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تحول نقش های جنسیتی زنان
 و سالمت روانی خانواده

پروين احتشام زاده *

چكیده
   هدف از این پژوهش بررسي عوامل تأثیرگذار بر تحول نقش هاي جنسیتي 
زنان و آثار مثبت و منفي این تحول نقش، بر سالمت روان خانواده، و همچنین 
ارائه راهکارهایي جهت کاستن از آثار منفي آن بود. مرور پژوهش هاي انجام 
شده در زمینه تحول نقش هاي جنسیتي نشان داد که 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، افزایش رفتار جنسي پرخطر و تا حدودی باال رفتن سن ازدواج 
گردید. بررسی اجمالی پدیده های  مرتبط با تغییر نقش هاي جنسیتي زنان،  
نشان داد که فرهنگ سازي و به کارگیری جدی فرامین اصیل اسالمی در 
مورد نقش های جنسیتی، تغییر باورهای سنتی نامطلوب در مورد زنان، افزایش 
سطح تحصیالت 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 کلي میانه روي در تغییر نقش هاي جنسیتي، می تواند  به 
عنوان راه هایی برای کاهش اثرات منفی تحول نقش های جنسیتی و در نتیجه 

حفظ سالمت خانواده  در نظر گرفته شوند.

كلید واژگان: نقش های جنسیتی، زنان، سالمت رواني، خانواده

* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد اهواز
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◊ زن و فرهنگ52

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 برن1، 1992(. رفتار نقش جنسی که به هویت 
جنسی مربوط است و تا حدودی از آن منشأ می گیرد، 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،2 2003، ترجمه پورافکاری، 138۴(.
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 یک فرایند متقابل است و 
بچه هاي کوچک مادر را، راحت تر از پدر می پذیرند. به عالوه مادرها نیز در تمیز گریه درد از گریه 
گرسنگي یا عصبانیت بهتر عمل می کنند. به طور کلي زنان در توجه به عالئم بدني و دیگر عالئم 

کالمي، بهتر از مردان عمل می کنند )رادز،3 2005(.
بارن و برن۴ )199۴، به نقل از نجاریان و خدارحیمي، 1377( با تأکید بر این تقسیم بندي ناصحیح، بیان 
نمودند که تفاوت هاي جنسیتي زنان و مردان از نقطه نظر روانشناختي، احتماالً بزرگ نمایي موضوعی 
کوچک است. هر چند که مردان و زنان از برخي جنبه ها متفاوت هستند، مانند گرایش مردان به 
پرخاشگري یا استفاده زنان از روش هاي متفاوت تأثیر گذاردن بر دیگران، اما در مجموع میزان و اهمیت 

1. Kelly & Byrn
2. Kaplan &Sadock
3. Rohads
4. Baron&Byrne 
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53 ◊ زن و فرهنگ

چنین تفاوت هایي کمتر از آن است که کلیشه هاي حاکم دراین مورد مطرح می سازند.
بم1 در اوایل دهه هفتاد میالدي، در واکنش به نابرابري جنسیتي، مفهوم آندرژوني2 )دوگانگي جنسي( 
را مطرح نمود. فرض او این بود که هر فرد اعم از زن یا مرد، صرف نظر از فشارها و نیازها می تواندزنانه یا 
مردانه عمل کند. آندرژوني یک جهت گیري نقش جنسیتي است که در آن، فرد صفات زیادي از هر دو 
ویژگي هاي زنانه و مردانه را در شخصیت خودش جذب و یکپارچه نموده است. بدین ترتیب براساس 
نظر بم، وجود سطح باالیي از صفات هر دو جنس، انطباقي ترین و سازگارانه ترین ویژگي جنسیتي را به 

وجود می آورد )بم، 1981، اسپنس و هلمریچ3، 1978، به نقل از نجاریان و خدارحیمي، 1377(.
به دنبال نظریه پردازي بم، تحقیقاتي در زمینه ي نقش هاي جنسیتي انجام پذیرفت که نشان داد افراد 
داراي ویژگي آندروژني در روابط زناشویي )گارسیا۴، 1987، به نقل از نجاریان و خدارحیمي، 1377( 
و از لحاظ بین فردي خشنودترند. )روز نویک و دالي5، 1989، به نقل از نجاریان و خدا رحیمي، 1377(. 
یافته هایي نیز مشخص نمود که سنخ جنسیتي مردانه، از سایر سنخ هاي جنسیتي منحرف تر و پرخاشگرتر 
است )فین6، 1986، به نقل از نجاریان و خدارحیمي، 1377(. اما سایر پژوهش ها بر ارتباط بیشتر سنخ 
جنسیتي مردانه و آندروژن، با سالمت روان تأکید داشتند )به ویژه در زنان(. تحقیقات جدیدتر بیانگر این 
است که تنها صفات مثبت زنانه )همچون عطوفت و همکاري و...( و صفات مثبت مردانه )مانند تسلط، 
شجاعت و...( و تجمعي از این 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 )وودهیل و ساموئلز7، 2003(. 
به هر حال باورهاي سنتي مربوط به نقش هاي جنسیتي زن و مرد، باعث گردید که زنان )به ویژه در 
کشورهاي غربي( اقدام به تغییر دادن نقش هاي جنسیتي سنتي خود نمایند. تحقیقات خارجي به طور همسان 
نشان داده اند که هر چند از سال هاي 1990- 1970، نگاه مردان به نقش هاي جنسیتي آزادتر و روشنفکرانه تر 
شده، اما مردان دیدگاه هاي سنتي در مورد نقش هاي جنسیتي را بیشتر از زنان حفظ کرده اند. این تفاوت 
بین دیدگاه هاي زنان و مردان در غرب حداقل به دو دلیل می باشد. اول اینکه  نقش هاي مردانه با داشتن 
قدرت بیشتر )مانند کسب درآمد باالتر که باعث قدرت بیشتر در خانواده و تصمیم گیري ها می شود( 
همراه است و اینکه افرادي که صفات مردانه نشان می دهند، احترام بیشتري دریافت می کنند. دوم اینکه، 

