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  هاي شهر ايوانكي تاثير اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده

  ∗∗، وحيده سعيدي∗افسانه توسلي

  

از جمله عوامل مؤثر بر اين تغييرات، . خانواده، در طول تاريخ در مسير تغيير و تحول قرار داشته است: چكيده

 با رفتن زنان از خانه و اشتغال آنان،. باشد ل ميهاي عمومي و ورود آنان به دنياي اشتغا مشاركت فزاينده زنان در عرصه

در اين . و ساختار قدرت بين زن و مرد در جريان تعامالت خانوادگي تغيير يافت هم شكسته شد اصول زندگي سنتي در

بين دو گروه زنان متأهل شاغل و غيرشاغل جريان تعامالت خانوادگي در مقاله تأثير اشتغال زنان بر روابط زن و مرد 

اي بالغ  اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب نمونه. گيرد قرار ميمورد مقايسه و بررسي 

گيري  و با استفاده از روش نمونه واقع در استان سمنان از زنان شاغل و غيرشاغل ساكن در شهر ايوانكي نفر 384بر 

زمون من ويتني و ضريب آبراي آزمون فرضيه از  .اي انجام شده است گيري سهميه اي و نمونه اي چند مرحله خوشه

دهد كه ميزان  مده نشان ميآنتايج به دست  .همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره بهره گرفته شده است

زايش را در خانواده اف يك از آنهارهبه نفع تواند اقتدار  دسترسي زن و مرد به منابعي همچون درآمد و تحصيالت مي

.  شود تا اقتدار به نفع مرد در خانواده افزايش يابد افزايش اعتقاد به ايدئولوژي جنس گرايانه در زنان موجب مي .دهد

  .تواند اقتدار به نفع زن را در خانواده افزايش دهد همچنين  مشاركت زنان در تامين مخارج خانواده مي

ايدئولوژي جنس  ،ان، اشتغال زنان، مشاركت زنخانوادگي، تعامالت در خانواده ساختار قدرت :واژگان كليدى

  .اقتدار به نفع مرد ،اقتدار به نفع زن ،گرايانه

  لهئقدمه و طرح مسم

ها را دارا  ترين و ارزشمندترين نقش سسات اجتماعي، خانواده مهمؤها و م در بين تمام نهادها و سازمان

خانواده به عنوان يكي  ).11، 1370ساروخاني،(گذارند  است و افراد از سوي خانواده به عرصه هستي گام مي

و تحوالت شگرفي شده  ترين نهادهاي اجتماعي همانند ساير نهادهاي اجتماعي، دستخوش تغيير از بنيادي
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هاي فناوري و فرآيندهاي ناشي از آن را به عنوان يكي از علل اساسي  پيشرفت ).54: 1385، توكلي( است

بر اين عقيده است كه جريان صنعتي شدن و  1لنسكي. كنند خانواده مطرح مي تغيير در ساخت و كاركرد

هاي خدماني و توليدي خانه و خانواده را به  تخصصي شدن امور در جامعه جديد بخش مهمي از مسئوليت

 از لحاظرا از ديگر سو جريان اين توسعه، ساختار سنتي روابط خانوادگي . هاي ديگر انتقال داده است سازمان

پدر خانواده ديگر همان رئيس مرسوم در جامعه سنتي محسوب . اقتدار حاكم بر آن سست كرده است

يكي ديگر از داليل مهم افت اقتدار خانواده مربوط به نگرش رايج در جوامع صنعتي است كه بيشتر . شود نمي

تصادي را دگرگون هاي سنتي و نهادهاي سياسي و اق كه نقش گونه بر حقوق فردي تأكيد دارند و همان

ويژه تحول روابط  تأثير تحوالت صنعتي شدن بر خانواده، به. ساخت، نقش خانواده را نيز در جامعه تغيير داد

نخستين «. )185: 1386 ،2گيدنز( تر استدسنتي اقتدار و تغيير نقش سنتي زنان از همه ابعاد مشهو

ها، از يك سو بر  اين دگرگوني. اروپا پديدار شد هاي دگرگوني در نقش زنان در قرن نوزدهم ميالدي در نشانه

آگاهي زنان نسبت به حقوق فردي و اجتماعي خود تأثير گذاشت و از سوي ديگر باعث ايجاد تغييراتي در 

ها  به دنبال اين دگرگوني .ها و نقش زنان در خانواده و جامعه گرديد نگرش سنتي مردان نسبت به توانايي

ويژه از لحاظ توزيع قدرت و نوع اقتدار حاكم بر آن و همچنين از نظر تقسيم  د مختلف بهساختار خانواده از ابعا

يند نوسازي به كشور آغاز ورود فرآر ايران نيز با د. )3: 1386،گروسي(»كار سنتي دستخوش دگرگوني گرديد

رتباطات شنايي با تحوالت ساختاري در ساير جوامع و رشد اآموزشي در كشور، آ و همگاني شدن نظام

به طوري كه مشاركت زنان در عرصه  .تغيير يافتنيز اجتماعي، شكل روابط قدرت در خانواده ايراني 

هاي سياسي و اجتماعي به طرز چشمگيري افزايش يافته و ساخت خانواده و الگوهاي روابط خانوادگي  فعاليت

پيدا شده  ها توزيع نقشنسبت به  در نگرش افراد يو تحولتغيير يافته ) به خصوص كنش متقابل زن و شوهر(

هاي جديدي را  نقش زنان به برداشت الگوهاي سنتي از نقش خود بسنده نكرده و انتظارات و است، از اين رو

در گذشته، شكل مسلط خانواده در ايران تابع سنت و مذهب  ).14: 1382،قندهاري( كنند براي خود لحاظ مي

س أدر ر در ساختار سلسله مراتبي قدرت، شوهر يا پدرو خانواده بود ن در اختيار پدر آ رياست اصلي بود كه

