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 49اره، شمسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  

  **سميه مقدم، * صادقي فساييسهيال
  

شناسي بوده اسـت؛      جامعهة  پيچيدهاي    مسائل اجتماعي، همواره جزو بخش    ة   مطالع :مقدمه
شود، ممكن است فـردا و از ديـد         اي چالش اجتماعي تلقي مي      زيرا آنچه امروز از ديد عده     

ائل ي اگرچـه در شناسـايي و تبيـين مـس          شناسـ   جامعـه .  تلقي نشود  اين گونه اي ديگر     عده
و تحليل و تبيين مسائل زنان     ي نظري متنوعي را بسط داده؛ از شناسايي       ها  ديدگاهاجتماعي  

شـايد بهتـرين راه بـراي       . اي دانسته اسـت     همواره غفلت ورزيده و آن را موضوعي حاشيه       
زنان و شناسايي مشكالت آنان ة ن تجربيات روزاننظر گرفتشناسي، در  جبران غفلت جامعه

  .دشان باشدبنا بر روايت خو
عميق با زنان   ة   مصاحب 54 تحقيق حاضر كه از نوع كيفي و اكتشافي است، از طريق             :روش

بندي مـسائل زنـان از         سال، به دنبال شناسايي و دسته      59 تا 19سني  ة  شهر تهران در گستر   
  . ديد خودشان است

توجـه بـه    مـسائل زنـان بـا       ة  هاي تحقيق حاكي از آن است كه تنوع و گستر            يافته :ها  يافته
متغيرهايي همچون سن، شغل، تحصيالت، طبقه و وضعيت تأهل متفاوت اسـت و تـصور               

  .گيرد ها در زندگي روزمره شكل مي شان، با تجربيات واقعي آناجتماعي زنان از مسائل 
عميق در اين تحقيق آشكار كرد كه مسائل زنان به دو بخش خصوصي هاي   مصاحبه :بحث

ان با توجه بـه عوامـل مختلفـي همچـون عوامـل فرهنگـي،               شود و زن    و عمومي تقسيم مي   
آن از دو  سـاختن  اجتماعي، اقتصادي و فردي، مسائل خود را تبيين كـرده و بـراي مرتفـع    

  .برند راهكار مبتكرانه و واكنشي بهره مي
 

بخش عمومي و خصوصي، جنسيت، خود نامرئي، راهكارهاي مبتكرانه : ها واژه كليد
 .اجتماعية شناسي، مسئل سئلهو واكنشي، روش كيفي، م

  03/08/91: تاريخ پذيرش    10/12/89: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسنده مسئول (<s_sadeghi@yahoo.com> .شناس، دانشگاه تهران  جامعهدكتر* 

  .ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تهران يكارشناس** 

)كيفيةمطالع(شناسي زنان بنا بر روايت زنانمسئله
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  مقدمه
هاي جنگ جهاني، تغييـرات چـشمگير جمعيتـي و رخـدادهاي              انقالب صنعتي، بحران  

تا اواخر آن، بـر       19شناسي از اواسط قرن       گوناگون در زندگي اجتماعي، موجب شد جامعه      
مـردم،  ة  عام. حلي براي رفع مسائل بيايد       كند تا شايد راه    كيدتأآن  ة  مسائل اجتماعي و مطالع   

خالف تـصور     ها مضر باشد؛ اما بر      بينند كه براي جامعه و آن       مسائل اجتماعي را وضعيتي مي    
رايج، مفاهيمي همچون جامعه و مضربودن كامالً هم مشخص نيست و وضعيتي اجتمـاعي              

اي ديگـر     عي و مـضر تلقـي كننـد، عـده         اجتماة  اي از مردم آن را مسئل       كه ممكن است عده   
مثـال ممكـن    بـه عنـوان     ). 2007 و ديگـران،     1كليفتن( ممكن است آن را مسئله تلقي نكنند      

ها مثبت تلقي شود؛ امـا يقينـاً     اقتصادي و كنترل هزينهاز نظراست تعديل نيرو در سازماني،     
 آيند، مـشكل   برنميمخارج زندگية دهند و از عهد    براي افرادي كه كار خود را از دست مي        

هـا خـودرو در طـول سـال، بـراي             توليـد ميليـون   . خواهد آمـد  به حساب   اجتماعي بزرگي   
كننـد،   هاي خودروسازي كار مي  اصحاب صنعت و هزاران كارگر و كارمندي كه در كارخانه         

خودرو بـراي شـهرونداني كـه       ة  روي  شود؛ اما مطمئناً توليد بي      موقعيت كاري مثبتي تلقي مي    
هـايي همچـون ترافيـك     كنند و درمعرض معـضل  هاي شلوغ شهر تردد مي   ز خيابان روز ا   هر

اي اجتمـاعي اسـت كـه         گيرنـد، مـسئله     هاي تنفسي قرار مي     شهري و آلودگي هوا و بيماري     
قـدر    اين پرسش كه كدام مـسئله آن      . شود  مسائل اجتماعي عديده مي    آمدن    وجودبه  موجب  

ود جلب كنـد، بـسيار مهـم و مـشكل اسـت و      شناختي را به خ جدي است كه توجه جامعه    
 و  2هارولـد كربـو   . كنـد   عوامل متعددي وجود دارد كه پاسخ به اين سؤال را مـشخص مـي             

  : كنند كلمن به بعضي از اين عوامل اشاره مي
جمعـي يـا     وسـايل ارتبـاط   تحت تأثير   است و     كننده درك مردم از مسائل، مهم و تعيين      . 1

گيرد؛ اما نبايد از ايـن موضـوع غفلـت كـرد كـه               رار مي تعامالت اجتماعي و ارتباطات ق    
هـا در زنـدگي روزمـره شـكل           تصور مردم از مسائل اجتماعي، بـا تجربيـات واقعـي آن           

                                                           
1. Clifton     2. Kerbo 
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  گيرد؛ مي
كند  ات آن بر زندگي مردم كه آن را از روال عادي خارج مي            تأثيراجتماعي و   هاي    بحران. 2

  شود؛ شدن مسائل اجتماعي مي و موجب آشكار
هاي اجتماعي و فشارهاي ناشي از آن كه مسائلي را درمعرض توجـه           ها و حركت    جنبش. 3

  دهد؛ عمومي قرار مي
گزينند؛ هرچه    مي  شناساني كه مسائلي را براي بررسي و توجه بر          انتخاب و گزينش جامعه   . 4

شناسان از كاركردگرايي فاصله گرفتـه و بـه رويكردهـاي تـضادي و                رويكردهاي جامعه 
كليفـتن و  ( بيـشتري بـر شناسـايي مـسائل اجتمـاعي دارد         تـأثير تر شود،     انتقادي نزديك 

   ).2007همكاران، 
ة شناسي بخش زيـادي از اعتبـار خـود را از بررسـي مـسائل اجتمـاعي و توسـع           جامعه

راهكارها براي حل آن مسائل كسب كرده است؛ اما بررسي مسائل زنان و پرداختن بـه آن،                 
شناسـان   ، بـسياري از جامعـه   از ايـن رو   . ي نبوده اسـت   شناس  بخشي از سنت تاريخي جامعه    

شناسي   معتقدند جامعه )  1995 3؛ ابوت و واالس،     1972 ،2؛ آكلي 1979 ،1اسميت (فمينيست
ابـوت و واالس  . اي دانـسته اسـت     از مسائل زنان غفلـت كـرده و آن را موضـوعي حاشـيه             

رين وجـه چـشم خـود را        شناسي، در بهتـ     به اين موضوع اشاره دارند كه جامعه      ) 5: 1995(
. گرايي بوده اسـت   گرفتار نوعي جنس  به شدت   روي مسائل زنان بسته و در بدترين حالت،         

ـ   نظر گرفت در  شناسي،    شايد بهترين راه براي جبران غفلت جامعه       زنـان و   ة  ن تجربيات روزان
ها مسائل خاص خـود را دارنـد؛          شناسايي مسائل آنان بنا بر روايت خودشان باشد؛ زيرا آن         

  .ها پرداخته شود هاي طبقاتي به آن مسائلي كه بايد در وراي موقعيت
هاي ديگـر سـعي       شناسي و رشته    كشيدن جامعه  چالش  با به  فمينيستاگرچه پژوهشگران   

بندي نظري آن نشان دهند يا به نـوعي، زنـدگي             كردند تعهد خاصي به مسائل زنان و صورت       
 نظـري، بـه     به لحاظ ي قرار دهند و     فمينيستهاي    ها را كانون نظريه     آنة  زنان و تجربيات روزمر   

                                                           
1. Smith    2. Oakly    3. Abbott and Wallace 
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ـ        فهم نابرابري جنسيتي و نقش     هـا بپردازنـد و از نظـر          آنة  زيـست ة  هاي اجتماعي زنـان و تجرب
بخـشي آنـان فعاليـت كننـد؛ امـا در عمـل بـا                  ارتقاي حقوق زنان و رهايي     در راستاي عملي،  
ي، تمركـز بـر     فمينيـست ه  يكي از انتقادهـاي جـدي بـه ديـدگا         . هاي جدي مواجه شدند     چالش

پوسـت و طبقـات پـايين اسـت           متوسط و غفلت از مسائل زنـان رنگـين        ة  تجربيات زنان طبق  
متوسط، ناشـي از نـوعي      ة  ي به مسائل زنان طبق    فمينيستمحدود كردن ديدگاه    ). 1990 ،1كلينز(

  .)1389صادقي، (گرايي و غفلت از مسائل زنان طبقات پايين است  تعهد انحصاري و برگزيده
بـر   عمـومي مطـرح اسـت، بيـشتر     ة در ايران نيز، آنچه بـه نـام مـسائل زنـان در عرصـ        

مبتني است كه قادرند مـسائل خـود را در سـطح            رو به باال    متوسط  ة  زنان طبق هاي    خواسته
شناسـي    مـسئله ة  شناسي، تحقيقات كافي دربار     جامعهة  افكار عمومي مطرح كنند؛ اما در زمين      

متغيرهـاي متعـددي    با توجه به    ، شناسايي مسائل زنان      اين رو  از. زنان صورت نگرفته است   
متأهل و   بودن   ها، قوميت، شهري يا روستايي      فرهنگ  اجتماعي، خرده ة  چون تحصيالت، طبق  

توان گفت مسائل زنـان   متغيرهاي باال ميبا توجه به . رسد  ميبه نظربودن، ضروري    يا مجرد 
وه خاصي از زنـان بـه تمـام زنـان ديگـر،              مسائل گر   دادن تنوع خاصي دارد؛ لذا اختصاص    

پـردازي و   لـذا هرگونـه نظريـه   . شود موجب كنارگذاشتن بخش وسيعي از جمعيت زنان مي       
بـه  گيـرد،     ها و صداي يك گروه شـكل مـي          اساس خواسته   بندي نظري كه عمدتاً بر      صورت
از رد و   كه قابليت تعميم به زنـان ديگـر را نـدا             نظري و عملي نارسا خواهد بود؛ چرا       لحاظ
هـاي جـدي      راهكارها براي هرگونه تغيير اجتماعي با نابـسندگي و چـالش          ة  ي، در ارائ  طرف

بـا  بنـدي زنـان،       كه براي شناسايي و دسته    از اين قبيل    بنابراين تحقيقاتي   . مواجه خواهد بود  
 در راستاي شود، ممكن است گامي مؤثر        زيسته و روايت خودشان انجام مي     ة  تجربتوجه به   

  .باشدرو به باال متوسط ة  بر انحصارگرايي و هژموني زنان طبقآمدن فايق
پژوهشگران تاكنون براي شناسايي مسائل اجتماعي زنان، بيشتر به آمار و ارقام جرائم و              

انـد؛ امـا در صـحت ايـن           اند يا سراغ قوانين حقـوقي رفتـه         اجتماعي توجه كرده  هاي    آسيب
                                                           
