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تحول نقش های جنسیتی زنان
و سالمت روانی خانواده
پروین احتشام زاده

*

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي عوامل تأثيرگذار بر تحول نقش هاي جنسيتي
زنان و آثار مثبت و منفي اين تحول نقش ،بر سالمت روان خانواده ،و همچنين
ارائه راهكارهايي جهت كاستن از آثار منفي آن بود .مرور پژوهش هاي انجام
شده در زمينه تحول نقش هاي جنسيتي نشان داد كه تحول نقش در زنان،
در کنار دستاوردهای مثبتی چون گسترش نسبی حقوق اجتماعی ،افزایش
قدرت اقتصادی و سطح تحصیالت آنان ،کاهش خشونت خانگی نسبت به
زن و افزایش خودباوری و اعتماد به نفس در زنان ،منجر به پی آمدهای منفی
مانند کاهش حضور زوجین در کنار هم در خانه ،افزایش نزاع بر سر قدرت
بین زوجین ،افزايش رفتار جنسي پرخطر و تا حدودی باال رفتن سن ازدواج
گردید .بررسی اجمالی پدیده های مرتبط با تغيير نقش هاي جنسيتي زنان،
نشان داد كه فرهنگ سازي و به کارگیری جدی فرامین اصیل اسالمی در
مورد نقش های جنسیتی ،تغییر باورهای سنتی نامطلوب در مورد زنان ،افزايش
سطح تحصيالت آنان،دقت نظر زنان در تنظیم برنامه شغلی به گونه ای که به
وظیفه خطیر مادری آنها لطمه نزند ،حمایت بیشتر مردان از همسران شاغل
خود ،و به طور كلي ميانه روي در تغيير نقش هاي جنسيتي ،می تواند به
عنوان راه هایی برای کاهش اثرات منفی تحول نقش های جنسیتی و در نتیجه
حفظ سالمت خانواده در نظر گرفته شوند.
كليد واژگان :نقش های جنسیتی ،زنان ،سالمت رواني ،خانواده

* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد اهواز
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مقدمه

همه جوامع از اعضای خود ،در مورد رفتار ،نگرش ها و ارزش ها ،انتظارهایی دارند .انتظارات پیرامون
تفاوت های مربوط به جنس باعث می شود که افراد ،برحسب جنسیت خود (مرد یا زن بودن) نقش هایی
را ایفا کنند که به آن نقش جنسیتی گفته می شود (کلی و برن .)1992 ،1رفتار نقش جنسی که به هویت
جنسی مربوط است و تا حدودی از آن منشأ میگیرد ،شامل آن چیزی است که فرد برای شناساندن
خود به عنوان یک پسر (مرد) یا دختر (زن) می گوید یا انجام می دهد .بنابراین هرچند که عوامل زیستی
در شکل گیری نقش جنسیتی تأثیر دارند ،اما عامل عمده در ترکیب نقش مناسب با جنس ،یادگیری
(عوامل محیطی) است (کاپالن و سادوک ،2003 2،ترجمه پورافکاری.)1384 ،
براساس یک تمایز اولیه زیستی که از طریق کروموزوم ها و جنسیت زیستی تعیین می شود و براساس
آن تفاوت هایی در شکل ساختمان بدن و عملکردهای آن به وجود می آید ،برخی از ویژگی ها به میزان
بیشتری در جنس زن و برخی ویژگی ها به شکل بارزتری در جنس مرد دیده می شود .به عنوان مثال
عطوفت و مهربانی در جنس زن و تسلط و قدرت و خشونت در جنس مرد بیشتر به چشم می خورد.
فلسفه وجودی این توانایی های متفاوت ،در درجه اول ،ایجاد زمینه برای پرداختن به وظیفه حفظ و بقا
نسل انسان بوده است .مطالعات نشان می دهد که مادران معموالً ،رفتار محبت آمیز و آهنگین ،لبخند
زدن ،مواظبت کردن و نگهداری کردن ،نظم دهی و تسکین دهندگی بیشتری را در مقایسه با پدرها بروز
می دهند .با این وجود پدرها به طور معنی داری ،رضایت کمتری را در مقایسه با مادران در مورد تربیت
بچه ها نشان می دهند .ریشه های این تفاوت ها در بیولوژی افراد است .تستوسترون روحیه پرورش را
در جنس مذکر ،محدود کرده و تحت کنترل در می آورد .به عنوان مثال زنانی که در معرض سطوح
باالی تستوسترون قرار می گیرند ،تمایل کمتری به بچه ها دارند .آنهایی که دارای هیچ نوع تستوسترونی
نیستند ،تمایل بیش از حد به بچه ها دارند .از سوی دیگر ،تعداد گیرنده های هورمون اکسی توسین در
بدن زنان بیشتر است .تزریق این هورمون باعث بروز رفتار مادرانه و بردباری صمیمانه می گردد .تعداد
گیرنده های این هورمون در دوره حاملگی بیشتر هم می شود.عشق به مادر يك فرايند متقابل است و
بچه هاي كوچك مادر را ،راحت تر از پدر می پذيرند .به عالوه مادرها نيز در تميز گريه درد از گريه
گرسنگي يا عصبانيت بهتر عمل می كنند .به طور كلي زنان در توجه به عالئم بدني و ديگر عالئم
كالمي ،بهتر از مردان عمل می كنند (رادز.)2005 3،
بارن و برن ،1994( 4به نقل از نجاريان و خدارحيمي )1377 ،با تأكيد بر اين تقسيم بندي ناصحيح ،بيان
نمودند كه تفاوت هاي جنسيتي زنان و مردان از نقطه نظر روانشناختي ،احتماالً بزرگ نمايي موضوعی
كوچك است .هر چند كه مردان و زنان از برخي جنبه ها متفاوت هستند ،مانند گرايش مردان به
پرخاشگري يا استفاده زنان از روش هاي متفاوت تأثير گذاردن بر ديگران ،اما در مجموع ميزان و اهميت
1. Kelly & Byrn
2. Kaplan &Sadock
3. Rohads
4. Baron&Byrne
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چنين تفاوت هايي كمتر از آن است كه كليشه هاي حاكم دراين مورد مطرح می سازند.