هاي احساسي و  و زن به علت قرار گرفتن در قاعده هرم قدرت خانواده و داشتن نقش گرفت هرم قرار مي

اما با ورود زنان به دنياي كار و اشتغال در بيرون  .عاطفي، سهم اندكي در اتخاذ تصميمات مهم زندگي داشت
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هاي مربوط به  هاي خانواده و نيز كم رنگ شدن ارزش زل و اهميت يافتن درآمد آنان در تأمين هزينهاز من

. )17،همان( ضرورت يافتو پيدايي تعادلي نو  شدساخت خانواده دگرگون گرايانه،  هاي جنس حاكميت نگرش

شان در جامعه و  حقوقنها به آگاهي آ با افزايش سطح تحصيالت زنان و آيا اين است كه قابل طرح  نكته

مده است؟ به آوجود  هنها در خانواده بآجايگاه  و اقتدار در تغييريعرصه بازار كار و اشتغال،  در بيشتر حضور

گاهي زنان از نقش و موقعيت خويش در جامعه و ارتباط هرچه بيشتر با دنياي خارج از آعبارت بهتر، افزايش 

 نها تغيير دهد؟ جايگاه زنان شاغل درآقدرت در خانواده را به نفع ساختار منزل تا چه اندازه توانسته است 

تأثيري بر ميزان تواند مي يا اشتغال زنانآخانواده چگونه است؟  قدرت در ساختار مقايسه با زنان غيرشاغل در

  نها در خانواده داشته باشد؟ آقدرت 

  پيشينه تحقيق

. اند رد را در تعامالت خانوادگي مورد توجه قرار دادهتحقيقات زيادي در ايران، ساختار قدرت بين زن و م

و ) 1376عنايت، (توان به تأثير اشتغال زن بر روابط زوجين در شهر شيراز  ها مي از جمله اين پژوهش

و ) 1386زاده،  مهدي( هاي روستايي اطراف تهران خانواده عوامل مؤثر بر روابط زوجين درهمچنين بررسي 

نتايح به دست آمده از اين . اشاره نمود) 1386گروسي،( هاي شهر كرمان خانواده ردبررسي ساختار قدرت 

تحقيقات حاكي از آن است كه قرار گرفتن زنان در حيطه كار بيرون از منزل و رقابت با مردان در حيطه كار 

و نقش مردان  گيري و اشتغال، هرم قدرت در خانواده را به نفع زنان بهبود بخشيده و نقش آنها را در تصميم

  .افزايش داده است تر در انجام كارهاي خانه عادالنهرا در ايجاد تقسيم كار 

دگي در خارج از مرزهاي ايران نيز مورد توجه بوده و محققان زيادي در اساختار قدرت در روابط خانو

 1تحقيقات فاكس توان به اند، از جمله اين تحقيقات مي هاي خود اين مطلب را مورد توجه قرار داده پژوهش

در اين دسته از تحقيقات، . اشاره نمود... و) 2005( 4زو و بيان و )1996( 3كرينستين،)1989( 2، ساها)1973(

. رابطه اقتدار بين زن و مرد در خانواده و عوامل مؤثر بر آن از زواياي گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

هد كه اشتغال و دسترسي به منابعي مانند تحصيالت و درآمد د دست آمده از اين تحقيقات نشان مي نتايج به
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و ارتقاء پايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان در هر جامعه، توانسته است موقعيت آنها را در روابط قدرت با 

  .شان بهبود بخشد همسر

  مباني نظري

هاي مختلف را به  مطالعه در خصوص قدرت در خانواده از جمله مسائلي است كه توجه محققان با ديدگاه

هاي مهم كه در جامعه شناسي كه به موضوع قدرت توجه كرده  يكي از ديدگاه. خود اختصاص داده است

قدرت، يكي از مفاهيم محوري تئوري مبادله : معتقد است 1باشد تا آنجا كه ترنر است، رهيافت مبادله مي

ين است كه نابرابري در منابع توليد، موجب اساس نظريه مبادله درباره قدرت ا). 54: 1983ترنر، (باشد  مي

  ).همان(گردد  تفاوت و تمايز ميان كنشگران مي

يكي از آثار قابل توجه و متأثر از رهيافت مبادله در زمينه ارتباط با قدرت نسبي و عرضه خدمات در 

. بوده است هاي كوچك، باالخص تجربي، مطالعات بالد و ولف در زمينه توازن قدرت بين زن و شوهر گروه

 معتقد و كرامول اولسون).  179: 1986، 2واالس و ولف(ديدگاه بالد و ولف، به نام نظريه منابع معروف است 

اصلي نظريه اين است كه يك فرد منابع و امكاناتي در اختيار دارد كه براي رسيدن به اهداف،  ي ايده است

يعني، در محيط خانواده ). 130: 31380و واالس ابوت(تمايالت و عاليقش ضروري است  ها، خواسته نيازها،

اعضاي خانواده  امكاناتي را كه ساير ن طرفي است كه منابع وآگيري به نفع  تعادل و توازن قدرت در تصميم

، قدرت پس .)182 :1986، واالس و ولف( براي رفع نيازها و رسيدن به اهدافشان نياز دارند را در دست دارد

گونه  منابع را اين ،4ولف. رددگ ميكند، كنترل  عضوي كه منابع بيشتري را عرضه مي در خانواده به وسيله

تواند به ديگران عرضه شده و براي رفع نيازهاي  هرنوع دارايي متعلق به فرد يا گروه كه مي: كند تعريف مي

اين منابع به طور  .)73: 1382،قندهاري( نها به اهدافشان باشدآاي براي رسيدن  نها سودمند بوده يا وسيلهآ

ه فرد به منابع چهربنابراين . كه تأثيرگذار هستندتحصيالت و شغل و قدرت مالي باشد تواند شامل  مياخص 

