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مقاله حاضر به دنبال شناسايي شاخصهاي تعارض هويتي زنان از ديدگاه جامعه شناسان و طراحي الگو مي
باشد .روش تحقيق به صورت کيفي به صورت مصاحبه از زنان و کمي به صورت تحليلي از ديدگاه جامعه
شناسان مي باشد .جامعه آماري اول شامل زنان ساکن در شهر نقده مي باشد که به صورت مصاحبه
شاخصهاي هويت فردي و اجتماعي زنان از صحبتهاي آنها استخراج شد .جامعه آماري دوم؛ شامل جامعه
شناسان خبره در شهر تهران در سال  5931که به صورت تصادفي ساده  39نفر از ايشان براي پاسخ به
پرسشنامه محقق ساخته مبتني بر شاخصهاي فردي و جمعي هويت زنان؛ انتخاب و ديدگاه خود را در
پرسشنامه اعمال نمودندکه در نتيجه؛ عامل بندي شاخصهاي تعارض هويتي زنان و طراحي الگو انتخاب
شدند .ابزار اندازهگيري پرسشنامه محقق ساخته بود که جهت سنجش اعتبار پرسشنامه ابتدا از اعتبار
محتوايي و در ادامه از اعتبار سازه اي و جهت سنجش پايايي پرسشنامه نيز ار آلفاي کرونباخ استفاده شد که
مورد تاييد قرار گرفتند .جهت عامل بندي شاخصها؛ نتايج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد عاملهاي
شناسايي شده در تعارض فردي هويتي زنان  -5تعارض در ويژگيهاي جسماني زنان -2تعارض در نقش
زنانگي زنان  -9تعارض در ويژگيهاي رواني زنان  -4تعارض در اعتماد به نفس زنان  -1تعارض در استقالل
زنان و نتايج تحليل عاملي اکتشافي انجام شده براي عاملهاي شناسايي شده در تعارض جمعي هويتي زنان
 -5تعارض در ايفاي نقش زنانگي زن  -2تعارض در نقش مديريت زن در خانواده  -9تعارض در نقش
ارزشهاي خانوادگي  -4تعارض در آگاهيهاي جنسي مي باشند .در نتيجه الگوي مورد نظر طراحي شد.
الگوي طراحي شده با نظر گيدنز و تاجفل مبني بر وجود هويت در ابعاد فردي و جمعي مورد تاييد قرار گرفت
که با تغيير سبك زندگي در دو دهه اخير در خانوادهها تعارضاتي فردي و جمعي رخ داده است.
واژههای کلیدی :تعارض هويتي فردي ،تعارض هويتي جمعي
 . 1استاد گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه الزهراء تهران ،تهران.ایران( .نویسنده مسؤول)
 . 2دانشجوي دكترا ،جامعه شناسی ،واحد تهران مركز  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران .ایران.
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مسأله هويت در ايران ،در دهه هاي اخير به خصوص دهه  79و اوايل دهه  69شمسي توجه زيادي را
برانگيخت .برنامه هاي رسمي دولتي ،تأليفات ،پژوهش ها و سمينارهاي انجام شده در قلمرو موضوع هويت
در اين دههها نشانه اهميت بسيار حياتي هويت و موضوعات مرتبط با آن است .فراسوي اين امر ،حضور
پرابلماتيك هويت در شرايط و ساختار اجتماعي و تأثيرگذاري آن در تصميم گيري ها ،سياست گذاري ها و
روابط فردي ،گروهي و ملي سبب شده تا جدا از پارادايم فکري انديشمندان و فارغ از توجه ايجابي و سلبي
آنها به موضوع ،هويت ،خود را به مثابه يك مسأله اجتماعي بر علوم انساني و پژوهشگران آن حوزه تحميل
کند(صديق سروستاني و قادري .)5988 ،در ديدگاه هاي جديد در مورد هويت ،بعد اجتماعي آن بيشتر مدنظر
قرار گرفته است .بر اساس منابع جديد "هويت بايد به عنوان سازهاي که در روابط بين شخصي ساخته مي
شود درك شود نه به عنوان احساس تعلق کردن در چارچوب فرديت شخصي .هويت يك سازه اجتماعي است؛
به طور اجتماعي تثبيت مي شود و از زندگي اجتماعي روزمره مردم بيرون مي آيد" (الور .)8 :2998 ،5هويت
به عنوان مهم ترين عرصهاي که به رابطه فرد با خود و ديگران معنا ميدهد ،از يك سو ارتباط فرد با ديگر
افراد و گروهها را هدايت کرده و از سويي ديگر به ابتدايترين پرسشهاي وجودي او پاسخ ميگويد و از اين
طريق نياز او را به درك خود به عنوان موجودي متمايز بر آورده ميکند در نتيجه هم به لحاظ رواني و دروني و
هم به لحاظ بيروني و اجتماعي اهميت ويژه اي مي يابد(تبريزي و هوشنگي.)5932 ،
با توجه به شتاب جهاني شدن و هجوم فناوريهاي ارتباطي و نقش بسيار قوي رسانه ها و همزمان با تغيير
شيوه زندگي زنان از سنتي به شيوه زندگي مدرن؛ و همچنين تاثير مدرنيته و افزايش روابط گروهي زنان در
جامعه در پي جامعهپذيري مدرن؛ در کنار دست يابي به عناصر هويتي مدرن؛ زنان با آگاهي نسبت به حقوق
خود و باال بردن سطح سواد و تعامل در جوامع کاري نقش پررنگتري در جوامع بر عهده گرفته اند و به تبع آن
سبك زندگي خويش را تغيير داده اند .در پي اين تحوالت و تغييرات عديده؛ در ايجاد هويت فردي و جمعي
آنها نيز نسبت به قبل تغييرات فراواني مشاهده مي شود .در واقع با توجه به سرعت اين تغييرات عليرغم
دستيابي به برخي پيامدهاي مثبت براي زنان؛ در اکثر اوقات با تعارض در يافتن هويت خود در ابعاد فردي و
جمعي مواجه شده اند .ضرورت توجه به هويت و تعارض هويتي زماني روشن تر خواهد شد که تحوالت
شتابان جهان در اين عصر را در نظر بگيريم  ،تحوالتي که مرزهاي پايدار زمان و مکان را در هم شکسته و در
نتيجه امکانات متفاوتي براي هويت يابي انسانها فراهم کرده اند تکثر و تعارض احتمالي در منابع هويتي در
عصر حاضر انسان و به تبع آن جامعه را با شرايط خاصي مواجه کرده است (همان).
ساختار سنتي خانواده که عمدتا مبتني بر تفاوتهاي جنسيتي است در ده هاي اخير در اثر فرايندهاي جدايي
ناپذير و به هم بسته کار و آگاهي زنان زير سوال رفته است .تحصيالت عالي و اشتغال زنان از سويي باعث
کسب ارزشها و نگرشها و برداشتهاي جديد و از سويي سبب دشواري در هماهنگ کردن نقشهاي سنتي با
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نقشهاي جديد شده است و به تعارض هويت اجتماعي زنان منتهي ميگردد(ساروخاني و رفعت جاه.)5989 ،
امروزه مسأله زنان نه صرفا به عنوان مسأله جهاني بلکه به عنوان درگيريهايي بين سنت و مدرنيته در داخل
ايران نيز بدل شده است؛ لذا برخورد سنت با مدرنيته طي دهة اخير در برجسته کردن مساله هويت فردي و
اجتماعي زنان و دختران و مشارکت سياسي و اجتماعي آنان و ايفاي نقش هاي اجتماعي مدرن و غيرسنتي
بيشتر نمايان شده است (گيدنز .)5968 ،زنان در جامعه در حال گذار داراي تضاد نقشها و انتظارات جامعه و
خانواده و جهان هستند .از سويي خانواده و والدين هنوز ريشه هاي سنتي را کما کان حفظ کرده اند و ازسويي
تغييرات موجود در جامعه ناشي از پديده جهاني شدن انتظارات خاصي را ميطلبد و زن امروزي در کشمکش
ميان اينها دچار تضاد نقش ها و انتظارات شده است (صالحي ،تيمورپور ،ناصري پور و فاضل فکور.)5984 ،
در کنار دگرگوني ها وتحوالت فرهنگي ،دگرگوني هاي اقتصادي و مشارکت زنان در کارهاي درآمدزا و ازدياد
فرصتهاي تحصيلي و آموزشي مالزم با آن موجب تعدد اجتماعات و گروهها و روابط اجتماعي و تعلقات
گروهي زنان شده و در نتيجه تعدد و تکثر منابع هويت سازي زنان را درپي داشته است .اين فرايند تاثير عميقي
هم بر نهادهاي جامعه و هم برآگاهي زنان گذارده و سبب کاهش مطلوبيت الگوي زن سنتي در خانواده پدر
ساالر به ويژه در ميان زنان تحصيل کرده و شاغل ميشود (ساروخاني و رفعت جاه.)5989 ،
باقري معتقد است که تکاپوي زن ايراني براي به دست آوردن هويتي مستقل قابل انکار نيست .مسأله اي
که زن جوان ايراني با آن روبروست پيش از آنکه به در آمد ازدواج و اشتغال مربوط باشد به هويت وي مربوط
است؛ هويتي که به دليل آموزش هاي به دور از واقعيتهاي اجتماعي و حتي متناقض با آنها دوپاره شده است.
اين موضوع در بين زنان و دختران جوان به سمتي سوق يافته که اکثر آنان از تصوري که از خود دارند راضي
نيستند و خواهان موقعيت جديد در جامعه هستند .همچنين ديگر مانند نسلهاي قبل خانهداري و فرزندداري
نهايت ارزوي و کمال يك دختر و زن محسوب نميشود (باقري .)5988 ،در تحقيق حاضر با توجه به
پيامدهاي مثبت و منفي به وجود آمده در پي تحوالت ناشي از جهاني شدن و مدرنيته ،تعارض هويتي زنان از
بعدي جامعه شناختي مورد بررسي قرار گرفته است و به عنوان يك سازه اجتماعي تعريف شده است .بنابرين
اين تحقيق در صدد است تا تعارض هويتي زنان و عوامل موثر برآن را مورد بررسي قرار دهد چرا که زنان
نيمي از جمعيت کشور را تشکيل ميدهند و حتي بنيان و تحکيم خانواده بر دوش زنان است و سالمت روحي
و رواني خانواده و نظم و امنيت اجتماعي با حاالت او ارتباط دارد .در واقع در اين مقاله با بررسي نظريه هاي
نظريه پردازان بزرگ جامعه شناختي نظير گيدنز ،تاجفل و  ..در پي شناسايي شاخصهاي تعارض هويتي زنان
شاغل و ترسيم الگوي مناسب مي باشد .نتايج اين تحقيق مي تواند براي زنان؛ جامعه شناسان و محققان فعال
در امر زنان و ارائه راهکارهايي در پي کاهش تعارضات فردي و جمعي زنان راهگشا باشد.
اهداف تحقیق