1. Collins 
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دهد، جاي ترديد  زنان ما را پوشش مية عموضوع كه اين مسائل چقدر مسائل اجتماعي جام
امروز در شناسايي مسائل اجتماعي زنان بيش از اطالعات و آمـار پراكنـده، بـه       . وجود دارد 

دار را در زنـدگي    رويـدادهاي عظـيم و دامنـه   تـأثير شناختي نياز داريم تا بتوان     بينش جامعه 
شناسـانه،    بينش جامعه «ت  ميلز معتقد اس  . ها درك كرد    اجتماعي آن هاي    خصوصي و فعاليت  

 تـرين  تـا نزديـك  هـا     دگرگـوني  تـرين    و تـاريخي   تـرين   بـراي تبيـين غيرشخـصي     اي    وسيله
البته همـراه ايـن بيـنش       . هاست  شخصيت انساني و تشخيص روابط متقابل آن      هاي    خصلت

درك مفـاهيم اجتمـاعي و تـاريخي افـراد و مقطـع زمـاني كـه در آن        ة در زمين بايد همواره   
  ).1360ميلز، (» دروبه كار د، كوشش الزم شو زندگي مي
رسد براي شناسايي مسائل اجتماعي زنان، تحقيقات كيفـي، ديـدگاه زنـان و                 مي به نظر 

اوضـاع و  بـا توجـه بـه    شناسايي مـسائل زنـان   . كند ها را بهتر منعكس مي   زيستي آن ة  تجرب
 توجـه بـه     ترديـد،   ها متفاوت اسـت و بـي        شخصي و خانوادگي و اجتماعي آن     ي  ها  ويژگي

اجتماعي ضروري است تا    ة  عواملي همچون سن، تحصيالت، شغل، همسري، مادري و طبق        
تفاوت ميان زنان درك شود؛ براي مثال، زن سرپرست خـانواري كـه روزي ده سـاعت بـه                   

اي كـه بـه سِـمت         كـرده   اي مشغول اسـت، بـا زن تحـصيل          نظافت در بيمارستان يا كارخانه    
احتمـاالً  . هاي يكـسان و مـشابهي ندارنـد     رسيده است، مسئله اي نيز   مديركلي در وزارتخانه  

هـا،     معاش و نگراني از وضـع فرزنـدان و تـرك تحـصيل آن              تأمينمشكل اولي ناتواني در     
مـشغولي دومـي ايـن        است و دل  ...  كار و   دادن از دست خستگي مفرط در محيط كار، خطر       

شـوند يـا بـراي        ده مـي  هـاي برتـر، مـردان تـرجيح دا          است كه چرا براي واگـذاري سِـمت       
بـراي  . كننـد  اي فكر مي هاي شيشه نداشتن زنان به سطوح مديريتي كشور، به سقف   دسترسي

گرايانه از مسائل زنان، شايسته است پژوهشي گـسترده   تصويري روشن و كامل و واقعة  ارائ
هـا و ميـزان و        آوري و ثبـت گـردد و نـسبت          الزم جمـع  هـاي     در كشور انجام شود تـا داده      

هاي كمي گسترده، تحقيقـات كيفـي عميـق          نيز مشخص شود؛ اما قبل از پژوهش       ها  يتاولو
  . رسد  ميبه نظربراي آشنايي با ابعاد مسئله ضروري 
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  مروري بر تحقيقات پيشين
سـازماني  هـاي     دانشجويي يا طرح  هاي    نامه   پايان به صورت بيش تحقيقات متعددي      و  كم
دهـد زنـان درگيـر         تحقيقات نشان مي   اين گونه  .برخي مسائل زنان انجام شده است     ة  دربار

، خودكـشي   )1388،  صـادقي ( خشونت عليه زنان     از جمله مسائل اجتماعي مختلفي هستند؛     
و فحـشا و  ) 1380؛ مهـدويان،  1381نامجويـان،  (فـرار دختـران از خانـه    ،  )1374اختري،  (

سائل اهميـت  اگرچه پرداختن به ايـن مـ  ). 1372؛ يزدي، 1383كامراني فكور، ( روسپيگري
دهد بسياري از اين موضوعات مطابق بعضي  خاصي دارد؛ بررسي آمارهاي موجود نشان مي     

، شـايد بتـوان نتيجـه       از ايـن رو   . اجتماعي، فراگيري آماري نـدارد    ة  تعاريف خاص از مسئل   
اجتماعي به اين معنـي     ة  گرفت كه اگرچه اين گونه مسائل جدي هستند، ممكن است مسئل          

آمـاري نبايـد مـا را از آن دسـته           هاي     آماري داشته باشد؛ اما فقط مقايسه      نباشد كه فراگيري  
براي مثال بـسياري    . گنجد، غافل سازد    قالب اعداد و ارقام نمي     هاي اجتماعي كه در     واقعيت

 سكوت و انزواي زنان به افكار عمـومي  به دليلماند يا  از مسائل زنان همواره در حاشيه مي     
  ).1382صادقي، (شود  كشيده نمي

متغيرهايي همچون تحـصيالت، تأهـل،   با توجه به هاي اجتماعي ديگر،     زنان مانند گروه  
ها نيز كثرت و تنـوع چـشمگيري          اجتماعي متكثرند؛ لذا مسائل اجتماعي آن     ة  اشتغال و طبق  

اجتماعي تلقي شود، از ديد     ة  متوسط ممكن است مسئل   ة  دارد؛ براي مثال آنچه براي زن طبق      
شناسـي در ميـان    لذا مسئله. كن است بخشي از زندگي روزمره تلقي شود     پايين مم ة  زن طبق 
  .رسد  ميبه نظرها ضروري  موجود ميان آنهاي  تفاوتبا توجه به زنان، 

ها و مراكز علمي، تنها يـك طـرح        وجوهاي متعدد و گسترده در سازمان        جست با وجود 
  .اضر قرابت موضوعي داردپژوهشي در مركز امور زنان و خانواده يافت شد كه با تحقيق ح

بـا هـدف شناسـايي      » مطالبـات زنـان   « و بـا عنـوان       1379اين طرح پژوهشي، در سال      
. نفري انجام شده است     1200ة  نمونبا توجه به    نيازهاي زنان در سطح ملي با روش كمي و          

 منـاطق   بـه تفكيـك   در اين طرح، متغيرهايي همچون سن، وضع فعاليت، تأهل، تحصيالت           
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هـاي زنـان از آينـده،     نگرانية اين تحقيق دربار.  گرفته شده است  در نظر تايي  شهري و روس  
بهرگي از حقوق اجتمـاعي و علـل آن و موانـع ارتقـاي          مندي يا بي    رضايت از زندگي، بهره   

گيـري ايـن طـرح، نيازهـا و           در قـسمت نتيجـه    .  داده اسـت   به دست موقعيت زنان نتايجي    
د امكانات تفريحي و رفاهي و ورزشي، تقويت امنيت          اشتغال، ايجا  به ترتيب مطالبات زنان،   

، مركز امور زنان      347ة  طرح پژوهشي شمار  (عمومي و بهبود وضع معيشتي بيان شده است         
  ).رياست جمهورية و خانواد
مباني نظري مشخص و فرضيات مبتني بر با توجه به   خالف تحقيقات كمي كه عمدتاً        بر

هايي قرار    بندي  ار خود را درك معنا و تفسير و دسته        شود، تحقيق كيفي اساس ك      آن آغاز مي  
بنابراين در ايـن گونـه      . هاي پژوهش اهميت دارد و بيان شده است         دهد كه از ديد نمونه      مي

كنـد؛ اگرچـه    خاص، ماهيت و عملكرد تحقيق را تعيين نمـي  تحقيقات، رويكردهاي نظري
 آن وجـود دارد،     راجع بـه  هايي كه     دنياي اجتماعي و داده   ة  نظري دربار هاي    تعامل ميان ايده  

قـرار  ، اگرچه در تحقيقات كيفي هيچ الزامي براي مبنـا           به عبارت ديگر  . ناپذير است   اجتناب
بخـشي و ايجـاد       خاصي وجود ندارد؛ اما مباني نظري موجود، در مقـام آگـاهي           ة   نظري دادن

 رويكردهاي ،اعياجتمدر تبيين و تحليل مسائل . شود نظري بسيار مؤثر واقع ميهاي  دغدغه
خـاص بـه تبيـين مـسائل          طـور   بعضي از ايـن رويكردهـا، بـه       . متنوعي وجود دارد   متعدد و 

. كنـد   گيري مسائل اجتماعي اشاره مي      شكلة  اجتماعي پرداخته و بعضي ديگر بيشتر به نحو       
اجتمـاعي  هاي     از اين رويكردهاي نظري، برآيندي از مواجهه با واقعيت         هر يك گيري    شكل

علم، بحث از رويكردي جامع و مانع كه تمام ابعاد مسائل            بودن   ناتماما توجه به    باست؛ لذا   
برتـري  . اسـت به شـدت دسـت نيـافتني        اجتماعي را تبيين و تحليل كند، اگر محال نباشد،          

بـه ايـن معنـا كـه هـر          . رويكردي از رويكرد ديگر، در گرو بسندگي نظري و عملي اسـت           
به  كند و    تأييدزم داشته باشد و شواهد موجود آن را          نظري انسجام ال   به لحاظ رويكرد بايد   

 عملي قابليت اين را داشته باشد كه راهنماي تغيير قرار گيرد و كارآمدي خـود را در                  لحاظ
  . وضعيت عيني جامعه ثابت كند
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ي، در  به نوع شود كه     در ادامه، به بعضي از مالحظات و مفاهيم حساس نظري اشاره مي           
  : داشته استتأثير موضوع فهم و درك ما از كليت

 تضاد عين و ذهن. 1

مسائل اجتماعي كار كردند، بر اين باور       ة  شناساني كه پيش از ديگران دربار       بيشتر جامعه 
هـاي   ئـال  ميـان ايـد   شود كه تفـاوت چـشمگيري   بودند كه مسائل اجتماعي زماني ايجاد مي    

شكاف ميان  ة  تماعي زاييد ، مسائل اج  به عبارت ديگر  . جامعه و دستاوردهاي واقعي آن باشد     
تـوان   در نقد اين رويكرد مـي . خواهند و آنچه واقعاً وجود دارد       آن چيزي است كه مردم مي     

و هـا   تكثري كه در جوامع جديـد وجـود دارد، صـحبت كـردن از ايـدئال     با توجه به   گفت  
  .پذير نباشد يكپارچه شايد امكاني ها ارزش

 گرايي و مسائل اجتماعي ساخت بر. 2

 اين رويكرد، مسائل اجتماعي زماني وجود دارد كه بسياري از مردم، مـوقعيتي را               مطابق
هـا    آنكـه      اين .مردم است كه چه چيزي را مسئله بدانند       ة  بر عهد مسئله بدانند؛ يعني تصميم     

اي بنيادي و زيربنايي متأثر اسـت و آن           كنند، از فرضيه    اجتماعي را چگونه تعريف مي    ة  مسئل
ديگر و از زماني   ة  اي به جامع     اشاره دارد كه مسائل اجتماعي، از جامعه       فرضيه به اين مطلب   

. متغيرهايي همچون نژاد، طبقه، جنسيت و قوميت متفاوت اسـت         با توجه به    به زمان ديگر،    
مردم ممكن است درك درستي از مـسائل        ة  البته، هميشه اين مسئله موضوعيت دارد كه عام       

نفر از آلودگي هوا رنج ببرند، ولي ندانند علت اصـلي آن          نداشته باشند؛ براي مثال اگر هزار       
داران ايـن     ، طـرف  از ايـن رو   . شود  اجتماعي تلقي نمي  ة  آلودگي هواست، اين موضوع مسئل    

افكـار عمـومي اشـاره    جلـب توجـه    هـا در      زيست و رسـانه    رويكرد بر نقش فعاالن محيط    
سياسـي و  هـاي    سـازمان بدون قدرت و ثروت كه دسترسي كمتـري بـه           هاي    گروه. اند  كرده

