به  ياجتماع گاه پاي از گذار مركزيِ  ةپديدهمسرانشان حول 
 انتظـارات كيفي عميق در اين پژوهش نشان داد كه هاي  مصاحبهبر اين اساس،  .شدحاصل 

 گـاه  پـاي اجتماعي فروتر به  گاه پاييابي به گذار منزلتي از  دست ،زنان جوان از همسرانشان
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ان و در گـر  كنشهاي  پاسخبا توجه به تكرار مكرر اين پديده در خالل . اجتماعي برتر است
ـ عنـوان   ابهاي برآمده از تحقيق، اين پديده  مفاهيم و مقوله ) core category( مركـزي  ةمقول
قـدرت جـذب سـاير     داشـت؛ از جملـه  انتخاب اين پديده داليل ديگري نيز . برگزيده شد

 در مقايسـه بـا  پارچگي ساير مقوالت پيرامون آن و برتري نظـري آن   ها در خود، يك مقوله
، شـرايط علّـي  ارائه و برآمده از تحقيق حول اين پديده اي  زمينهدر ادامه مدل . ها ساير مقوله

  .استشده شرح داده  شها و پيامدهايبرد راهاين پديده به همراه گر  مداخلهو اي  زمينه
   گذار ةمثابزنان جوان از همسرانشان به  انتظاراتة مدل پارادايمي پديد. 1 شكل

  اجتماعي برتر گاه پاياجتماعي فروتر به  گاه پاياز  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زمينه
  زنان جوان متأهل

  شهر تهران 5منطقة 
  ميزان شدت 

  هاي زماني  دوره
 )1392تابستان ـ 1391بهار (

 ردهاراهب
انتظارات حداكثري 

  برابرخواهانه 
انتظار تأمين متقابل 

  هاي زناشويي خواسته
مقاومت در جهت 
  تحقق انتظارات
بازگويي شفاف 

  انتظارات
به چالش كشيدن 
  نابرابري جنسيتي

  وگوي زناشويي گفت
  شده مادري محدود

تعامالت مبتني بر 
  خودمحوري
  نگاه حقوقي
  نگاه فرايندي

  جويي لذت
برداري  فرمان
  يافته تقليل

 تأكيد بر من فاعلي

  پيامدها
  تحقق حداكثري انتظارات

  نزديكي فعال
بازتوليد ارتباط برابر و 

  دوسويه
  رضايت از زندگي

  عدم محروميت نسبي
  افزايش كيفيت زناشويي

  متقارنتحقق خانوادة 
 حفظ حوزة خصوصي

 شرايط علي
  زدايي سن

  فردگرايي
گرايشات فكري 
  برابرخواهانه

برابر پذيري سطح 
  همسر

هاي  ازدواح با زمينه
  مدرن

 هاي زماني متعين

 پديده
گاه اجتماعي  گذار از پاي
گاه اجتماعي  فروتر به پاي

 برتر

 گرشرايط مداخله

  اشتغال
برخورداري از 

هاي اقتصادي  سرمايه
  فرهنگي باال ـ

سرماية اجتماعي برون 
  گروهي

  هاي تاريخي تجربه
در زمينة خانوادگي 

راستاي انتظارات 
 فزايندة سوژه
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  يعلّ شرايط 1.4
چه  كه آندهد  ميگو در اين پژوهش نشان  عميق با زنان جوان پاسخهاي  مصاحبهكدگذاري 

اجتماعي برتر يا بـه بيـاني ديگـر     گاه پاياجتماعي فروتر به  گاه پايموجب پيدايش گذار از 
زدايـي، فردگرايـي،    سـنت از جملـه   اسـت؛  عوامـل  يبرخـ ، شود مياين پديده  شرايط علّي

هـاي مـدرن و    زمينـه فكري برابرخواهانه، سطح برابرپذيري همسـر، ازدواج بـا    هاي گرايش
  .يزمان يها نيمتع

كـه   تري دارند و بدون ايـن  در دنياي امروز اين تصور وجود دارد كه افراد خالقيت بيش
 تصـميم  شـان  در مـورد سـبك زنـدگي   تواننـد   ميپيشين باشند هاي  نسلالزامات سنتي  تابع

را بـا كسـاني كـه     شان و رابطه داشته باشند ارتباط اند ها قادرند با كساني كه مايل آن. بگيرند
در عين حـال در ايـن مـورد دسـت بـه بازانديشـي نيـز         .ها ندارند قطع كنند به آناي  عالقه
چـه   و آنكننـد   مـي حفـظ   انـد  و مايل به بودن آن باقي ماندهچه از گذشته  يعني آن ؛زنند مي

بـه آن  شناسـي   جامعـه دارند، تحـولي كـه در    برمي شانندارند از پيش پاي شتمايلي به حفظ
در همين راسـتا، نتـايج ايـن    ). 434 :1390 مك كارتي و ادواردز،( شود ميزدايي گفته  سنت

شـامل  (چه در سـطح خـرد    شان،و تعامالتها  كنشزنان جوان در  ه استپژوهش نشان داد
 پـيش در زدايـي   سـنت  ةرويـ  ،)جامعـه (و چه در سطح كـالن  ) همسر، خانواده و خويشان

. كننـد  پيش از خود مخالفت و گاه مقابله مي هاي نسل يها واره عادتبا ، رو  ايناز . اند گرفته
 است، مطلوبتعامالت پدرساالرانه  ةپايكه عمدتاً بر  ،نسل پيشين راروابط  جوانهاي  سوژه
 ،راسـتا  نيدر ا و اند ميان خود و همسرانشان نابرابر گونه روابط نيا رييو درصدد تغ دانند نمي
روابط از  ةبرابرخواهانفكري  هاي گرايش. آورند يم يبرابرخواهانه رو يفكر هاي شيگرابه 

 ،كـه بـر محـور برتـري و تسـلط مردانـه در خـانواده اسـت         را، نوع فرادستي و فرودسـتي 
  .ندد و درصدد تقويت روابط دوسويه و برابرنپذير نمي

  :يدگو يماست  سال از ازدواجش گذشته شش كه ساله 37ساناز 
 سعي كني ديبا ،منه يتقاضا نياگم  يمو بعد بهش گم  يمتقاضام رو و  انتظاراتهمسرم  به

نه  نديايكنار ب زيآم با هم مسالمت ديزن و شوهر با كي ... ياگر دوست ندار يحت ؛يقبول كن
 هكه در توانشون ييجا ناوهم احترام بگذارند و تا  يها به خواسته ديبا. ستنيهم وا يرو هروب