هدف کلي:
شناسايي شاخصهاي تعارض هويتي زنان از منظر جامعه شناختي و طراحي الگو
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اهداف جزئي:
شناسايي شاخصهاي تعارض هويتي فردي زنان از منظر جامعه شناختي و طراحي الگو
شناسايي شاخصهاي تعارض هويتي جمعي زنان از منظر جامعه شناختي و طراحي الگو
سوال تحقيق:
عمده ترين شاخصهاي تعارض هويتي زنان از منظر جامعه شناختي کدامند و چه الگويي را براي تعارض
هويتي زنان مورد مطالعه مي توان ترسيم نمود؟
سوال هاي جزئي:
شاخصهاي تعارض هويتي فردي زنان از منظر جامعه شناختي کدامند و چه الگويي را براي تعارض
هويتي فردي زنان مورد مطالعه مي توان ترسيم نمود؟
شاخصهاي تعارض هويتي جمعي زنان از منظر جامعه شناختي و چه الگويي را براي تعارض هويتي
جمعي زنان مورد مطالعه مي توان ترسيم نمود؟
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعريف متغير وابسته تعارض هويتي زنان
تعارض هويتي چالشي که فرد در برآوردن ابعاد گوناگون تشکيل دهنده هويت خويش با آن مواجه است و
ممکن است از تعدد يا تفاوت اين ابعاد ناشي شده باشد (تبريزي و هوشنگي .)5932 ،در اين تحقيق تعارض
هويتي زنان شامل تعارض فردي در  25گويه و تعارض جمعي در  24گويه مي باشد.
تعريف تعارض فردي
اين نوع تعارض در درون فرد اتفاق ميافتد و زماني رخ ميدهد که فرد در جهت رسيدن به اهداف به
مانعي برخورد کند(به نقل از رضائيان .)5982 ،در اين تحقيق تعارض فردي هويت شامل چهار شاخص
ويژگيهاي ظاهري -ويژگيهاي رواني -اعتماد به نفس و استقالل در  25گويه (مطابق جدول)5مي باشد.
تعريف تعارض جمعي
تعارض جمعي بين دو يا چند فرد رخ ميدهد که داراي ارزشها ،آرزوها ،سبکهاي ارتباطي و ديدگاههاي
متفاوت هستند .از جمله نشانه هاي تعارضات بين افراد ،صحبت نکردن همکاران با يکديگر و اعتنا نکردن به
يکديگر ،بدگويي يکديگر ،رد کردن و آگاهانه به تضعيف يکديگر پرداختن است (به نقل از رضائيان.)5982 ،
در اين تحقيق تعارض جمعي هويت شامل سه شاخص خانوادگي -آگاهي جنسي -ارزشهاي خانوادگي در 24
گويه (مطابق جدول )5مي باشد.
تئوری تحقیق