اجتماعي شناسـايي و آن را در       ة   مسئل به عنوان اجتماعي دارند، كمتر قادرند مسائل خود را        
گرايي به نقش قـدرت در فراينـد          برساختة  دليل، نظري به همين   . افكار عمومي مطرح كنند   

  .بازنمايي مسائل اجتماعي اشاره دارد
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 سازماني اجتماعي رويكرد بي. 3

 1900 هاي  سالمكتب شيكاگو، در    از سوي   اولين بار   اني اجتماعي براي    سازم  مفهوم بي 
شد كـه ايـن مفهـوم          تصور مي  اين گونه زماني كه اين مفهوم معرفي شد،       . گرفته شد به كار   

اي از رفتارهـاي انحرافـي را در قلمـرو محيطـي              اساس وضعيتي است كه انباشت مجموعه     
 شدن  شكسته   اجبارهايي كه موجب درهم    رشد سريع جمعيت و تغييرات و     . دهد  توضيح مي 

سـاترلند  . شـد   سازماني اجتماعي تلقـي مـي       شد، بي   قواعد اجتماعي، يادگيري و آموزش مي     
رم را كـه بـا تغييـر از                 سازماني اجتماعي را به كار      مفهوم بي ) 1934( برد تا افزايش نـرخ جـ

سـازماني   فهوم بـي م)  1970و1967( 1فاريس. جوامع سنتي به مدرن همراه بود، توضيح دهد      
روانـي و  هـاي   اجتماعي شامل جرم، خودكشي، بيمـاري هاي  اجتماعي را بسط داد تا آسيب    

، اين مفهوم كه بعضي از مناطق شـهرها،         1930 هاي  سالدر اواخر   . خشونت را توضيح دهد   
خيز است، با اين مفهوم عوض شد كه بعضي از منـاطق، چـون                سازماني دارد، جرم    چون بي 

  .خيزند اند، جرم بندي شده انمتفاوت سازم
 رويكرد تضاد ارزشي. 4

را با رويكرد تـضاد در   ، نبايد آناز اين رو. اين رويكرد، كاركردي استة فرضيات اولي
اساس اين رويكرد، جامعه به اجماع ارزشـي نيـاز دارد و    بر. مكتب ماركسيسم اشتباه گرفت   

فـولر  (ائل اجتماعي خواهد بود     گيري مس   اش شكل   اگر چنين اجماعي صورت نگيرد، نتيجه     
  ).1941 2و ماير، 

 رويكرد انحراف شخصي. 5

ناتواني افـراد در    . سازد  معطوف مي ها    اين نظريه توجه خود را بيشتر به افراد و رفتار آن          
بـه  گيري مـسائل اجتمـاعي        موجب شكل ها     آن  نكردن پذيرش هنجارهاي اجتماعي و دنبال    

  .ودش خاص ميبه طور روي  عام و كجطور 

                                                           
1. Farris     2. Fuller and Myer 
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بـه  هـا     شده را ندارد؛ چراكه ايـن نظريـه        مقاله حاضر قصد نقد و بررسي نظريات مطرح       
اگرچـه در طـول انجـام پـژوهش،     . مشخص، اساس پژوهش را تـشكيل نـداده اسـت      طور  
 به صـورت  ها،    هاي نظري وجود دارد و در بخش تحليل داده          وگويي دائمي با رويكرد     گفت

منطق پژوهش كيفي، هدف ايـن مقالـه     است؛ مطابقها رجوع شده ارجاعي و اسنادي به آن
  . تحقيق بوده استهاي شناسايي ديدگاه سوژه

  
  روش 

 كـشف و شناسـايي متغيرهـا، روابـط     به دنبـال تحقيق حاضر، تحقيقي اكتشافي است و   
 پرسـش تحقيـق حاضـر دربـاره الگوهـا و            . اسـت   زنـان  و كيفيـت مـسائل اجتمـاعي      ها    آن

و نيمه سـاخت    ة   وجود دارد؟ مصاحب    زنان حث مسائل اجتماعي  هايي بود كه در ب      بندي  طبقه
كيفـي اسـت؛ زيـرا بررسـي        هـاي     مفيد گـردآوري اطالعـات در روش      هاي    عميق از روش  

 شواهد گردآوري. سازد مختلف و عموم مردم را ممكن ميهاي  گروهي ها ديدگاهادراكات و 
هـاي    و مفـاهيم و روش     هـا  است كه با واژه     مبتني  شونده  بر تفاسير و تجارب مصاحبه     شده

كمـي كـه در     هـاي     اين رويكرد با پژوهش   . ها بيان شده است      براي خود آن   دار  معنيكالمي  
است كه اي    شود كه گويي مستقل از زمينه       رفتار مي اي    به گونه ها    پاسخ آزمودني ة  دربارها    آن

  .آن را ايجاد كرده، متفاوت است
حجم نمونه در تحقيقات كيفي از      . ران بودند  ته شهرة  سال 59  تا  19پژوهش، زنان   ة  جامع

 حجم نمونه ارتباط تنگـاتنگي     .شد   هدفمند انتخاب مي   به صورت قبل مشخص نبود و نمونه      
اهميت متغيرهـايي همچـون تحـصيالت، اشـتغال،         با توجه به     اما   پذيري دارد؛   با ميزان اشباع  

حيـث    حداكثر تنـوع از   يا نداشتن سعي شده تا      بچه داشتن   اجتماعي، وضعيت تأهل و     ة  طبق
 گفتني اسـت مـشخص    .  زن مصاحبه شده است    54، با   از اين رو  انتخاب نمونه احراز شود؛     

هايي همچون تحصيالت، درآمد، اشتغال،       گزينهبا توجه به    يان  گو  پاسخاجتماعي  ة  طبقكردن  
   .ديگر انجام شده استاز سوي يان گو پاسخشغل همسر و پدر از سويي و خوداظهاري 
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هاي عمومي مصاحبه شدند و مدت هر مصاحبه بـين     عموماً در مكان   شوندگان مصاحبه
  .سازي تحليل شد ها بعد از كدگذاري و مقوله داده.  دقيقه طول كشيد90  تا  60

 در   شـونده  زنـان مـصاحبه   .  نفر مجرد بودند   20و  متأهل   نفر   34،   شونده  مصاحبه 54از  
 سـال  29/5 حـدود   شوندگانين سن مصاحبه سال قرار داشتند و ميانگ    59  تا  19گروه سني   

نفـر   27).  نفـر  39( داراي تحصيالت ديپلم و ليسانس بودنـد          شوندگان بيشتر مصاحبه . بود
 نفر از متأهالن، بدون فرزنـد و  16. تحصيل بودنددر حال نفر  16دار و     نفر خانه  11شاغل،  

. هـزار تومـان بودنـد       600  تـا   401بيـشتر افـراد در سـطح درآمـدي          .  نفر فرزند داشتند   18
، شغل همسر يـا تحـصيالت و شـغل            درآمد، محل سكونت، تحصيالت   مربوط به   اطالعات  

  .اجتماعي افراد نيز تخمين زده شدة و طبق والدين
  

  ها يافته
يـان در ايـن تحقيـق،       گو  پاسـخ بيـشتر    كنند؟  اجتماعي را چگونه تعريف مي    ة  زنان مسئل 

دانند كـه ناشـي از نارسـايي و ناهمـاهنگي             ي مي اجتماعي را معادل مشكل يا وضعيت     ة  مسئل
 مسائل خـود    نه تنها ها    آن. افراد و خانواده و ساختارهاي اجتماعي است      مربوط به   تعامالت  

توانند مصاديقي را براي آن برشمرند؛ بلكه بر ايـن باورنـد              پندارند، چرا كه مي     را واقعي مي  
گـذارد و موجـب آزار و         مطلوب مـي   نـا  تـأثير هـا     كه اين گونه مسائل بر كيفيت زندگي آن       

  .شود جسمي و رواني ميهاي  هزينه
به اين معنـا كـه      . حدودي جزمي است    جالب اين است كه گاهي ديد زنان به مسائل، تا         

تقديرگرايانـه در پـذيرش آن بـه تـسليم،          اي    دانند و به شـيوه      نشدني مي   مسائل خود را حل   
 متوجـه بعـد اجتمـاعي مـسائل خـود           زنان كمتر . شوند  سكوت، سازش و تطابق كشيده مي     

و اجتمـاعي و     هـاي فرهنگـي     رسد حتـي مـسائلي كـه در عمـق رويـه              مي به نظر هستند و   
 .شود ها شخصي و خانوادگي تلقي مي ساختاري ريشه دارد، براي آن
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هـاي    كننـد؟ مـصاحبه     زنان نقش خود را در بازتوليد مسائل اجتماعي چگونه تبيين مـي           
اجتماعي به اين مسئله اذعان     ة  و وضعيت و طبق    زنان، فارغ از سن   ة  دهد هم   عميق نشان مي  

. دارند كه در ايجاد يا استمرار وجود، بروز، ظهور و گسترش مسائل خودشان دخيل هستند              
چنين برداشتي ممكن است ناشي از اين تفكر باشد كه زنان مسائل خود را بيشتر موضوعي                

ميـان مـسائل خـود و سـاختارهاي     ة كننـد و كمتـر بـه رابطـ     شخصي و خصوصي تلقي مي  
گيـري از   سـازي مـسائل اجتمـاعي و بهـره     ي، عـادي از طرفـ . اند  اجتماعي و فرهنگي واقف   

كـشاند كـه در بهتـرين         سـو مـي     و  ها را بيشتر به اين سـمت        تطابق با اوضاع، زن   هاي    تكنيك
ترين حالت، مسائل خود را كتمان كنند يا وجود چنين مسائلي را عادي برشـمرند و در بـد                 

. گيري آن مسائل غلو كنند اثرگذاري خود در شكلة سرزنشي پيشه كنند و دربار حالت، خود
هـا    تفكـر آن  ة  هـا بـه نحـو        زنان بر اين باورند كه اسـتمرار و بازتوليـد مـسائل آن             از يبعض
ة هم علت«: ديگو  مي 2ة  منطق ساكن و شاغل،  مجرد،  ساله 30 1يرگردد؛ براي مثال، ز    مي بر

و  سـاله   22 نـرگس  ».كرد نخواهد رييتغي  زيچ نخواهند تا  و هستند ها  آن خود،  زنان مسائل
» .شـود  اصالح ديبا  كه ماست زنان تفكر طرز ما مشكل«: ديگو  مي 10ة  منطق ساكن و مجرد
 الگـو  او ازو   نميـ ب  مـي  را مـادرم  مـن «: گويد  مي 19ة  منطق ساكنو   مجرد و ساله  19 زينب
 تيـ ترب طـور  نيهم هم من،  كند  مي خانواده رفص را وقتشة  هم او نميب ي مي وقت .دارم  برمي
   ».كنم ي ميزندگ طور نيا ناخودآگاه  وشوم مي

تفكر ة  گويند اگر نحو    ي، مي از طرف . تفسير زنان از مسائل خود حاوي نوعي تضاد است        
، بـا ديـد تعيينـي و        طـرف ديگـر   از  توان از شرّ مسائل خـالص شـد و            ها تغيير كند، مي     آن

ها قطعي است و بايد       اين معنا كه سرنوشت آن      كنند، به     گرايانه به مسائل خود نگاه مي     تقدير
  .ي با آن كنار آمدبه نحو

                                                           
  .يست ني واقعياسام. 1
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عميـق  هـاي     از بررسـي مـصاحبه    : شـان  اجتمـاعي رويكرد زنان در مواجهه با مسائل       
 نتيجه گرفت كـه ميـان زنـان، دو رويكـرد و دو نـوع تـصور بـه مـسائل                      اين گونه توان    مي

  :خودشان وجود دارد كه عبارت است ازاجتماعي 
ها طبيعي و غالبـاً       در اين رويكرد، زنان معتقدند مسائل اجتماعي آن       : گرايانه  رويكرد ذات . 1