  .هم رو اجرا كنند يها خواسته

 هـا  تفاوت از بسياري مشترك زندگي طي در كه است آن اهميت حائز نكتة ميان اين در
 مـورد  در زنـدگي  شـريك  هـاي  توقـع  و انتظارات تغيير و شدن اصالح باعث ها اختالف و
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 افراد انتظارات و تعامالت نحوة رو، اين از ).Slosarz, 2010( شود مي روابطشان و ديگر يك
 هرچـه . دارد مسـتقيم  ارتبـاطي  همسـر  ذهنـي  هـاي  گـرايش  و هـا  واكنش با همسرانشان از

 سـويي  هـم  و انطبـاق  زنـان  برابرخواهانـة  فكـري  هاي گرايش با شوهران ذهني هاي گرايش
 تعـامالت  و انتظـارات  راستاي در توانند مي تري بيش سهولت با زنان باشد، داشته تري  بيش

 و همسـر  برابرپـذيري  سـطح  هرچـه  كـه  اسـت  حـالي  در ايـن  .كنند حركت برابرخواهانه
 از گذار پديدة باشد داشته تري بيش ميزان و شدت گر كنش برابرخواهانة فكري هاي گرايش

  .داد خواهد رخ تري بيش ميزان و شدت با برتر اجتماعي گاه پاي به فروتر اجتماعي گاه پاي
 ايفاي منزلتي گذار مثابةزنان جوان به  انتظارات گيري شكل در كه ديگري عوامل از يكي

و  ياز تعـامالت اجتمـاع   يارياست كـه بسـ   يروند ييفردگرا. است ييفردگرا كند مي نقش
خانواده به  دربارة ييفردگرا. استقرار داده  تأثير  تحت را امروز هاي خانواده در يشاونديخو

آرزوهـا، توقعـات و    ي،روابـط خـانوادگ   ي،در زنـدگ  يـادين و بن يـق عم يو تحـول  يدگرگون
 از امـروزي  هـاي  خـانواده معناست كـه   ينا كنندة تداعي ييفردگرا. افراد اشاره دارد انتظارات
 يندارند، اما ا كاري هم و تعامل هم با و بوده مه كنار در اي گونه بهاند كه  شده يلتشك  افرادي

 رضايت احساس ديگر يك كنار در حضور از ها آن كه يابد ميتداوم  يزمان تا فقطبا هم بودن 
وجود ندارد و افـراد   يرونيالزام و تعهد ب يچه امروزي هاي خانوادهدر  ديگر، عبارت به. كنند
 و پذيرنـد  ميخانواده را  ياعضا يگرماندن در كنار د شان شخصي هاي خواستهاساس  بر فقط
 خـود  خودي به يخانوادگ يوندهايكه حفظ پ جا  آن از برود، دست از احساس اين زمان هر

). 431: 1390 ادواردز، و كارتيمك ( كنند ميجمع جدا  ينندارد، خود را از ا يارزش چندان
 يـا كننـد   يشـان فـراهم مـ    يفـرد  يهـا  لذت يبرا بستريگران  كنش ييفردگرا در رو،  ايناز 
  .شان پاسخ دهند يدرون يها به خواسته كوشند مي

  :ديگو يمباره   ايندر  ساله 27 تايآناه
 مـن  مورد قبولمنگنه بگذارند  يند تو رو الهبخوا )شوهر يا ديگر اعضاي خانواده( كه نيا

اگـر   .كـنم  يمترك  يد من اون زندگي روباشه مطمئن باش يتيموقع نيهمچ هياگه  نيست و
دعـوا هـم بـا     ،دم يبراشون انجام نم يكار چيكنند نه من ه تيمن رو رعا حقوق ندهخوان

 رو هـا  سيسـرو  نيـ تا االنم ام ردكتحملتون  دمگم تا االن من بو يبهشون م ،كنم ينم يكس
  .نيخودتون برس يبه زندگ ديشما هم بر .تونميبه بعدم نم نياز ا ؛دادم يبهتون م

جامعه ارتقـا   يعموم يكه در آن سطح آگاهكند  يماشاره  يا وهيبه ش شانهياندباز ةتيمدرن
 كنـد  ميرها  يافراد را از الزامات سنت نينو يها يفناورو  يابد ميبهبود  ياقتصاد تيو وضع
ـ   يو آزاد اريـ اخت يو خـانوادگ  يفـرد  يها در انتخاب سبك زندگ و به آن  يتـر  شيعمـل ب
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). 434: همـان ( عمـل كننـد   شـان و منافع اليو امها  خواستهمطابق  انندتو يم نكيو ا دهد مي
بـا   عمـدتاً  نيـز  جـوان  گـران  كنش همسر انتخاب فرايند است داده نشان پژوهش اين نتايج
مبتنـي  كه بر فردگرايي عاطفي و خودمحوري سـوژه  فرايندي  ،دهد رخ مي مدرن هاي زمينه
 ،دارنـد تمايـل  خودخواسـته  هـاي   ازدواجبـه   ،قبـل هـاي   نسـل برخالف  ،زنان جوان. است

زنـان همـراه    ةو با تعامالت برابرخواهان شدهكه با انتخاب و اختيار سوژه آغاز هايي  ازدواج
ازدواجشان خودخواسته و ها  زوج، دهد ميهاي مدرن رخ  زمينههنگامي كه ازدواج با . است

اگر ازدواج بر اين اساس، . ندشناخت ميرا از قبل ديگر  يكها  در اين حالت آنفاعالنه است؛ 
ان بـه تحقـق   گـر  كـنش ، گرايش برخوردار باشد ييباال زانيمدرن از شدت و م يها نهيزمبا 

فروتـر بـه    ياجتمـاع  گـاه  پايگذار از  ةديپد ويابد  ميحداكثري از همسر افزايش  انتظارات
  .دهد ميرخ  يتر شيب زانيبرتر با شدت و م ياجتماع گاه پاي

  :گويد مي شازدواج مدرننحوة  رةدرباساله  30سارا 
بعـدش  . از طريـق چـت   ؛با همسرم توي اينترنت آشنا شـدم . سالگي ازدواج كردم 24من 

ديگر را شناختيم و بعد اومـدن خواسـتگاري بـا هـم      مدتي با هم رفت و آمد داشتيم و هم
  .ازدواج كرديم