هويت فردي در مجموع به نوعي آگاهي اطالق مي شود که هر فرد در فرآيند اجتماعي شدن و تعامل با
ديگران درباره خود کسب مي کند .اين خودآگاهي به صورتي نسبتاً سازمان يافته به مثابه بخشي از نظام
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شخصيتي حائل و واسطه بين دنياي بروني و دروني فرد است و در هر حوزه يا ميدان تعامالتي ،رابطه او را با
خود و ديگران تنظيم و کنش هايش را تعديل مي کند (عبداللهي .)596 :5964 ،گيدنز معتقد است «هويت
شخصي را بايد خلق نمود و تقريباً به طور مداوم آن را با توجه به تجربيات متناقض زندگي روزمره و گرايش
هاي تطميع کننده نهادهاي امروزي مورد تنظيم و تجربه قرار داد» (گيدنز.)276 :5968 ،
تاجفل 5معتقد است هويت اجتماعي افراد به وسيله گروهي که به آن تعلق دارد ،تعيين مي شود و اين
هويت تابعي که ويژگي هاي فرهنگي آن گروه مبتني بر تفسير درون گروه و برون گروه مي باشد (اسميت و
بوند.)66 :5339 ،2
تعارض يکي از جنبه هاي اجتنابناپذير زندگي مدرن است .شواهد و مدارك بسياري نشان داده اند که ما
اغلب در مديريت و کنترل تعارضات و همچنين ابراز واکنش موثر نسبت به پديده تغيير با شکست مواجه مي
شويم .ميزان باالي طالق ،نمونه هاي نااميد کننده اي از سوء استفاده هاي جنسي و فيزيکي از کودکان،
شکست هاي پرهزينه حاصل از مخاطرات بين المللي و جنگ هاي خونين نژادي ما را متقاعد مي نمايد که
توانايي هاي الزم را جهت سازگاري در مواجهه با تعارضات پيچيده ميان فردي ،سازماني و جهاني نداريم .دن
تي جاسولد از دانشگاه سيمون فريزرکانادا چنين بيان مي کند که" تغيير موجب پيدايش تعارض شده و تعارض
تغيير را به وجود مي آورد" (کنيکي .)5984 ،9برعکس تصور منفي که در زمينه تعارض وجود دارد ،تعارض
ضرورتا امري منفي نيست بلکه حد متوسطي از آن ميتواند موجب باال بردن سطح عملکرد شود .آنچه در
زمينه تعارض اهميت دارد ،نحوه رويارويي و مواجهه با آن است عالوه بر اين در حل تعارض ،ابتدا بايد به
تجزيه و تحليل آن پرداخت سپس از فنون مختلف که در اين زمينه وجود دارداز قبيل مذاکره ،ميانجيگري و
داوري و مانند آن براي حل تعارض استفاده کرد (جهان تيغ.)5939 ،
گيدنز معتقد است؛ هويت شخص چيزي نيست که در نتيجه تداوم کنش هاي اجتماعي به او تفويض شده
باشد  ،بلکه چيزي است که فرد بايد آن را به طور مداوم و روزمره ايجاد کند و در فعاليت هاي بازتابي خويش
از آن پشتيباني کند .گيدنز معتقد است که "خود "انسان در کنش متقابل با ديگران است که هويتش را ايجاد و
در جريان زندگي آن را پيوسته تغيير مي دهد  .خود مفهوم منفعلي نيست که تنها تحت تاثير عوامل بيروني
شکل بگيرد  ،بلکه ناشي از تعامل درون و بيرون است .عالوه بر آن هويت تفويض نمي شود  ،بلکه بايد به
وسيله خود فرد ايجاد شود(گيدنز .)92 :5986 ،گيدنز دوره مدرن را دوره اي مي داند که با بازانديشي 4مشخص
مي شود« .در شرايط مدرنيته ،واقعيت اجتماعي ضرورتاً يا به صورت اجتناب ناپذيري به امري تأملي تبديل
شده است» (اسمارت .)584 :5989 ،1از نظريه گيدنز اينگونه استنباط مي شود که امروزه افراد با مديريت
1 . Tajfel
2 . Smith & Bond
3 . kiniki
4 . Reflexivity
5 . Smart
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کردن برنامه هاي خود حول رژيم غذايي ،ورزش کردن ،مراقبت هاي آرايشي و بهداشتي و ...سعي در متمايز
کردن خود از ديگران توسط سبك و حاالت بدنشان را دارند .در واقع ،يکي از کارکردهاي مديريت بدن به
عنوان يکي از مؤلفه هاي سبك زندگي ،هويت بخشي و ايجاد تمايز بين افراد است (اديبي سده و جاللي
آکردي.)5932 ،
بنابر نظريه بورديو 5در سنجش رابطه سبك زندگي با هويت اجتماعي بايد در دو بعد ذهني و عيني مورد
توجه قرار داد؛ زيرا همانطور که گفته شد بنابر نظريه اين دو بعد رابطه ديالکتيکي برقرار است و اين دو بر هم
تأثير مي گذارند و از هم تأثير مي پذيرند (کفاشي.)5939 ،
از نظر هافستد )5389( 2فرهنگ همانند «چسبي» است که اعضاي سازمان يا مردم يك کشور را به
يکديگر پيوند مي دهد و به آنها هويت مي بخشد .به دليل اثر فرهنگ بر هويت ها و فعاليت هاي اجتماعي،
کسب شناخت از ماهيت فرهنگ و نحوه تأثيرگذاري آن بر فعاليت ها بسيار ضروري است.
به نظر تاجفل اجتماع از افرادي تشکيل شده است که با هم بر اساس پايگاه و قدرتشان رابطه دارند و
ساختار اين ارتباط گروهي براي شکل بندي هويت داراي اهميت است .تاجفل معتقد است که افراد براي اثبات
برتري گروه خودشان به مقايسه گروه خود با ديگري ميپردازند و با اين کار ارزش گروه خودشان را در رابطه
با گروه هاي شبيه نشان ميدهند و به يك مقايسه بين گروهي دست ميزنند .تاجفل اين فرايند را که افراد
خودشان يا او را درون گروه را از برون گروه جدا ميکنند ،مقوله بندي اجتماعي مينامد .به نظر تاجفل هويت
اجتماعي دريکي از همين فرايند هاي دروني کردن مقوله بندي اجتماعي پديد ميآيد(تاجفل .)41 :5382 ،اين
تئوري بيان مي کند که هويت اجتماعي فرد به وسيله گروهي که به آن تعلق دارد تعيين مي شود .اين هويت
تابعي از ويژگي هاي فرهنگي آن گروه است و مبتني بر تفسير درون گروه ( )in groupو برون گروه ( out
 )groupاست (تاجفل .)48 :5382 ،در تئوري هويت اجتماعي تاجفل و ترنر ،يك شخص تنها يك خود
شخصي ندارد  ،بلکه داراي چندين خود است که با چرخه هاي عضويت گروهي هم خواني دارد .زمينه هاي
متفاوت اجتماعي ممکن است يك شخص را به فکر کردن  ،احساس کردن و عمل کردن بر مبناي رده خود
شخصي ،خانوادگي يا ملي برانگيزاند (ترنر .)5382 ،طبق تعريف اين محققان  ،هويت اجتماعي برداشت افراد
از خود است که از عضويت ادارك شده ،در گروهاي اجتماعي ناشي ميشود (هاگ و وگن .)74 :2992 ،9از
نظر تاجفل هويت فرد در تعامل با گروه شکل مي گيرد؛ اين تعامل در موقعيت هاي متفاوت و همچنين گروه
هاي مختلف ابعاد گوناگوني به خود مي گيرد ،اما آنچه مسلم است؛ بحث هويت يابي فرد در شناخت موقعيت
با توجه به عناصر شناختي ،ارزشي و احساس معنا مي يابد .موقعيت ها ،تعيين کننده جدي هويت فرد نيستند،
چرا که افراد از نظر تاجفل با آگاهي از پيامدهاي احتمالي و تأثيرات کنش هاي ساختاري موقعيت ،خود را وارد
گروه يا موقعيت کرده ،هويت خود را نشان مي دهد (عبدالحسيني و حقيقتيان.)5934 ،
1 . Pierre Bourdieu
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جنکينز معتقد است؛ هويت اجتماعي خصلت يا خصيصه همه انسان ها به عنوان موجوداتي است و از اين
لحاظ سرچشمه معنا تجربه براي مردم است و ميتوان بر اين امر صحه گذاشته که هويت بر ساخته ميشود
(جنکينز .)68 :5985 ،از نظر وي هويت اجتماعي يك بازي است که در آن « رو در رو بازي ميشود » هويت
اجتماعي درك ما از اين مطلب است که چه کسي هستيم و ديگران کيستند و از آن طرف  ،درك ديگران از
خودشان و افراد ديگر چيست .از اين رو هويت اجتماعي نيز همانند معنا ذاتي نيست و محصول توافق وعدم
توافق است و ميتوان در باب آن نيز به چون چرا پرداخت(همان منبع .)68 :آنچه يك گروه انساني را هويت
ميبخشد شباهتي ميان افراد است که باعث تمايز آنها از گروههاي ديگر ميشود .شباهت وتفاوت معناهايي
هستند که افراد آنها را ميسازند .فرهنگ جوامع بشري فرايند تفاوت وشباهت را عينيت ميبخشد (جنکينز،
.)5985
ابرازهاي فرهنگي هويت ساز ،باعث شکل گيري مقوله هاي هويتي در بين جوامع بشري ميشود .زبان،
مذهب ،پوشاك ،عاليق زيباشناختي  ،تفريحات و سرگرمي  ،ورزش  ،تغذيه و  ...موارد فرهنگي هستند که
براي زندگي هر گروهي ايجاد معنا ميکنند و باعث شباهت درون گروهي و تفاوت از برون گروه ميشود.
براين اساس ،يك گروه و يا حتي يك فرد ميتواند در موقعيت هاي گوناگون هويت هاي متعددي براي خود
بسازد و خود را بدان متعلق بدانند« .اصوال زندگي اجتماعي بدون وجود راهي براي دانستن اين که ديگران