اين نوع نگاه، عمدتاً ميان آن دسته از زنان رايج است كه تمام مـسائل               . نشدني است   حل
بـراي  . كننـد   تبيين مـي هاي طبيعي و بيولوژيكي خود با مردان   تفاوتتحت تأثير   خود را   

ها با مردان، مسائل خاص خـود را        طبيعي و بيولوژيكي آن   هاي    اين دسته از زنان، تفاوت    
. ها وجود دارد، آن مسائل هـم وجـود دارد            تفاوت اين گونه زماني كه     دارد و تا   به دنبال 
 بـودن    زن بـه دليـل   مـسائل مـا     «: گويد  و صاحب سه فرزند مي    متأهل  و    ساله    40پروين  

خب، . مردها اين مشكالت را ندارند    . اصالً چون زن هستيم، اين مسائل را داريم       . استم
زنان از بدو تولد بـا ايـن   » .ايم باالخره ما زن آفريده شده. شود كاري كرد   نمي به هر حال  

هاست و كاري     ن  نگاه جنسيتي و تبعيض جنسي همواره همراه آ       . شوند  رو مي   مسائل روبه 
در اين نگاه، همه چيز از قبل       . اجتماعي انجام داد    اختارهاي فرهنگي سة  در زمين توان    نمي

. گيرنـد    قـرار مـي     شـده  مشخص  پيش  هاي از   معلوم شده است و زنان فقط در چارچوب       
، هـست و   بـوده  تا«: گويد  مي 5ة  منطق ساكن  و فرزند دو صاحب،  هلأمت،  ساله  44 مريم
 توجه خودشان به بخواهند زنان اگر .كرد شود  نميي  كار .هست هم نيهم و بوده نيهم

  ».شود فدا ديبا طرف يك باالخره .ماند نميي باقي زندگ گريد، كنند
. گرايانـه ناميـد     ساخت رويكرد دوم را شايد بتوان رويكردي بر      : گرايانه  رويكرد برساخت . 2

در اين نگاه، مسائل . در اين نگاه، همه چيز برگرفته از فرهنگ است و الجرم متغير است
ما، براي  ة  ساخت فرهنگي جامع  با توجه به     ممكن است مسائل مردان هم باشد؛ اما         زنان

واقع، مسائل بـا بـار فرهنگـي كـه دارنـد، تبيـين                در.  شود، نه براي مردان     زنان مسئله مي  
سـازي كنـد يـا        فرهنگ ما اين قابليت را دارد كه رويدادي را براي زنان مسئله           . شوند  مي

:  گويـد   مـي  شـاغل  و مجـرد  و سـاله   29 مونا. تر كند   ن پررنگ را براي زنا  اي    حتي مسئله 
 بـار  بـه  هبـست  و است مشترك زنان و مردان نيبي  برخ .است زنان خاص مسائلي  برخ«
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 و مجـرد   و سـاله   26 مليحـه  ».باشـد  تر رنگ پر زناني  برا، ممكن است    دارد كهي  فرهنگ
هـا    آن شان بودن زن به دليل  اجتماع .كند  مي عييتض را زنان حقوق جامعه«: گويد ي مي منش
 ».رديگ  ميدهيناد را

  .گيرند متوسط بيشتر در اين رويكرد جاي مية تر و طبق معموالً زنان جوان
مصاديق مسائل اجتمـاعي از ديـد زنـان بـسيار            :اجتماعي از ديد زنان   ة  مصاديق مسئل 

ت تأهـل،   متغيرهاي مختلفي همچون سن، وضـعي     با توجه به    تنوع اين مسائل،    . متنوع است 
تنـوع مـصاديق،   با توجه بـه  . شود داشتن يا نداشتن و عوامل ديگر توجيه مي       اشتغال، فرزند 

ها را حول دو محور كلي حوزه  توان آن رسد؛ اما مي  ميبه نظرها بسيار مشكل  بندي آن دسته
بنـدي تنهـا بـراي سـهولت تحليـل و             البته ايـن دسـته    . بندي كرد   خصوصي و عمومي دسته   

هـا    گذارد و گاهي مرزبنـدي بـين آن         روي هم اثر مي   به شدت   ست كه   ها  به داده بخشي    نظم
اي  توان مسئله بيشتر نظري است و در عمل نمي بندي ، اين تقسيمبه هر حال. شود سخت مي

ي، فمينيستپردازي    در نظريه « كه اين  را كامالً به بخش خصوصي يا عمومي منتسب كرد؛ كما         
تفكيـك دو   ة  ، بـا پـذيرش مـسئل        ليبرالفمينيسم  ة  شاخ. ايم  مواجهبا دو ديدگاه در اين زمينه       

 بخـش   در مقايـسه بـا     بخـش عمـومي      تـر   مهم بر نقش    تأكيدبخش عمومي و خصوصي و      
سپهر عمـومي    كردن   زنان به سپهر خصوصي و مردانه     ة  خصوصي، مشكل اصلي را در احال     

ضور بيـشتر مـردان در   حل اين مشكل، حضور بيشتر زنان در سپهر عمومي و ح            راه. داند  مي
هـا سـپهر      ، برخـي از راديكـال     از سوي ديگـر   . سپهر خصوصي و انجام كارهاي منزل است      

زنانـه در   ي  هـا   ارزشدانند و خواستار حضور       تر از سپهر عمومي مي      خصوصي را با اهميت   
كنـد اصـوالً      تر اسـت، بيـان مـي        برداشت سومي كه امروزه پذيرفتني    . سياست هستند ة  عرص

 ميان اين دو بخش وجود ندارد و سـپهر خـصوصي و عمـومي در يكـديگر                  چنين تفكيكي 
  ).1383مشيرزاده، (» اند ده شدهتني

در دو  هـا     شـود كـه مـسائل آن        عميق با زنان اين امكان فراهم مي      هاي    اساس مصاحبه   بر
يي همچون تحصيالت و    ها  ويژگيگفتني است   . بندي شود   بخش خصوصي و عمومي دسته    

ها مؤثر است و اهميت اين  ماعي زنان در شناسايي مسائل اجتماعي آناجتة نوع شغل و طبق



  )مطالعة كيفي(شناسي زنان بنا بر روايت زنان  مسئله 
  
  

 

283  

 .سازد ها برمال مي آنة مسئله را در بستر زندگي روزمر

 مسائل زنان در بخش عمومي

 مسائل زنان در بخش اشتغال -

 مـشكالت و مـسائلي كـه در    عـالوه بـر  رسد زنان شـاغل،    ميبه نظر  :فشار مضاعف زنان  
برنـد؛    دار، از فشار مضاعفي رنج مي        زنان خانه  در مقايسه با  رو هستند،     محيط كار با آن روبه    

دار   شاغل، به همـان نـسبت كـه زنـان خانـه           متأهل  دهد زنان     براي مثال، مطالعات نشان مي    
چنـد الگـوي كـار        ؛ هـر  )1972اكلي،  ( كنند  داري هستند، در خانه كار مي       درگير مسائل خانه  

زنان شـاغل  كه   اينمثال ديگر. دار متفاوت باشد ان خانهممكن است با الگوي كاري زن    ها    آن
دهنـد و در روزهـاي آخـر هفتـه نيـز وقـت             را اوايل غروب انجام مـي      بيشتر كارهاي خانه  

اين واقعيت كه زنـان شـاغل همچنـان مـسئوليت           . دهند  داري اختصاص مي    بيشتري به خانه  
شـناس     جامعـه  ،1داصلي كارهـاي خانـه را بـر دوش دارنـد، موجـب شـده آرل هاچچايلـ                 

هاچچايلـد از ايـن   «). 1989گيدنز، :  ازبه نقل ( را مطرح كند     2»نوبت دوم «امريكايي، مفهوم   
كند تا بگويد بسياري از زنان شاغل، پس از اتمـام سـاعت كـار اداري،                  اصطالح استفاده مي  

و، ايـن   از ديد ا  . مجبور به اضافه كار در خانه هستند تا كارهاي خانه و خانواده معطل نماند             
 بـه صـورت   اينكه زنان در بازار كـار         با. شود  زنان منجر مي  » ة  تحول تأخير افتاد  «موضوع به   

داري را    نشانند؛ اما همچنان بار سنگين كارهاي خانـه         حقوق خود را به كرسي مي     اي    فزاينده
 ).1386گيدنز، (» كشند ه دوش ميب

آفـرين   خـانواده مـشكل  بـه  مربوط مشاغل اجتماعي و كارهاي     ة  همواره براي زنان رابط   
فرسـاي ايجـاد    بعضي از مطالعات اخير نشان داده است فشار طاقت«كه  طوري بوده است؛ به 

كشيدن از كار يـا       تعادل بين خانه و كار، تعداد زيادي از مادران شاغل را يا مجبور به دست              
يـن مطلـب   هاي عميق نيز حـاكي از ا    مصاحبه). 1386گيدنز،  (» كند  وقت مي   رهگرفتن كار پا  

سـاله، متأهـل،     32نـسرين  . زنان شاغل با فشار زيادي همراه است      ة  است كه زندگي روزمر   
شوم، صبحانه و ناهار شـوهرم         صبح بيدار مي   6ساعت  «: گويد  داراي دو فرزند و كارمند مي     

                                                           
1. Hochschild    2. second shift 
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 كـه  4ساعت . روم را راهي مدرسه كرده و خودم سركار مي  ها    بچه. كنم  ها را آماده مي     و بچه 
. كـنم   را مـي  ها    پزم و كارهاي خانه و بچه       روم، غذا مي    ردم، بالفاصله به آشپزخانه مي    گ  مي  بر

پا هستم و   سر12بيند؛ اما من تا ساعت  خواند و تلويزيون مي   آيد، روزنامه مي    شوهرم كه مي  
 ».خوابم آخرين نفر هم مي

 كاري هاي  نبودن محيط سالم

بـه شـدت    ند كه بعضي از اين مسائل،       زنان در محيط كار با مسائل مختلفي درگير هست        
توان به آزار     اين مسائل مي  ة  جمل  از. هاي اجتماعي افراد است     فعاليتة  دهنده و بازدارند   آزار

هاي جنسيتي    كليشهة  نابرابري جنسيتي در محيط كار و غلب      . جنسي در محيط كار اشاره كرد     
هـا را بـه       دهـد و آن     قرار مـي  بر روابط ميان زنان و مردان، همواره زنان را در موضع فروتر             

آزار جنـسي زنـان   ة صادقي و الريجاني در تحقيق دربار. كند پذير مي  آزارهاي جنسي آسيب  
دهـد كـه    هايي رخ مـي  هدر زمينآزار جنسي براي زنان ة در محيط كار، دريافتند عمدتاً تجرب    
دتاً آزار  دريافتنـد عمـ   هـا     آن. نامـساوي اسـت   به شدت   مناسبات قدرتي ميان زنان و مردان       

 منزلتي و اجتماعي، بـاالتر  به لحاظشود كه  مرداني اِعمال مياز سوي جنسي در محيط كار،   
جنـسي در   هـاي     رواج آزار و اذيـت    «). 1389صادقي و الريجـاني،     (اند    از زنان قرباني بوده   

هـاي    درازي دسـت   بـه  1آزار جنـسي  . هاسـت  محيط كار، بازتابي از ماهيت جنسيتي سازمان      
آزار شـود كـه بـراي طـرف مقابـل             و به رفتار يا گفتاري اطالق مي        و تحميلي  جنسي مكرر 

 توازن قدرت موجـب     نبود  و  او است  كار كردن است و موجب ناراحتي او يا مزاحم        دهنده  
ساله، متأهل، منشي شركت و ساكن    24 افسانه   ).1386گيدنز،   (»شود  سهولت اين آزارها مي   

االن منشي يك شـركت تجـاري       . مجبورم كار كنم  . ستشوهرم معتاد ا  «: گويد   مي 17ة  منطق
مردها به خودشان اجـازه     . باري است كه محل كارم را عوض كردم        هستم؛ البته اين سومين   