بم 1در اوايل دهه هفتاد ميالدي ،در واكنش به نابرابري جنسيتي ،مفهوم آندرژوني( 2دوگانگي جنسي)
را مطرح نمود .فرض او اين بود كه هر فرد اعم از زن يا مرد ،صرف نظر از فشارها و نيازها می تواندزنانه يا
مردانه عمل كند .آندرژوني يك جهت گيري نقش جنسيتي است كه در آن ،فرد صفات زيادي از هر دو
ويژگي هاي زنانه و مردانه را در شخصيت خودش جذب و يكپارچه نموده است .بدين ترتيب براساس
نظر بم ،وجود سطح بااليي از صفات هر دو جنس ،انطباقي ترين و سازگارانه ترين ويژگي جنسيتي را به
وجود می آورد (بم ،1981 ،اسپنس و هلمريچ ،1978 ،3به نقل از نجاريان و خدارحيمي.)1377 ،
به دنبال نظريه پردازي بم ،تحقيقاتي در زمينه ي نقش هاي جنسيتي انجام پذيرفت كه نشان داد افراد
داراي ويژگي آندروژني در روابط زناشويي (گارسيا ،1987 ،4به نقل از نجاريان و خدارحيمي)1377 ،
و از لحاظ بين فردي خشنودترند( .روز نويك و دالي ،1989 ،5به نقل از نجاريان و خدا رحيمي.)1377 ،
يافته هايي نيز مشخص نمود كه سنخ جنسيتي مردانه ،از ساير سنخ هاي جنسيتي منحرف تر و پرخاشگرتر
است (فين ،1986 ،6به نقل از نجاريان و خدارحيمي .)1377 ،اما ساير پژوهش ها بر ارتباط بيشتر سنخ
جنسيتي مردانه و آندروژن ،با سالمت روان تأكيد داشتند (به ويژه در زنان) .تحقيقات جديدتر بيانگر اين
است كه تنها صفات مثبت زنانه (همچون عطوفت و همكاري و )...و صفات مثبت مردانه (مانند تسلط،
شجاعت و )...و تجمعي از اين صفات مثبت زنانه و مردانه (آندروژني مثبت) ،با سالمت روان ارتباط
معني داري دارد .و صفات منفي زنانه (مانند منفعل بودن ،وابسته بودن و )...و صفات منفي مردانه (مانند
پرخاشگري ،سنگدلي ،خودمحوري و )...با سالمت روان ارتباطي ندارند (وودهيل و ساموئلز.)2003 ،7
به هر حال باورهاي سنتي مربوط به نقش هاي جنسيتي زن و مرد ،باعث گرديد كه زنان (به ويژه در
كشورهاي غربي) اقدام به تغيير دادن نقش هاي جنسيتي سنتي خود نمايند .تحقيقات خارجي به طور همسان
نشان داده اند كه هر چند از سال هاي ،1970-1990نگاه مردان به نقش هاي جنسيتي آزادتر و روشنفكرانه تر
شده ،اما مردان ديدگاه هاي سنتي در مورد نقش هاي جنسيتي را بيشتر از زنان حفظ كرده اند .اين تفاوت
بين ديدگاه هاي زنان و مردان در غرب حداقل به دو دليل می باشد .اول اينكه نقش هاي مردانه با داشتن
قدرت بيشتر (مانند كسب درآمد باالتر كه باعث قدرت بيشتر در خانواده و تصميم گيري ها می شود)
همراه است و اينكه افرادي كه صفات مردانه نشان می دهند ،احترام بيشتري دريافت می كنند .دوم اينكه،
زنان در قرن گذشته نسبت به مردان فعال تر شده اند(گيبونز ،همبي و دنيس.)1997 ،8
در قرن گذشته اين عقيده وجود داشت كه زنان فقط تا قبل از ازدواج ،كار می كنند ،اما در سال ،2000
1. Bem
2. Androgyny
3. Spense & Helmrish
4. Garcia
5. Rozenweig & Daley
6. Finn
7. Woodhill & Samuels
8. Gibbonse, Hemby & Dennis
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 62درصد زنان متأهل شاغل بودند ،و اين در حالي است كه در سال  ،1960فقط  32درصد از زنان متأهل
شاغل بودند .همچنين همكاري مردان در فعاليت هاي منزل گسترش يافته است ،اما همكاري شان در كار
منزل و مراقبت از كودكان پايين تر از حد تساوي باقي مانده است .به طوري كه تخمين زده ميشود،
مردان  20تا  35درصد از وظایف خانه و مسئوليت هاي مربوط به كودكان را انجام مي دهند (بيانچي،
ميلكي ،ساير و روبينسون 2000 ،1و كولتران 2000،2به نقل از كنراد و هريس .)2002 ،3بنابراين به دليل
اينكه ديدگاه هاي سنتي در مورد نقش هاي جنسيتي ،از موقعيت قدرت مردان در خانه حمايت مي كند
و به دليل اينكه نقش هاي مردان به اندازه نقش هاي زنان تغيير نكرده است ،انتظار مي رود كه مردان
تاحدي نگرش هاي سنتي در مورد مرد و زن را حفظ كنند ،و از آنجا كه زنان مايلند قدرت بيشتري در
خانه به دست آورند،انتظار می رود كه تا حدود زيادي ديدگاه آزادتري از خود نشان دهند (كنراد و
هريس.)2002 ،
در ايران نيز به خصوص پس از انقالب اسالمي ،فعاليت اجتماعي زنان افزايش يافته است.