زنـان   انتظـارات  در كـه  اسـت  ديگري ةمقول »يزمان يها نيمتع«عالوه بر موارد مذكور، 
كـه   شـاره دارد ا يمـوارد  همجموعبه  يزمان يها نيمتع. گذارد يم ريثأتجوان از همسرانشان 

زمـاني بـراي زنـان جـوان بـه صـورت       هاي  متعينمقولة . كند مينقش  ها ايفاي زمان در آن
فرصـت و  انتخـاب همسـر    يبـرا  گر كنش يزمان يها نيدر متع. كند فرصت ايفاي نقش مي

قدر وقت  آن. تا او را قبل از ازدواج بشناسد كند ميبا او رفت و آمد و گذارد  يم يوقت كاف
گونـاگون  را در ابعـاد   شاز همسـر  شانتظـارات و  را بشناسـد  اش ياخالقـ  اتيـ جزئدارد تا 

  . كندشناسايي و تنظيم 
زنـان  . كنـد  مـي هاي زماني پيرامون زمان فرزندآوري پس از ازدواج نيز ايفاي نقش  متعين

تحكـيم  بـراي  جوان در اين پژوهش بر اين باورند كه فرزندآوري زودهنگام فرصت مناسب 
و  ديگـر  از يك تر شيشناخت ب يبرا ان جوانگر كنشرو،   از اين. گيرد مي ها روابط را از زوج

فرصت  انشانبه خود و همسر ،يمادر شدن و روند مادر يبرا يماد ـ يلحاظ روان به گيآماد
 داشته باشد يفرصت كافخود و همسرش  يخصوص يفضا يكه برا آن يبرا سوژه. دنده يم

 رخيببه نظر رو،   از اين. اندازد و به تعويق مي كند ميمحدود در خانواده را  يروند فرزندآور
فرزند خـانواده را كامـل    كيبا  ياست و گاه اديخانواده ز يفرزند هم برا كيان گر كنشاز 

 يآنان در صـورت . اند دانستهرا مردود  يآورفرزند قيبعد خانوار از طر شيدانسته و قصد افزا
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گذراندن  يبرا يفرصت كاف گر كنشتا  باشد اديز آوريفرزند ةفاصلكه  اند با دو فرزند موافق
  .و همسرش را داشته باشد خود نيب يخصوص يفضا ر اختيار داشتنو د

بـين بعـد     رابطـه  بارةدر دارد،سال است ازدواج كرده و يك فرزند  دهساله كه  31مژده 
  :گويد مي ها خانوار و ارتباط زوج

بايد يك طوري باشه كه پدر . پدر و مادر لطمه بزنه ةرابطتعداد بچه نبايد طوري باشه كه به 
هم هاش با  خواستهدور از بچه و ه و مادر لحظاتي را براي خودشون داشته باشند و بتونند ب

  .خلوت كنند و به هم برسند
  
  نهيزم 2.4

 ساكن گو پاسخ متأهل جوان زنان همة. استشده  انجامشهر تهران  5 ةدر منطق پژوهش نيا
 صـورت  1392 تابسـتان  تـا  1391 بهـار  يزمان بازة در ها مصاحبه همةو  اند بوده منطقه نيا

  .است گرفته
 يبسـتگ گذار  دةيپد نةيزماز همسر به  انتظارات حوزةزنان در  يبردها راهو بسط  اتخاذ

 ياجتمـاع  گـاه  يپـا فروتر به  ياجتماع گاه يپااز  گذار دةيپد بهها  شونده مصاحبه همة. دارد
 ريسـا  زانيـ م و شـدت  به توجه باها  آن در پديده اين ميزان و شدت اما اند، كرده اشارهبرتر 
 يهـا  شيگـرا و  ييفردگرا ،ييزدا سنتهرچه  گر،يد انيب به. است بوده متفاوت يلّع عوامل
همسر و توجه  يريمدرن، سطح برابرپذ ازدواج يها نهيزم زنان، انيم در برابرخواهانه يفكر
 گاه يپااز  گذار دةيپدباشد،  تر شيب انتظارات يارتقاو  ميتنظ يراستادر  يزمان يها نيمتعبه 

  .داشت خواهد يتر شيب زانيم و شدتبرتر  ياجتماع گاه يپافروتر به  ياجتماع
زنان جوان صـبوري، رفتـار   . اند اعتراض داشتهمادرشان  ارفتار پدر ببه گويان  پاسخ همة
آنان معتقدند مادرانشان به دليل در . پذيرند نمينسل پيش از خود را  ةمنفعالنكارانه و  سازش
بـا   ،رو  ايـن از  .جبور بودند با منابع شوهرانشان زندگي را سپري كنندم منابع نبودن دسترس

 تحصيالت و شغلداشتن دليل ه زنان جوان ب. دادند ادامه ميزندگي مشترك  بههر شرايطي 
، اگر زندگي مشترك رو  ايناز  .اند سرمايه در زندگي مشترك ةكنند توليدو  منابع يداراخود 
ان بـراي  گـر  كـنش . نيستندادامه و تحمل آن به  مجبور ،باشد ناپذير سخت يا تحمل شانبراي

پيشين براي خـود تعريـف نكـرده    هاي  نسلو  شانكنند كه مادران ميخود منزلتي را تعريف 
براي زنان جوان نيز شدت و  گوناگوندر سطوح  گاه پايتعريف منزلت و تغيير  البته ؛بودند

ي كـه  گـاه  پـاي تر باشد،  هرچه دسترسي به منابع براي زنان جوان بيش. داردميزان متفاوتي 
هرچـه سـطح   ؛ در حقيقـت  شـود  مـي در سطحي بـاالتر تعيـين   كنند  ميبراي خود تعريف 
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گاه اجتماعي زنان جوان نيز متناسـب بـا آن ارتقـا     دسترسي به منابع افزايش يابد، سطح پاي
  .كنند مياز همسرانشان را تعريف و تنظيم  شانانتظارات ها آن ،بر همين اساس .يابد مي

  
  گر مداخلهشرايط  3.4
. تأثيرگذارنـد زنـان جـوان    بردهاي راه اتخاذ دركه  گيرند مي بر در را عواملي شرايط اين
 هاي سرمايهاز  ياشتغال، برخوردار: از اند عبارت تحقيق اين از برآمده گر مداخله يطشرا

 ةزمينـ هـاي تـاريخي و    تجربـه گروهـي،   بـرون اجتمـاعي   ةسـرماي فرهنگي باال،  ـ اقتصادي
  .سوژه ةفزايند انتظارات راستايخانوادگي در 