مد دسترسي بيشتري داشته باشد از قدرت بيشتري در آمهم و ارزشمندي مانند شغل و تحصيالت و در

  . خانواده برخوردار خواهد بود
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عتقد است كه رفتار اجتماعي نوعي مبادله كاال است كه كاالهاي مادي و غير در نظريه مبادله م 1بال يترپ

هاي خود را  كه پاداش مايلندافراد  .گيرد ييد يا حيثيت و اعتبار را دربر ميأهاي ت ها و نشانه مادي مانند سمبل

وي  .يدآ وجود مي هها ب ها و نابرابري عدم تعادل هاي خود را به حداقل برسانند، اما ناگزير به حداكثر و هزينه

 فرديهرگاه . داند ها را يكي از نكات اصلي در فهم پيدايش قدرت اجتماعي مي طبيعت نامتعادل بيشتر مبادله

اي  ن، نتواند چيز قابل مقايسهآولي براي جبران  ،نياز داشته باشد كه متعلق به فرد ديگري استبه چيزي 

دوم، . توانند ديگران را وادار به كمك كنند ها به زور مي انساننخست،  :شود ارائه كند، چهار صورت مطرح مي

ن چيزي كه آتوانند بدون  ها مي نآ سوم،. توانند براي رفع نيازهاي خود به منبع ديگري رجوع كنند نها ميآ

د توانن تر اين كه مي ب بيرون بكشند و سرانجام از همه مهمآورند، گليم خود را از آبايد از ديگران به دست 

. خودشان را تابع ديگران سازند و از اين طريق اعتبار تعميم يافته در روابط خود را به ديگري واگذار كنند

كنند، كه اين  ها برايشان كاري انجام دهند، روي اين اعتبار حساب باز مي نآديگران نيز هرگاه خواسته باشند 

بنابراين نظريه طرف ). 453: 2،1374رريتز(صورت چهارم همان ويژگي اساسي قدرت در يك رابطه است 

هاي نامتعادل يا نابرابر ممكن است، كار طرف پاداش دهنده خود را با نوعي تقويت  فرودست در مبادله

برداري يا تسليم  ن را فرمانآييد اجتماعي معرفي كرده است و بال أن را تآ 34جبران كند كه هومنز  عمومي

ن را به طور كامل تالفي كند، تمايل آتواند  قابل دريافت امتيازي كه نميداند و بدين معناست كه فرد در م مي

برداري در  فرمان. بردار شود هاي خود در مقابل طرف ديگر چشم پوشي كند و فرمان دارد كه از بعضي خواسته

، اعتبار برداري از اين لحاظ براي طرف برتر فرمان .بخشد هاي نابرابر، نوعي اعتبار به طرف برتر مي مبادله

خواسته . بخشد هاي عمومي، شناخته شده و استواري مي ويژه در مبادله هشود كه موضع او را ب محسوب مي

ن هستند آ زيرا نوعي اجازه فرماندهي بر ديگران را كه اشخاص معمولي فاقد. تواند مسلط شود طرف برتر مي

ي مبادله را مشاهده نمود، پس ساختار قدرت و ها، بتوان نوع اگر در همه رابطــه. )107 همان،(دهد  به او مي

يكي از . تواند تحت تأثير مبادالت موجود بين زن و مرد قرار گيرد تعامالت بين زن و مرد در خانواده مي

تواند در تعامالت بين زن و مرد موقعيتي تابع را براي زن به همراه آورد، وابستگي اقتصادي  عواملي كه مي

برعكس زني كه . شود، حتي اگر در ازدواج خوشبخت نباشد مدي ندارد تسليم ميآه درزني ك. زن به مرد است
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 بيند شاغل است، به دليل اين كه به همسر خود وابستگي مالي ندارد، اجباري در تحمل ازدواج ناموفق نمي

مرد تنها  از اين رو در جوامعي كه وظيفه تأمين نيازهاي زن بر عهده مرد قرار دارد و .)67: 1،1374ميشل(

زن به لحاظ ايدئولوژيك اجازه اعمال قدرت يك سويه را به شوهر اً وردن نيازهاي خانواده است، طبعآمنبع بر

مد زنان آهاي خانواده به وسيله در با افزايش نسبت زنان شاغل در جامعه و تأمين بخشي از هزينه .دهد مي

 اشتغال زن از طريق ايجادبنابراين ). 52 :1987 ،2كوالس(شاغل، پايگاه قدرت زنان هم بهبود يافته است 

بهبود تا اندازه زيادي هرم قدرت را در خانواده به نفع وي تواند  مي ،مشاركت زن در تأمين مخارج خانواده

بدين ترتيب كه هر قدر مشاركت اقتصادي زن در تأمين مخارج خانواده افزايش يابد، در رابطه با  .بخشد

 هايي كه زن و شوهر هر به احتمال زياد در خانواده .شود ميز قدرت بيشتري برخوردار همسر خود در خانواده ا

هاي مردساالرانه  كنند، قوانين و سياست مد خود را در تأمين مخارج خانواده صرف ميآدو به يك اندازه در

نزل مشاركت گيري و تقسيم كار در درون م مورد پذيرش نبوده و زن و شوهر هردو به يك اندازه در تصميم

  .ابدي تري مي هايي شكل عادالنه قدرت در چنين خانواده ساختاردارند و 

هاي جنسيتي  در ديدگاه جامعه پذيري جنسيتي، روابط ميان زن و مرد در خانواده، پيامد روابط و نقش

 ،ها شيندي است كه افراد نگرآجامعه پذيري فر .يابد است كه در جريان جامعه پذيري به آنها انتقال مي

در ). 39: 1383مهدوي، (كنند  ها و رفتارهاي مناسبي را به عنوان عضوي از يك فرهنگ دروني مي ارزش