امام خميني (ره) توجه خاصي به رفع تبعيض از قشر زنان داشتند و بارها به حضور پررنگ زنان در
عرصه هاي اجتماعي و سياسي انقالب و نقش مهم آنها در فعاليت هاي تداركاتي آنها در زمان دفاع
مقدس اشاره نمودند .افكار بلند امام باعث گرديد تا تعداد زنان تحصيل كرده و حضور آنها در زمينه هاي
مختلف اجتماعي افزايش يابد .اما آثار باورهاي سنتي نامطلوب نسبت به زن در اليه هاي زيرين فرهنگ
جامعه هنوز ديده می شود ،كه می توان آن را نتيجه ي عدم دقت نظر به فرامين دين مبين اسالم و حفظ
باورهاي غلط دانست .در پژوهشي كه توسط مجتهدي ( )1383با موضوع ،بررسي باورهاي جنسيتي در
كتاب هاي درسي دوره ابتدايي صورت گرفت مشخص گرديد كه تصاوير ،فعاليت هاي مثبت،فراواني
اسامی دخترانه و پسرانه ،نسبت دادن توانمندي ،هوش ،حس همكاري و ...در كتاب هاي اين مقطع،
به نفع پسران است .اين موضوع باعث می شود كه دختران و پسران از همان سنين كودكي باورهاي
جنسيتي خود را شكل داده و جنسيت پسر را به عنوان جنس بهتر و جنسيت دختر را به عنوان جنسيت
ضعيف تر قلمداد نمايند .نتيجه ي چنين برداشتي ،كاهش عزت نفس و ساير پي آمدهاي منفي دراين
زمینه خواهد بود .با توجه به پژوهش هاي ذكر شده ،سؤاالت پژوهشي كه مطرح ميشوند عبارتند از
اينكه ،نقش هاي هويت جنسيتي سنتي چه تأثيرات مثبت و منفي بر زنان و خانواده داشته است؟ تحول
نقشهاي جنسيتي سنتي چه تأثيرات مثبت و منفي بر خانواده دارد؟ و براي كاهش اثرات منفي تحول
نقش هاي جنسيتي چه راه هايي پيشنهاد می شود؟
تأثير باورهاي جنسيتي سنتي برنظام خانواده

باورهاي سنتي تأثيرات گوناگوني برنظام خانواده دارد كه اكثرا ً منفي بوده است و در ذيل به برخي از
1. Bianchi, Milkie,&Sayer& Robinson
2. Coltreane
3. Konrad & Harris
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آنها اشاره شده است:
 )1خشونت خانگي

خشونت خانگي به معناي آن است كه يكي از زوج ها در رابطه ي خانوادگي رفتارهاي تهاجمي،خشن
و تخريبي نسبت به ديگران اعمال كند .معموالً اعمال خشونت از مرد است و زنان قربانيان اصلي اين
رفتار می باشند .خشونت خانگي عليه زنان ضربه هاي جبران ناپذيري به خانواده و جامعه وارد می كند،
كه عالوه برآسيب هاي جسمی و رواني برزنان ،تأثير بدي برفرزندان می گذارد .انواع خشونت عليه
زنان ممكن است رواني (مانند تحقير ،تهديد به طالق ،حبس ،انتقاد ناروا و )...جسمی (مانند ضرب و
شتم ،نقص عضو ،شكنجه و ،)...جنسي (مانند ارتباط جنسي بدون رضايت ،ارتباط جنسي غيرطبيعي
و ،)...خشونت مالي (مانند عدم تأمين نيازهاي ضروري ،بخل ،سوءاستفاده از اموال و )...باشد .البته نقطه
مقابل این موضوع یعنی خشونت علیه مردان از طرف زنان نیز مشاهده می شود که بسیار نادر است.همسر
آزاری در بین زنان ممکن است به شکل ظلم و تعدی ،اهانت به همسر ،عدم تمکین و در بعضی موارد نیز
زنان زمینه خشونت را فراهم می کنند و لجاجت می ورزند .خشونت فیزیکی و جنسی هرساله برای  2تا
 4میلیون زن آسیایی رخ می دهد براساس گزارشات بانک اطالعات جهانی ،خشونت خانگی  5درصد
از سال های سالمت زنان را کاهش می دهد .خشونت علیه زنان همواره به عوارض جسمی و روانی نظیر
افسردگی ،اضطراب ،سوماتیزیشن ،1سوء مصرف الکل و مواد مخدر ،اقدام به خودکشی و تأثیرات دراز
مدت منفی برخانواده و نسل های بعدی ،منجر شده است( .رازاني.)1382 ،
هرزوگ )2007( 2نگرش هاي نقش جنسيتس سنتي(مرسوم) در ميان مردان را به عنوان عامل زير
بنايي تجاوز به عنف قلمداد نموده است .وي همچنين بيان نمود كه عقايد مرسوم در مورد نگرش هاي
نقش جنسيتي در زنان ،با تحمل خشونت مردان نسبت به زنان ارتباط دارد .بنابراين پذيرش خشونت به
عنوان يك نقش جنسيتي مردانه باعث می شود كه پسران خشونت را وسيله اي براي اداره ي خشم و
تضاد بدانند ،كه موجب رشد نگرش هاي منفي نسبت به زنان در آنان می شود ،و زنان نيز آن را به عنوان
جنبه ي متعارف روابط نزديك در نظر می گيرند(ايتاف و بريجز ،2004 ،3به نقل از حسين زاده مالكي،
.)1388
نوابی نژاد ( )1383در مقاله ای تحت عنوان راهبردهای خانواده درمانی متناسب با خشونت خانگی،
بیان نمود که« :مرد مرتکب خشونت می شود ،زیرا هنجارهای فرهنگی در باورهای او این گونه است که
خشونت روش کارآمد در حل تعارض های میان فردی است ،و مرد باید سلطه گر باشد تا بتواند کنترل
همسر و اعضای خانواده خود را به دست گیرد».