زنان در قرن گذشته نسبت به مردان فعال تر شده اند)گیبونز، همبي و دنیس8، 1997(.
در قرن گذشته این عقیده وجود داشت که زنان فقط تا قبل از ازدواج، کار می کنند، 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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◊ زن و فرهنگ54

62 درصد زنان متأهل شاغل بودند، و این در حالي است که در سال 1960، فقط 32 درصد از زنان متأهل 
شاغل بودند. همچنین همکاري مردان در فعالیت هاي منزل گسترش یافته است، اما همکاري شان در کار 
منزل و مراقبت از کودکان پایین تر از حد تساوي باقي مانده است. به طوري که تخمین زده مي شود، 
مردان 20 تا 35 درصد از وظایف خانه و مسئولیت هاي مربوط به کودکان را انجام مي دهند )بیانچي، 
میلکي، سایر و روبینسون1، 2000  و کولتران2000،2 به نقل از کنراد و هریس3، 2002(. بنابراین به دلیل 
اینکه دیدگاه هاي سنتي در مورد نقش هاي جنسیتي، از موقعیت قدرت مردان در خانه حمایت مي کند 
و به دلیل اینکه نقش هاي مردان به اندازه نقش هاي زنان تغییر نکرده است، انتظار مي رود که مردان 
تاحدي نگرش هاي سنتي در مورد مرد و زن را حفظ کنند، و از آنجا که زنان مایلند قدرت بیشتري در 
خانه به دست آورند،  انتظار می رود که تا حدود زیادي دیدگاه آزادتري از خود نشان دهند )کنراد و 

هریس، 2002(.
است.  یافته  افزایش  زنان  اجتماعي  فعالیت  اسالمي،  انقالب  از  پس  خصوص  به  نیز  ایران  در 
امام خمیني )ره( توجه خاصي به رفع تبعیض از قشر زنان داشتند و بارها به حضور پررنگ زنان در 
عرصه هاي اجتماعي و سیاسي انقالب و نقش مهم آنها در فعالیت هاي تدارکاتي آنها در زمان دفاع 
مقدس اشاره نمودند. افکار بلند امام باعث گردید تا تعداد زنان تحصیل کرده و حضور آنها در زمینه هاي 
مختلف اجتماعي افزایش یابد. اما آثار باورهاي سنتي نامطلوب نسبت به زن در الیه هاي زیرین فرهنگ 
جامعه هنوز دیده می شود،  که می توان آن را نتیجه ي عدم دقت نظر به فرامین دین مبین اسالم و حفظ 
باورهاي غلط دانست. در پژوهشي که توسط مجتهدي )1383( با موضوع، بررسي باورهاي جنسیتي در 
کتاب هاي درسي دوره ابتدایي صورت گرفت مشخص گردید که تصاویر،  فعالیت هاي مثبت،  فراواني 
اسامی دخترانه و پسرانه، نسبت دادن توانمندي، هوش، حس همکاري و... در کتاب هاي این مقطع، 
به نفع پسران است. این موضوع باعث می شود که دختران و پسران از همان سنین کودکي باورهاي 
جنسیتي خود را شکل داده و جنسیت پسر را به عنوان جنس بهتر و جنسیت دختر را به عنوان جنسیت 
ضعیف تر قلمداد نمایند. نتیجه ي چنین برداشتي، کاهش عزت نفس و سایر پي آمدهاي منفي دراین 
زمینه خواهد بود. با توجه به پژوهش هاي ذکر شده، سؤاالت  پژوهشي که مطرح مي شوند عبارتند از 
اینکه، نقش هاي هویت جنسیتي سنتي چه تأثیرات مثبت و منفي بر زنان و خانواده داشته است؟ تحول 
نقش هاي جنسیتي سنتي چه تأثیرات مثبت و منفي بر خانواده دارد؟ و براي کاهش اثرات منفي تحول 

نقش هاي جنسیتي چه راه هایي پیشنهاد می شود؟   

تأثیر باورهاي جنسیتي سنتي برنظام خانواده 
باورهاي سنتي تأثیرات گوناگوني برنظام خانواده دارد که اکثراً منفي بوده است و در ذیل به برخي از 