ي همچون مدرسه و خانواده و البي و ايدئولوژي جنسيتي كه از طريق عواملقباورهاي جريان جامعه پذيري 

ها و  و تعريف نقشنسي دهي به هويت ج شود، از طريق شكل به فرد منتقل مي ...هاي جمعي و رسانه

تواند بر نابرابري و يا بالعكس برابري بين زن و مرد صحه  تا اندازه زيادي مي ايدئولوژي جنسيتي افراد جامعه،

هاي  نقش .را تحت تأثير خود قرار دهدساختار قدرت در تعامالت بين زن و مرد در خانواده و جامعه گذاشته و 

هايي كه جامعه به هر جنس نسبت  ها، وظايف و رجحان ظار، نگرشجنسيتي به عنوان رفتارهاي مورد انت

هاي  عوامل جامعه پذيري در تعريف نقش). 177: 1386،مهدي زاده و صالحي(شوند  دهد، تعريف مي مي

عاطفي، وابسته و از مردان تصويري مستقل و  ،منفعل ،از زنان تصويري مطيع معموالًجنسيتي براي افراد 

ي كه در ــتا جايي كه تحقيقات نشان داده است، زنان. اند توانا و مصمم ترسيم كرده استوار و شايسته و

بخشي از قدرت  ،به اعتقاد ريتزر. اند در خانواده شوهر نيز مطيع ،اند واده پدري مطيع و فرمان بردار بودهــخان

                                                           
1. Michel  
2 .Qualls 
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نظر وي، در چنين  از. گردد نث برميؤهاي سنتي جنس مذكر و م گيري در خانواده به كاركرد نقش تصميم

 البته تا حدي در چنين شرايطي،. رود كه نسبت به مردان نقش مطيع را بازي كنند اي از زنان انتظار مي جامعه

هاي مناسب براي زنان  ار و نقشـ، رفتپس ).همان(پذيرند  سنتي پايگاه مطيع بودن را مي تينقش جنسيزنان 

بنابراين  .اند گردد كه در طول جامعه پذيري داشته رميهايي ب موزهآ و مردان در هر جامعه، تا حدي به

  .شود ، به عنوان متغير تأثيرگذار در روابط زن و مرد در خانواده در نظر گرفته ميگرايانه ايدئولوژي جنس

  

  

  

  

  

  مدل تحليلي عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در خانواده): 1(نمودار شماره        

  پژوهش فرضيات

 . رسد هر چه منابع در دسترس يكي از همسران بيشتر باشد، قدرت وي نيز بيشتر است ر ميبه نظ -1

رسد مشاركت هر چه بيشتر زن در تأمين مخارج خانواده، قدرت وي را در خانواده  به نظر مي -2

 . دهد افزايش مي

در خانواده تر باشد، قدرت وي  گرايانه در زن قوي رسد هر قدر باور به ايدئولوژي جنس به نظر مي -3

 .يابد كاهش مي

رسد در تعامالت خانوادگي جامعه مورد مطالعه، زنان شاغل در مقايسه با زنان  به نظر مي -4

 .غيرشاغل از قدرت بيشتري در خانواده برخوردار هستند

  

  

  

 تملك منابع ارزشمند
مشاركت مالي زن در تأمين 

  هاي خانواده هزينه
 ساختار قدرت در خانواده

  متغيرهاي دموگرافيكي خانواده گرايانه ايدئولوژي جنس
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  روش تحقيق

واحد اصلي مطالعـه در ايـن تحقيـق، خـانواده و سـطح      . انجام شده است1اين تحقيق به روش پيمايش 

ماري اين تحقيق، بنـا بـه ضـرورت موضـوع، شـامل زنـان متأهـل شـاغل و         آجامعه . باشد اهده، فرد ميمش

  .غيرشاغل بوده است

  مكان اجراي تحقيق و حجم نمونه 

با شهرهاي دماوند، آبسرد و  كيلومتري شرق تهران قرار دارد و از شمال 55ايوانكي، شهري است كه در 

و در تقسيمات كشـوري از   سار و از غرب با پاكدشت و تهران همسايه استاز جنوب با كوير و از شرق با گرم

وسـعت محـدود فضـاي شـهري و زنـدگي و مجـاورت و همسـايگي        . شودتوابع استان سمنان محسوب  مي

 ه است تا بيشتر مردم از تعامالت چهره به چهره برخوردارشدطوالني اهالي اين شهر در كنار يكديگر، موجب 

بـه  ) مكـانيكي ( اما گذار اين شهر از جامعه محدود و ساده روسـتايي . ل يكديگر با اطالع باشنداز احوا بوده و

رغم حفظ بافت سنتي خويش، از  ، موجب گشته است تا علي)ارگانيكي( و پيچيده شهري  سوي جامعه گسترده

بـاال رفـتن    مار طالق وآبه طوري كه افزايش  ،تر مصون نماند عوارض گذار تدريجي به سوي شهري بزرگ

. تتوان دانسـ  مياين عوارض  ي ازهاي نمونه را و افزايش انحرافات اجتماعيو زنان سن ازدواج در بين مردان 

در پـي تغييـرات ذكـر    . كرده و ميزان اشتغال زنان افزايش يافته است هرچند در اين گذار تعداد زنان تحصيل

و مرد در خانواده، اين شهر بـراي اجـراي تحقيـق     وجود آمده در روابط قدرت بين زن شده و فهم تغييرات به

باشـد كـه    نفر از زنان متأهل ساكن در شهر ايوانكي مي 384تعداد   ،حجم نمونه در اين تحقيق. برگزيده شد

  ، روش تحقيـق   در ايـن   گيـري  نمونـه   روش .هسـتند  )دار خانـه ( نفرغيرشـاغل  253نان شـاغل و  آنفر از 131