کيستند وبدون نوعي درك از اين که خود ما کيستيم غيرقابل تصور است» (همان منبع) .آگاهي به وجود
«خود» و پي بردن به کيستي و هويت خود از خالل ارتباط با ديگر جوامع ومردمان ديگر به وجود ميآيد.
بنابراين خود آگاهي درباره هويت اجتماعي يعني اين که معناي انسان بودن چيست ،معناي انسان از نوع
خاصي بودن چيست .معناي انسان از نوع خاصي بودن به چه معنا است ،و اين که آيا آدميان همان هستند که
جلوه ميکنند .معناي هويت هاي اجتماعي در شرايط جهاني و به قول فريدمن در پروسه جهاني داراي شباهت
در عين تفاوت هستند .همه ما تا اندازه اي ،تحت يك نظام شکوفاي جهاني اطالعات تجارت و حمل و نقل
سريع  ،زندگي ميکنيم که در شباهت هاي جهاني به همان اندازه تفاوت هاي محلي واضح است .جنکينز در
پرورش نظريه هويت اجتماعي اش تحت تاثير انديشه هاي کساني چون هربرت ميد  ،اروينگ و فردريك
بارث مردم شناس است .جنکينز شکل گيري نظريه خويش را به اين خالصه ميکند« .اگر هويت شرط
ضروري براي حيات اجتماعي است ،برعکس آن نيز صادق است .هويت فردي که در خويشتني تجسم يافته
جدا از سپهر اجتماعي ديگران معنادار نيست .هويت فردي برتفاوت و هويت جمعي بر شباهت تاکيد دارد .اما
هويت فردي و خويشتني به طور کامل در اجتماع ساخته ميشوند .يعني در فرايند هاي اجتماعي شدن اوليه و
متعاقب و در فرايندهاي جاري تعامل اجتماعي که در چارچوب افراد در طول عمرشان خود و ديگران را تعريف
و بازتعريف ميکنند (جنکينز.)5985 ،
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اساس تئوري هويت پيتر بورك 5عبارت است از اين که اضطرابهاي اجتماعي ،ناشي از هويت هاي
نامنظم و جداگانه اي است که تعارض آنها با يکديگر استرس ايجاد ميکند .به نظر وي افراد داراي هويتي
ثابتي نيستند ،بلکه با توجه به هر نقشي که در جامعه ايفا مي کنند؛ هويت جديد مي يابند .اين هويتها ممکن
است گسسته يا شکسته و ناقص باشند و تا وقتي که تعارض اين هويتهاي ناقص برطرف نشود؛ تعارض و
اضطراب اجتماعي باقي ميماند (بورك .)5336 ،آنچه در نظر بورك اهميت دارد ،فرايند سازگاري ورودي با
معيار هويت مي باشد که پيامد آن سازگاري رفتارهاي اجنماعي متفاوت است.
در نظريه هابرماس 2هنگامي که کنش هاي دو کنشگر در جامعه با هم هماهنگ نباشد ،تعارضات و
تضادهايي به وجود مي آيد .به نظر وي تضادها  ،بحران هويتهاي موجود ناشي از نبود آزادي و مشارکت
حقيقي مردم در تعيين سرنوشت خويش است .الزمه رفع نابرابريها ،تعارضات ،رسيدن به اجماع عمومي و
کنش اجتماعي عام و در نتيجه سازگاري و يگانگي افراد بر سر باورها و ارزش ها و هم سويي ساختارها ي
اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و تشکيل اجماع عام ،وجود آزادي و پرهيز از سلطه براي انجام گفتگويي آزاد و
خردمندانه و نيز مشارکت نظري و عملي افراد در حوزه عمومي است .بنا بر اعتقاد هابرماس از برآيند اين امور ،
تکامل اجتماعي انسان در قالب جامعه اي مدني پديد مي آيد .جامعه اي که در آن  ،آزاداي و عدالت اجتماعي
بر محور هويت عام انسانها و استقبال از تجربه هاي نوين تحقق ميپذيرد (عبداالهي.)597 :5964 ،
کاستلز معتقد است که هويت سرچشمه معنا و تجربه براي مردم است .برداشت کاستلز از اصطالح هويت،
در صورتي که سخن از کنشگران اجتماعي باشد  ،عبارت است از «فرايند معناسازي بر اساس يك ويژگي
هاي فرهنگي که بر منابع معنايي ديگر اولويت داده ميشوند(».کاستلز .)95:5989 ،وي عصر جديد را عصر
اطالعات ميداند و معتقد است اگر زماني زيربناي جامعه صعنتي به قول مارکس ،روابط مبتني بر توليد بود،
اکنون اين زيربنا را انقالب و انفجار اطالعاتي تبديل به شبکه ارتباطات کرده است .از طريق همين شبکه
هاست که اقتصاد سرمايه داري تجديد سازمان کرده است .همچنين به همان ميزان که سنت  ،اهميت و
نقش خود را در جامعه از دست ميدهد ،افراد بيشتر مجبور ميشوند از ميان سبك هاي متفاوت زندگي،
دست به انتخاب بزنند .از نظر کاستلز در جامعه تو در تو و حيرت انگيز شبکه اي معاصر ،احتمال زيادي وجود
دارد که افراد از نو حول هويتهاي بنيادين گرد هم آيند يا به تعبير ديگر  ،افراد از خالل هجوم اطالعات و
تصاوير و جريان ها با جستجوي يك هويت جمعي يا فردي  ،به دنبال يافتن معناي اجتماعي هستند و اين
مهمترين عاملي است که به چرايي خيزش جنبش هاي بنيادگرا و قومي در عصر جهاني و اطالعات پاسخ
ميدهد .به نظر کاستلز در چنين جامعه اي که مدام درحال تغيير و تحول است و حيراني و سرگرداني در آن
وجود دارد؛ افراد به باز انديشي هويت خويش ميپردازند(ميرآشه.)19 :5932 ،
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دورکيم 5در نظريه آنوميِ خود اين مطلب را بيان ميکند که دوره هايي در جامعه پديدار ميشوند که در
آنها عامل وحدت بخش نخستين دچار خلل ميشود ،وضعيتي به وجود مي آيد که در آن از يك طرف
پيچيدگي هاي جامعه پيش رفته و گروههاي جديدي پيدا شده است؛ انسجام سنتي به هم ريخته و از سوي
ديگر نظام جديدي استوار شده است .در اين مرحله است که وضعيت بي هنجاري يا آنومي پديد مي آيد(آزاد
ارمکي و بهار .)89 :5966 ،اگر ارزشها و هنجارهاي اجتماعي نتوانند اقتداري آمرانه داشته باشند و مديريت
اخالقي الزم را بر فرد اعمال کنند ،فرد نميتواند جهت رفتار خويش را تعيين کند؛ در اين شرايط هنجارها و
معيارهاي اجتماعي پريشان شده يا اينکه با يکديگر ناسازگار ميشوند و فرد براي هماهنگ شدن با آنها دچار
سردرگمي ميشود؛ در نتيجه فرد در وضعيتي قرار ميگيرد که به درون خويشتن خود پناه ميبرد و بدبينانه
همة پيوندهاي اجتماعي را نفي ميکند .در چنين شرايطي است که بحران هويت مفهوم پيدا ميکند .بحران
هويت در پي بي هويتي به وجود مي آيد .در واقع دور شدن از هويتهاي موجود و نيافتن هويت مطلوب افراد را
سردرگم و بالتکليف ميکند که خود زمينة مساعدي را براي رشد آسيبهاي اجتماعي و تعارض هويتي فراهم
ميسازد(مير آشه.)25 :5932 ،
گود معتقد است که خانواده مرکز اصلي تخصيص نقش است و به همين دليل نقش اساسي در کاهش
فشار نقش افراد دارد .خانواده به عنوان يك نهاد حمايت کننده قوي براي مقابله با فشارهاي تهديد کننده فرد،
عمل ميکند و عواطف عميق درون خانواده از طريق واداشتن هر فرد به تاييد نمودن يا همدردي کردن با
ديگران باعث کاهش فشار نقش افراد دارد .خانواده به عنوان يك نهاد حمايت کننده قوي براي مقابله با
قشارهاي تهديد کننده فرد  ،عمل ميکند وعواطف عميق درون خانواده از طريق واداشتن هر فرد به تاييد
نمودن يا همدردي کردن با ديگران باعث کاهش فشار و در صورت فقدان نيز موجب افزايش فشار به فرد
ميشود .بدين ترتيب مطاابق نظر گود وجود فضاي همدالنه در خانواده موجب ميشود که انرژي بسيار کمتري
از افراد صرف شود و درنتيجه مقدار زياد انرژي براي نقش پرخواست تر آنان باقي بماند ،همچنين اين فضاي
همدالنه باعث ميشود بدون از دست دادن انرژي ،برخي نقش ها را ايفا کرد و حتي براي استفاده در آن باقي
بماند  ،همچنين اين فضاي همدالنه باعث ميشود بدون از دست دادن انرژي ،برخي نقش ها را ايفا کرد و
حتي براي استفاده در آن نقش يا ايفاي ساير نقشها توليد انرژي نمود(همان منبع.)19 :
کوهن )5368( 2از طريق تئوري هويت اجتماعي دو شکل تعارض کاري خانوادگي را نام مي برد:
 -5کشمکش ميان عملکرد نقشي (هويت هاي خانوادگي وکاري به دليل بارزبودن مشابه)
 -2نارضايتي از عملکرد نقشي (يك هويت کاري يا خانوادگي به دليل بسيار بارز بودن)(همان منبع.)3 :
بر اساس ديدگاه سازه گرايانه ،هويت جنسيتي افراد ،تحت تأثير ساخت اجتماعي که در آن قرار دارند
شکل مي گيرد .بر اساس اين رويکرد «زنانگي» و «مردانگي» ضرورتاً با «مادينگي» و «نرينگي» هماهنگ
1 . Durkheim
2 . Cohen