1. Bianchi, Milkie,&Sayer& Robinson
2. Coltreane
3.  Konrad & Harris
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آنها اشاره شده است: 
۱( خشونت خانگي

خشونت خانگي به معناي آن است که یکي از زوج ها در رابطه ي خانوادگي رفتارهاي تهاجمي، خشن 
و تخریبي نسبت به دیگران اعمال کند. معموالً اعمال خشونت از مرد است و زنان قربانیان اصلي این 
رفتار می باشند. خشونت خانگي علیه زنان ضربه هاي جبران ناپذیري به خانواده و جامعه وارد می کند، 
که عالوه برآسیب هاي جسمی و رواني برزنان، تأثیر بدي برفرزندان می گذارد. انواع خشونت علیه 
زنان ممکن است رواني )مانند تحقیر، تهدید به طالق، حبس، انتقاد ناروا و...( جسمی )مانند ضرب و 
شتم، نقص عضو، شکنجه و...(، جنسي )مانند ارتباط جنسي بدون رضایت، ارتباط جنسي غیرطبیعي 
و...(، خشونت مالي )مانند عدم تأمین نیازهاي 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 2 تا 
۴ میلیون زن آسیایی رخ می دهد براساس گزارشات بانک اطالعات جهانی، خشونت خانگی 5 درصد 
از سال های سالمت زنان را کاهش می دهد. خشونت علیه زنان همواره به عوارض جسمی و روانی نظیر 
افسردگی، اضطراب، سوماتیزیشن1، سوء مصرف الکل و مواد مخدر، اقدام به خودکشی و تأثیرات دراز 

مدت منفی برخانواده و نسل های بعدی، منجر شده است. )رازاني، 1382(.
هرزوگ2 )2007(  نگرش هاي نقش جنسیتس سنتي)مرسوم( در میان مردان را به عنوان عامل زیر 
بنایي تجاوز به عنف قلمداد نموده است. وي  همچنین بیان نمود که عقاید مرسوم در مورد نگرش هاي 
نقش جنسیتي در زنان، با تحمل خشونت مردان نسبت به زنان ارتباط دارد. بنابراین پذیرش خشونت به 
عنوان یک نقش جنسیتي مردانه باعث می شود که پسران خشونت را وسیله اي براي اداره ي خشم و 
تضاد بدانند، که موجب رشد نگرش هاي منفي نسبت به زنان در آنان می شود، و زنان نیز آن را به عنوان 
جنبه ي متعارف روابط نزدیک در نظر می گیرند)ایتاف و بریجز3، 200۴، به نقل از حسین زاده مالکي، 

 .)1388
نوابی نژاد )1383( در 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«.
تحقیقات نشان داده اند که خشونت خانگي، با قدرت تصمیم گیري نامساوي همبستگي دارد. میزان 
خشونت علیه زنان در بین زوج هایي که شوهر سلطه جو و مردساالر است، بسیار باالتر از زوج هاي 
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مساوات گرا می باشد )به نقل از آسایي1 و  دیگران، 200۴(.
فراوانی خشونت خانگی علیه زنان و نگرش موجود زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی کرمان، 
موضوع پژوهش زنگی آبادی )1383( برروی ۴20 زن بود. نتایج این پژوهش نشان داد که 25 درصد 
از نمونه موردنظر، تجربه خشونت را طی یک سال گذشته داشته اند و تقریباً همین میزان )25 درصد( 
بین خشونت ها،  از  اند.  از همسرانشان وحشت کرده  اند که طی یک سال گذشته  گزارش کرده 
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 19 درصد و25 
درصد( بوده است. فراواني کتک خوردن با سن پاسخگو و همسر وي رابطه معني دار داشت. همچنین 
میزان بروز خشونت فیزیکي با تعداد فرزندان، شغل همسر، میزان درآمد، میزان تحصیالت، وجود مادر 
شوهر در خانه، و وجود بیماري عصبي در پاسخگو یا همسرش رابطه مثبت داشت و میزان بروز خشونت 

با استقالل مالي زنان رابطه منفي داشت.
پژوهش بهزادمنش و جوادیان )1383( در زمینه ي واکنش زنان در هنگام خشونت همسر، بر روي 
125 زن مراجعه کننده به بهزیستي شهر اصفهان، نشان داد که حدود 50/۴ درصد از آنان در زمان 
خشونت همسر، هیچ کاري نمی کنند و 51/2 درصد، در این زمان از هیچ منبعي کمک نمی گیرند. در 
این تحقیق نتیجه گرفته شد که زنان به طور ناخودآگاه با ایفاي نقش انفعالي در برابر خشونت همسر،  

نقش فعالي را در جلوگیري از فروپاشي خانواده ایفا می کنند.