متغيـر    با در نظر گـرفتن   كه  صورت  بدين.  اي است گيري سهميه اي و نمونه مرحله اي چند خوشه  گيري نمونه

كل دهستان ايوانكي به پنج قسمت شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تقسـيم شـده و    ، جغرافيايي  پراكندگي

ه بـه  بدين ترتيب كه براسـاس نقشـ  . اي استفاده شد گيري سهميه ها از روش نمونه در داخل هريك از خوشه

هـا، اقـدام بـه انتخـاب      بلـوك   هايي تقسيم شـده و سـپس در داخـل    مده از كل شهر، منطقه به بلوكآدست 

هـاي   زمـودن فرضـيه  آدر اين تحقيق به منظور . و در نهايت خانوار گرديد) هاي مسكوني پالك( ها  ساختمان

يـك   زمون هرآ حوه سنجش ون. مطرح شده، از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد

                                                           
1
. Survey 
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هاي مجموع نمرات و مقيـاس ليكـرت    االت باز و بسته، به صورت طيفؤاز متغيرهاي تحقيق با استفاده از س

بـراي احتسـاب   . زمون، پرسشنامه نهـايي تـدوين گرديـد   آپس از تهيه پرسشنامه مقدماتي و پيش . انجام شد

 محتـوا ، از اعتبار آن كرونباخ و جهت اطمينان از اعتبارلفاي آهاي استفاده شده در پرسشنامه از  روايي مقياس

  .استفاده شده است

  تعريف نظري و عملياتي متغيرها

  ل قمتغيرهاي مست

تواند به ديگران عرضه شده و براي  نوع دارايي متعلق به فرد يا گروه كه مي هر: تملك منابع ارزشمند

براي ). 73: 1382قندهاري( نها به اهدافشان باشدآدن اي براي رسي نها سودمند بوده يا وسيلهآرفع نيازهاي 

منزلت شغلي  مد مرد و زن وآهاي تحصيالت مرد و زن، وضعيت اشتغال، در سنجش اين متغير از شاخص

   .مرد و زن استفاده شده است

مد زن به منظور برطرف آميزان استفاده از در: هاي خانواده مشاركت مالي زن در تأمين هزينه

 :هايي همچون اين پژوهش توسط معرف اين متغير در. ج فعلي و جاري خانواده استئزها و حواساختن نيا

انشگاه فرزندان، پرداخت هزينه اجاره منزل، پرداخت هزينه مدرسه يا د پرداخت هزينه خريد مايحتاج روزانه،

پرداخت قبوض، پرداخت هزينه خريد وسايل منزل و پرداخت هزينه خريد هديه براي همسر و فرزندان، مورد 

  .رفته استگسنجش قرار 

ن يك آگيرد كه در  باورهايي در مورد زن و مرد را دربر مي ها و نگرش: جنس گرايانهايدئولوژي 

گروسي، ( پذيرندبن را آشود و افراد يك جامعه  رتري داده بيعي و اجتماعي بر جنس ديگر جنس به لحاظ طب

 :ن در دو بعدآهاي مرتبط با  اين متغير در پژوهش حاضر توسط ايدئولوژي مردساالري و شاخص .)14: 1386

باور به  و) هبريت اجتماعي و رئوليدر دو بعد مس( هاي طبيعي باور به برتري اجتماعي مردان به علت تفاوت

) هاي عقلي هاي احساسي و رواني و ويژگي در دو بعد ويژگي( هاي ذاتي و طبيعي بين زن و مرد تفاوت

  . سنجيده شده است

بعد خانوار مورد  وهاي طول مدت ازدواج  اين متغير در قالب شاخص: متغيرهاي جمعيت شناختي

  .سنجش قرار گرفته است
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  تغيروابسته م

زن و مرد در  الگوي حاكم بر روابطكه به باشد  در خانواده مي اين تحقيق، ساختار قدرتمتغير وابسته در 

غير دموكراتيك (غيردموكراتيك  وتواند در قالب الگوهاي رفتاري دموكراتيك  اين امر مي. اشاره داردخانواده 

دو شاخص الگوي  جمع كه به وسيله حاصلظاهر گردد ) مرد اقتدار به نفع زن و اقتدار به نفعبه معني 

-كه در ادامه به اختصار به آنها اشاره ميشود  سنجيده مي امور خانهگيري و شيوه تقسيم كار در انجام  تصميم

   :شود

گيري زن و  براي سنجش روابط در بعد تصميم گيري، از شاخص قدرت تصميم :الگوي تصميم گيري

 گيري زن و مرد در ميزان قدرت تصميم. ده گرديدهاي اقتصادي، اجتماعي و امور فرزندان استفا مرد در حوزه

، اغلب خودم، اغلب خودم، مشتركاً شامل، منحصراً( هاي مذكور در قالب طيفي پنج قسمتي يك از حوزه هر

هاي  يك از حوزه هاي تعيين شده براي هر معرف .گيرد مورد سنجش قرار مي) همسرم همسرم، منحصراً

  :   مذكور عبارتند از

خريد يا تعويض منزل  ها، پس انداز كردن هزينه :هاي اقتصادي گيري درحوزه قدرت تصميم

  .مد مردآمد زن و چگونگي هزينه كردن حقوق و درآچگونگي هزينه كردن حقوق و در مسكوني و

 ،تصميم گيري در مورد معاشرت با اقوام خود و همسر: هاي اجتماعي قدرت تصميم گيري درحوزه

گيري در مورد تزئينات داخلي منزل،  رايش و لباس پوشيدن زن، تصميمآ گيري در مورد نحوه تصميم

گيري در مورد ادامه تحصيل زن،  گيري در مورد كاركردن يا نكردن زن در بيرون از منزل، تصميم تصميم