فرهنگـي  ــ   هاي اقتصادي سرمايهان گر كنشكه هرچه دهد  مينتايج اين پژوهش نشان 
 يدر سطحي بـاالتر كنند  ميكه براي خود تعيين  اي اجتماعي گاه پايباشند، داشته باالتري 

اشـتغال   ،اين ميـان در . تر است ارتقايافتهنيز دارند  شاني كه از همسرانانتظاراتو قرار دارد 
. داردسـزايي   نقش بـه از همسر  انتظاراتو  ها تعامالت زوجدر زنان به دليل تقسيم قدرت 

اشتغال زنـان و  ميان بستگي را  نوعي هماست داده انجام  1866در  تحقيقي كه آندره ميشل
بر اين اساس هرچه اعتبـار آن بخـش از   . دهد ميها و وظايف نشان  تر نقش توزيع عادالنه

شد و هرچه تخصص زنـان   تر مي كه زنان در آن اشتغال داشتند بيش  هاي اقتصادي فعاليت
 چنـين  هـم . شـد  بهتر مـي  ها زوجميان در توازن قدرت  شانيافت، موقعيت ميشاغل افزايش 

بـود   ،بـا درآمـد شـوهر    تفـاوتش ويـژه   بـه  ،كننده در اين ميان سطح درآمد زن عامل تعيين
بر اين اساس، زنان جوان متأهل در اين پژوهش نيز داشـتن شـغل   ). 274: 1388سگالن، (

  .استمؤثر شاغل بودن در برابرانگاري زن با مرد . كردند ميرا براي خود منزلت قلمداد 
. دارنـد بـاالتر از همسرانشـان    يگاهان درآمد و تحصيالت برابر و گر كنشاين گروه از 

محـق  از زنـدگي مشـترك   اي  زمينـه و مشاركت برابر در هر گيري  تصميمآنان خود را براي 
ايـن   ديگـر،  از سوي. كنند ميتعريف برابر را با همسرانشان شان  اجتماعي گاه پايو دانند  مي

را بـر   اي كـه گـاهي آن   گونه  به اند؛ قائل يا ژهيو تيداشتن شغل اهم يبرا جوان ناگر كنش
  :ديگو يمباره   ايندر ساله  29نرگس . دانند ميفرزندآوري و تداوم نسل ارجح 

شـدم   يبتونم بعد از بچه هم برم سر كار راضـ  كه نيبا شوهرم صحبت كردم به شرط ا من
ـ  ،نداره يبچه مشكل يشوهرم با مهد برا. بچه اقدام كنم يبرا ندهيسال آ  ديـ نباگـه   يمـ  يول

 يبـا مهـد مشـكل    منم. دنديهاشون رو كش زحمتها  چون اون ؛ميپدر مادرامون بگذار شيپ
  .نخوام برم سر كار مشكل دارم گهيد زيهر چ ايبچه  ةبهانبه  كه نيا با يول ،ندارم
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ها در ارتباط است نيز در تعريف  با آن گر كنشبر موارد مذكور، سطح گروهي كه  افزون
قادر باشد انباشـت   گر كنشدر نتيجه هرچه  ؛داردسزايي  هنقش باش  اجتماعي گاه پايسطح 
 گـاه  پـاي كنـد،  آوري  جمـع تري  اش را با شدت و ميزان بيش گروهي اجتماعي برون ةسرماي

گروهي،  اجتماعي برونهاي  منظور از سرمايه. كند ميرا در سطحي باالتر تعيين  اش اجتماعي
 يقتحق در ؛ارتباطاتي است كه زن با افرادي به غير از خويشان و نزديكان يا همسرش دارد

هنگـاهي كـه زن   . شـود  مـي  برقـرار  مختلـف  طـرق  بـه  كه گويندرا  فراخويشاونديروابط 
با توجه به تيپ ارتبـاطي و   ،هاي ارتباطي فعال است گروهي دارد يا در شبكه ارتباطات برون
 انتظـارات روابـط،  گونه  اينتأثيرات يكي از . خواهد بودتأثيرگذار و تأثيرپذير سطح ارتباط، 

  .را دارد شانبرآورده كردنكه از شوهر انتظار  استزن  ةشوندروز به
  :گويد ميباره   ساله در اين 36مهشيد 

دنيـاي  . آيه و حجت برام مادرم بـود  ،يعني زماني كه پسرم مدرسه نرفته بود ،سالگي 22تا 
ولي  ،شوهر ةخانوادچه با شوهرش چه با  ،كنه ميمن فقط اين بود ببينم مامانم چطور رفتار 

 ،چون قبلش روابطم خيلي محدود بود به خونواده ؛دنيام فرق كرد ،وقتي پسرم رفت مدرسه
اون موقع بـود  . ديگران رو هم ديدمهاي  زندگيهاي جديدي آشنا شدم و  اما بعدش با آدم

آل  االن ايـده . آلـي نيسـت   كنه خيلي دنياي ايـده  كه فهميدم دنيايي كه مادرم داره زندگي مي
  .م از زندگي و همسرم با اون خيلي متفاوتهظاراتانتكنه و من  مادرم و من خيلي فرق مي

راسـتاي  خـانوادگي در  زمينـة  چنـين   هـم هـاي تـاريخي و    تجربـه  بر اين موارد،افزون 
 گـاه  پـاي گـذار از   ةزنان از همسرانشان حول پديـد  انتظاراتسوژه نيز در فزايندة  انتظارات

 گر كنشتاريخي ميان   ةدر تجرب. داردسزايي  نقش بهاجتماعي برتر  گاه پاياجتماعي فروتر به 
تـاريخي زنـان   هاي  تجربه ،بر اين اساس. برقرار استپيوندي ناگسستني او زيستة  ةو تجرب

 شـان از همسران هـا  آن مـادران  انتظاراتنيافتن تعامل ميان والدينشان و تحقق  ةجوان از نحو
عمليـاتي   بـراي و كننـد  شفاف بيـان  اي  شيوهرا به  شانانتظاراتآنان  شود كه ميمنجر به اين 

  .داشته باشنداصرار كردنش 
پيشـين بـراي زنـان جـوان     هاي  نسلپدر و مادر و  ميانروابط  ةزيست ةتجربجا كه  از آن

اجتمـاعي مادرشـان    گـاه  پايدليل پايين بودن ه اين روابط را بها  آن پذيرفتني نيست،عمدتاً 
 ،بنـابراين . مادرانشان ارتقا يافته اسـت  با در مقايسهآنان  گاه پايو بر اين باورند كه دانند  مي