۲( نابرابري جنسیتي، رفتارهاي پرخطر در زنان و بي ثباتي خانواده 
تحقیقات انجام شده نشان داده اند که باورهاي نقش جنسیتي، تأثیر تعیین کننده اي در بي ثباتي خانواده 
دارند. دانشمندان مختلفي بر این باورند که اعتقاد به نگرش هاي نقش جنسیتي مرسوم و همچنین اعتقاد به 
نگرش هاي برابري طلبانه در واکنش به موضوع نابرابري جنسیتي، ممکن است با رفتار جنسي پرخطر در 
زنان ارتباط داشته باشد)گاوین، گاالوتي، داب2، 2006، گرین و فالکنر3، 2005، مارتینز-دونات، هاول و 
بلومبرگ۴، 200۴، روبرتسا، اویان و باتناسان5، 2005، تانگ، ونگ و لي6، 2001، به نقل از لیچ7، 2010(. 
این دانشمندان معتقدند که پذیرش نقش هاي فمینیستي مرسوم به دو روش می تواند به رفتار پرخطر 

جنسي منجر شوند: 
1( از طریق زنانگي بیش از حد.

2( به واسطه دلسرد نمودن زنان از مذاکره موفقیت آمیز در رابطه با رویارویي هاي جنسي.

1. Asai
2. Gavin ,Galavotti , Dube , et al.
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مورنن و بیرن1)1991(  سه مشخصه زنان داراي زنانگي بیش از حد را مطرح نمودند:
1( خود ارزشمندي آنان به میزان زیادي به روابط با مردان بستگي دارد.

2( از رابطه جنسي به عنوان ابزاري براي کسب یا حفظ روابط استفاده می کنند.
3( شریک جنسي داراي رفتار مردانه مرسوم، ترجیح داده می شود. بنابراین نگرش هاي زنانگي بیش 
از حد، می تواند احتمال شرکاي جنسي متعدد و رابطه جنسي خارج یا قبل از روابط تعهدآور را افزایش 
دهد. به عالوه نقش هاي مرسوم زنانه، زنان را از رابطه داشتن و مذاکره با شرکاي جنسي ناامید می کند. 
هنجارها و رسوایي هاي جنسي که با نگرش هاي نقش جنسي مرسوم توأم شده اند، زنان را از بحث 
پیرامون موقعیت هاي جنسي با دوستان یا خانواده دلسرد می کند، زیرا ممکن است به نظر برسد که 
اطالعات زیادي بر اساس تجربیات جنسي بسیار زیاد دارند )گرین و فالکنر، 2005، لیر2، 1995، به نقل 
از لیچ، 2010(. بدین طریق نگرش هاي نقش جنسیتي مرسوم، به شدت، ممکن است سرمایه ي جنسي 
زنان را که همان شبکه هاي اجتماعي و خودکارآمدي آن ها می باشد، محدود نماید) میشل، 200۴(، و 

بنابراین احتمال رفتارهاي جنسي پرخطر را افزایش دهد.
از سوي دیگر حجم زیادي از مقاالت نشان می دهند مرداني که تعاریف مرسوم مردانگي را دروني 
می کنند، به احتمال بیشتر داراي شرکاي جنسي متعدد در سال گذشته، رفتاري توأم با صمیمیت کمتر در 
رابطه جنسي آخر خود، و شرکت در خشونت جنسي را نشان می دهند)شیرر، هوسترمن و ژیلن3، 2005، 
بل، نیل و فنگ۴،  1999، به نقل از لیچ، 2010،  کوپنهاور لش و ایسلر5، 2000، پلک، ساننستین6، 1993(.

  فرض بر آن است که نگرش هاي برابري طلبي در میان زنان جوان، منجر به ایفاي نقش هاي جنسي  
مردانه  یا ارائه رفتارهاي جنسي مردانه، در آن ها مي شود )اوبیداال، برنان، بروک-گان7، 200۴(. در خالل 
اواسط تا اواخر نوجواني، بعضي از دختران که در مرحله ي  به زیر سؤال بردن هنجارهاي جنسیتي  
مرسوم هستند، با پذیرش رفتارهاي مردانه مرسوم، ممکن است تالش کنند که نقش هاي برابري طلبي 
را به نمایش بگذارند )استرو، لزسززینسکي و نیلي8، 2007(. مطالعه اي  با نمونه ي زنان جوان استرالیایي 
نشان داد که زنان  داراي صفات شخصیتي مردانه و همچنین زناني که از نقش هاي جنسیتي برابري طلبي 
حمایت می کنند، احتماال شرکاي جنسي متعددي دارند. همچنین در مطالعه اي با عنوان میانه روي از 
همه چیز بهتر است مشخص گردید که نگرش هاي نقش  جنسیتي برابري طلبي و نگرش هاي نقش 
جنسیتي مرسوم در مقایسه با نگرش هاي نقش جنسیتي میانه رو، به میزان بیشتر با رفتار جنسي پرخطر 
ارتباط دارند. این مطالعه نشان داد که شیوع رفتارهاي پرخطر در دوگروه اول، 15 درصد بیش از گروه 
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داراي نگرش هاي نقش هاي جنسیتي میانه رو بود)لیچ، 2010(.
برخي از پژوهش ها نیز نشان داده اند، در ازدواج هایي که زنان به برابري نقش هاي جنسیتي معتقدند، 
در مقایسه با زناني که باورهاي نقش جنسیتي سنتي دارند، بي ثباتي و منفي گرایي بیشتري دیده می شود 