  .مورد ادامه تحصيل مرد گيري در تصميم

رزندان، تصميم گيري در تصميم گيري در مورد نحوه تربيت ف :قدرت تصميم گيري در امور فرزندان

   .مورد انتخاب نام فرزند مورد تعداد فرزندان، تصميم گيري در

هايي براي وظايف  اين شاخص پس از تعيين معرف :داري هدر انجام وظايف خان الگوي تقسيم كار

 )اغلب همسرم، فقط همسرم ،اًشامل فقط خودم، اغلب خودم، مشترك( قالب طيفي پنج قسمتي ، درداري هخان

  . مورد سنجش قرار گرفت

هاي تعيين شده براي حوزه  معرف. شود نها مزد دريافت نميآكارهايي است كه بابت  :داري وظايف خانه

ها، عوض كردن لباس، غذا دادن، رسيدگي به مشكالت  ها و لباس پختن غذا، شستن ظرف: مذكور عبارتند از
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، پرداخت قبوض و ...)مواد غذايي و(مايحتاج روزانه مد و معاشرت فرزندان، خريد آرفت و  فرزند، نظارت بر

  ... كاالهاي ضروري مانند يخچال، تلويزيون، فرش و انجام كارهاي اداري، خريد

  .اند ها، متغيرهاي مذكور در سطح سنجش ترتيبي مورد مطالعه قرار گرفته با جمع نمرات گويه

  پايايي و اعتبار متغيرهاي تحقيق

 نحوه سنجش و. ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد طرح شده ازهاي م جهت آزمون فرضيه

هاي مجموع نمرات و  االت باز و بسته، به صورت طيفؤيك از متغيرهاي تحقيق با استفاده از س زمون هرآ

يعني . به منظور حصول اطمينان از اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوري استفاده گرديد .مقياس ليكرت انجام شد

تهيه و مورد آزمون مقدماتي پرسشنامه ز طريق نظرخواهي از اساتيد و مطالعات نظري و تحقيقات تجربي ا

مورد آزمون ) نفر غيرشاغل 15نفر شاغل و  15(نفر  30در مرحله پيش آزمون، پرسشنامه با تعداد  .قرار گرفت

لفاي كرونباخ آپرسشنامه از هاي استفاده شده در  مقياس جهت سنجش روايي. قرار گرفته و اصالح گرديد

   .استفاده گرديد

  ها در پرسشنامه مقدماتي و نهايي ضريب روايي طيف): 1(جدول شماره 

  متغيرها      
  پرسشنامه نهايي   پرسشنامه مقدماتي   

  روايي ضريب  تعداد گويه    روايي ضريب  تعداد گويه 

  82/0  9  7/0  12  ايدئولوژي جنس گرايانه  

  77/0 9  61/0 13  زن در تامين مخارج خانواده مشاركت مالي 

هاي اقتصادي  الگوي تصميم گيري در حوزه

  و اجتماعي خانواده
18 63/0  14 78/0  

  71/0 7  60/0 11  داري تقسيم كار در انجام وظايف خانه

  

  هاي تحقيق افتهي

. شود اي پرداخته مي هدر ابتدا به توصيف ساختار قدرت در خانواده زنان شاغل و غيرشاغل به طور مقايس

گيري و  گونه كه ذكر گرديد، شاخص ساختار قدرت در اين تحقيق از تركيب دو بعد الگوي تصميم همان

گيري و همكاري كمتر  نقش بيشتر زن در تصميم(الگوي تقسيم كار و در قالب سه شاخص، اقتدار به نفع زن 
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و اقتدار به ) گيري و تقسيم كار به طور مشترك تصميم(و قدرت به نحو دموكراتيك ) در انجام وظايف منزل

  . در نظر گرفته شده است) گيري و همكاري كمتر در انجام وظايف منزل نقش بيشتر مرد در تصميم(نفع مرد 

  خانوادهتوزيع فراواني زنان برحسب قدرت تصميم گيري در ): 2(جدول شماره 

  

دهد كه قدرت  هاي مختلف خانواده نشان مي يج به دست آمده حاصل از الگوي تصميم گيري در حوزهنتا

گيري مرد در  گيري زنان شاغل در مقايسه با زنان غير شاغل بيشتر است و در عين حال قدرت تصميم تصميم

م كار، بيشترين همچنين درصد اشتراك در تصميم گيري و تقسي. هاي زنان غير شاغل بيشتر است خانواده

دهد و اين درصد در خانواده زنان غيرشاغل بيشتر ديده  ميزان را در هر دو گروه به خود اختصاص مي

  .شود مي

  داري هدر انجام وظايف خان توزيع فراواني زنان بر حسب ميزان تقسيم كار): 3(جدول شماره 

ميزان تقسيم كار درانجام وظايف 

  داري هخان

  جمع كل  غلزنان غيرشا  زنان شاغل

  درصد  فراواني  درصد  فراواني درصد فراواني

 8/20 80 3/21 54 8/16 26  انجام وظايف توسط زن

 4/58 224 1/54 138 7/65 86  انجام وظايف به صورت مشترك

 8/20 80 6/24 61 5/14 19  انجام وظايف توسط مرد

 100 384 100 253 100 131  جمع كل

  

دهد كه ميزان انجام وظايف به طور مشترك  لگوي تقسيم كار نشان مينتايج به دست آمده حاصل از ا

دهد، اما در عين حال ميزان اشتراك و تقسيم كار در  در هر دو گروه بيشترين ميزان را به خود اختصاص مي

هاي  قدرت تصميم گيري در حوزه

  اقتصادي و اجتماعي و امور فرزندان

  جمع كل  زنان غيرشاغل  زنان شاغل

  درصد  فراواني  درصد  فراواني درصد فراواني

 7/23 91 6/18 47 5/33 44  قدرت تصميم گيري زن

 1/72 277 7/76 194 3/63 83  تصميم گيري به صورت مشترك

 2/4 16 7/4 12 2/3 4  قدرت تصميم گيري مرد

 100 384 100 253 100 131  جمع كل
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آزمون من ويتني به دست آمده جهت فهم كيفيت ساختار . انجام وظايف در خانواده زنان شاغل بيشتر است