45

زن و مطالعات خانواده – شماره -98زمستان 31

نيستند .همانگونه که بر 5معتقد است ،زنانگي و مردانگي راجع به انتظارات اجتماعي و فرهنگي است که در آن
قيد شده است ،زن يا مرد چگونه باشند؛ چرا که زنانگي و مردانگي از لحاظ اجتماعي ساخته شده و رشد مي
يابد و اين فرآيند همه جنبه هاي انديشه ،رفتار ،خواسته ها ،نمودها و نظاير آن را پوشش مي دهد .منش
هاي مردانگي و زنانگي توسط مردمي که فرهنگ مشترك دارند ،توليد و بازتوليد مي شود و بر سب زمان و
مکان تغيير مي کند و ثابت نيست (بر .)52 :5338 ،بنابراين هويت جنسيتي ،رشد رواني -جنسي ،نقش هاي
اجتماعي يادگيري شده و ترجيحات جنسي شکل يافته را در بر مي گيرد (الربر و فارل )6 :5335 ،2و شاخصي
است که براي سنجش زنانگي و مردانگي «بر ويژگي هاي اجتماعي از قبيل :تفاوت در سبك مو ،لباس،
نقش هاي شغلي و ساير فعاليت ها و خصوصيات اکتسابي فرهنگي داللت دارد» (رابرتسون.)5962 ،9
هويت شخصي در فضاي متکثر کنوني با برخي مخاطرات مواجه است .يکي از اين مشکالت حفظ
يکپارچگي خود در برابر چند پارگي است (گيدنز .)271 :5989 ،هرکس نياز دارد روايت ويژه اي از هويت
خويش بپروراند .اين امر در شرايطي که گشادگي دنيا در برابر فرد انتخابهاي متعددي را فراهم ميکند؛ چندان
آسان نيست .به دليل باز بودن زندگي اجتماعي امروزين تکثريابي زمينه هاي عمل و تنوع مراجع انتخاب سبك
زندگي بيش از پيش در ساخت هويت شخصي و زندگي روزمره اهميت مي يابد(همان منبع.)25:
مفهوم سبك زندگي در نظريات انديشمندان کالسيك همچون ماکس وبر  ،گئورگ زيمل و تور شتاين
وبلن ،نمادي از طبقه ،ذائقه و سليقه فرديت برتر منزلت اجتماعي و عادات فکري دانسته شده است ،اما در
نظر انديشمندان متاخري چون بورديو و گيدنز سبك زندگي نماد هويت فردي و اجتماعي است (مهدوي کني،
 .)259:5987از يك منظر سبك زندگي معرف ثروت ،موقعيت و طبقه اجتماعي و در نگاهي ديگر ،راهي
است براي تعريف ارزشها ،نگرشها ،رفتارها و هويت افراد در متن تغييرات فرهنگي مدرنيته معنا مييابد
(اباذري و چاووشيان .)7 :5985 ،دارايي هاي اقتصادي و فرهنگي ،فعاليتهاي فرد و الگوي مصرف اصلي ترين
مولفه هاي سبك زندگي هستند.سبك زندگي ارزشها نگرشها تفاوتهاي جنسي و شغل را نيز در برميگيرد
(ويال .)251 :2995 ،4هويت شخصي ما با تمام انتخابهاي سبك زندگيمان از جمله انتخاب هاي شغلي پيوند
خورده است (گيدنز .)529 :5989 ،بنابراين سبك زندگي گزينه هاي فکري و رفتاري ما براي ساختن هويت
منسجمي است که جنسيت و اشتغال در آن دخيل هستند .با وجود اين ،اگر چه سبك زندگي در کليه تعاريف
آن زمينه ساز ارايه تصوير يکپارچه اي از خويشتن است ،اما ميتواند خود بر پاية برخي گسست ها بنا شده باشد
.به باور گيدنز تعدد و تنوع محيطها و فعاليتهاي اجتماعي موجب ميشود که سبك زندگي و فعاليت افراد در
بيش تر موارد کيفيتي گسسته به خود بگيرد .طرز عمل در يك محيط ممکن است با عمل در محيط ديگر
متفاوت باشد .اين تفاوتها را ميتوان بخشهاي سبك زندگي ناميد .اين موضوع با در نظر داشتن متغيير جنسيت
1 . Burr
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وضعيت ويژه اي به خود ميگيرد .زنان گاهي اوقات در تلفيق شغل و مسؤوليت هاي خانگي با مشکالتي مواجه
هستند (ابوت و واالس.)588 :5986 ،
رابطة زناشويي را بايد از مثال هاي برجستة همبستگي از راه تقسيم کار شمرد .رشتة الفتي که ميان زن و
مرد پديد مي آيد و پيوند محبتي که آن دو را به هم مربوط مي سازد ،نتيجة تشابه آنان نيست؛ بل تفاوت در
طبيعت و نوع مسؤوليت هاي اجتماعي است که اين نزديکي و اتحاد را سبب مي شود  .زن و مرد هر کدام جز
ئي از يك موجود کامل است و تنها يگانگي اين دو جزء مي تواند آن واحدِ کامل را پد يد آورد .پس تقسيم کار
در امر زناشو يي و ادارة خانواده اين پيوند را پايه گذاري مي کند .بنابراين نه تنها تقسيم کار اجتماعي بر نتيجة
کار و فايدة اقتصادي آن مي افزايد ،همبستگي بين اشخاص را نيز استوارتر مي کند و حس تعاون را نيرومند
مي سازد .چنان که اگر تقسيم کار در امر زناشويي از بين برود به همان نسبت خانواده نيز به سستي مي گرايد
و نکاح به صورت رابطه اي ناپايدار در مي آيد که به جاي نظم اخالقي ،هوس هاي زودگذر بر آن حکومت
مي کند(دورکيم.)17-18 :5985 ،
با گذر از جامعه سنتي به مدرن وتغيير در ساختار ها و ارزشها ،که به باز تعريف و دگرگوني هويت ونقش
زنان منجر شده است ،زنان تالش کردند که هويت خود را به انتظارات و نقش هاي سنتي محدود نساخته و
در ايفاي نقش هاي اجتماعي با مردان همراه شوند به طوريکه نقشهاي جنسيتي ،روز به روز متقارن تر مي-
شود (آبوت و واالس .)559 :5982 ،با اين حال زنان جستجوگر که برون رفت از زندگي سنتي هستند ،با روي
آوردن به اشتغال ناچارهستند با فراروي از قواعد ترسيم شده در دنياي سنت از سپهر مالوف خود گذر کرده و پا
به دنيايي بگذارند که واجد قواعد ي متفاوت است .فمنيستهاي چون دوروتي اسميت معتقدند که زنان شاغل
که بين دوجهان متفاوت در رفت و آمدند همواره نوعي شکاف را تجربه ميکنند  ،شکافي که ناشي از دنياي
دوگانه آگاهي مسلط برجهان بزرگتر وآگاهي زنانه در زندگي روزمره است (ديلون.)956-929 :2959 ،5
مطالعات نشان ميدهد زناني که ميخواهند در محل کار موفق باشند و به شغل هاي رده باال دست يابند از
سويي اصرار ميکنند که به وظايف و امور خانوادگي نيز رسيدگي کنند ،براي به دست آوردن اين دو رضايت،
تحت فشار سختي قرار ميگيرند (جيني و ساليوان .)93 :5388 ،2متفکران کالسيك و متفکران معاصر همگي
معتقد به ايجاد شکل جديدي از هويت انساني در دوران مدرنيسم هستند که هر يك داليل ايجاد اين تغيير
هويت را در مجموعه عوامل خاص خويش ميبينند .آنچه که ذهن همة متفکران فوق را به خود مشغول داشته
است ،سرگشتگي انسان معاصر در انتخاب ،از ميان خيل عظيم گزينه هاي پيش رو در گزينش سبك زندگي
مطلوبشان است .در اين ميان ،به دليل کمرنگ شدن سنت که هميشه نقش تعيين کننده را در زندگي آدمي
داشته است  ،نوع بشر بيش از گذشته احساس سردرگمي مي کند که اين عامل به تعبير گيدنز از يك سو
خطر ساز و از سويي فرصت ساز خوانده مي شود(ساروخاني و رفعت جاه .)5989 ،در تحقيق باون)2952( 9
1 . Dillion
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بيان مي کند که ميزان مصرف پوشاك راهي براي نشان دادن هويت غير انحصاري در نظر گرفته مي شود.
نتايج مطالعه عرب ناز ،خان ،حسين و دارآز )2955( 5بيانگر آن بود که جهاني شدن تأثير بسزايي بر هويت
فردي و اجتماعي افراد مورد مطالعه داشته است .به طوريکه سبك زندگي ايشان را به کلي تغيير داده است؛
موجب از بين رفتن انسجام اجتماعي و نيز ايجاد پيچيدگي هاي فراوان در زمينه روابط اجتماعي ايشان گرديده
است .همچنين دالل خراساني ،رضايي و ساعي ( )5939در تحقيق خود به اين يافته اشاره مي کنند که
بخشي از ميزان هويت اجتماعي در بين شهروندان تهراني توسط مصرف فرهنگي تبيين مي شود .تحقيق
اسفيداني ،نظري و کريمي داويجاني ()5939؛ حيدرزاده و روحاني ( )5939بيانگر رابطه معنادار و مثبت بين
مادي گرايي ،نياز به منحصر به فرد بودن و لذت جويي مصرف کنندگان و درگيري ذهني آنان نسبت به
پوشاك مد است.
چارچوب نظری
امروزه مسأله زنان در برجسته کردن مسأله هويت فردي واجتماعي و مشارکت سياسي و اجتماعي آنها و
ايفاي نقش هاي اجتماعي مدرن و غيرسنتي بيشتر نمايان شده است .در اين راستا آنتوني گيدنز معتقد است
خانواده و نقش هاي درون آن دستخوش دگرگوني اساسي است که اين دگرگوني ها در ابعاد هويت اجتماعي و
فردي کامال هويدا است .در کشور ما نيز اين مسأله با ورود زنان به عرصه هاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي،
سياسي و فرهنگي نمود بارزتري پيدا کرده است که ادامه تحصيل دختران و زنان تا سطح دانشگاه که با
افزايش ورود زنان و دختران در سالهاي اخير به دانشگاه و ادامه تحصيل آنها تا سطح تحصيالت تکميلي جلوه
ملموس تري به خود گرفته است؛ حرکت زنان و دختران به سوي کسب استقالل مالي و فردي که با اشغال به
کار زنان و دختران در خارج از خانه و در بخشهاي گوناگون اقتصاد دولتي و خصوصي در سالهاي اخير نمود
پيدا کرده است ،ظهور ادبيات زنانه که در آثار نويسندگان کتابهايي که در مورد وضعيت زنان نوشته شده و آثار
فرهنگي همچون فيلمهاي سينمايي که در سالهاي اخير توليد شده ،هويدا است .در اين آثار به مسائل زنان
چون ،تنهايي روحي ،انزواي اجتماعي ،عدم امکان تصميم گيري مستقل حتي در مورد ازدواج ،مشخصات
زندگي آينده ،سنگيني مسؤوليت ها در کنار درك نشدن و ...پرداخته شده است .همچنين ،برجسته ترين
شکل تغييرات فرهنگي در وضعيت عمومي زنان را مي توان در تحول نقشهاي اجتماعي سنتي زنان و پذيرش
نقشهاي اجتماعي غيرسنتي و شکل گيري منابع هويت ساز غيرسنتي (تحصيل ،اشتغال ،مشارکت اجتماعي و
فرهنگي )...براي آنان مشاهده کرد .بدين ترتيب به نظر مي رسد زنان جامعه ما با پذيرش منابع هويت ساز
غيرسنتي و با برداشتهاي سنتي از نقشها و هويتهاي اجتماعي زنان که در جامعه ما رواج دارد و نهادينه نيز
شده متفاوت است ،در پي بازتعريفي از موقعيت اجتماعي خود و در پي کسب هويت اجتماعي مستقل و
غيرسنتي هستند .زنان جامعه ما به اين واقعيت پي برده اند که هويت فردي و اجتماعي چيزي نيست که در
1 . Arab Naz, Khan, Hussain & Daraz
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نتيجه عضويت هاي گروهي يا تداوم کنشهاي اجتماعي فرد به او تفويض شده باشد ،بلکه فرد بايد آن را به
طور مدام و روزمره بيافريند و در فعاليتهاي خود به صورت بازتابي يا تأملي مورد حفاظت و پشتيباني قراردهد.
برکنده شدن ريشه هاي هويت اجتماعي از موقعيت هاي ساختاري ،بخشي از دگرگونيهاي کلي تر فرهنگي
است که تحت عنوان تجدد يا مدرنيته قرار مي گيرد .لذا در جهاني که زنان «در معرض نگاههاي خيرة ديگران
قرار دارند و قضاوت در مورد آنها بسيار بيش از مردان براساس ظاهرشان» است ،زنان بايد موازنات قدرت را
در ارتباط با هويت بدني شان تغيير دهند ،آنها بايد همه اين مسائل را در محيط شخصي و اجتماعي چالش
انگيز ،دشوار و متغير مديريت کنند .اگر نتوانند از عهده آن برآيند ،بايد برالگوهاي خشك رفتاري منطبق شوند
که همانند گذشته بر زندگيشان چيره خواهد شد ،به جاي آنکه آنها برالگوهاي سنتي تسلط و چيرگي بيابند.
رويدادهاي امروزي تنها فرديت را تحت تاثير قرار نميدهند بلکه بين جنبش هاي توسعه جسماني وعوامل
جهاني نيز ارتباط هايي برقرار مي کنند .در عصر جديد که دوران پس از نظام هاي سنتي است ،هويت
شخصي به طور بازتابي به وجود مي آيد .در زندگي اجتماعي امروزين ،مفهوم شيوه زندگي معناي خاصي به
خود مي گيرد .هر چه نفوذ و کشش سنت کمتر مي شود ،هر چه زندگي روزمره بيشتر بر حسب تاثيرات
متقابل عوامل محلي و جهاني بازسازي مي شود ،افراد بيشتر ناچار مي شوند شيوه زندگي خود را از ميان گزينه
هاي مختلف انتخاب کنند .انديشه ي عمده درباره هويت اجتماعي توسط تاجفل و همکارانش مطرح شد.
تاجفل دريافت که صرف دسته بندي اجتماعي افراد در دو گروه مجزا ،مي تواند منجر به گونه اي رفتار بين
گروهي شود که افراد به نفع اعضاي گروه خود و به ضرر افراد بيرون از گروه عمل کنند .در واقع ،اين موضوع
را آشکار ساخت که صرف آگاهي از بودنِ در يك گروه در مقابل گروه ديگر ،تحت شرايط خاص ،براي به راه
افتادن فرايندهاي رقابت و تبعيض بين گروهي کافي است .به عبارت ديگر ،هويت اجتماعي به عنوان جنبه
اي از خود انگاره ي شخصي ،مبني بر عضويت هاي گروهي مفهوم سازي شده است .طبق تئوري بورك،
افراد داراي هويتي ثابتي نيستند ،بلکه با توجه به هر نقشي که در جامعه ايفا مي کنند هويت جديد مي يابند.
اين هويت ها ممکن است گسسته يا شکسته و ناقص باشند و تا وقتي که تعارض اين هويت هاي ناقص
برطرف نشود تعارض و اضطراب اجتماعي باقي مي ماند.
در نتيجه چارچوب مقاله حاضر بطور عمده بر مبناي تئوري هاي گيدنز ،تاجفل و بورك نيز و پيشينه هاي
تحقيق تدوين شد که معتقد به وجود تعارض هويتي زنان در پي مدرنيته و شيوه زندگي نوين در دو بعد فردي
و جمعي مي باشند .در واقع؛ طبق نظر نظريه پردازان مورد بحث؛ هويت در دو بعد فردي و جمعي قابل تقسيم
است؛ در بعد فردي توجه به ويژگيهاي ظاهري(مديريت بدن) ،ويژگيهاي شخصيتي (رواني) ،اعتماد به نفس
و دارا بودن حق استقالل و در بعد جمعي توجه به ويژگيهاي خانوادگي ،آگاهي هاي جنسي و ارزشهاي
فرهنگي قابل تقسيم است .گيدنز در اين راستا به طور جزيي تري به مسايلي همچون اعتماد و امنيت وجودي
 ،سبکهاي مختلف زندگي شخصي  ،رابطه ناب و تاثير آن بر زندگي مدرن  ،انگيزش ،خانواده و مديريت
بدن مي پردازد
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روش پژوهش

تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت و شيوه جمع آوري اطالعات از نوع کيفي و مصاحبه
در مرحله اول از زنان شاغل درباره تعارضات فردي يا جمعي حاصل از اشتغال انها و در مرحله بعدي به روش
دلفي با استفاده از ديدگاه جامعه شناسان خبره؛ به صورت تحليلي اناجم پذيرفت .جامعه آماري اول ،شامل 19
نفر از زنان شهر نقده شاغل مي باشد که از طريق مصاحبه برخي ويژگيهاي فردي و جمعي داراي تعارض در
زندگي فردي و اجتماعي اشان عنوان نمودند .در مرحله بعد با استفاده از شاخصهاي فردي و جمعي تعارض در
هويت عنوان شده زنان؛ جامعه آماري دوم؛ شامل جامعه شناسان و استادان خبره جامعه شناسي خانواده در شهر
تهران مي باشد که به صورت تصادفي نسبتي بر اساس جنسيت آنها 39نفر جهت شناسايي شاخصهاي تعارض
هويتي زنان در ابعاد فردي و جمعي و طراحي الگو انتخاب و با توجه به تخصص خود پرسشنامه ها را پاسخ
دادند.
ابزار اندازه گيري به صورت محقق ساخته طراحي شد .به گونه اي که توسط پاسخهاي جامعه شناسان و
استادان خبره جامعه شناسي خانواده اجرا شد و نتايج حاصل با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي در بعد فردي
و جمعي به تفکيك مورد سنجش قرار گرفت و در نتيجه الگوي مورد نظر و شاخص سازي ها انجام شد .اين
پرسشنامه شامل 41گويه در مقياس 1گزينه اي طيف ليکرت مي باشد که براي هر دو بعد تعارض فردي و
جمعي و شاخصهاي آنها طراحي شده است .گويه ها و طبق اطالعات جدول()5طراحي شد.
جدول .6تعریف عملیاتی (تعارضات هویت فردی -جمعی )
متغیر

بعد

مفهوم (شاخص)
 .5تعارض در ويژگي جسماني زنان

فردی
56گویه
تعارض
هویتی
زنان

جمعی
54
گویه

 .2تعارض در نقش زنانگي زنان
 .9تعارض در ويژگي هاي رواني زنان
 .4تعارض در اعتماد به نفس زنان
 .1تعارض در استقالل زنان
 .5تعارض در ايفاي نقش زنانگي زنان
 .2تعارض در نقش مديريت زن در
خانواده
 .9تعارض در نقش ارزشهاي خانوادگي
 .4تعارض در آگاهي هاي جنسي

معرف
ميزان تعارضي که در بعد
هويت فردي زنان بوده
نشأت گرفته از تعارض
هويتي سنتي
يا مدرن است.
ميزان تعارضايتي که در
بعد هويت جمعي زنان
بوده و نشأت گرفته از
تعارض هويتي سنتي يا
مدرن است.

سطح

تعداد

سنجش

گویه

فاصله اي

7

فاصله اي
فاصله اي
فاصله اي
فاصله اي
فاصله اي

4
4
4
9
8

فاصله اي

1

فاصله اي

4

فاصله اي

6

روايي سؤاالت مربوط به متغيرها در اين پژوهش  ،ابتدا از طريق روش تعيين اعتبار محتوايي و با
راهنمايي ها و نظرات استادان مجرب انجام گرفت .سپس با استفاده از تحليل عاملي نظرات آن ها؛ اعتبار
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سازه اي بعد فردي تعارض هويت و بعد جمعي تعارض هويت جداگانه مورد تاييد قرار گرفت .براي تعيين
پايايي پرسشنامه تحقيق حاضر ،از شاخص آلفاي کرونباخ استفاده شد .ابتدا پرسشنامه ها در بين  99نفر
از نمونه آماري به طور تصادفي توزيع گرديد  ،سپس اطالعات جمعآوري شده مورد آزمون قرار گرفته و
با استفاده از نرم افزار  SPSSورژن  25ضريب آلفاي کرونباخ براي تك تك متغيرها باالي  9/6بدست
آمد .در نتيجه پرسشنامه داراي روايي و پايايي قابل قبولي مي باشد .در اين تحقيق تجزيه و تحليل
دادهها از روش ميداني با استفاده از نرمافزار آماري  spssنسخة  25انجام شده است  .به گونه اي که از
تکنيك تحليل عاملي اکتشافي براي عامل بندي و تعيين شاخصها و جهت طراحي الگو استفاده شده
است.
یافته ها

شاخصهاي تعارض هويتي فردي زنان از منظر جامعه شناختي کدامند و چه الگويي را براي تعارض
هويتي فردي زنان مورد مطالعه مي توان ترسيم نمود؟
به منظور تفکيك و دستهبندي گويه هاي  25گانه مربوط به بعد فردي تعارض هويتي زنان و تعيين
شاخصهاي آن از تکنيك تحليل عاملي اکتشافي بر اساس تجزيه به مؤلفههاي اصلي استفاده شد که
طبق اطالعات مندرج در جدول شماره ( )2مالحظه ميشود مقدار  )9( KMO = 9/78به دست آمده و
چون اين مقدار از  9/1بزرگتر است بنابراين نتيجه ميشود تعداد نمونهها براي اجراي تحليل عاملي بسيار
مناسب است .مطابق با جدول شماره فوق مقدار کرويت بارتلت ( )4نيز برابر  324/77با سطح معنيداري
 p =9/999بدست آمده است و چون اين مقدار معنيدار است نتيجه ميشود تفکيك عاملها به درستي
انجام شده و سؤاالت مندرج در هر عامل همبستگي ريشهاي( )1بااليي با همديگر دارند.
جدول  .5آزمون كایزرمایر و كرویت بارتلت برای گویه های بعد فردی تعارض هویتی زنان
9/78

Kasiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

324/77

Approx. Chi-Square

259

df

9/999

Sig.