)اگارول و سریواستاوا1، 1989(.
بسیاري از زنان، بعد از ازدواج از نابرابري هاي جنسیتي آگاه می شوند )اماتو و بوث2، 1995، به نقل 
از گرجي، 1383(، این گونه مواجه شدن با نابرابري ها، می تواند زنان را نسبت به عدم تساوي که در 
ازدواجشان وجود دارد، حساس تر سازد. )تامپسون1991،3، به نقل از گرجي، 1383(. اگر زني که به 
تساوي باورهاي نقش معتقد است با مردي سنتي ازدواج کند، تبعیض زیادي را تجربه خواهد کرد و 
این باعث تعارض زناشویي می شود. اما زني که به باورهاي نقش جنسیتي سنتي بیشتر از همسرش پایبند 
است، احتماالً در روابط خود با او احساس آرامش بیشتري دارد و تعارض زناشویي کمتري را تجربه 
مي کند، به همین خاطر ثبات خانوادگي بیشتري خواهد داشت. به طور کلي تعارض هایي که از فعال 
شدن بعضي باورهاي نقش جنسیتي ایجاد و حفظ می شوند،  موجب منفي گرایي و به تبع آن قهر و فاصله 

گرفتن از یکدیگر مي شوند، و به بي ثباتي خانوادگي می انجامد )گرجي، 1383(.

۳( افزایش انگیزه تحرك اجتماعي و افزایش سن ازدواج 
افزایش تحرک اجتماعي در زنان پي آمدهاي مثبت و منفي براي خانواده داشته است. از جمله 
زن  تحصیالت  میزان  سطح  افزایش  و  خانواده  اقتصادي  درآمد  افزایش  آن  مثبت  پي آمدهاي 
)میرزایي،1389( و در نتیجه افزایش اعتماد به نفس او بوده است. گروسي  )138۴( در پژوهش خود 
نشان داد که سطح تحصیالت پایین زن در ایجاد نابرابري جنسیتي، در  خانه نقش دارد. زنگي آبادي 
)1383( با انجام پژوهشي در مورد خشونت خانگي علیه زنان، به این نتیجه دست یافت که میزان خشونت 

شوهر با استقالل مالي زن رابطه ي منفي دارد. 
اما افزایش تحرک اجتماعي زنان آثار منفي نیز در برداشته است. اشتغال زنان به کار بیرون باعث 
کاهش حضور او در خانه، در کنار اعضاي خانواده شده است. بدین ترتیب مدت با هم بودن زوجین 
کاهش یافته و بر مشغولیت فکري و منابع بیروني فشار رواني آنان افزوده شده است. با گذر زمان، زن و 
شوهر بیشتر از هم جدا می شوند. و به گونه اي فزاینده اي از نظر عاطفي و جسماني از یکدیگر فاصله 

می گیرند. )ارجمند، 1381(.
همانطور که گفته شد زنان در سراسر جهان در طي دهه هاي گذشته با سرعت زیادي وارد فعالیت هاي 
اجتماعي شده اند. طوالني تر شد زمان تحصیل، و به دست آوردن شغل مناسب افراد را بر آن داشته تا 
زمان اخذ مدرک تحصیلي در مقاطع دانشگاهي و کسب شغل مورد نظر، ازدواج خود را به تعویق 
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اندازند. از دیدگاه روان شناسي تعویق ازدواج تا سال هاي انتهایي دوره جواني، ممکن است مشکالتي را 
به همراه داشته باشد. بر این اساس بیشتر افرادي که به علل اقتصادي ازدواج را تا سنین حدود 35 سالگي 
و بعد از آن به تعویق می اندازند و براي اولین بار می خواهند ازدواج کنند، به علت راه مخصوصي که 
در زندگي پیش گرفته اند ممکن است قادر به برآوردن نیازهاي همسر و تطابق با ازدواج نباشند و نتوانند 

میزان داد و ستد عاطفي الزم را درک نمایند )حسیني، 1363(.