متأهـل  سـاله،    35نـازنين  » . خواهند رفتار كنند و آدم را اذيت كنند   طوري كه مي    دهند هر   مي
رئيـسم بااينكـه    . مشغول به كار شدم   مدتي در بنگاه مسكن     «:  گويد  داراي فرزند و شاغل مي    

 ».مجبور شدم، شغلم را رها كنمكه   اينداد تا هستم، مدام به من گير ميمتأهل دانست  مي

                                                           
1. sexual harassment 
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 نياز مالي و    به دليل ارزش و بدون حق بيمه و با دستمزد كم             به كارهاي بي    دادن تن
  طالق يا اعتياد شوهربه علتمشكالت اقتصادي 

 هاي مديريتي  نپذيرفتن زنان در پستزنان و محدوديت مشاغل خاص

ة مردهــا بــا روحيــ «: گويــد  مــي5ة ســاله، مجــرد، شــاغل و ســاكن منطقــ  27مرضــيه 
ساله و كارمنـد    25زيبا » .هاي مديريتي را بگيرند پسندند زنان شغل بيني، خيلي نمي   برتر  خود

د خيلي چيزها را    باي. توانند بكنند   كاري نمي   مشكل زنان اين است كه هر     «: گويد  مجرد مي  و
 ».و شرايط خانوادگي و خيلي چيزهاي ديگر شرايط كاري، محل كار .  بگيرنددر نظر

 احساس امنيت اجتماعي -

رسد بخـشي از مـسائل اجتمـاعي زنـان چـه در فـضاهاي عمـومي و چـه در                        مي به نظر 
نيـت از   بحث امنيت و احساس ام    . شود  ها تبيين مي    كاري، در نوع روابط مردان با آن      هاي    محل

. از زندگي زنان در هر گروه سـني را دربرگرفتـه اسـت            اي    مسائل مهمي است كه بخش عمده     
سـاله و     24شود؛ بـراي مثـال، نهـال          احساس ناامني در زنان غالباً در ارتباط با مردان تفسير مي          

 شب مهمـاني بـروم يـا از         10 يا   9شايد من دلم بخواهد     . اصالً امنيت نداريم  «: گويد  مجرد مي 
تـوان   هميشه نمـي  . امنيت نيست . ماني برگردم، حتماً بايد آژانس بگيرم يا مرد همراهم باشد         مه

  ».در جاهايي حاضر شد و بايد به كي و كجا فكر كنم تا ببينم امنيت هست يا نيست
شوند و هرچقـدر   احساس ناامني در جامعه مي  ة  دختران جوان معموالً بيشتر دچار مسئل     

توان گفت احساس نـاامني در بيـشتر          مي. پردازند  ه اين مسئله مي   شود، كمتر ب    سن بيشتر مي  
تـر، غالبـاً امنيـت        و مـسن  متأهـل   شود؛ اما زنان      هاي دختران و زنان جوان ديده مي        مصاحبه

كردند و معتقدنـد فـضاي اجتمـاعي          اجتماعي را در جامعه در حد بسيار خوبي ارزيابي مي         
  .بيش امن است  و  براي دخترانشان كم

 ها هاي مختلف و تصادم آن اي نقشايف -

با تغيير اوضاع اجتماعي و فرهنگي و افزايش تحصيالت در زنان، مطالبات جديدي بـراي              
كـرده را     هاي سنتي، زنان جوان و تحصيل       گيرد؛ براي مثال، صِرف پذيرش نقش       ها شكل مي    آن

هـاي   و نقش) داري و خانه مادري و همسري(هاي سنتي  اند بين نقش ها مايل  آن. كند  ارضا نمي 
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بـه عبـارت ديگـر، زنـان     . تلفيق ايجـاد كنـد  ) و اقتصادي و سياسي اجتماعيمشاركت  (مدرن  
چندگانـه و بعـضاً     هـاي     هاي سنتي عمل كنند؛ اما تلفيق نقـش         اند در وراي نقش     امروزي مايل 

و  متعارض، چندان هم آسان نيست و معموالً زنان را با فشارهاي مضاعفي در زنـدگي فـردي                
و هـا     و ظهـور نقـش    از سويي   سنتي  هاي    پذيرش نقش . سازد  نوادگي و اجتماعي مواجه مي    خا

. متضاد سرگردان كـرده اسـت     هاي    ، زنان را در نقش    از سوي ديگر  اجتماعي مدرن   ي  ها  ارزش
هـا را     همين تضاد سبب بروز عوارض و تبعاتي براي زنان شـده و سـالمت جـسم و روح آن                  

هنوز بـاور داريـم بايـد مثـل         «: گويد  باره مي   زاده دراين   جانيزن. درمعرض خطر قرار داده است    
وظايفمان را انجام دهيم؛ اما با توجه به آمـوزش و اشـتغال مـا بايـد وظـايف                   ة  زني سنتي هم  

اين وظايف را بـه     ة  ، اگر زني بخواهد هم    در اين ميان  . مان را هم درست انجام دهيم     اجتماعي  
داشتن و اشتغال زنان، تفكيك سنتي نقـش           تخصص با. شود  كمال انجام دهد، خودش خُرد مي     

  .)1379،  زنانة مجل(» رود در خانواده زير سؤال مي
كننـد و دائـم    پنجه نـرم مـي   و اي دست هاي عمده مادران شاغل، در طول روز با چالش     

حدودي  اگرچه امروزه تا. هاي مادري و كاري خود هستند درصدد برقراري توازن ميان نقش
گري اهميت پيدا كرده است و پدران امروزي بيـشتر از            يافته و بحث ولي    نقش مادري بسط  

بـر  داري    كنند؛ هنوز مسئوليت اصـلي بچـه        ها درگير مي    پدران ديروز خود را در مسائل بچه      
هـا،    سازي افراد خانواده در طـول روز، رسـيدگي بـه كارهـاي بچـه                آماده. زنان است ة  عهد

ـ   ة  ها از مدرسه، تهي     برداشتن آن  راي افـراد خـانواده و نگهـداري از بيمـاران، همـه از              غـذا ب
ايـن امـور مـستثني      انجـام دادن    زنـان اسـت و زنـان شـاغل از           ة  بر عهـد  وظايفي است كه    

نفـع     آيد، اين زنان هستند كه بايـد بـه         به وجود اگر مشكلي در بخش خصوصي      . شوند  نمي
دليـل،  همـين  به . پوشي كنند خود در بخش عمومي چشمهاي   بخش خصوصي از مسئوليت   

رو هستند؛ زيرا دائم در ايـن فكرنـد           زنان در طول زندگي با فشار و اضطراب بيشتري روبه         
  .ها برآيند ها يا تضاد آن ها، تركيب نقش تنوع نقشة كه چگونه از عهد

سـنتي و   ي  هـا   ارزشزنان خصوصاً زنان متأهلي كه داراي فرزند هـستند، بـراي تلفيـق              
 غلبه بر ايدئولوژي مادري و پيداكردن امكانـات مناسـب    از جمله مدرن با مشكالت خاصي     
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  .رو هستند به مختلف و بعضاً متعارض روهاي  مانند مهدكودك و تلفيق نقش
 مسائل زنان در بخش خصوصي

 ايدئولوژي مادري -

و وظـايف   هـا     غالب، بر اين باورنـد كـه تمـام مـسئوليت          هاي    زنان مطابق با ايدئولوژي   
هـا بيـشتر بـه بحـث مـادري فكـر              آن. شود  ها شمرده مي    آنة  ظيفنگهداري بچه و  مربوط به   

و باورهاي عرفي اسـت كـه    از عقايداي  منظور از ايدئولوژي، مجموعه. گري كنند تا والد مي
هدف آن توضيح يا توجيه ساختار اجتماعي و فرهنگ جامعه يا گروهي اجتماعي است يـا                

بـه ويـژه    ايـدئولوژي،   . دهـد   ا شـكل مـي    مة  و اَعمال روزمر  ها    آنچه به احساسات و انديشه    
اجتمـاعي را طبيعـي و      هاي    هاي مسلط، اين خاصيت را هم دارد كه بعضي جنبه           ايدئولوژي

  ).1380ابوت، (» ناپذير جلوه دهدچرا و تغيير و چون عام و بنابراين بي
به حساب دانند و آن را بخش مهمي از زنانگي خود  مادري را موضوعي مهم مية زنان مسئل

و هـا     آورند و حاضر به تعويض آن با هيچ كار ديگري نيستند؛ اما از طرفي، بـه محـدوديت                   يم
  ).1384صادقي، (كند، واقف هستند  ها ايجاد مي هايي كه مادري براي آن مسئوليت

مـن خيلـي    «: گويـد    مـي  10ة  ساله، متأهل، صاحب يك فرزند و ساكن منطقـ          30سحر  
زي و قصد قبلي مادر شدم؛ اما بعد از آن، اسير اين بچه             ري  با برنامه . دوست داشتم مادر شوم   

  ».كار ديگري ندارم شدم و فرصت هيچ
 نداشتن حق طالق و حضانت -

هـا اولويـت      كند؛ ولـي بـراي آن       هايي براي زنان ايجاد مي      داري محدوديت   كه بچه  اين با
 زن، بلكـه    عنوانبه   نه تنها شايد به اين دليل است كه زنان شرقي در خانواده،           . خاصي دارد 

هـا     در بيشتر كارهاي خانه و بچه      گيري  تصميم موقعيت را دارند و      ترين   مادر، قوي  به عنوان 
 حقوق اجتماعي خود را بـا        دادن از دست زن شرقي   «،  به عبارت ديگر  آنان است و    ة  عهد  به

يكي از مسائل جدي از ديـد       ). 1384صادقي،  (» كند  نقش واالي خود در خانواده جبران مي      
زنان ايـن قـانون را   . ان اين است كه مطابق با قانون، حق طالق و حضانت با مردان است        زن

 از دسـت  طوركه بر اين باور هـستند كـه خطـر             آورند؛ همان   ميبه حساب   تهديدي عليه خود    



 49 شماره ، سيزدهم اجتماعي، سالرفاهوهشي پژـ فصلنامة علمي  

  
288 

. دهد  و سكوت در روابط نابرابر قرار مي        ها را مجبور به تسليم و سازش        ها هميشه آن     بچه دادن
هـا آزار     آناز سوي   ها باشد، بايد با مرداني زندگي كنند كه دائم            ي حق با آن   حتي اگر در زندگ   

از صادقي نيز در تحقيق خشونت عليه زنان به اين نتيجـه رسـيد كـه تـرس                  . بينند  و اذيت مي  
  ).1388صادقي، (آميز باقي بمانند  شود زنان در روابط خشونت باعث ميها   بچه دادندست

شـوهرم  «: گويـد    مـي  20ة  ب دو فرزنـد و سـاكن منطقـ        ساله، متأهل، صـاح    35بهجت  
هـا را     دهم، بچه   گويد طالقت مي    تا حرف بزنم مي   . توانم چيزي بگويم    كند، نمي   هركاري مي 
  ».گيرم هم ازت مي

 داري به زنان تخصيص خانه -

سـازي   نيازهاي اوليه، غذا، نظافت و حتي آمادهة كارِ خانه ابعاد وسيعي دارد و شامل تهي     
مربـوط بـه    دار، كارهـاي      خانـه هاي    ديد براي زندگي اجتماعي است، بسياري از زن       افراد ج 

خانـه را   مربـوط بـه     اي نيـز كارهـاي        دانند؛ امـا عـده      پذير مي   و انعطاف   كننده خانه را ارضا  
. داننـد    فيزيكي و رواني، تقاضاهاي افراد خانواده را زياد مـي          به لحاظ گير و     و وقت  تكراري

ة مطالعاتي كه دربار .كند افسردگي و نگراني را براي زنان فراهم مية يناين موضوع، بعضاً زم
 داري را پيچيـده و ش       آن است كه زنان، خانـه     ة  نشان دهند كار خانگي انجام شده است نيز       