سوي روابط برابرخواهانه سوق ه روابط با همسرانشان را تغيير داده و ب كوشند ميزنان جوان 
گاه خانواده بـراي   به غير از جاي اي گاه اجتماعي جاي كوشيده گر كنش ،در اين راستا. دهند

 انتظـارات هـا و   تعامـل و تحقـق خواسـته    بهي تاريخي  ها تجربه ،رو ايناز . خود ايجاد كند
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بـه تسـهيل تغييـر     اسـت  ممكـن خانوادگي هاي  زمينه ،بر اين اساس. كند كمك مي گر كنش
 انتظـارات  راسـتاي خـانوادگي در  هـاي   زمينههرچه . شود منجران گر كنشاجتماعي  گاه پاي

آن  سـطح  ارتقـاي و  گاه پاي ييرتحقق تغ باشد، داشته تري بيش ميزان و شدتسوژه  ةفزايند
  .داشت خواهد تري بيش ميزان و شدت
  
  شرايط علّياز  يناش ةديپد 4.4

 گـاه  پـاي ان گـذار از  گـر  كنش موجب شدهگر  مداخلهشرايط به همراه  شرايط علّي مجموع
ان گـر  كـنش   زيسـته و تـاريخي   ةتجرب .كنند يبرتر را ط ياجتماع گاه پايفروتر به  ياجتماع
هـا   پـيش از آن هـاي   نسـل ، صبري كه براي اند داشتهرفتار نامناسبي كه مردان با زنان  ،جوان

تا حد  شان هاي واره عادترا از ها  سنتان گر كنش استارزش بوده، همه و همه باعث شده 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي  ةسرماي ترين كم نيستند كهآنان مانند مادرانشان . امكان بزدايند
قدرت با  شانقدرت و ندارندكم به لحاظ سرمايه از همسرانشان  ،آنانبه باور . شندرا داشته با

بـا  بايـد  شـان   اجتمـاعي حقـوق و منزلـت خـانوادگي و     است؛ در نتيجـه  برابرشوهرانشان 
و بـا اسـتفاده از   پذيرنـد   نمـي هاي پيشين را  گاه زنان نسل آنان جاي. باشدبرابر شوهرانشان 

گـاه اجتمـاعي    فكري برابرخواهانه براي گذار از جـاي  هاي گرايش، فردگرايي و زدايي سنت
آنـان از همسرانشـان    انتظاراترو، همة   ايناز  .كوشند مي گاه اجتماعي باالتر فروتر به جاي

نقشي، منزلتـي و  ارتقاي روندي كه به  ؛گردد ميحول اين خواست و تمايل به گذار منزلتي 
  .شود مي منجر در ميان زنانگاه اقتصادي و اجتماعي  جايارتقاي 

  
  هابرد راه 5.4
اجتمـاعي   گـاه  پايگذار از مثابة به  شانانتظاراتتحقق راستاي ان در گر كنشهايي كه برد راه

، مقاومـت در  انتظـارات بازگويي شفاف  :از اند برند عبارت ميكار    بهبرتر  گاه پايفروتر به 
حـداكثري   انتظـارات  جنسـيتي، ، بـه چـالش كشـيدن نـابرابري     انتظـارات تحقـق  راستاي 

گـوي زناشـويي، مـادري    و هاي زناشويي، گفـت  خواستهمتقابل تأمين خواهانه، انتظار  برابر
جـويي،   لـذت شده، تعامالت مبتني بر خودمحوري، نگاه حقـوقي، نگـاه فراينـدي،     محدود
و  شـان انتظاراتتحقـق  راستاي ان در گر كنش. بر من فاعليتأكيد يافته و  تقليلبرداري  فرمان

آنان . اند آوردهخود روي  انتظاراتبه بازگويي شفاف شان  اجتماعي گاه پايتغيير در در پي 
 ،گـو  زنان جوان پاسـخ  به نظر .شان نيستندانتظاراتنگران بازخورد همسرانشان در قبال بيان 
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توانـد و بايـد    مـي زن هـم   ،اي داشته باشـد و آن را بيـان كنـد    خواستهتواند  مياگر شوهر 
  .كندمطرح  اش را تهخواس

  :گويد ميباره  اينساله در  25شراره 
خواد براي من زندگي كنه پس مـنم   اون مي. گم من هر انتظاري داشته باشم واضح به او مي

بعد از چند سال كه پير شديم فايده نداره يادمون بيفته يـك كارهـايي   . گم كه انجام بده مي
مـن از   انتظـارات گـم   م رو مـي انتظـارات من بهش . اما نكرديم ،خواستيم براي هم بكنيم مي

  .تر تا مسائل بزرگچيزهاي ريز مثل نظافت شخصي و لباس پوشيدنش هست 

  :گويد مي چنين اين اش يو روان يعاطف انتظاراتشفاف  بازگويي زمينةدر  يزساله ن 30 مريم
رواني سر كار داشـته باشـم   حتي اگر فشارهاي  ؛گم ام را به شوهرم مي عاطفي انتظاراتمن 

اگر نگم حواسش نيست اون روز نـاراحتم، ممكنـه   . براي جفتمون خوبه. گم بازم بهش مي
از طرف ديگـه   .شه وقت جفتمون حالمون گرفته مي اون. رو نكنه منم عصباني بشم  رعايتم

در كـل گفـتن   . كنه تا آروم شم تر محبت مي اون روز بيش ،شه تر مي هم حواسش بهم بيش
  .شه نيازهاي رواني براي زندگي خوبه و براي زن و شوهر خوب مي

گـذار منزلتـي بـه آن عمـل     ة پديديابي به  دست راستايان در گر كنشديگري كه  برد راه
 تحقق يابدش انتظاراتدارد اصرار  گر كنش. است انتظاراتتحقق  راستايمقاومت در كنند  مي

اسـتفاده   اسـت ش انتظـارات عملياتي كردن  اش كه نتيجه يهاي گوناگون و در اين مسير از راه
، كند نمياش سازش  در قبال خواسته شدر برابر مخالفت يا مقاومت همسر گر كنش. كند مي

پاسـخ بـه   . داند مي برابربا همسرش اش را  گاه اجتماعي جاي گر كنش. كند ميبلكه مقاومت 
از  اش براي اجرايي نشدن خواسته. داند شوهرش مي انتظاراتپاسخ به  ةپاي را هم شانتظارات