دیدگاه اسالم در زمینه نقش جنسیتي در خانواده
در فرهنگ اصیل اسالم بنیان خانواده بر پایه ي مودت و در جهت تفاهم زوجین است، اما در فرهنگ 
غرب، به جهت اعتقاد به نظریات اومانیستي، فردگرایي و نسبیت اخالق، خانواده تنها بر اساس معیارهاي 
حقوقي محض پي ریزي شده و اعضاي خانواده با اجبار و ابزار حقوقي، به رعایت وظایف خویش ملزم 
می شوند. در حالي که اگر هر یک از زوجین صرفا در صدد استیفاي حقوق خود باشند، خانواده به 
نهادي بي روح تبدیل می شود که بسیار خشک و شکننده بوده و با کمترین اختالفي متالشي می شود. 
در فرهنگ غربي تالش می شود که تفاوت هاي بین زن و مرد نادیده گرفته شوند، و زنان به حقوقي 
مشابه مردان دست یابند. نمونه بارز این تفکر را در دیدگاه فمینیسم می توان مشاهده نمود. از نظر 
فمینیست ها تعریف زنان به عنوان مادر، همسر، و موجودي زینتي آنان را در محدودیت هاي تاریخي 
قرار می دهد. گسترش افکار فمینیستي و نفوذ آن در کشورهاي اسالمي، موجب شده است تا برخي از 
زنان مسلماني که آشنایي کمتري نسبت به حقوق، احکام و دستورات اخالقي و دیني، و فلسفه احکام 
دارند، و یا پایبندي آن ها نسبت به فرهنگ دیني کمتر است، تحت تأثیر اندیشه هاي غربي قرار گرفته 
و بنا را بر ناسازگاري، مخالفت و درگیري، عدم توجه به حقوق همسر و اذیت و آزار وي گذارند بنا 
براین، با توجه به  اینکه مباني حقوقي دیدگاه فمینیسم و اسالم متفاوت می باشد، برخي مواد حقوقي 
در دیدگاه فمینیسم، از نظر اسالم، شوهرآزاري تلقي می شود، و بالعکس)قاسمی روشن، 1382، به 
نقل از حسین زاده مالکي، 1388(.  در اسالم، براي ایجاد وحدت و صمیمیت واقعي میان زن و شوهر، 
به تفاوت هاي غریزي و طبیعي آن ها توجه شده، و بر اساس این تفاوت ها، براي هر یک حقوقي 
متناسب وضع گردیده است.  و اسالم به صراحت با باورهاي سنتي منفي در مورد نقش جنسیتي که به 
نوعي برتري جنس مرد را بر زن القا می کند، مخالف است. خداوند در قرآن )سوره حجرات آیه( 13 
مي فرماید: »مالک برتري انساني بر انسان دیگر میزان تقواي اوست« همچنین در سوره اعراف آیه 189، 
آمده است که: هیچ گونه تفاوتي در خلقت زن و مرد نبوده و زن و مرد براي یکدیگر و براي آرامش 
یکدیگر آفریده شده اند.« )جوادی آملي  1378(. باورهاي غلط عامیانه مبني بر ناقص بودن عقل زن به 
هیچ وجه اساس اسالمی و قرآني ندارد. تعریف عقل از دیدگاه اسالم چنین است: عقل چیزي است که 
به وسیله ي آن خداوند عبادت می شود و فرد را به بهشت رهنمون می سازد:»ُعبد به الرحمان و اکتسب 

الجنان« )اصول کافي، ج 1، باب 1 و 11، به نقل از جوادي آملي، 1378(.
بنابراین از دیدگاه اسالم و قرآن، عقل نیرویي است که غرایز و امیال نفساني را کنترل می نماید. در 
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این صورت به هیچ وجه ثابت نشده که مردان در این نیرو، برتر از زنان هستند. آنچه ممکن است در مرد 
بیش از زن باشد، نیروي مربوط به توانایي هاي سیاسي و اجرایي است. هوش سیاسي و اجرایي، دلیل بر 
نزدیکي بیشتر به خداوند و یا عاقل تر بودن نیست. چه بسا مردي در علوم اجرایي بهتر از زن باشد، اما 

توان کنترل غرایز خویش را نداشته باشد )جواد آملي، 1378(.
پیامبر اسالم )ص(در زمینه روابط خانوداگي، مهربان، داراي حسن خلق، حمایت کننده و مشوق رشد 
استعدادها بودند )محمدي اشتهاري، 1385(.  این حدیث از پیامبر )ص( نقل شده است: »ما اکرم النساء 
االکریم و ال اهانن اال لئیم« یعني: زنان را بزرگ نمی شمارند مگر مردم آزاده و آنان را خوار نمی دارند، 

مگر مردم فرومایه« )رازاني، 1382(.
  جوادي آملي )1378( به برخي از علل تداوم باورهایي نامطلوب مربوط به نقش هاي جنسیتي در 

جامعه اشاره نموده است که به صورت فهرست وار عبارتند از: 
1( مغالطه در معناي عقل و تأکید به برخي توانایي هاي خاص در مردان به عنوان مالک عاقل تر بودن. 

2( عدم تبلیغ کافي در مورد زنان نامدار در طول تاریخ.
3(  وجود رسوبات تفکر جاهلي در جامعه کنوني. 

۴( سوء تعبیر از تعالیم اسالم در مورد عدم لزوم یا عدم وجوب برخي از وظایف براي زنان، به عنوان 
ناتوانی زنان در انجام این وظایف.

5( پذیرش باورهاي سنتي غلط از سوي زنان و عدم تالش و کوشش آنان در جهت رشد و ترقي. 
در مورد اخیر پژوهش گروسي )138۴( نشان داد که پذیرش عقاید قالبي جنسیتي توسط زنان، یکي از 
عوامل مهم تأثیرگذار در ایجاد نابرابري در فضاي خانواده است. همچنین شیري غنچه )1383( در پژوهشي 
در مورد میزان و علل مؤثر برآگاهي زنان فرهنگي از حقوق خود، به این نتیجه رسید که آگاهي زنان 
فرهنگي از حقوق خود پایین است. نکته نهایي اینکه از دیدگاه اسالم، زن در عین فراگیري علوم و فنون 
سودمند، پرورش نسل آینده را به عهده دارد. زنان نباید مقام واالي مادري را کمتر از سمت هاي دیگر و 
سایر مزایاي اجتماعي در نظر بگیرند. در این زمینه نه خود زن، نه خود اعضاي خانواده و نه جامعه و نظام 

حکومتي، حق سبک شمردن منزلت رفیع مدیریت داخلي خانه و مادري را ندارند )جواد آملي، 1378(.