داننـد    گرانـه مـي     و سركوب   كننده اي محدود   و عده   كننده اي آن را ارضا     عده. دانند  ميكننده  
  ).1386منش،  ؛ بدري1998آندرسون، (

داري   دهد كه زنان با انجام وظايف خانـه         عميق نشان مي  هاي    در اين تحقيق نيز مصاحبه    
دانند؛ اما توقعات اعضاي خـانواده        بخش مي   مشكلي ندارند و غالباً آن را مطلوب و رضايت        

هـا شـود؛      كردن تمام كارهاي خانه بـه زنـان، ممكـن اسـت موجـب رنجـش آن                 و محدود 
  . اند ها بهره كشي كرده شود كه از آن تقويت ميها  در آنكه اين احساس  طوري به

هـا    اگر مـن بـراي بچـه      «: گويد  دار و صاحب دو فرزند مي       ساله، متأهل، خانه    33رفعت  
احساس خـوبي دارم؛ امـا      . ام  كنم، خودم راضي    پزم و خانه را تميز مي       كنم، غذا مي    كاري مي 

شب غذا درست نكنم يا خانـه كثيـف باشـد،       اگر يك   . ها توقع ايجاد كند     اين نبايد براي آن   
  ».ها هم نبايد اعتراض كنند شوهرم و بچه
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 مراقبتي زنانهاي  نقش -

هــاي  هــاي رايــج و متعــارف و حتــي مطــابق بــا نظريــه ازآنجاكــه مطــابق بــا ايــدئولوژي
شـود،    عاطفي و مراقبتي به زنان اختصاص داده مـي        هاي    ، نقش )1955پارسونز،  (كاركردگرايي  

از ايـن   . داننـد   مـي ها    پذيري، خود را ناگزير به انجام آن نقش         ز مطابق فرايندهاي جامعه   زنان ني 
اعـضاي  ة دهد كه بيشتر از بقيـ       ها را در موضعي قرار مي       مراقبتي زنان همواره آن   هاي    ، نقش رو

هـاي   كـه موضـوع بـه مـسئوليت     نشيب ديگر اعضاي خانواده، حتي آنجـا  و فرازة  خانواده دربار 
زنـان مـسائلي از قبيـل افـت تحـصيلي           مـثالً    گردد، احساس نگراني كنند؛      برمي شخصي افراد 

هاي كـاري را جـزء        در پيدا كردن كار و شكست مردان در محيط        ها    نداشتن آن   ها و توفيق    بچه
هاي عميق كمتـر بـه مـسائلي اشـاره            ها در مصاحبه    آن. كنند  بندي مي   مسائل خاص خود دسته   

ايـن  . زنـد  حول مسائل خانواده دور مـي ها  مسائل آن.  باشدكنند كه مسائل خاص خودشان  مي
ة بـه نحـو   شايد ايـن موضـوع      . كند  زنان به ديگران تأكيد مي    ة  ي به نقش وابست   به نحو موضوع  

چودرو بر  . گردد كه بنا بر نظر چودرو معموالً متفاوت از مردان است            هويت زنان برمي  ة  توسع
هويت خود بايد از والدين خود جـدا شـوند؛          ة  عاين اعتقاد است كه پسران و دختران در توس        

دختران چون خودشان را با مادرانـشان       . ولي اين جدايي براي پسرها و دخترها متفاوت است        
شـود؛    هـا ديـده مـي       گيرد و نوعي وابستگي در آن       كنند، اين گسستگي صورت نمي      مقايسه مي 
هـاي    خاطر نقـش     پدر غالباً به   كه در پسرها چون بايد با پدرانشان همانندسازي كنند و           درحالي

  ).1978چودورو، (شود  ابزاري غايب است، اين گسستگي سريع انجام مي
 خود نامرئي -

حاشـيه رانـده      مردان و ساختار مردسـاالري بـه      ة  به وسيل عمومي  ة   در عرص  نه تنها زنان  
ة عرصـ شود كه موجوداتي نامرئي هستند؛ بلكه در          برخورد مي اي    به گونه شوند و با آنان       مي

هـاي    دانـستن خواسـته     مادري و مراقبتي و مـرجح     هاي    در نقش  شدن   خصوصي نيز با غرق   
گيرنـد و بـا نـوعي     خود را ناديده ميهاي  ديگران بر خود، خود را فراموش كرده و خواسته      

دار و داراي دو فرزنـد از   سـاله و خانـه   35طوركه فرزانه     شوند؛ همان    ظاهر مي  خودِ نامرئي 
نردبـان  . بيـنم   اصـالً خـودم را نمـي      . ام  ام محو شـده     دانم در زندگي    مي«: دگوي   مي 12ة  منطق
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ها  چون آن. كنم اين مسئله اِشكالي نداشته باشد هايم شدم؛ اما فكر مي     پيشرفت شوهر و بچه   
  ».دانند كنند و قدر محبت مرا مي هرگز مرا فراموش نمي

 كارگران نامرئي فضاي خانگي -

 خـود را كـارگراني در فـضاي          شـونده  دار مـصاحبه     خانه رسد برخي از زنان      مي به نظر 
اي سـاده و       عـده  بـه نظـر   ممكـن اسـت ايـن موضـوع         . بينند كه نامرئي هـستند      خانگي مي 

، افـراد   در ايـن زمينـه    پاافتاده بيايد؛ ولي درنهايت، انتقادي به زندگي روزمـره اسـت و               پيش
ة دربار) 1991(والت    رجوري دي توان به تحقيق ما     اند كه براي مثال مي      بسياري تحقيق كرده  

غـذا و  مربـوط بـه   مفـاهيم  ة دربـار ) 1993(سازي غذاي خانگي، تحليل آنه موركـات          آماده
  .اشاره كرد) 1989(هاي هاچز چيلذر  يافته

 خانگيهاي   خشونت-

. خانگي است هاي    كند، خشونت    يكي از مسائل جدي كه زنان را در خانواده تهديد مي          
اجتماعي است، زنان آن را موضوعي خصوصي تلقي        اي    نگي پديده خاهاي    بااينكه خشونت 

پـذيري زنـان در مقابـل خـشونت نيـز             آسـيب . زننـد    آن حرف مي   راجع به كنند و كمتر      مي
 موقعيـت و وضـعيتي كـه        بـه علـت   ها    ها در ازدواج است و آن       قدرتي نسبي آن    انعكاس بي 

  .كنند دارند، تسليم شده و سازش مي
 رواني  مسائل روحي-

بـه  . داننـد   در بيان مسائل و مشكالت اجتماعي، زنان بعضاً خود را مسئول و مقصر مـي              
كننـد ذهنيـت    توانند عينيت و واقعيت را عوض كنند، سعي مـي  رسد چون زنان نمي     مي نظر

. ها شده اسـت     خود را تغيير دهند و اين موضوع باعث بروز اضطراب و افسردگي براي آن             
 اشتباهات خودش اسـت، باعـث فرسـايش        به دليل پيش آمده   چه   زندگي با اين فكر كه هر     

آنچـه  بـا توجـه بـه    . شود  شادابي و طراوت جسمي و روحي آنان مي      دادن از دست روح و   
  . خالصه كرد1توان مسائل اجتماعي زنان را در نمودار  گفته شد، مي
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 مـسائل  زبـسترسا  عوامـل : از ديـد زنـان    ي  اجتمـاع  مـسائل ي  ريـ گ شكل علل وها    نهيزم
ي بنـد  دسـته  فرهنگي و ساختاري و اقتصادي     بخش سه در توان  مي را زنان ديد ازي  اجتماع

   .است آشكار كامالً گريكد يبر دسته  سهنيا تأثير و ارتباط البته. كرد
  عوامل فرهنگي. 1

 مختلـف هـاي     روش    بـه   شوندگان مصاحبه بيشتر انيب در عامل نيا: نداشتن خودباوري 
 دري  تواننـا  و ضـعف  احـساس ،  خود گرفتن كم دست باعث كم نفس به عتمادا .شود  ديده مي 

 وي  فـرد  تفكـرات  بـه  نـدادن  تيـ ، اهم يشخـص هاي    خواسته و   خود كردن   ، فراموش كارها
، بـه راحتـي    شـود   مي باعث عامل نيا زنان ديد از. شود  مي گرانيد فكر و روش باهمراهي  

ها خـود را      زن«: گويد  مي بانك ارمندك و دمجر  و ساله  32 پري. دنريگ قرار مردانة  سلط ريز
رفـتن    بـين   ايـن مـسئله باعـث از      . رونـد   ، زير بار حرف زور مي     به راحتي دانند و     ضعيف مي 

 نداشـتن  در،  علت«: ديگو  مي مجرد و دانشجو  و ساله  19 پروانه» .شود  شان مي   نفس  اعتمادبه
 ».كنند نفس استثمار مي به اعتماد نداشتن به علتها را  مردان، خانم .است زنان نفس به اعتماد

بـه   زنـان ،  اسـت  شده نيتلق زنان بهي  ناتوان و ضعفكه     اين به علت : محروميت منزلتي 
 و دنيزورشـن  و كنند  مي اذعان خانوادهي  حت و مردان مقابل در خودي  روان ضعف به راحتي

 وضـعيت  تـرين   سخت به زنان،  درواقع. دانند  مي خود مسائل جزء را زور حرف به  دادن تن
  .كنند حفظ راخانوادگي ي زندگ صرفاً تا دهند  ميتني زندگ

اسـت و    ازدواج بـه  نگاه نوع دري  اجتماع مسائل عللبخشي از   : نوع نگرش به ازدواج   
 بـه  زنة  يـ تك آن اسـاس  كهي  ازدواج. باشد زنان مسائل ساز نهيزم اين موضوع  ممكن است 

 مطـرح    شـوندگان  مـصاحبه  مدنظر عامل نتري  ياصلباشد،   برتر يا بهتر جنس به عنوان  ردم
. بود خواهد مشكالت آغازگر،  ازدواج از بعد دور چندان نهة  نديآ در اين نگرش  .استشده  

شود كه هر زن مجرد به حمايت يك مرد احتياج دارد و همين، خود فشار                 چنين تصور مي  «
 1ة  نطقـ سـاله، مجـرد و سـاكن م         25سـميرا   ). 1380ابـوت،   (» راي ازدواج اسـت   ديگري ب 

 رواني يا اقتصادي از پس زنـدگي        به لحاظ تواند    زني كه هيچ مهارتي ندارد، نمي     «: گويد  مي
 شـوندگان  برخـي از مـصاحبه  » .بينـد  معلوم است كه همه چيز را در ازدواج مي    . خود برآيد 
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اجبار را بيش از انتخاب در       كه اند دانستهاجتماعي خود    مسائل عاملاز آن جهت     را ازدواج
 مـشكالت  و مـسائل  بروز علت را ازدواج برخي نيز  .دانند  ري ازدواج خود مؤثر مي    گي  شكل

 .اند ها در اشتغال يا ادامه تحصيل دانسته  ايجاد بعضي محدوديتاز جملهديگري 

 بـه   شوندگانبهصاحم كهيي  ها علت ازي  بخش: غلط فكري و رفتاري خانواده    هاي    آموزه
 بيتتر،  علتين  تر  مهمها    از ديد آن   .هاست خانواده در موجود اشكاالت،  كردند  مي اشاره آن

و ي  همانندسـاز . هاسـت   آن بـه ي  رفتـار  وي  فكر غلطهاي    موزهآ انتقال وفرزندان   نادرست
 پـسران  و دختـران  بـه  هـا   آن رفتار و منش  و روش است شده باعث والدين ازي  بردار الگو

 تيسـرا هـا     آن بهي  اجتماع لمسائ با ههمواج غلط روند شكل،   نيا به و شده منتقل خانواده
يـك  . خانوادگي ماست هاي    علت، آموزه «: گويد  ميمتأهل  ساله و پزشك و       52سيمين   .كند