تحقيقات نشان داده اند كه خشونت خانگي ،با قدرت تصميم گيري نامساوي همبستگي دارد .ميزان
خشونت عليه زنان در بين زوج هايي كه شوهر سلطه جو و مردساالر است ،بسيار باالتر از زوج هاي
1. somatization
2. Herzog
3. Etaugh & Bridges
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مساوات گرا می باشد (به نقل از آسايي 1و ديگران.)2004 ،
فراوانی خشونت خانگی علیه زنان و نگرش موجود زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی کرمان،
موضوع پژوهش زنگی آبادی ( )1383برروی  420زن بود .نتایج این پژوهش نشان داد که  25درصد
از نمونه موردنظر ،تجربه خشونت را طی یک سال گذشته داشته اند و تقریباً همین میزان ( 25درصد)
گزارش کرده اند که طی یک سال گذشته از همسرانشان وحشت کرده اند .از بین خشونت ها،
بیشترین شکایت از نادیده گرفتن توانایی های زنان توسط همسران شان بوده است .میزان بی اعتنایی
به خواسته های جنسی و ارتباط جنسی بدون تمایل نیز دارای درصد باالیی (به ترتیب  19درصد و25
درصد) بوده است .فراواني كتك خوردن با سن پاسخگو و همسر وي رابطه معني دار داشت .همچنين
ميزان بروز خشونت فيزيكي با تعداد فرزندان ،شغل همسر ،ميزان درآمد ،ميزان تحصيالت ،وجود مادر
شوهر در خانه ،و وجود بيماري عصبي در پاسخگو يا همسرش رابطه مثبت داشت و ميزان بروز خشونت
با استقالل مالي زنان رابطه منفي داشت.
پژوهش بهزادمنش و جواديان ( )1383در زمينه ي واكنش زنان در هنگام خشونت همسر ،بر روي
 125زن مراجعه كننده به بهزيستي شهر اصفهان ،نشان داد كه حدود  50/4درصد از آنان در زمان
خشونت همسر ،هيچ كاري نمی كنند و  51/2درصد ،در اين زمان از هيچ منبعي كمك نمی گيرند .در
اين تحقيق نتيجه گرفته شد كه زنان به طور ناخودآگاه با ايفاي نقش انفعالي در برابر خشونت همسر،
نقش فعالي را در جلوگيري از فروپاشي خانواده ايفا می كنند.
 )2نابرابري جنسيتي ،رفتارهاي پرخطر در زنان و بي ثباتي خانواده

تحقيقات انجام شده نشان داده اند كه باورهاي نقش جنسيتي ،تأثير تعيين كننده اي در بي ثباتي خانواده
دارند .دانشمندان مختلفي بر اين باورند كه اعتقاد به نگرش هاي نقش جنسيتي مرسوم و همچنين اعتقاد به
نگرش هاي برابري طلبانه در واكنش به موضوع نابرابري جنسيتي ،ممكن است با رفتار جنسي پرخطر در
زنان ارتباط داشته باشد(گاوين ،گاالوتي ،داب ،2006 ،2گرين و فالكنر ،2005 ،3مارتينز-دونات ،هاول و
بلومبرگ ،2004 ،4روبرتسا ،اويان و باتناسان ،2005 ،5تانگ ،ونگ و لي ،2001 ،6به نقل از ليچ.)2010 ،7
اين دانشمندان معتقدند كه پذيرش نقش هاي فمينيستي مرسوم به دو روش می تواند به رفتار پرخطر
جنسي منجر شوند:
 )1از طريق زنانگي بيش از حد.
 )2به واسطه دلسرد نمودن زنان از مذاكره موفقيت آميز در رابطه با رويارويي هاي جنسي.
1. Asai
2. Gavin ,Galavotti , Dube , et al.
3. Green, Faulkner
4. Martinez-Donate, Hovell, Blumberg, et al.
5. Roberta, Oyun, Batnasan, et al.
6. Tang, Wong, Lee
7. Leech
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مورنن و بيرن )1991(1سه مشخصه زنان داراي زنانگي بيش از حد را مطرح نمودند:
 )1خود ارزشمندي آنان به ميزان زيادي به روابط با مردان بستگي دارد.
 )2از رابطه جنسي به عنوان ابزاري براي كسب يا حفظ روابط استفاده می كنند.
 )3شريك جنسي داراي رفتار مردانه مرسوم ،ترجيح داده می شود .بنابراين نگرش هاي زنانگي بيش
از حد ،می تواند احتمال شركاي جنسي متعدد و رابطه جنسي خارج يا قبل از روابط تعهدآور را افزايش
دهد .به عالوه نقش هاي مرسوم زنانه ،زنان را از رابطه داشتن و مذاكره با شركاي جنسي نااميد می كند.
هنجارها و رسوايي هاي جنسي كه با نگرش هاي نقش جنسي مرسوم توأم شده اند ،زنان را از بحث
پيرامون موقعيت هاي جنسي با دوستان يا خانواده دلسرد می كند ،زيرا ممكن است به نظر برسد كه
اطالعات زيادي بر اساس تجربيات جنسي بسيار زياد دارند (گرين و فالكنر ،2005 ،لير ،1995 ،2به نقل
از ليچ .)2010 ،بدين طريق نگرش هاي نقش جنسيتي مرسوم ،به شدت ،ممكن است سرمايه ي جنسي
زنان را كه همان شبكه هاي اجتماعي و خودكارآمدي آن ها می باشد ،محدود نمايد( ميشل ،)2004 ،و
بنابراين احتمال رفتارهاي جنسي پرخطر را افزايش دهد.