 بحث و نتیجه گیري
دسته بندي نقش هاي جنسیتي زنان و مردان،، به عنوان مقوله هاي سیاه و سفید در طول تاریخ، احتماال 
ناشي از سوگیري هایي شناختي در مورد ویژگي هاي زنان و مردان بوده است. زیرا گرایش ذهني اولیه 
انسان در برخورد با پدیده هاي پیچیده، تبدیل نمودن آنها به اموري ساده تر و قابل فهم تر می باشد. بنا به 
اعتقاد تایلور1 و تامپسون )1982، به نقل از اتکینسون2 و همکاران، 2000، ترجمه براهني و دیگران، 1385(  
انسان توجه بیشتري به اطالعات واضح وروشن نشان می دهد تا اطالعات ناواضح. بنابراین از آنجا که  

1. Tailor 
2. Atkinson
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انسان در هنگام رویارویي با پدیده هاي پیچیده، گاهي براساس تعبیر و تفسیرهاي ذهني خود، دست به 
نظریه پردازي شهودي می زند، و این نظریه پردازي هاي شهودي گاهي ارزیابي آدمی را از روابط علت 
و معلولي دچار سوگیري می کند، در مورد نقش هاي جنسیتي زنان و مردان نیز  که داراي پیچیدگي 
می باشند، احتماال دچار چنین سوگیري هایي شده است. به طوري که نقش هاي جنسیتي  نسبت داده 
شده به مردان، به دلیل دستاوردهاي روشن و زودهنگامشان)مانند توانایي نشان دادن خشونت در برابر 
دشمن و در نتیجه محافظت اطرافیان از خطر و...(، به عنوان نقش هاي جنسیتي برتر و کارآمد در نظر 
گرفته شد، و نقش هاي جنسیتي نسبت داده شده به زنان)مانند پروش و مراقبت از فرزند و آموزش نظم 
و پشتکار در کارها به او، و...(، به دلیل بطئي و دیرهنگام بودن نتایج حاصل از آن ها، مورد بي توجهي 
قرار گرفت. در نتیجه زن به عنوان کسي که در کوتاه مدت هیچ کار مهمی را انجام نمی دهد، در درجه 
دوم قرار گرفت. شکل گیري  تبعیض ها برعلیه زن، و پس آن به راه افتادن نهضت هاي ضد تبعیض علیه 
زنان و طرفدار تساوي حقوق زن و مرد، پیامد همین تقسیم بندي هاي ناصحیح از نقش هاي جنسیتي بود.  
ورود زنان به اجتماع که تا حدي به عنوان واکنشي علیه نابرابري جنسیتي صورت گرفت، منجر به تحول 
بیشتري در نقش هاي جنسیتي زنان، در مقایسه با مردان گردید. بنا به نظر گیبونز، همبی و دنیس)1997( 
و کنراد و هریس )2002(  با افزایش سطح تحصیالت،  اشتغال و کسب درآمد اقتصادي زنان نسبت به 
گذشته، تمایل زنان براي تغییر نقش هاي جنسیتي، بیش از مردان است. بنابراین  احتمال می رود تعداد 
بیشتري از زنان، رفتار انفعالي خود را در برابر تبعیض ها و خشونت ها در فضاي خانواده تغییر داده و 
رفتار فعاالنه تري را براي کسب قدرت در خانه نشان دهند. از سوي دیگر به دلیل تمایل کم مردان براي 
تغییر نقش هاي جنسیتي سنتي، احتمال افزایش مشاجرات بین زوجین بر سر قدرت و در نهایت بي ثباتي 
خانواده، بعید نمی باشد. تحقیقات انجام شده، پي آمدهاي منفي باورهاي سنتي مربوط به نقش جنسیتي 
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 تغییر این باورها در زنان، ممکن است زنان را به 
سوي تالش مضاعف در امور اجرایي بیرون از خانه سوق دهد، تا بدین ترتیب توانمندي خود را به عنوان 
یک انسان صاحب اختیار به نمایش بگذارند. در چنین شرایطي اگر مردان همچنان بر مواضع سنتي قبلي 
تأکید نمایند، و زنان نیز  خواستار  تغییر سریع  و صد در صد باورهاي سنتي مربوط به نقش هاي جنسیتي 
باشند، فضاي رواني ناامن و پر از تنشي را براي خود و فرزندانشان ایجاد خواهند نمود. خطرات چنین 
فضایي کمتر از نتایج منفي ناشي از سایر تعارضات زناشویي نخواهد بود. افزایش هیجان هاي منفي مانند 
خشم، تنفر، ناامیدي، افسردگي، و افزایش  بیماري هاي سایکوسوماتیک، مصرف مواد مخدر، افزایش 
شرکاي جنسي، افزایش پدیده هاي خودکشي، طالق و... برخي از این پیامدها می باشد.به طوري که 
شیرر، هوسترمن و ژیلن1 )2005( بیان نمودند که دروني سازي تعاریف مرسوم مردانگي در مردان 
با افزایش احتمال داشتن شرکاي جنسي بیشر، رفتار بدون صمیمیت در روابط جنسي و شرکت در 
خشونت جنسي همراه است.  همچنین   اگر زنان اعتقاد به دیدگاه برابري طلبي فمینستي غربي داشته 
1. Shearer, Hosterman & Jillen
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باشند، از اینکه اوقاتي را در خدمت خانواده صرف نمایند احساس تبعیض خواهند نمود و قادر به نشان 
دادن عواطف مثبت خود نسبت به خانواده نخواهند بود. از این طریق بنیان خانواده در معرض خطر قرار 
خواهد گرفت. تامپسون)1991، به نقل از گرجي، 1383( به تجربه تعارض زناشویي در زني که به تساوي 
باورهاي نقش معتقداست، بدون وجود چنین دیدگاهي در همسر، اشاره نمود. لیچ)2010( نیز به افزایش 
رفتار جنسي پر خطر در افرادي که نگرش هاي نقش جنسیتي برابري طلبي و نگرش هاي جنسیتي سنتي 
دارند اشاره کرد.  بنابراین به نظر می رسد در حال حاضر بدون زمینه سازي فرهنگي درباره تغییر باورهاي 
نامطلوب جنسیتي، ایفاي نقش به شدت فعاالنه از سوي زن براي کسب قدرت بیشتر در خانه و یا مقابله 