كند و بعد در زنـدگي        دختر در خانواده از رفتار مادر با فرزندان و همسرش الگوبرداري مي           
مـن هـم    «: گويد   مي 18ة  ساله و مجرد و دانشجوي ساكن منطق        19سارا  » .كند  خود پياده مي  

» .طـوري تربيـت شـده اسـت     كند، چون ايـن     هركس مثل مادرش فكر مي    . مثل مادرم هستم  
ي چگـونگ ،  همـسر  با ارتباطة  نحو و همسر انتخابة  باردر الزمي  ها آموزشندادن   همچنين

 خـانواده  در آموزش نيا ازي  اديز بخش كه مشكالت و مسائل با مواجهه هرا و مسئله حل
  .زند  ميدامن زنان مسائل ماوتد به، رديگ  ميصورت

 تـأثير  وهـا     رسـانه  نقشي  گستردگبا توجه به    : ها  جنسيتي در رسانه  هاي    بازتوليد كليشه 
ـ زيتلوبـه ويـژه     ،  اجتمـاع  افـراد ي  زنـدگ  درها    آن روزافزون و ي  ملـ ة  رسـان  بـه عنـوان    وني

 حبه بيـشتر مـصا    بـه نظـر   . شد  ها اين مسئله مطرح مي      بيشتر مصاحبه  درپرنفوذترين رسانه،   
 بـر  هيـ تك لزوم و زنان  به ضعف نيتلق وي  تيجنسهاي    شهيكل ديتول باز باها    رسانه،  شوندگان

هـاي    ي به بازتوليد كليـشه    از طرف ،  ها لميف وها    اليسر در نادرستهاي    آموزش و بهتر جنس
ساله  35پريسا  . كنند   ديگر، زنان را با مسائل جديد درگير مي        از طرف پردازند و     جنسيتي مي 

بزرگي است كـه  ة تلويزيون مدرس. تلويزيون خيلي مهم است«: گويد دار مي و خانههل متأو  
هاي ايراني نشان  ها و فيلم در بيشتر سريال. گيرند روز از آن آموزش مي كوچك و بزرگ هر   

  ».دهند كه زنان موجودات ضعيفي هستند و توانايي هيچ كاري را ندارند مي
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عـواملي   پذيري دوگانـه از    يان بيان كردند كه جامعه    وگ  پاسخبيشتر  : پذيري دوگانه   جامعه
پذيري دوگانـه،     منظور از جامعه  .  داشته است  به دنبال است كه تبعات نامساعدي براي زنان       

. آلود با دختران و پسران اسـت        اساس جنسيت و برخورد متفاوت و تبعيض        پذيري بر   جامعه
ة  نامتجانسي اشاره دارد كـه دربـار       پذيري دوگانه به برخوردهاي متفاوت و       ي، جامعه از طرف 

رفتار مادر و   « :گويد  ساله و شاغل و مجرد مي       25شود؛ براي مثال، سپيده       دختران اعمال مي  
ازجهت ميزان آزادي، حق انتخاب و اهميت رأي        . پدرم با من و برادرم بسيار متفاوت است       

ـ ي  ريپـذ  جامعـه » .و نظر او از من برتر است، فقط چون پـسر اسـت              مـدرن /  يسـنت  ةدوگان
سـاله،   29زهـره   . گـذارد   مي نامعلوم حقوق و فيتكال  و فيوظا بخش در را زنان تيوضع

اجتمـاعي  هـاي     ي، بـه محـيط    از طرفـ  . ها معلوم نيست    تكليف زن «: گويد  مجرد و شاغل مي   
  » .ها را در خانه نگه دارند خواهند آن ي هم مياز طرفكنند و  دعوتشان مي

هاي غلـط اجتمـاعي، مـسائل زنـان را            ب و رسوم و رويه    آدا: غلط اجتماعي هاي    عرف
  .افزايد كند و بر مشكالت آنان مي تشديد مي

  عوامل ساختاري. 2
ها به اين عامل هم اشـاره         گاهي در مصاحبه  : گيري  تصميمحضورنيافتن زنان در مصادر     

وقتـي در دولـت و مجلـس و مراكـز     «: گويـد  ساله و مجـرد و شـاغل مـي     29اكرم  . شد  مي
 »توان از قوانين داشت؟ رنگ است، چه انتظاري مي ، حضور زنان بسيار كمگيري ميمتص

تفكر مردساالري در جامعه    ة  ، به غلب  ها  در بعضي از مصاحبه   : تسلط فرهنگ مردساالري  
رسـوم    و   روح مـسلط فرهنـگ و آداب       به عنوان مردساالري  ها    در اين مصاحبه  . شد  اشاره مي 

  .قادر به ديدن آن نيستندها  انساناي كه  به گونهمطرح شد؛ 
  عوامل اقتصادي . 3

نداشتن اسـتقالل   كه     اين عالوه بر پايين،  ة  در مصاحبه با زنان طبق    : نداشتن استقالل مالي  
ساز بروز مسائل ديگري  مالي، از مسائل زنان است؛ اشاره شد كه اين موضوع، علت و زمينه    

اگـر دسـتم   «: گويد مي 19ة  ساكن منطقساله و داراي دو فرزند و      37شهال  . براي زنان است  
توانم چيـزي بگـويم و        االن نمي . كردم  توي جيب خودم بود، اين همه سختي را تحمل نمي         
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  ».مجبورم صبر كنم و تحمل داشته باشم
پـايين جـاي    ة  زنـاني كـه در طبقـ      هاي    مصاحبهبا توجه به    : مشكالت اقتصادي خانواده  

م مردان و توقعات و انتظارات مالي فرزندان نيـز،          گيرند، درآمد كم خانواده و دستمزد ك        مي
ساله و داراي چهار   39سهيال . شود براي زنان مي خود موجب بروز مسائل اجتماعية به نوب

 بـه هـم     دخـل و خـرج    . هميـشه كمبـود مـالي داريـم       «: گويد  مي 19ة  فرزند و ساكن منطق   
 ».نشدني است هم تمامها  توقعات بچه. خورد نمي

. چرخد دهد، بيشتر مسائل زنان حول محور خانواده مي نشان ميها   صاحبهطوركه م   همان
شود كمتر به مـسائلي اشـاره كننـد كـه             زنان به اعضاي خانواده، موجب مي     ة  موقعيت وابست 

 2از ديد زنان را در نمـودار       ي  اجتماع مسائلي  ريگ شكل علل وها    نهي زم .ها باشد   مختص آن 
  .توان خالصه كرد مي

  
  .نگيري مسائل اجتماعي از ديد زنا ها و علل شكل زمينه. 2 نمودار
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متفاوتي براي مواجهه   هاي    زنان راه : راهكارهاي مقابله با مسائل اجتماعي از ديد زنان       
كنند و كمتـر      فردي اتكا مي  هاي    حل  زنان بيشتر به راه   . گيرند  با مسائل اجتماعي در پيش مي     

هاسـت و     آنة   گويي ايـن مـسئله فقـط مـسئل         .كنند  ساختاري و كالن فكر مي    هاي    حل  به راه 
را بـه   هـا     حل  توان راه   ميها  مصاحبهبا توجه به    . خبرند  ديگران در آن سهم ندارند يا از آن بي        

  . بندي كرد دو بخش فردي و جمعي تقسيم
  فردي هاي  استراتژي

شود كه عبارت     بندي مي   كلي مبتكرانه و واكنشي دسته    ة  فردي در دو دست   هاي    استراتژي
  :ست ازا

بـسته  به كـار    هايي است كه قبل از وقوع مسائل          منظور استراتژي : مبتكرانههاي    استراتژي. 1
اي   حرفـه هاي    فرهنگي و تحصيلي و دريافت مشاوره     هاي    زنان با كسب سرمايه   . شود  مي

كنند بر مـسائلي كـه در اطـراف           نفس سعي مي    به  و همچنين، ارتقاي خودباوري و اعتماد     
سـاله و    42پريـوش   . ، فائق آيند و از مسائل آتي نيـز جلـوگيري كننـد            ها وجود دارد    آن

تـوانم بكـنم؛ ولـي بـه دختـرم       از من كه گذشته، كاري نمي «: گويد  صاحب دو فرزند مي   
و داراي  متأهـل   زنـان   » .گويم درس بخواند و سر كار برود تا مثل من بدبخت نـشود              مي

ي سـربلندي  به نـوع انشان هستند و  احياي آرزوهاي خود در فرزندان جو    به دنبال فرزند  
م بـه نظـر   «: گويـد   سـاله و دانـشجو مـي       22سـيما   . كنند  ها را سربلندي خود تلقي مي       آن

 » .نفس خيلي مهم است، بايد به دخترها ياد داد خودشان را قبول داشته باشند اعتمادبه

 :هاي واكنشي استراتژي. 2

اين معموالً  . شود  داد مسائل اِعمال مي   هاي واكنشي و منفعالنه غالباً بعد از رخ         استراتژي
ي هـا   ويژگـي و  از سويي   ها    نوع مسائل و جديت و عواقب آن      با توجه به    ها     استراتژي گونه

 در از سوي ديگـر   اجتماعي  ة   تحصيالت و سن و وضعيت طبق      از قبيل زنان  فردي اجتماعي   
  .ارتباط است
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صبر، .  بر مسائل خود فائق آيند     گزينند تا   برميدر اين راستا    مختلفي را   هاي    حل  زنان راه 
به  شدن هنري و جانبي، شعائرگرايي ومتوسل    هاي    در فعاليت  شدن   گذشت، مدارا و سرگرم   

ة  سـلط  بـر اثـر   حس فروتري كه طي سـاليان سـال         . هاست  اين روش ة  جمل  شعائر مذهبي از  
 قابـل در م دهـد كـه       سو سوق مي   آن و سو ها را به اين     مذكر در زنان ايجادشده، معموالً آن     

صادقي و ميرحسيني،   (نتايج تحقيقات مختلف    . مسائل نوين تسليم شوند و مدارا پيشه كنند       
دهـد زنـان    و اين تحقيق نشان مي ) 1389الريجاني،    ؛ صادقي و رجب   1388؛ صادقي،   1388
 بـه نحـو  كـه زنـان جـوان     كنند و حال آن منفعالنه استفاده ميهاي  سال، عمدتاً از روش    ميان
ساله و صاحب سـه فرزنـد و    40زني . شوند سائل و مشكالت خود مواجه ميتري با م  فعال
. شود  شود، فقط كار بدتر مي      با دعوا چيزي درست نمي    . بايد صبوري كرد  «:گويد  دار مي   خانه
: گويـد   دار مـي    ساله و صـاحب دو فرزنـد و خانـه          38زني  » .شود  كم خودش درست مي     كم

كـنم، احـساس      سازي كار مي    وقتي گل . ت كنم كنم حواسم را با كارهاي هنري پر        سعي مي «
  ».بهتري دارم

  
  هاي جمعي استراتژي

بيـشتري كـسب   هـاي     موفقيت 1هاي گروهي   زنان در فعاليت  : محليهاي    پيوستن به گروه  . 1
  كنند؛ تر مشكالت يكديگر را رفع مي كنند و راحت مي

ميـزان مـشاركت    هـا      در ايـن گـروه     :2نهـاد   پيوستن به مؤسسات خيريه و مؤسسات مردم      . 2
اجتماعي زنان افزايش يافته و توانمندي و مهارت بيشتري براي رفع مسائل خـود پيـدا                

تـوان     مـي  3راهكارهاي مقابله با مسائل اجتماعي از ديـد زنـان را در نمـودار               . كنند  مي
   .خالصه كرد

                                                           
 .(sisterhood)هاي خواهري است  تشكيل شبكه،  منظور.1

2. NGO 
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 . راهكارهاي مقابله با مسائل اجتماعي از ديد زنان.3نمودار 

  بحث
ــر و تحــوالت ــاجرت،   تغيي ــاختاري، صــنعتي، مه ــرات س ــم از تغيي ــع اع ــر جوام  اخي