Bartlett s Test of
Sphericity

بر اساس بارهاي عاملي چرخش داده شده به روش واريماکس  25گويه مربوط بعد فردي تعارض
هويتي زنان ؛ پنج شاخص تعيين شد و در واقع عامل اول مربوط به شاخص تعارض در ويژگيهاي
ظاهري زنان؛ عامل دوم مربوط به شاخص تعارض در نقش زنانگي و عامل سوم مربوط به شاخص
تعارض در ويژگيهاي رواني زنان و عامل چهارم مربوط به تعارض در استقالل زنان و عامل پنجم مربوط
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به تعارض در اعتماد به نفس زنان مي باشد .بنابراين در نتيجه تحليل عاملي؛ مدل مربوط به تعيين عامل
هاي مربوط به بعد فردي تعارض هويتي زنان به شرح زير مي باشد:

تعارض در ویژگیهای ظاهری

تعارض در نقش زنانگي زن
تعارض هویتی
زنان در

تعارض در ویژگیهای روانی

بعد فردی

تعارض در استقالل

تعارض در اعتماد به نفس
نمودار  .6مدل ارائه شده بعد فردی تعارض هویتی زنان از دیدگاه كارشناسان

 -5شاخصهاي تعارض هويتي جمعي زنان از منظر جامعه شناختي و چه الگويي را براي تعارض
هويتي جمعي زنان مورد مطالعه مي توان ترسيم نمود؟
به منظور تفکيك و دستهبندي گويه هاي  24گانه مربوط به بعد جمعي تعارض هويتي زنان و تعيين
شاخصهاي آن از تکنيك تحليل عاملي اکتشافي بر اساس تجزيه به مؤلفههاي اصلي استفاده شد که
طبق اطالعات مندرج در جدول شماره ( )9مالحظه ميشود مقدار  KMO = 9/64بدست آمده و چون
اين مقدار از  9/1بزرگتر است بنابراين نتيجه ميشود تعداد نمونهها براي اجراي تحليل عاملي بسيار
مناسب است .مطابق با جدول شماره فوق مقدار کرويت بارتلت نيز برابر  342/63با سطح معنيداري
 p =9/999بدست آمده است و چون اين مقدار معنيدار است نتيجه ميشود تفکيك عاملها به درستي
انجام شده و سؤاالت مندرج در هر عامل همبستگي ريشهايبااليي با همديگر دارند.
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جدول .9آزمون كایزرمایر و كرویت بارتلت برای گویه های بعد جمعی تعارض هویتی زنان
0/86

Kasiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

429/88

Approx. Chi-Square

210

df

0/000

Sig.

Bartlett s Test of
Sphericity

براساس بارهاي عاملي چرخش داده شده به روش واريماکس  24گويه مربوط بعد جمعي تعارض
هويتي زنان ؛ چهار شاخص تعيين شد و عامل اول مربوط به شاخص تعارض در ارزشهاي خانوادگي؛
عامل دوم مربوط به شاخص تعارض در مديريت زن در خانواده و عامل سوم مربوط به شاخص تعارض در
ايفاي نقش هاي زن در خانواده و عامل چهارم مربوط به تعارض درآگاهي هاي جنسيتي زن مي باشد.
بنابراين در نتيجه تحليل عاملي؛ مدل مربوط به تعيين عامل هاي مربوط به بعد جمعي تعارض هويتي
زنان به شرح زير مي باشد:

تعارض در ارزشهای خانوادگی
گویه های 41-44-94-99

تعارض هويتي
زنان
در بعد جمعي

تعارض در مدیریت زن در خانواده
گو
گویه های 94-94-58-54-51
تعارض در ایفای نقش های زن در خانواده
گو
گویه های 91-95-96-95-53-54-54-59
تعارض درآگاهی های جنسی
گویه های 44-49-45-46-45-93-98

نمودار  .5مدل ارائه شده بعد جمعی تعارض هویتی زنان از دیدگاه كارشناسان
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سوال اصلی تحقیق :شاخصهای تعارض هویتی زنان از منظر جامعه شناختی كدامند و چه الگویی
را برای تعارض هویتی زنان مورد مطالعه می توان ترسیم نمود؟

در نتيجه با توجه به تحليل عاملي هاي انجام شده به تفکيك براي تعارض هويتي زنان در ابعاد
فردي و جمعي و سنجش اعتبار سازه اي و مناسب بودن الگوهاي ترسيم شده طبق نظر جامعه شناسان
و اساتيد و متخصصان مورد مطالعه؛ الگوي مورد نظر در ارتباط با شاخص هاي تعارضات هويتي زنان در
ابعاد فردي و جمعي طبق نظريه گيدنز و تاجفل مطابق با شکل ( )5طراحي شد.
تعارض در ویژگیهای ظاهری

تعارض هويتي
زنان
در بعد فردي

تعارض در نقش زنانگی زن
تعارض در ویژگیهای روانی
تعارض در استقالل

تعارض در اعتماد به نفس
تعارض در ارزشهای خانوادگی
تعارض هويتي
زنان
در بعد جمعي

تعارض در مدیریت زن در خانواده
گو
تعارض در ایفای نقش های زن در خانواده
تعارض درآگاهی های جنسی