، در غير ايـن صـورت او نيـز در برابـر اجرايـي شـدن       طلبد مي شوهر دليل موجه و منطقي
 گـاه  پاياجتماعي فروتر به  گاه پايگذار از  ةپديدهرچه . كند ميمقاومت  شهمسر ةخواست

تحقـق   ايراسـت مقاومـت در   ،تـري برخـوردار باشـد    اجتماعي برتر از شدت و ميزان بـيش 
گذشته هاي  نسلزنان جوان برخالف . استتري برخوردار  از شدت و ميزان بيش انتظارات

دليل اين ه در گذشته ب نابرابري جنسيتيآنان به نظر . كشند مينابرابري جنسيتي را به چالش 
 پذيرفتـه  را مسـئله  اين زنان علت همين به؛ مادران به منابع قدرت دسترسي نداشتندكه بود 
 راخود  دربارةشوهران و عملكرد شوهران  برابر در دستينادرست فرو يا درست آنان ؛بودند

كـه بـر اسـاس جنسـيت      ،را ست كه زنان جوان اين نـابرابري ا اين در حالي. دبودن پذيرفته
به منابع اقتصادي،  شان آنان بر اساس دسترسي. كشند ميبه چالش  آن را پذيرند و نمي است،

مردان  ةساختو نابرابري را امري ظالمانه و بر اند برابري با مردانخواهان فرهنگي و اجتماعي 
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تـري برخـوردار    هرچه به چالش كشيدن نابرابري جنسيتي از شدت و ميزان بـيش . دانند مي
اجتمـاعي برتـر بـا شـدت و ميـزان       گـاه  پـاي اجتماعي فرودست بـه   گاه پايگذار از  ،باشد
 انتظـارات  گـر  كـنش بـه چـالش كشـيدن نـابرابري جنسـيتي،       در پي. دهد ميتري رخ  بيش

 گاه پايخود و  گر كنش، هشد مطرحداليل  بر بنا. كند ميرا مطرح  اش حداكثري برابرخواهانه
برابرخواهانـه و   انتظـارات رو   از ايـن  ؛دانـد  مـي  شسنگ شـوهر  همرا برابر و  اش اجتماعي

 زيرا ؛باشد برابر شاش با همسر زناشويياو انتظار دارد مطالبات . كند ميحداكثري را مطالبه 
كه دليل منطقي  پوشي برآورده شود، مگر اين چشمبدون  بايد موجود زنده در نقش شنيازهاي
 گاه پايديگري كه او در پديد آمدن گذار از  برد راه. خواستش باشدربرآورده نشدن د ةپشتوان

  .گوي زناشويي استو اجتماعي برتر دارد گفت گاه پاياجتماعي فروتر به 
 مفهـوم  هـا  آن. كـرد  اشـاره  كلنر و برگر مطالعةبه  توان مي ييزناشو وگوي گفت پيرامون

 سخن فقطبيان كنند اند كه  كار برده  منظور به ينرا به ا ييزناشو وگوي گفت پديدارشناختي
 يـدي دباره    در اين ها آن ندارد؛ اهميت زندگي خصوصي مسائل مورد در شوهر و زن گفتن
هـا از   درك و برداشت آنتأثير زن و شوهر تحت  ميان گوو گفت باور دارندو  دارند تر يعوس

كـار    بـه ها اين درك را خود در خانواده  آن. شود ماهيت خانواده و جهان اجتماعي ايجاد مي
هـا   تفسيري كه از خانواده در اجتماع ارائه شده مبنـايي بـراي رفتـار آن    گيرند و در واقع مي

گـوي  و گفـت  ،بـر ايـن اسـاس   ). 485 :1390كـارتي و ادواردز،   مـك (درون خانواده است 
زندگي  بارةدر ها هنگامي كه زوج. ستها زوج ةصميمانزناشويي حاكي از ارتباط تنگاتنگ و 

گـوي  و در حقيقـت گفـت   ،كننـد  مـي صحبت  ديگر با يك شان مسائل اجتماعيو   خصوصي
دهي  شكلكه بستر اصلي  شويم ميمتوجه  باره  با كمي تأمل در اين. زناشويي رخ داده است

وزن  هـم خـود را   گـر  كـنش . اسـت پذيرش برابري سطوح دو سوي رابطه  ،گونه روابط اين
گـوي  و هرچـه گفـت  . پـذيرد  نمـي زن را  برابر درباال به پايين شوهر  ةرابطهمسر دانسته و 

اجتماعي فروتـر   گاه پايگذار از  ةپديدباشد، اتخاذ داشته تري  زناشويي شدت و ميزان بيش
بـه   گـر  كـنش در ايـن ميـان   . داشتاجتماعي برتر شدت و ميزان باالتري خواهد  گاه پايبه 

از است؛ زيرا  بوده چگونهداند رفتار شوهران در گذشته  مياو . كند ميزندگي فرايندي نگاه 
كه براي خود متصور است اي  آيندهزيسته و  ةتجرببر اساس . زيسته دارد ةتجرباين رفتارها 

. كنـد  مـي روابطش را با همسرش تنظـيم   كرده،اش نيازسنجي  برنامهو بر اساس ريزي  برنامه
بلكـه هـر   ؛ به حال اكتفـا كـرد  در آن توان  ينمكه است  يزندگي فرايندداند  ميكه  براي آن

نگـاه فراينـدي بـه زنـدگي،     نتيجـة  در . اسـت مستلزم سود يا زيان در آينده  ،عملي در حال
او مادري را بـا آمـادگي روحـي و    . كند ميعمل بسيار پيرامون مادر شدنش با دقت و خرد 
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، پـذيرد  خود يا همسرش مي تعداد فرزندان را با توجه به داليل. پذيرد رواني نسبتاً كامل مي
فرزنـد را مـانعي بـراي فضـاهاي خصوصـي خـود و        ؛ زيـرا شده اما بسيار محدود و تنظيم

حـوزة  به مسائل مـالي و  . دهد اش را تغيير اجتماعي گاه پايدارد او اصرار . داند مياشتغالش 
خـود   را از آنِ اش او منابع مالي همسر يـا خـانواده  . نگرد ميحقوقي با ديدي  اش خصوصي

از اركـان  جـويي   لذت. اين انتقال صورت گرفته باشدقانوني صورت   هكه ب مگر آن ،داند نمي
از نگـاه او  . اسـت معني  بيكيفيت و گذران آن برايش  بي تحمل زندگيِ. مهم زندگي اوست
لـذت   اش دارد از زندگي برابر حق اي به گونهاو نيز  ،لذت ببرداش  زندگياگر شوهر بايد از 