هاي مشاهده شده به  دهد كه تفاوت بين ميانگين هاي زنان شاغل و غيرشاغل نشان مي بين خانواده قدرت در

باشد، فرضيه  مي 03/0دار بوده و از آنجايي كه سطح معناداري مشاهده شده به ميزان  لحاظ آماري معني

ساختار قدرت در خانواده بنابراين، . شود هاي مشاهده شده رد مي صفر مبني بر عدم وجود تفاوت بين ميانگين

تر  تر و متوازن تر بوده و ساختار قدرت در خانواده شاغلين، دموكراتيك شاغلين نسبت به غير شاغلين متوازن

  . باشد مي

  آزمون تفاوت ميانگين ساخت قدرت در خانواده بر حسب وضعيت اشتغال زن) 4(دول شماره ج

  سطح معناداري  تنيزمون من ويآ  ها ميانگين رتبه  تعداد  ماريآجامعه 

 39/204 131  شاغل
00/15014  03/0  

 34/186 253  غيرشاغل

  

متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از رگرسيون چند متغيره   يند واريانس تماميآوردن برآدست  هبراي ب

رهاي در اين جدول تمامي متغي .شود مشاهده مي 5ن در جدول شماره آستفاده شده است كه نتايج ااستاندارد 

  . كنيم اند كه تأثير هر يك از آنها را بر متغير وابسته مشاهده مي مستقل وارد معادله شده

  ضرايب رگرسيون متغيرهاي مستقل با ساختار قدرت در خانواده): 5(جدول شماره 

 B  beta sig  نام متغير

  00/0    064/5  مقدارثابت  

  03/0  086/0 048/0  زن تحصيالت

  00/0  091/0 05/0  مردتحصيالت 

  01/0 052/0 04/0  مد زنرآد

  00/0  409/0 243/0   مد مردآدر

  71/0 209/0 016/0  منزلت شغلي زن

 04/0 086/0 07/0  منزلت شغلي مرد

  مشاركت زن در تامين مخارج خانواده

  

03/0- 039/0  01/0  

  03/0  125/0 11/0  ايدئولوژي جنس گرايانه

  55/0  280/0  11/0  مدت زمان ازدواج

  55/0  112/0  090/0  بعد خانوار
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بر  09/0و تحصيالت مرد با بتاي  08/0دهد كه متغير تحصيالت زن با بتاي  نشان مي) 5(جدول شماره 

ي هر واحد افزايش در متغير تحصيالت زن و بنابراين به ازا. گذارند متغير ساختار قدرت در خانواده تأثير مي

با توجه . كند درصد تغيير مي 9درصد و  8تحصيالت مرد، متغير ساختار قدرت در خانواده به ترتيب به ميزان 

در  نها راآتواند قدرت  زايش تحصيالت زن يا مرد ميفكه ا توان دريافت ميبه سطح معناداري به دست آمده 

اشتراك در تصميم (عبارت بهتر اگر قدرت را در يك طيف دو قسمتي دموكراتيك به . افزايش دهد خانواده

در نظر بگيريم، با افزايش  )اقتدار به نفع زن، اقتدار به نفع مرد( و غيردموكراتيك )گيري و تقسيم كار

ر گيري و مشاركت كمت نقش بيشتر مرد در تصميم(ساختار قدرت به سمت اقتدار به نفع مرد  تحصيالت مرد،

همچنين با افزايش تحصيالت زن ساختار قدرت به سوي اقتدار به نفع . رود پيش مي) در انجام كارهاي منزل

  .رود پيش مي) در انجام كارهاي منزلاو گيري و مشاركت كمتر  تصميمدر زن  نقش بيشتر(زن 

تأثيرگذار هستند،  بر ساختار قدرت در خانواده 40/0و  05/0متغير درآمد زن و مرد نيز هر يك به ميزان 

 5به طوري كه با افزايش هر واحد تغيير در متغير درآمد زن و مرد، متغير ساختار قدرت به ترتيب به ميزان 

نقش (ساختار قدرت به سمت اقتدار به نفع مرد  مرد، درآمد با افزايش. كند درصد تغيير پيدا مي 40و  درصد

همچنين با افزايش . رود پيش مي) جام كارهاي منزلبيشتر مرد در تصميم گيري و مشاركت كمتر در ان

نقش بيشتر زن در تصميم گيري و مشاركت كمتر در (زن ساختار قدرت به سوي اقتدار به نفع زن  درآمد

  .رود پيش مي) انجام كارهاي منزل

ذار بر ساختار قدرت در خانواده تأثيرگ 08/0و  20/0متغير منزلت شغلي زن و مرد نيز هر يك به ميزان 

هستند، به طوري كه با افزايش هر واحد تغيير در متغير منزلت شغلي زن و مرد، متغير ساختار قدرت به 

كند، اما با توجه به سطح معناداري به دست آمده در رابطه  درصد تغيير پيدا مي 8و  درصد 20ترتيب به ميزان 

  . باشد ظ آماري معنادار نمي، اين رابطه به لحا)=p 71/0(بين منزلت شغلي زن و ساختار قدرت 

قدرت در خانواده تأثير  ساختاربر متغير  03/0با بتاي مشاركت زن در تامين مخارج خانواده متغير 

به  ساختار قدرت، متغير مشاركت زن در تأمين مخارج خانوادهبه ازاي هر واحد افزايش در متغير . گذارد مي

كند، هرم قدرت  افزايش پيدا ميزن در تأمين مخارج خانواده  مشاركتكه وقتي . كند ميتغيير  واحد 3اندازه 