از سوي ديگر حجم زيادي از مقاالت نشان می دهند مرداني كه تعاريف مرسوم مردانگي را دروني
می كنند ،به احتمال بيشتر داراي شركاي جنسي متعدد در سال گذشته ،رفتاري توأم با صميميت كمتر در
رابطه جنسي آخر خود ،و شركت در خشونت جنسي را نشان می دهند(شيرر ،هوسترمن و ژيلن،2005 ،3
بل ،نيل و فنگ ،1999 ،4به نقل از ليچ ،2010 ،كوپنهاور لش و ايسلر ،2000 ،5پلك ،ساننستين.)1993 ،6
فرض بر آن است كه نگرش هاي برابري طلبي در ميان زنان جوان ،منجر به ايفاي نقش هاي جنسي
مردانه يا ارائه رفتارهاي جنسي مردانه ،در آنها ميشود (اوبيداال ،برنان ،بروك-گان .)2004 ،7در خالل
اواسط تا اواخر نوجواني ،بعضي از دختران كه در مرحله ي به زير سؤال بردن هنجارهاي جنسيتي
مرسوم هستند ،با پذيرش رفتارهاي مردانه مرسوم ،ممكن است تالش كنند كه نقش هاي برابري طلبي
را به نمايش بگذارند (استرو ،لزسززينسكي و نيلي .)2007 ،8مطالعه اي با نمونه ي زنان جوان استراليايي
نشان داد كه زنان داراي صفات شخصيتي مردانه و همچنين زناني كه از نقش هاي جنسيتي برابري طلبي
حمايت می كنند ،احتماال شركاي جنسي متعددي دارند .همچنین در مطالعه اي با عنوان ميانه روي از
همه چيز بهتر است مشخص گرديد كه نگرش هاي نقش جنسيتي برابري طلبي و نگرش هاي نقش
جنسيتي مرسوم در مقايسه با نگرش هاي نقش جنسيتي ميانه رو ،به ميزان بيشتر با رفتار جنسي پرخطر
ارتباط دارند .اين مطالعه نشان داد كه شيوع رفتارهاي پرخطر در دوگروه اول 15 ،درصد بيش از گروه
1. Murnen& Byrne
2. Lear
3. Shearer, Hosterman, Gillen, et al.
4. Bell, Neal, Feng, et al.
5. Copenhaver, Lash & Eisler
6. Pleck & sonenstein
7. Obeidallah, Brennan, Brook-Gunn, et al.
8. Strounh, Leszczynski, Neely, et al.
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داراي نگرش هاي نقش هاي جنسيتي ميانه رو بود(ليچ.)2010 ،
برخي از پژوهش ها نيز نشان داده اند ،در ازدواج هايي كه زنان به برابري نقش هاي جنسيتي معتقدند،
در مقايسه با زناني كه باورهاي نقش جنسيتي سنتي دارند،بي ثباتي و منفي گرايي بيشتري ديده می شود
(اگارول و سريواستاوا.)1989 ،1
بسياري از زنان ،بعد از ازدواج از نابرابري هاي جنسيتي آگاه می شوند (اماتو و بوث ،1995 ،2به نقل
از گرجي ،)1383 ،اين گونه مواجه شدن با نابرابري ها ،می تواند زنان را نسبت به عدم تساوي كه در
ازدواجشان وجود دارد ،حساس تر سازد( .تامپسون ،1991،3به نقل از گرجي .)1383 ،اگر زني كه به
تساوي باورهاي نقش معتقد است با مردي سنتي ازدواج كند ،تبعيض زيادي را تجربه خواهد كرد و
اين باعث تعارض زناشويي می شود .اما زني كه به باورهاي نقش جنسيتي سنتي بيشتر از همسرش پايبند
است ،احتماالً در روابط خود با او احساس آرامش بيشتري دارد و تعارض زناشويي كمتري را تجربه
ميكند ،به همين خاطر ثبات خانوادگي بيشتري خواهد داشت .به طور كلي تعارض هايي كه از فعال
شدن بعضي باورهاي نقش جنسيتي ايجاد و حفظ می شوند ،موجب منفي گرايي و به تبع آن قهر و فاصله
گرفتن از يكديگر ميشوند ،و به بي ثباتي خانوادگي می انجامد (گرجي.)1383 ،
 )3افزايش انگيزه تحرك اجتماعي و افزايش سن ازدواج

افزايش تحرك اجتماعي در زنان پي آمدهاي مثبت و منفي براي خانواده داشته است .از جمله
پي آمدهاي مثبت آن افزايش درآمد اقتصادي خانواده و افزايش سطح ميزان تحصيالت زن
(ميرزايي )1389،و در نتيجه افزايش اعتماد به نفس او بوده است .گروسي ( )1384در پژوهش خود
نشان داد كه سطح تحصيالت پايين زن در ايجاد نابرابري جنسيتي ،در خانه نقش دارد .زنگي آبادي
( )1383با انجام پژوهشي در مورد خشونت خانگي عليه زنان ،به اين نتيجه دست يافت كه ميزان خشونت
شوهر با استقالل مالي زن رابطه ي منفي دارد.