پوشـاني   بر بعضي از عناصر مادري محدود شده و نگاه فرايندي همجويي  لذت برد راه .ردبب
بهـره   بـر مـن فـاعلي   تأكيـد  چنـين   همتعامالت مبتني بر خود و  برد راهزنان جوان از . دارد
. از همسر را پيشه كنند» يافته تقليلبرداري  فرمان«شود كه  ميباعث  برد راهاين دو . جويند مي

اقتـدار مـرد را    ةپذيرنـد و پديـد   نمـي برداري نسل پيشين را  ان فرمانگر كنش  بر اين اساس،
  .كنند ميمردود اعالم 

  :گويد ميباره  اينساله در  38مينا 
من معتقدم كه زنـدگي مشـترك يـك    . برداري از شوهر اعتقاد ندارم فرمانقاعدة به  من اصالً
يعني  ؛كه پيش بري بايد بپذيري يا بپذيرنت ،حاال كوتاه يا طوالني ،اين مسيرازاي در  .تعامله
بـراي اون  تـوني   ميبرات آرامش داشته باشه و هم تو تونه  ميكه هم ببيني طرف مقابلت  اين

صرف يا زن خوب صرف باشي كه بعدها بـا خـودت   بردة كه مثل يك  نه اين؛ آرامش بياري
كـه اون طـرف مقابلـت هـم      يا اينارزشه  بيكه اون گذشتتم كامالً  بگي خيلي گذشت كردم

زن و شوهر در زندگي مشترك بايد پا به . كه تو به حرفت برسي هميشه له بشه به خاطر اين
  .بر كه يكي شنونده باشه يكي فرمان به حرف هم گوش بدن نه اين و پاي هم باشند

 داشتهتري  شدت و ميزان بيشبندند  ميكار  بههاي مذكوري كه زنان جوان برد راههرچه 
اجتمـاعي   گاه پاياجتماعي فروتر به  گاه پايگذار از  ةمثاباز همسر به  انتظارات ةپديد ،باشد

  .داشتتري خواهد  برتر شدت و ميزان بيش
  
  پيامدها 6.4
اجتمـاعي   گاه پاياجتماعي فروتر به  گاه پايگذار از  ةان در قبال پديدگر كنشهايي كه برد راه

ايـن  . بـه همـراه داشـته اسـت     شـان اي براي اند پيامدهاي خواسته يا ناخواسته برتر اتخاذ كرده
، نزديكي فعال، بازتوليـد ارتبـاط برابرخواهانـه و دوسـويه،     انتظاراتپيامدها تحقق حداكثري 

 ة، افزايش كيفيـت زناشـويي، تحقـق خـانواد    نسبي محروميت زايل شدنرضايت از زندگي، 
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دارد كـه  اشـاره  به حالتي » انتظاراتتحقق حداكثري «. استخصوصي حوزة متقارن و حفظ 
شان را تا حد انتظاراتبتوانند ان گر كنش، گذارپديدة هايي در قبال رخ دادن برد راهپس از اتخاذ 

 ،را نيزفعال ِ يتوانسته نزديك گر كنشدر اين راستا . امكان و در شرايط حداكثري برآورده كنند
 ،اسـت كه حالتي از روابط ميان زن و شوهر به همراه لـذت، رضـايت عـاطفي و صـميميت     

راسـتاي  مقاومـت در   برد راهطور  خواهانه و همينحداكثري برابر انتظارات برد راه. كسب كند
. شـده اسـت  » بازتوليد ارتباط برابر و دوسـويه «وجود آمدن پيامد ه موجب ب انتظاراتتحقق 

خواهـد   گر كنشاجتماعي  گاه پاي يرخواهانه و دوسويه خود موجب ارتقاپيامد بازتوليد براب
گذار پديدة  ،باشدداشته تري  هرچه بازتوليد برابرخواهانه و دوسويه شدت و ميزان بيش. شد
  .تري رخ خواهد داد اجتماعي برتر با شدت و ميزان بيش گاه پاياجتماعي فروتر به  گاه پاياز 

  :گويد ميساله  33مهسا 
 سـت يبا يدوطرفه است و هر دو طرف در هـر زمـان و بـه هـر نحـو مـ       ةرابط كي ازدواج
 يهر كدوم از دو طرف دارا. داشته باشند تيرضاشون  شون برآورده بشه و از رابطهانتظارات

و قبول ندارم نيمن ا. اند و حق انتخاب دارند يارزش انسان يهر كدوم دارا. اند و منزلت أنش
ستهگه در يكه اون م يهرچ سپده ركه چون مرد م.  

زناشـويي نيـز منجـر بـه     هاي  خواستهمين متقابل أگوي زناشويي و انتظار تو گفت برد راه
و كننـد   مـي را بيان  شانانتظاراتان گر كنشجايي كه  از آن. شود مي» افزايش كيفيت زناشويي«

 .شـود  نمـي  حالشـان  شـامل  نسـبي  محروميـت ، كوشـند  مـي شان انتظاراتبراي محقق شدن 
با  گر كنش. شود مي» رضايت از زندگي«جويي و نگاه فرايندي موجب پيامد  هاي لذتبرد راه
يافتـه   تقليـل برداري  محدودشده، تعامالت مبتني بر خود و فرمان بر من فاعلي، مادريِكيد أت

  .شود مي» خصوصي ةحوزحفظ «موجب پيامد 
  :گويد ميباره   ساله در اين 28نيلوفر 

هاي شخصيِ خودم خيلـي ارزش قـائلم، دوسـت     مشترك براي حق و حقوق توي زندگي
اي دارم  حال مـنم يـك حـوزه    ره به. دارم اونم ارزش قائل شه براي اين حق و حقوق من

براي خودم، دوست دارم براي شخص خودم باشـه، ديگـه اون فقـط مربـوط بـه خودمـه،       
  .گذشته از حق و حقوق مشتركمونه

 .دهـد  رخ »متقارن خانوادة تحقق«شده موجب است اتخاذ كرده  گر كنشهايي كه برد راه
هرچه تحقق . است  ها مشترك گيري متقارن قدرت به صورت برابر و تصميمهاي  خانوادهدر 

اجتمـاعي   گاه پايگذار از  ةتحقق پديد ،باشد داشتهتري  متقارن شدت و ميزان بيش ةخانواد
  .داشتتري خواهد  اجتماعي برتر نيز شدت و ميزان بيش گاه پايفروتر به 
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  گيري نتيجه. 5
زنـان   انتظـارات اي و با هدف توصـيف و تبيـين    زمينه ةپژوهش حاضر با اتخاذ روش نظري