شكل .6الگوی طراحی شده شاخصهای تعارض هویتی زنان در ابعاد فردی و جمعی

بحث و نتیجه گیری

تحقيق حاضر با هدف طراحي الگوي تعارض هويتي زنان از منظر جامعه شناختي انجام پذيرفت.
نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد که در بعد فردي تعارض هويتي زنان؛ پنج شاخص تعارض در
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ويژگيهاي ظاهري زنان؛ تعارض در نقش زنانگي و تعارض در ويژگيهاي رواني زنان و تعارض در
استقالل زنان و تعارض در اعتماد به نفس زنان در بعد جمعي تعارض هويتي زنان؛ چهار شاخص تعيين
شد و عامل اول مربوط به شاخص تعارض در ارزشهاي خانوادگي؛ عامل دوم مربوط به شاخص تعارض
در مديريت زن در خانواده و عامل سوم مربوط به شاخص تعارض در ايفاي نقش هاي زن در خانواده و
عامل چهارم مربوط به تعارض درآگاهي هاي جنسيتي زن مي باشد .بنابراين در نتيجه تحليل عاملي؛
الگوي تعارضات هويتي زنان در دو بعد فردي و جمعي طراحي شد .از ديدگاه کاستلز(به نقل از ميرآشه،
 )5932به همان ميزان که سنت ،اهميت و نقش خود را در جامعه از دست ميدهد ،افراد بيشتر مجبور
مي شوند از ميان سبك هاي متفاوت زندگي ،دست به انتخاب بزنند .از نظر کاستلز در جامعه تو در تو و
حيرت انگيز شبکه اي معاصر ،احتمال زيادي وجود دارد که افراد از نو حول هويتهاي بنيادين گرد هم
آيند .در چنين جامعه اي که مدام درحال تغيير و تحول است و حيراني و سرگرداني در آن وجود دارد؛
افراد به باز انديشي هويت خويش ميپردازند .گيدنز( )5968معتقد است که خود انسان در کنش متقابل با
ديگران است که هويتش را ايجاد و در جريان زندگي آن پيوسته تغيير مي دهد .جهاني شدن در واقع به
معناي در هم گره خوردن رويداد هاي اجتماعي و روابط اجتماعي سرزمين هاي دوردست با تار و پود
موضعي يا محلي جوامع ديگر است .در اين فرايند ،هيچکس قادر نيست از تحوالت ناشي از گسترش
تجدد ،مصون بماند يا برخالف آن گزينشي به عمل بياورد .از نظر گيدنز ( )5986انسان نوين در ميان
انبوه ارتباطات ،بخشي از حقيقت وجودي خويش را از دست داده است و احساس تعلق به يك زمان و
مکان مشخص و محدود نداشته و در خود نميبيند و دچار بحران هويت شده است .هر چه زنان بيشتر از
خانه خارج مي شوند ،بيشتر در فرآيندهاي رهايي بخش مشارکت خواهند جست ،با اين حال براي زن و
دختر رهايي يافته از چارچوب خانواده سنتي ،مسائل هويتي بيش از پيش اهميت مي يابد ،زيرا بايد
بتواند موقعيت و هويت اجتماعي خود را در جامعه باز تعريف کند .از نظر وي هويت شخصي در فضاي
متکثر کنوني با برخي مخاطرات مواجه است  .يکي از اين مشکالت حفظ يکپارچگي خود در برابر چند
پارگي است .هرکس نياز دارد روايت ويژه اي از هويت خويش بپروراند .اين امر در شرايطي که گشادگي
دنيا در برابر فرد انتخابهاي متعددي را فراهم ميکند؛ چندان آسان نيست .به دليل باز بودن زندگي
اجتماعي امروزين تکثريابي زمينه هاي عمل و تنوع مراجع انتخاب سبك زندگي بيش از پيش در ساخت
هويت شخصي و زندگي روزمره اهميت مي يابد .آندري البش ( )2954دريافت که تحوالت کنوني جوامع
با افزايش ارتباطات تعيين گرديده و تأکيد بيشتر بر هويت دارند .در واقع هويت فرهنگي پاياپاي جهاني
شدن جوامع را به سوي تحوالت و تغييرات مثبت سوق داده است .از نظر مهدوي کني( )5987مفهوم
سبك زندگي در نظريات انديشمندان متاخري چون بورديو و گيدنز سبك زندگي نماد هويت فردي و
اجتماعي است .از نظر بورديو( ،)5384سبك هاي زندگي محصول منظم سرمايه فرهنگي هستند که به
نوبه خود به نظام هايي از نشانه هاي تشخص اجتماعي تبديل مي شوند .بنابر نظريه بورديو(به نقل از
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کفاشي )5939 ،در سنجش رابطه سبك زندگي با هويت اجتماعي بايد در دو بعد ذهني و عيني مورد
توجه قرار داد؛ زيرا همانطور که گفته شد بنابر نظريه اين دو بعد رابطه ديالکتيکي برقرار است و اين دو بر
هم تأثير مي گذارند و از هم تأثير مي پذيرند .گيدنز( )5989بر اين نظر است که هويت شخصي ما با تمام
انتخابهاي سبك زندگيمان از جمله انتخاب هاي شغلي پيوند خورده است .به باور گيدنز تعدد و تنوع
محيطها و فعاليتهاي اجتماعي موجب ميشود که سبك زندگي و فعاليت افراد در بيش تر موارد کيفيتي
گسسته به خود بگيرد .طرز عمل در يك محيط ممکن است با عمل در محيط ديگر متفاوت باشد .اين
تفاوتها را ميتوان بخشهاي سبك زندگي ناميد .اين موضوع با در نظر داشتن متغيير جنسيت وضعيت ويژه
اي به خود ميگيرد .زنان گاهي اوقات در تلفيق شغل و مسئوليت هاي خانگي با مشکالتي مواجه هستند
(ابوت و واالس .)5986 ،از نظر گيدنز در جهان هاي نوين حتي بدن انسانها درگير سازمان بازانديشانه
زندگي اجتماعي شده است .ما نه تنها مسؤول طراحي خودمان هستيم بلکه همچنين بايد در ارتباط با
خودمان بدنهايمان را نيز طراحي کنيم ظاهر بدن و وضعيت جسماني شايسته در موقعيت ها وجاهاي
مختلف براي ايجاد و حفظ بازانديشانه خود بسيار اهميت دارد(گيدنز .)5989 ،کلمن( )5966عقيده دارد که
معناسازي ماهيتي قراردادي دارد و هويت خود را در بستر گفتمان ها شکل ميدهد البته گفتمانها خود
ماهيت و شکل پايداري ندارند ،لذا مرزهاي هويتي همواره لرزان و منزلتها و مواضع هويتي پيوسته در
حال تغييرند .به نظر جنکينز( )5985شرايط جهاني جديد حامل ارزشهاي نويني است که منجر به از هم
پاشيدگي ارزشهاي سنتي مي شود و تنها زماني مي توان مانع بحران هويتي بود که نوعي وحدت اخالقي
نوين پايه ريزي شود و ارزشهاي عام گرا رشد کند .اين گذر و تحول اخالقي جز به واسطه الگوي روابط
گفتماني تحقق نمي يابد .باون ( )2952پي برد که بين پوشاك و هويت از منظر مصرف و مد در بين
جوانان شهر ميالن رابطه وجود دارد و ميزان مصرف پوشاك راهي براي نشان دادن هويت غير انحصاري
در نظر گرفته مي شود .نيکزاده ( )5988دريافت که بين الگوي مصرف پوشاك و هويت اجتماعي جوانان
رابطه معنيداري وجود دارد .با توجه به نظريه هاي جامعه شناساني چون گيدنز ،تاجفل ،کاستلز و  ..و بر
اساس نتايج حاصل از پژوهش حاضر مبني بر وجود تعارض در هويت زنان در دو بعد فردي و جمعي و
همچنين شاخصهاي آنها شامل تعارض زنان در چگونگي ويژگيهاي ظاهري نقش زنانگي ؛ ويژگيهاي
رواني ؛ استقالل و اعتماد به نفس در بعد فردي و همچنين تعارض در ارزشهاي خانوادگي؛ مديريت زن
در خانواده ؛ ايفاي نقش هاي زن در خانواده و تعارض درآگاهي هاي جنسيتي زن در بعد جمعي مي توان
چنين عنوان نمود که تغيير سبك زندگي افراد باالخص زنان که بيشتر تاثير را پذيرا شده اند؛ در تمامي
ابعاد فردي و خانوادگي و اجتماعي آنها تاثير گذاشته است .همانگونه که گيدنز و بورديوتاکيد دارند که
تغيير سبك زندگي و حضور زن در جامعه و اشتغالش موجب تغيير در طرز فکر و رفتارش در ويژگيهاي
ظاهري وي گرديده و همچنين با توجه به استقالل مالي که در پي شاغل شدن به دست آورده است؛
ميخواهد در خريد و نحوه مصرف آن خود تصميم گيرنده باشد که با دخالت همسر مواجه شده و همچنين
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در محيط خارج از خانه و در کنار همکاران به خاطر تفکيك جنسيتي حاکم اعتماد بنفس خويش را از
دست ميدهد و همچنين در وظايف زنانگي خويش در خانه نيز با تعارض روبرو ميشود زيرا وقتي خسته
از سر کار به خانه مي آيد؛ انتظار دارد مانند همسر خويش بتواند استراحت کند و يا همسرش در انجام
کارهاي خانه و نظافت و يا آشپزي به وي کمك کند .اما مردان با توجه به سابقه پدرساالري با زنان
همکاري نکرده و باالجبار زن از پرستار براي تربيت کودکش ،از غذاهاي آماده براي وعده هاي غذايي
منزل و  ...کمك مي گيرد تا بتواند نقش زنانگي خود در منزل را انجام دهد .در پي اين تغييرات ايجاد
شده زن کم کم ظرافت زنانگي خويش را ازدست ميدهد و حتي در رفتارهاي عاطفي و جنسيتي و
ارزشهاي اجتماعي و خانوادگي دچار تعارض شده و در نتيجه عليرغم پيشرفت در زندگي دچار گسستگي
مي شوند.
با توجه به الگوي طراحي شده در ارتباط با تعارض هويتي زنان در بعد فردي و جمعي در اين پژوهش
به پيشنهاد مي شود.
به منظور کاهش تعارض هويتي زنان به مسؤوالن مراکز فرهنگي و مراکز مشاوره و مربيان خانواده
پيشنهاد مي شود در مداخالت آموزشي خود به اهميت و نوع سبك زندگي و ايفاي نقش زنان توجه الزم
را مبذول دارند.
براي برونرفت از اين تعارض هويتي پيشنهاد ميشود که بين نهادهاي آموزشي و تربيتي رسمي در
جامعه و نهاد خانواده هماهنگي بيشتري در جهت آگاهي خانواده ها از وضعيت زنان صورت پذيرد .به
عنوان مثال بايستي جلسات آموزشي منظم و هفتگي از طرف آموزش و پرورش ،دانشگاه و  ...براي
آموزش خانواده ها برگزار گردد.
با توجه به اينکه تعارض هويت جمعيت نمونه ي تحقيق تحت تأثير تعارض نقشهاي شغلي و
خانوادگي زنان است؛ همچنين با توجه به اينکه جامعه در حال گذار است و زنان با افزايش سطح
تحصيالت و آگاهي خود و به دنبال آن کسب شغل و نقش اجتماعي در بيرون از خانه از هويتهاي صرفاً
مادري و همسري به سمت هويتهاي جديد در حرکت اند و با در نظر داشتن اين نکته که بخشي از هويت
فرد ،به تصور و انتظارات ديگران بر مي گردد و بايد ديگران نيز هويت او را بپذيرند و تأييد کنند و
پيشنهاد مي شود تا با فرهنگ سازي از طريق رسانه ها ،ارتباطات جمعي و ارائه برنامه هاي آموزشي
بيشتر در سطح مدارس ،همچنين با تغيير در فرايند اجتماعي شدن دختران در خانواده ها ،در تغيير باورها
و ارزشهاي جامعه قدم برداشته شود .به اين ترتيب با توجهي بيشتر به مسائل زنان ،هويت جديد زنان را
معرفي کرده و سرعت پذيرش اين هويت جديد را در ميان باورها و عقايد سنتي افزايش دهيم.
با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش ؛ به پژوهشگران بعدي پيشنهاد مي شود به مقايسه تعارض
هويتي زنان شاغل و خانه دار بپردازند و با شناسايي تعارضات فردي و جمعي در بين اين دو گروه زنان؛
راهکارهاي مناسب ارائه دهند.
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