اما افزايش تحرك اجتماعي زنان آثار منفي نيز در برداشته است .اشتغال زنان به كار بيرون باعث
كاهش حضور او در خانه ،در كنار اعضاي خانواده شده است .بدين ترتيب مدت با هم بودن زوجين
كاهش يافته و بر مشغوليت فكري و منابع بيروني فشار رواني آنان افزوده شده است .با گذر زمان ،زن و
شوهر بيشتر از هم جدا می شوند .و به گونه اي فزاينده اي از نظر عاطفي و جسماني از يكديگر فاصله
می گيرند( .ارجمند.)1381 ،
همانطور كه گفته شد زنان در سراسر جهان در طي دهه هاي گذشته با سرعت زيادي وارد فعاليت هاي
اجتماعي شده اند .طوالني تر شد زمان تحصيل ،و به دست آوردن شغل مناسب افراد را بر آن داشته تا
زمان اخذ مدرك تحصيلي در مقاطع دانشگاهي و كسب شغل مورد نظر ،ازدواج خود را به تعويق
1. Egarule & Seryostawa
2. Ematto & booth
3. Tampsone
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اندازند .از ديدگاه روان شناسي تعويق ازدواج تا سال هاي انتهايي دوره جواني ،ممكن است مشكالتي را
به همراه داشته باشد .بر اين اساس بيشتر افرادي كه به علل اقتصادي ازدواج را تا سنين حدود  35سالگي
و بعد از آن به تعويق می اندازند و براي اولين بار می خواهند ازدواج كنند ،به علت راه مخصوصي كه
در زندگي پيش گرفته اند ممكن است قادر به برآوردن نيازهاي همسر و تطابق با ازدواج نباشند و نتوانند
ميزان داد و ستد عاطفي الزم را درك نمايند (حسيني.)1363 ،
ديدگاه اسالم در زمينه نقش جنسيتي در خانواده

در فرهنگ اصيل اسالم بنيان خانواده بر پايه ي مودت و در جهت تفاهم زوجين است ،اما در فرهنگ
غرب ،به جهت اعتقاد به نظريات اومانيستي ،فردگرايي و نسبيت اخالق ،خانواده تنها بر اساس معيارهاي
حقوقي محض پي ريزي شده و اعضاي خانواده با اجبار و ابزار حقوقي ،به رعايت وظايف خويش ملزم
می شوند .در حالي كه اگر هر يك از زوجين صرفا در صدد استيفاي حقوق خود باشند ،خانواده به
نهادي بي روح تبديل می شود كه بسيار خشك و شكننده بوده و با كمترين اختالفي متالشي می شود.
در فرهنگ غربي تالش می شود كه تفاوت هاي بين زن و مرد ناديده گرفته شوند ،و زنان به حقوقي
مشابه مردان دست يابند .نمونه بارز اين تفكر را در ديدگاه فمينيسم می توان مشاهده نمود .از نظر
فمينيست ها تعريف زنان به عنوان مادر ،همسر ،و موجودي زينتي آنان را در محدوديت هاي تاريخي
قرار می دهد .گسترش افكار فمينيستي و نفوذ آن در كشورهاي اسالمي ،موجب شده است تا برخي از
زنان مسلماني كه آشنايي كمتري نسبت به حقوق ،احكام و دستورات اخالقي و ديني ،و فلسفه احكام
دارند ،و يا پايبندي آن ها نسبت به فرهنگ ديني كمتر است ،تحت تأثير انديشه هاي غربي قرار گرفته
و بنا را بر ناسازگاري ،مخالفت و درگيري ،عدم توجه به حقوق همسر و اذيت و آزار وي گذارند بنا
براين ،با توجه به اينكه مباني حقوقي ديدگاه فمينيسم و اسالم متفاوت می باشد ،برخي مواد حقوقي
در ديدگاه فمينيسم ،از نظر اسالم ،شوهرآزاري تلقي می شود ،و بالعكس(قاسمی روشن ،1382 ،به
نقل از حسين زاده مالكي .)1388 ،در اسالم ،براي ايجاد وحدت و صميميت واقعي ميان زن و شوهر،
به تفاوت هاي غريزي و طبيعي آن ها توجه شده ،و بر اساس اين تفاوت ها ،براي هر يك حقوقي
متناسب وضع گرديده است .و اسالم به صراحت با باورهاي سنتي منفي در مورد نقش جنسيتي كه به
نوعي برتري جنس مرد را بر زن القا می كند ،مخالف است .خداوند در قرآن (سوره حجرات آيه) 13
ميفرمايد« :مالك برتري انساني بر انسان ديگر ميزان تقواي اوست» همچنين در سوره اعراف آيه ،189
آمده است كه :هيچ گونه تفاوتي در خلقت زن و مرد نبوده و زن و مرد براي يكديگر و براي آرامش
يكديگر آفريده شده اند( ».جوادی آملي  .)1378باورهاي غلط عاميانه مبني بر ناقص بودن عقل زن به
هيچ وجه اساس اسالمی و قرآني ندارد .تعريف عقل از ديدگاه اسالم چنين است :عقل چيزي است كه
به وسيله ي آن خداوند عبادت می شود و فرد را به بهشت رهنمون می سازدُ «:عبد به الرحمان و اكتسب
الجنان» (اصول كافي ،ج  ،1باب  1و  ،11به نقل از جوادي آملي.)1378 ،
بنابراين از ديدگاه اسالم و قرآن ،عقل نيرويي است كه غرايز و اميال نفساني را كنترل می نمايد .در
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اين صورت به هيچ وجه ثابت نشده كه مردان در اين نيرو ،برتر از زنان هستند .آنچه ممكن است در مرد
بيش از زن باشد ،نيروي مربوط به توانايي هاي سياسي و اجرايي است .هوش سياسي و اجرايي ،دليل بر
نزديكي بيشتر به خداوند و يا عاقل تر بودن نيست .چه بسا مردي در علوم اجرايي بهتر از زن باشد ،اما
توان كنترل غرايز خويش را نداشته باشد (جواد آملي.)1378 ،
پیامبر اسالم (ص)در زمينه روابط خانوداگي ،مهربان ،داراي حسن خلق ،حمايت كننده و مشوق رشد
استعدادها بودند (محمدي اشتهاري .)1385 ،اين حديث از پيامبر (ص) نقل شده است« :ما اكرم النساء
االكريم و ال اهانن اال لئيم» يعني :زنان را بزرگ نمی شمارند مگر مردم آزاده و آنان را خوار نمی دارند،
مگر مردم فرومايه» (رازاني.)1382 ،
جوادي آملي ( )1378به برخي از علل تداوم باورهايي نامطلوب مربوط به نقش هاي جنسيتي در
جامعه اشاره نموده است كه به صورت فهرست وار عبارتند از:
 )1مغالطه در معناي عقل و تأكيد به برخي توانايي هاي خاص در مردان به عنوان مالك عاقل تر بودن.