به مثل، پیش از آنکه منجر به احقاق حق زنان گردد، منجر به بي ثباتي خانواده خواهد شد. 
نکته دیگر آن است که علیرغم وجود تعالیم اسالمی فراوان در خصوص رفتاري توأم با محبت با 
زنان و تأکید بر حسن خلق مردان با اهل خانواده، همچنان برخي از تفکرات تبعیض آمیز و جاهلي 
در بین افراد جامعه بر علیه زنان وجود دارد، که باعث افزایش تعارضات زناشویي مي شود. از آنجا که 
براي ایجاد یک نگرش جدید، الزم است فواید و مزایاي نگرش جدید توسط افراد معتبر توضیح داده 
شود)اتکینسون و همکاران،2000، ترجمه براهني و دیگران، 1385(، ترویج و ارائه اطالعات مکرر در 
خصوص وجود ویژگي هاي مردانه مثبت در معصومین)ع()مانند عطوفت و دلسوزي، و...( و عاري 
بودن آنها از ویژگي هاي مردانه منفي)مانند خشونت با خانواده، فخرفروشي، استثمار و...( می تواند در 
کاهش رفتارهاي تبعیض آمیز علیه زنان نقش داشته باشد. همچنین بیان سودمندي افزایش سطح تحصیل 
زن به شکل   افزایش درک او از واقعیت هاي زندگي و تربیت بهتر فرزندان، و کمک و مشورت دادن 
به همسر در تصمیمات دشوار زندگي، و همچنین بیان فواید اشتغال زن، به شکل افزایش اعتماد به نفس 
او،کاهش احتمال افسردگي زن و کمک به باال بردن رفاه خانواده، می تواند در تغییر باورهاي سنتي در 

مورد نقش هاي جنسیتي زنان مؤثر باشد.  

پیشنهادات
1( تجدید نظر در محتواي ضمني کتب درسي در مورد نقش هاي جنسیتي، و اختصاص درس هایي 

با هدف رشد ویژگي هاي مردانه مثبت در پسران در تمام مقاطع تحصیلي. 
2( وضع قوانین حمایتي از خانواده و زنان. 

3( آموزش وسیع و دقیق زوجین در زمینه آشنایي با مسئولیت هاي زندگي مشترک و نقش آن ها در 
ثبات خانواده، مانند آموزش روش هاي کار آمد حل تعارض بین فردي به جاي استفاده از خشونت.

۴( آگاهی دادن زنان نسبت به پي آمدهاي منفي پیروي از دیدگاه فمینیستي غربي، مانند ترک وظایف 
مادري و قدرت طلبي شدید در خانواده. 

5( انتخاب ساعات یا زمان اشتغال زنان به گونه اي که به وظایف مادري لطمه وارد نسازد، که تا 
حدودي مستلزم تحصیالت و تخصص باالتر است.

6( مطرح نمودن مادران و همسران فداکار، فراتر از چهارچوب تقدیرنامه ها، و اختصاص بخشي از 
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حقوق و امتیازات افراد موفق جامعه به مادران و همسران فداکار آن ها.
7( آگاهي دادن و فرهنگ سازي در زمینه حقوق زن و مرد از نظر اسالم، ومشخص نمودن تأثیر 

رعایت آن بر سالمت خانواده.
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