بالقوه و بالفعل بعضي از جوامـع  هاي  تكنولوژيك و تغييرات جمعيتي، ظرفيت  هاي    پيشرفت
ي، نتايج ناخواسته از طرف بيشتر افزايش داده است؛ اما كارآييسمت مطلوبيت و  انساني را به

جوامع برجـا گذاشـته     ة  ناپذيري را بر پيكر     نو تبعات منفي نيز دربرداشته كه خسارات جبرا       
ي ها  سنتتوان به مسائلي چون فقر، بيكاري، افزايش جرائم، تضعيف            از آن جمله مي   . است

زدن  روابط غيرشخصي و غيرعاطفي بر روابـط صـميمانه و عـاطفي، بـرهم             ة  اجتماعي، غلب 
هـاي جنـسيتي، رشـد        خانواده، بحران هويت، نـابرابري     از قبيل هاي نهادهاي اجتماعي      بنيان

روز از مطلوبيـت زنـدگي     مسائل كه روزبهاين گونهشيوع  . اشاره كرد ... فردگرايي افراطي و  
پـردازان اجتمـاعي درصـدد شناسـايي،          شناسان و نظريه    كاهد، موجب شده جامعه     بشري مي 
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 شناسي قـسمت زيـادي از اعتبـار خـود را از        جامعه. راهكار برآيند ة  بندي و ارائ    تبيين، دسته 
 آورده اسـت؛ امـا      به دست راهكارها براي حل آن مسائل      ة  بررسي مسائل اجتماعي و توسع    

  .شناسي نبوده است بررسي مسائل زنان و پرداختن به آن، بخشي از سنت تاريخي جامعه
هـا   زنان و شناسـايي مـسائل آن  ة ن تجربيات روزان  نظر گرفت در  براي جبران اين غفلت،     

اجتمـاعي، مـسائل اجتمـاعي      هاي    گروهة  زنان مانند بقي  . مايدن  شان ضروري مي   بنا بر روايت  
متغيرهايي همچون تحصيالت، طبقه، تأهـل و اشـتغال، مـسائل           با توجه به    خاصي دارند و    

متوسـط  ة  آنچه براي زنِ متعلـق بـه طبقـ        . يابد  ها حتي در ميان خودشان تنوع خاصي مي         آن
ـ                ايين ممكـن اسـت موضـوعي       ممكن است مسئله باشد، از ديد زنـي متعلـق بـه طبقـات پ

آنـان ضـروري    هاي    تفاوتبا توجه به    شناسي زنان     ، مسئله از اين رو  . پاافتاده تلقي شود    پيش
  .رسد  ميبه نظر

عميق با زنان در شـهر      ة   مصاحب 54تحقيق حاضر كه از نوع تحقيقات اكتشافي است، با          
هـاي   مـصاحبه . ابـد ها دسـت ي  تهران، سعي كرده به درك و شناسايي مسائل زنان از ديد آن         

شـمرند؛ زيـرا بـر ايـن باورنـد ايـن        عميق آشكار ساخت كه زنان مسائل خود را واقعي مي         
مـصاديق مـسائل زنـان در دو    . گـذارد  ها آثار نامطلوبي برجا مي      مسائل بر كيفيت زندگي آن    

در تـري     دختران و زنـان جـوان مـسائل فـردي         . شود  حوزه خصوصي و عمومي تفكيك مي     
ما بيشتر معطوف به فرزندان و      ة  مسائل مادران جامع  . سال و مسن دارند      ميان  زنان مقايسه با 

مـسائلي  ة  كنند و حتي وقتـي دربـار        خانواده است و كمتر به مسائل شخصي خود اشاره مي         
شويم اين اهـداف را نيـز         كنيم، متوجه مي    ها كنكاش مي    تحصيل يا اشتغال آن   ة  همچون ادام 

شـغلي در حـوزه     هـاي     مسائل مربوط بـه محـيط     . كنند  ميبراي فرزندان و خانواده پيگيري      
فشار كار، آزارهاي جنـسي در محـيط كـار، احـساس        : از جمله شود؛    بندي مي   عمومي دسته 

تـوان بـه مـسائلي همچـون          در حوزه خصوصي نيـز مـي      . ها  ناامني اجتماعي و تصادم نقش    
ة ران نـامرئي، غلبـ    ها به كارگ    داري به زنان و تبديل آن       خانگي، تخصيص خانه  هاي    خشونت

مراقبتي بر زنان، نداشتن حق طالق و حـق حـضانت        هاي    ايدئولوژي مادري و تحميل نقش    
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اجتمـاعي در  ة يي همچـون تحـصيالت و شـغل و طبقـ       هـا   ويژگـي گفتني است   . اشاره كرد 
بندي مسائل زنان مؤثر اسـت و اهميـت ايـن مـسائل را در بـستر زنـدگي              شناسايي و دسته  

بنـدي رسـيد      توان به اين جمع     هاي عميق مي    با توجه به مصاحبه   . كند  ميها برمال     آنة  روزمر
اجتماعي به اين موضوع اذعان دارند كـه خـود در           ة  ن طبق نظر گرفت زنان، بدون در    ة  كه هم 

چنـين  . ايجاد يا استمرار وجود، بروز، ظهور و گـسترش مـسائل خودشـان دخيـل هـستند                
 بيشتر مسائل خود را موضوعي شخـصي و         برداشتي ممكن است ناشي از اين باشد كه زنان        

ميـان مـسائل خـود و سـاختارهاي اجتمـاعي و            ة  كنند و كمتر بـه رابطـ        خصوصي تلقي مي  
رسد تفـاوت چـشمگيري     ميبه نظربرجسته كردن مسائل خاص،  ة  دربار. اند  فرهنگي واقف 

بـاال و    ةباال و متوسط و پايين وجود دارد؛ براي مثال، زنـان متعلـق بـه طبقـ                ة  بين زنان طبق  
هـاي    هاي مديريتي، وجـود تبعـيض        و پست  گيري  تصميمنيافتن زنان در مصادر       متوسط راه   

، بازتوليـد   )جنسيتي و دوگانـه   (پذيري نادرست     جنسيتي، تسلط فرهنگ مردساالري، جامعه    
كـه   داننـد؛ حـال آن      هاي غلط اجتماعي را مسئله مي       و عرف ها    جنسيتي در رسانه  هاي    كليشه

طبقات پايين، بيشتر به مسائلي همچون نداشتن استقالل مالي، نداشتن بيمـه،            زنان متعلق به    
هاي غلط فكري و رفتـاري خـانواده و           نداشتن خودباوري، نداشتن منزلت اجتماعي، آموزه     

مـسائلي همچـون نداشـتن حـق طـالق و           . كننـد   هاي خانگي عليه خود اشاره مـي        خشونت
بيش به آن به عنوان مسائل        و  زنان كم ة  هممواردي است كه     حضانت و محروميت منزلتي از    

 شغل و سن نيز تفاوت چـشمگيري بـين زنـان            به لحاظ . كنند  مشترك بين طبقاتي اشاره مي    
دار بيشتر بـا موضـوع         زنان خانه  در مقايسه با  زنان شاغل   مثالً  دار وجود دارد؛      شاغل و خانه  
دار بيـشتر از زنـان شـاغل         اند يـا زنـان خانـه        و مشكالت ناشي از آن مواجه     ها    تصادم نقش 

احـساس  ة  زنان جوان بيش از زنان مسن با مسئل       . احساس ايزوله بودن يا خود نامرئي دارند      
اي از زنان،  گيري مسائل اجتماعي از ديد عده     و علل شكل  ها    زمينه. ناامني اجتماعي درگيرند  

نـان را   با توجه به عوامل مختلفي همچون عوامل فرهنگي كـه برتـري مـردان و فروتـري ز                 
 در مقايسه با  پذيري دوگانه و برخوردهاي نامتجانس با دختران          بخشد، جامعه   مشروعيت مي 



  )مطالعة كيفي(شناسي زنان بنا بر روايت زنان  مسئله 
  
  

 

301  

جنسيتي و تـسلط فرهنـگ مردسـاالري    هاي  كليشهة پسران، نداشتن استقالل مالي زنان، غلب 
زنان براي مقابله  . دانند  از زنان مسائل خود را تعيني و تغييرناپذير مي        اي    دسته. شود  تبيين مي 

تـوان بـه      از آن جملـه مـي     . جوينـد   ا مسائل اجتماعي خود از راهكارهاي متعددي بهره مي        ب
 راهكارهـا بـا توجـه بـه نـوع           اين گونـه  معموالً  . راهكارهاي مبتكرانه و واكنشي اشاره كرد     

زنـان از قبيـل     فـردي اجتمـاعي     ي  هـا   ويژگـي و  از سويي   ها    مسائل و جديت و عواقب آن     
هـاي   منظـور از اسـتراتژي  . ديگر، ارتبـاط دارد  ماعي ازسوياجتة  تحصيالت و مادري و طبق    

تخصصي و ارتقاي خودباوري    هاي    فرهنگي و دريافت مشاوره   هاي    مبتكرانه، كسب سرمايه  
واكنـشي اشـاره بـه تقـديرگرايي و مـدارا و حتـي كتمـان مـسائل                  هاي    است؛ اما استراتژي  

دانند، عمدتاً از     ناپذير مي    اجتناب آن دسته از زنان كه مسائل خود را تعيني و         . اجتماعي دارد 
  .كنند هاي واكنشي استفاده مي استراتژي
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، تهران، نـشر    )منيژه نجم عراقي  ة  ترجم( شناسي زنان   جامعه،  )1380(. ابوت، پ  -
  . ني

  .، تهران)69(، زنانة مجل، هويت فردي يا خانوادگي، )1379. (اعزازي، ش -
، دفتـر مطالعـات و تحقيقـات         قم ،فكران  زن در نگاه روشن   ،  )1381(. تشكري، ز  -

  . زنان
  ).28(7، سال  كتاب زنانبا مادري، فمينيسم ، چالش )1384. (صادقي فسايي، س -
هاي خـانگي عليـه       خشونت نسبت به ، بررسي تصور زنان       )1388. (صادقي، س  -

  .دانشگاه تهرانة جمعيت و توسعة آنان، پروژ
شـناختي آزار جنـسي       امعـه جة  ، مطالع )1389پاييز. (و الريجاني، م  . صادقي، س  -

  .زنان در توسعه و سياستة فصلنامزنان در محيط كار، 
از تحقيـق   : پردازي در مورد مـسائل زنـان        ، ضرورت نظريه  )1389. (صادقي، س  -

  .228تا185): 50(، مطالعات راهبردي زنانتا نظريه، 
، معاونــت پــژوهش مركــز امــور مطالبــات زنــان، 347ة طــرح پژوهــشي شــمار -

  .1380ياست جمهوري، هاي ر مشاركت
، تهران، نـشر    )هادي جليلي ة  ترجم( درآمدي بر تحقيق كيفي   ،  )1384. (فليك، او  -

  . ني
  . ، تهران، نشر ني)حسن چاوشيانة ترجم (شناسي جامعه، )1386. (گيدنز، آ -
، تهران، دفتر   )زاده  محمود عبداهللا ة  ترجم( پژوهشية  مصاحب،  )1385. (گيلهام، ب  -

  . هاي فرهنگي پژوهش
علـي پارسـاييان و سـيدمحمد    ة  ترجم( روش تحقيق كيفي  ،  )1386. (شال، ك مار -

  . هاي فرهنگي ، تهران، دفتر پژوهش)اعرابي
ـ    ،  )1381. (مشيرزاده، ح  - ، ؛ تـاريخ دو قـرن فمنيـسم       اجتمـاعي ة  از جنبش تا نظري

  .تهران، نشر شيرازه
يـزي  ر  ، تهـران، دفتـر برنامـه      بر مطالعـات زنـان    اي    مقدمه،  )1383. (مشيرزاده، ح  -

  . اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم تحقيقات و فناوري
، تهـران،   )عبـدالمعبود انـصاري   ة  ترجم( شناختي  بينش جامعه ،  )1360. (ميلز، س  -

  .شركت سهامي انتشار
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