 )2عدم تبليغ كافي در مورد زنان نامدار در طول تاريخ.
 )3وجود رسوبات تفكر جاهلي در جامعه كنوني.
 )4سوء تعبير از تعاليم اسالم در مورد عدم لزوم يا عدم وجوب برخي از وظايف براي زنان ،به عنوان
ناتوانی زنان در انجام اين وظايف.
 )5پذيرش باورهاي سنتي غلط از سوي زنان و عدم تالش و كوشش آنان در جهت رشد و ترقي.
در مورد اخير پژوهش گروسي ( )1384نشان داد كه پذيرش عقايد قالبي جنسيتي توسط زنان ،يكي از
عوامل مهم تأثيرگذار در ايجاد نابرابري در فضاي خانواده است .همچنين شيري غنچه ( )1383در پژوهشي
در مورد ميزان و علل مؤثر برآگاهي زنان فرهنگي از حقوق خود ،به اين نتيجه رسيد كه آگاهي زنان
فرهنگي از حقوق خود پايين است .نكته نهايي اينكه از ديدگاه اسالم ،زن در عين فراگيري علوم و فنون
سودمند ،پرورش نسل آينده را به عهده دارد .زنان نبايد مقام واالي مادري را كمتر از سمت هاي ديگر و
ساير مزاياي اجتماعي در نظر بگيرند .در اين زمينه نه خود زن ،نه خود اعضاي خانواده و نه جامعه و نظام
حكومتي ،حق سبك شمردن منزلت رفيع مديريت داخلي خانه و مادري را ندارند (جواد آملي.)1378 ،
بحث و نتيجه گيري

دسته بندي نقش هاي جنسيتي زنان و مردان ،،به عنوان مقوله هاي سياه و سفيد در طول تاريخ ،احتماال
ناشي از سوگيري هايي شناختي در مورد ويژگي هاي زنان و مردان بوده است .زيرا گرايش ذهني اوليه
انسان در برخورد با پديده هاي پيچيده ،تبديل نمودن آنها به اموري ساده تر و قابل فهم تر می باشد .بنا به
اعتقاد تايلور 1و تامپسون ( ،1982به نقل از اتكينسون 2و همكاران ،2000 ،ترجمه براهني و ديگران)1385 ،
انسان توجه بيشتري به اطالعات واضح وروشن نشان می دهد تا اطالعات ناواضح .بنابراين از آنجا كه
1. Tailor
2. Atkinson
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انسان در هنگام رويارويي با پديده هاي پيچيده ،گاهي براساس تعبير و تفسيرهاي ذهني خود ،دست به
نظريه پردازي شهودي می زند ،و اين نظريه پردازي هاي شهودي گاهي ارزيابي آدمی را از روابط علت
و معلولي دچار سوگيري می كند ،در مورد نقش هاي جنسيتي زنان و مردان نيز كه داراي پيچيدگي
می باشند ،احتماال دچار چنين سوگيري هايي شده است .به طوري كه نقش هاي جنسيتي نسبت داده
شده به مردان ،به دليل دستاوردهاي روشن و زودهنگامشان(مانند توانايي نشان دادن خشونت در برابر
دشمن و در نتيجه محافظت اطرافيان از خطر و ،)...به عنوان نقش هاي جنسيتي برتر و كارآمد در نظر
گرفته شد ،و نقش هاي جنسيتي نسبت داده شده به زنان(مانند پروش و مراقبت از فرزند و آموزش نظم
و پشتكار در كارها به او ،و ،)...به دليل بطئي و ديرهنگام بودن نتايج حاصل از آن ها ،مورد بي توجهي
قرار گرفت .در نتيجه زن به عنوان كسي كه در كوتاه مدت هيچ كار مهمی را انجام نمی دهد ،در درجه
دوم قرار گرفت .شكل گيري تبعيض ها برعليه زن ،و پس آن به راه افتادن نهضت هاي ضد تبعيض عليه
زنان و طرفدار تساوي حقوق زن و مرد ،پيامد همين تقسيم بندي هاي ناصحيح از نقش هاي جنسيتي بود.