شود و نقش  گيري برخوردار مي از قدرت بيشتري در تصميم زنكند، يعني  مي بهبود پيدا زن در خانواده به نفع

  .يابد ميكاهش  هوي در انجام كارهاي خان
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به ازاي هر . گذارد ر خانواده تأثير ميقدرت د ساختاربر متغير  11/0با بتاي متغير ايدئولوژي جنس گرايانه 

واحد تغيير 11در خانواده به اندازه ساختار قدرت ، متغير ايدئولوژي جنس گرايانهواحد افزايش در متغير 

 بهبود پيدا مرد كند، هرم قدرت در خانواده به نفع افزايش پيدا ميوقتي ايدئولوژي جنس گرايانه . كند مي

 هو نقش وي در انجام كارهاي خانشود مي گيري برخوردار يشتري در تصميماز قدرت ب مرد كند، يعني مي

وليت وي در انجام ئها كاسته شده و بر مس گيري در تصميم زنكند و به همان ميزان از نقش  مي كاهش پيدا

   .شود ميافزوده  هكارهاي خان

بر ساختار قدرت در خانواده  11/0و  - 28/0متغير مدت زمان ازدواج و بعد خانوار نيز هر يك به ميزان 

 28به طوري كه با افزايش مدت زمان ازدواج و بعد خانوار، متغير ساختار قدرت به ميزان . تأثيرگذار هستند

، رابطه ميان بعد خانوار و ساختار )p=55/0(البته با توجه به سطح معناداري . كند درصد تغيير مي 11درصد و 

  . اشدب قدرت به لحاظ آماري معنادار نمي

  نتيجه گيري

. در اين مقاله تالش گرديد تا تأثير اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده مورد بررسي قرار گيرد

گيري و تقسيم كار بيشترين درصد را در هر دو گروه به  اشتراك در تصميم هاي اين تحقيق، يافته براساس 

  .از ساختار دموكراتيك برخوردارنددهد و هر دو گروه خانواده مورد مطالعه  خود اختصاص مي

با افزايش منابع در دسترس هريك از همسران، قدرت كه توان دريافت  مرور نتايج به دست آمده ميبا 

به منابعي همچون تحصيالت و  زنان يبه عبارت بهتر هر قدر دسترس. شود آنها نيز در خانواده بيشتر مي

نقش بيشتر زن در تصميم گيري و (مبتني بر اقتدار به نفع زندر خانواده بيشتر باشد، ساختار قدرت  مددرآ

و هر قدر منابع در دسترس مردان افزايش يابد، ساختار قدرت  )مشاركت كمتر زن در انجام كارهاي منزل

در  )نقش بيشتر مرد در تصميم گيري و مشاركت كمترمرد در انجام كارهاي منزل( مبتني بر اقتدار مرد

از سوي ديگر اشتغال زنان از طريق ايجاد مشاركت آنان در تأمين مخارج خانواده  .ددگر خانواده حاكم مي

همچنين هر قدر ايدئولوژي . تواند هرم قدرت در خانواده را به نفع آنها بهبود بخشد حتي به ميزان اندك، مي

اقتدار به تر باشد،  ويدر زن ق )هاي طبيعي بين زن و مرد باور به برتري مردان و باور به تفاوت( گرايانه جنس

نقش زن در تصميم گيري كاهش يافته و بر ميزان به عبارت بهتر  ابدي نفع مرد در خانواده افزايش مي
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در جامعه مورد مطالعه قدرت زنان شاغل در  .افزوده مي شود داري مسئوليت وي در انجام كارهاي خانه

   .خانواده بيشتر است

نحوه تقسيم و تواند مناسبات قدرت  از جمله عواملي است كه مي ،منزل در بيرون ازاشتغال زنان  بنابراين

 ،قدرت ي به عنوان عامل متوازن كننده هد وهاي خانوادگي را در روابط بين زوجين در خانواده تغيير د نقش

 تغييربه نفع زنان  در خانواده،مناسبات قدرت  به اين ترتيب كه. نظر گرفته شودخانواده در  مرد در وبين زن 

زنان از  ديگر به عبارت. دهد ميهاي مالي و اساسي در خانواده افزايش  تصميم گيري نها را درآو نقش يافته 

، يابند كه اين امر هاي خانواده كنترل مي بر درآمد و هزينهطريق اخذ دستمزد يا از طريق خوداشتغالي 

و استقالل مؤثر است  نها در خانوادهآعي و جايگاه موقعيت اجتمادر بهبود كند كه  نها اعطا ميآاختياراتي را به 

همسران را در انجام  اشتغال زنان، مشاركت عالوه، هب. كند نان ايجاد ميآگيري براي  بيشتري را در تصميم

نقش ساير اعضاي  منزل كاهش داده و ن را در داخلمرداكه اين امر، قدرت  دهد ميافزايش  هكارهاي خان

بيرون  امور به ميزاني كه زنان در به ديگر سخن،. دهد ها افزايش مي گيري را در تصميم خانواده از جمله زنان

تقسيم  نجام وظايف منزل بيشتر بوده است و تقارن بيشتري درا اند، مشاركت مردان در منزل شاغل بوده از

در خانواده به  كه اين امر به نوبه خود توانسته است توازن قدرت را بين زن و مردكار وجود داشته است 

  . ارمغان آورد

هاي مطالعاتي گروسي، مهدي زاده و عنايت را در  به طور كلي نتايج به دست آمده از اين تحقيق يافته

هاي بايري و كرينستين و فاكس را مبني تأثير متغيرهاي تملك منابع ارزشمند  حوزه تحقيقات داخلي و يافته

  . كند در خانواده، تأييد مي و ايدئولوژي جنس گرايانه بر روابط زوجين
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