ـ   ،رو  ايناز . جوان از همسرانشان صورت گرفته است مـدل   ةهدف نهايي اين پـژوهش ارائ
زن  هجـده كيفي عميق با هاي  مصاحبه. در سطح خرد استسازي  نظريهو محور  دادهنظري 

تثبيـت   راسـتاي آنـان از همسرانشـان در    انتظـارات  ه اسـت جوان در اين پژوهش نشان داد
زنان جوان  انتظاراتچنين  هم. شان است اجتماعي گاه پايخواست آنان براي تغيير صعودي 

اسـت   گفتنـي . حـداكثري اسـت  برابرخواهانه و  انتظاراتها و  از همسرانشان حول خواسته
  .ين قابليت تعميم ندارديپا ةنتايج اين پژوهش به دليل حجم نمون

كـه زنـان از    ،كه برخالف گذشته است آن از يحاك زين جهان نقاط گريد در ها پژوهش
 يها ازدواجعنصر در  نيتر باارزش ها زوج انيم يامروزه برابر كردند، يم تيشوهرانشان تبع

  ).Juvva and Bhatti, 2006(دارند  يبرابر انتظار روابطشان در زنان و است مدرن
ـ يا كـردة  ليتحصـ  جوان زنان كه ستا آن از يحاك زين گريد قاتيتحق يبرخ جينتا  يران
 انـد  قـدرت  خواهـان  و يانسـان  حقـوق  يتسـاو  دار طـرف  يرانيزنان ا گرياز د شيعمدتاً ب

و بـا   خودنـد  تيفرد اي ييفردگرا اثبات حال در جوان زنان امروزه. )301: 2008 ،كورزمن(
در حال  انتظاراتشانسطح  ،باالتر يو آموزش يو كسب مدارج علم التيتحص زانيم شيافزا
دربـارة   يو آگـاه  ياريهشـ  ،زنان نسـل تحـول و انقـالب    انيدر م چنين هم. است شيافزا
 احسـاس  بـه  پژوهش نيا. است روزافزون گسترشدر حال  ياجتماع ينابرابر و يعدالت يب

ـ يا كـردة  ليتحصزنان  انيدر م يخانوادگ ياز زندگ يمند تيرضا  نشـان و  پـردازد  يمـ  يران
 يخـانوادگ  يزنـدگ  از آنـان  تيرضـا  باشـد،  باالتر زنان التيتحص زانيكه هرچه م دهد يم
. است شدهبدان اشاره  زيدر پژوهش حاضر ن كه يا ، مسئله)Kurzman, 2008( است تر شيب
باشـد،   تـر  شيب يفرهنگ يها هيبه سرما شان يدسترس و زنان التيتحص هرچه اساس نيا بر

 تـر  شيب آنان انيم در يمنزلت گذار مثابةاز همسر به  انتظاراتسطح تعامالت برابرخواهانه و 
 تيرضـا . است ييزناشو تيفيك شيو افزا ياز زندگ تيرضا اش جهينت كه شود يممشاهده 
تحقـق   ريـ نظ ييامـدها ياست كه زنان جوان در كنـار پ  يامديپ نيتر باارزش ديشا ياز زندگ
 ليـ بـه دل  ياز زنـدگ  تيرضـا . آورنـد  يم دست به يخصوص حوزةو حفظ  متقارن خانوادة
 ازكـه   سـت ا يحـال  در نيـ ا. ونـدد يپ يمـ زنان جـوان بـه وقـوع     يحداكثر انتظاراتتحقق 
 انيـ در م يديمنجر به ناام ييزناشو انتظارات نكردن دييتأ كه شود يم يريگ جهينت ها پژوهش
  ).1388 گران،يو د دواريام( شود   يافراد م
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 در ييهـا  كالس برگزاري ازدواج از پيشمردان جوان  يآگاه افزايش براي يانم ينا در
 انتظاراتشـان تحـوالت سـطح    نتيجـه  در و جـوان  زنـان  اجتمـاعي  گاه جاي تغييرات زمينة
نسـل جـوان دچـار     كـه  ايـن با توجه به  دهد ميپژوهش نشان  ينا يجنتا. شود مي نهاد پيش
 تحقيـق  در. دارد تري يشدر زنان جوان سرعت ب ييراتتغ ينا اما اند، شده يارزش ييراتتغ

 متحـدة  يـاالت در ا يرانـي و زنان مهاجر ا مردان مقايسةبه  كارانش هم و حجت نيز ديگري
ازدواج و خـانواده   دربـارة  يسـنت  هـاي  نگرش باب در ها آن جنسيتي هاي تفاوت و يكاامر

 مصـاحبه  امريكـا  يممقـ  يرانيـان تـن از ا  160بـا   كمـي  شيوةراستا به  يندر ا و اند پرداخته
با زنـان   يسهمقا در مردان يسنت هاي نگرشكه  است داده نشان ها آن تحقيق نتايج. اند كرده
 همتايشـان زنانِ  نسبت بهنكته كه مردان جوان  ينا). Hojat et al, 2000( است تر بيش بسيار

 منطبـق اختالف و  يجادا باعثاست  ممكناست كه  عامليدارند  تري بيش گرايش سنت به
 از پـيش  مشاورة هاي جلسهاگر  اما شود،بعد از ازدواجشان  جوان هاي زوج انتظارات نشدن
 تغييـر  و دارنـد  تفـاوت  مادرانشـان  بـا  جـوان  زنان كه بدهد را آگاهي اينبه مردان  ازدواج
 يدرصدد رفتار و يابند ميدست  تري بيش سازگاري به تعامالتشان در جوان مردان اند، كرده
در  انتظاراتتحقق  يتبا توجه به اهم بنابراين،. آيند برنمي پيشين هاي نسلبه مردان  يكنزد
 ييـرات تغ ييشناسا يكه در راستا ازدواج، از پيش هاي آموزش ها، زوج يانروابط م يتموفق
بهتـر اسـت    رسـد  مـي به نظـر   چنين هم .است يدمف است، انتظاراتشانزنان جوان و  يارزش

 يتيجنسـ  هـاي  تفاوت تامردان جوان از همسرانشان انجام شود  انتظارات زمينةدر  پژوهشي
  .دهد پوشش را حوزه اين در تجربي خألهاي و شود تعيين دقت به اناز همسر انتظاراتدر 
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