ورود زنان به اجتماع كه تا حدي به عنوان واكنشي عليه نابرابري جنسيتي صورت گرفت ،منجر به تحول
بيشتري در نقش هاي جنسيتي زنان ،در مقايسه با مردان گرديد .بنا به نظر گیبونز ،همبی و دنیس()1997
و کنراد و هریس ( )2002با افزايش سطح تحصيالت ،اشتغال و كسب درآمد اقتصادي زنان نسبت به
گذشته ،تمايل زنان براي تغيير نقش هاي جنسيتي ،بيش از مردان است .بنابراين احتمال می رود تعداد
بيشتري از زنان ،رفتار انفعالي خود را در برابر تبعيض ها و خشونت ها در فضاي خانواده تغيير داده و
رفتار فعاالنه تري را براي كسب قدرت در خانه نشان دهند .از سوي ديگر به دليل تمايل كم مردان براي
تغيير نقش هاي جنسيتي سنتي ،احتمال افزايش مشاجرات بين زوجين بر سر قدرت و در نهايت بي ثباتي
خانواده ،بعيد نمی باشد .تحقيقات انجام شده ،پي آمدهاي منفي باورهاي سنتي مربوط به نقش جنسيتي
بر خانواده را نشان داده اند ( مانند نوابی نژاد ،1383 ،زنگی آبادی ،1383 ،اگارول و سریو استاوا 1989 ،به
نقل از گرجی .) 1383 ،حفظ باورهاي سنتي در مردان و تغيير اين باورها در زنان ،ممكن است زنان را به
سوي تالش مضاعف در امور اجرايي بيرون از خانه سوق دهد ،تا بدين ترتيب توانمندي خود را به عنوان
يك انسان صاحب اختيار به نمايش بگذارند .در چنين شرايطي اگر مردان همچنان بر مواضع سنتي قبلي
تأكيد نمايند ،و زنان نيز خواستار تغيير سريع و صد در صد باورهاي سنتي مربوط به نقش هاي جنسيتي
باشند ،فضاي رواني ناامن و پر از تنشي را براي خود و فرزندانشان ايجاد خواهند نمود .خطرات چنين
فضايي كمتر از نتايج منفي ناشي از ساير تعارضات زناشويي نخواهد بود .افزايش هيجان هاي منفي مانند
خشم ،تنفر ،نااميدي ،افسردگي ،و افزايش بيماري هاي سايكوسوماتيك ،مصرف مواد مخدر ،افزايش
شركاي جنسي ،افزايش پديده هاي خودكشي ،طالق و ...برخي از اين پيامدها می باشد.به طوري كه
شيرر ،هوسترمن و ژيلن )2005( 1بيان نمودند كه دروني سازي تعاريف مرسوم مردانگي در مردان
با افزايش احتمال داشتن شركاي جنسي بيشر ،رفتار بدون صميميت در روابط جنسي و شركت در
خشونت جنسي همراه است .همچنين اگر زنان اعتقاد به ديدگاه برابري طلبي فمينستي غربي داشته
1. Shearer, Hosterman & Jillen
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باشند ،از اينكه اوقاتي را در خدمت خانواده صرف نمايند احساس تبعيض خواهند نمود و قادر به نشان
دادن عواطف مثبت خود نسبت به خانواده نخواهند بود .از اين طريق بنيان خانواده در معرض خطر قرار
خواهد گرفت .تامپسون( ،1991به نقل از گرجي )1383 ،به تجربه تعارض زناشويي در زني كه به تساوي
باورهاي نقش معتقداست ،بدون وجود چنين ديدگاهي در همسر ،اشاره نمود .ليچ( )2010نيز به افزايش
رفتار جنسي پر خطر در افرادي كه نگرش هاي نقش جنسيتي برابري طلبي و نگرش هاي جنسيتي سنتي
دارند اشاره كرد .بنابراين به نظر می رسد در حال حاضر بدون زمينه سازي فرهنگي درباره تغيير باورهاي
نامطلوب جنسيتي ،ايفاي نقش به شدت فعاالنه از سوي زن براي كسب قدرت بيشتر در خانه و يا مقابله
به مثل ،پيش از آنكه منجر به احقاق حق زنان گردد ،منجر به بي ثباتي خانواده خواهد شد.
نكته ديگر آن است كه عليرغم وجود تعاليم اسالمی فراوان در خصوص رفتاري توأم با محبت با
زنان و تأكيد بر حسن خلق مردان با اهل خانواده ،همچنان برخي از تفكرات تبعيض آميز و جاهلي
در بين افراد جامعه بر عليه زنان وجود دارد ،كه باعث افزايش تعارضات زناشويي مي شود .از آنجا كه
براي ايجاد يك نگرش جديد ،الزم است فوايد و مزاياي نگرش جديد توسط افراد معتبر توضيح داده
شود(اتكينسون و همكاران ،2000،ترجمه براهني و ديگران ،)1385 ،ترويج و ارائه اطالعات مكرر در
خصوص وجود ويژگي هاي مردانه مثبت در معصومين(ع)(مانند عطوفت و دلسوزي ،و )...و عاري
بودن آنها از ويژگي هاي مردانه منفي(مانند خشونت با خانواده ،فخرفروشي ،استثمار و )...می تواند در
كاهش رفتارهاي تبعيض آميز عليه زنان نقش داشته باشد .همچنين بيان سودمندي افزايش سطح تحصيل
زن به شكل افزايش درك او از واقعيت هاي زندگي و تربيت بهتر فرزندان ،و كمك و مشورت دادن
به همسر در تصميمات دشوار زندگي ،و همچنين بيان فوايد اشتغال زن ،به شكل افزايش اعتماد به نفس
او،كاهش احتمال افسردگي زن و كمك به باال بردن رفاه خانواده ،می تواند در تغيير باورهاي سنتي در
مورد نقش هاي جنسيتي زنان مؤثر باشد.
پيشنهادات

 )1تجديد نظر در محتواي ضمني كتب درسي در مورد نقش هاي جنسيتي ،و اختصاص درس هايي
با هدف رشد ويژگي هاي مردانه مثبت در پسران در تمام مقاطع تحصيلي.
 )2وضع قوانين حمايتي از خانواده و زنان.
 )3آموزش وسيع و دقيق زوجين در زمينه آشنايي با مسئوليت هاي زندگي مشترك و نقش آن ها در
ثبات خانواده ،مانند آموزش روش هاي كار آمد حل تعارض بين فردي به جاي استفاده از خشونت.
 )4آگاهی دادن زنان نسبت به پي آمدهاي منفي پيروي از ديدگاه فمينيستي غربي ،مانند ترك وظايف
مادري و قدرت طلبي شديد در خانواده.
 )5انتخاب ساعات يا زمان اشتغال زنان به گونه اي كه به وظايف مادري لطمه وارد نسازد ،كه تا
حدودي مستلزم تحصيالت و تخصص باالتر است.
 )6مطرح نمودن مادران و همسران فداكار ،فراتر از چهارچوب تقديرنامه ها ،و اختصاص بخشي از
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حقوق و امتيازات افراد موفق جامعه به مادران و همسران فداكار آن ها.
 )7آگاهي دادن و فرهنگ سازي در زمينه حقوق زن و مرد از نظر اسالم ،ومشخص نمودن تأثير
رعايت آن بر سالمت خانواده.
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