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:چکیده
ي گذشته مفهوم موقعیت زنان از نظر تحصیل و پایگاه اجتمـاعی     از دو دهه  

گیـري در   ـ اقتصادي فراتر رفته و به دستیابی آنان در کنترل منابع و قدرت تصمیم             
و همـسر در    این واقعیتی انکارناپذیر اسـت کـه اگـر هـر د           .  خانواده انجامیده است  

ها مشارکت داشته باشند، نتایج بهتري حاصل خواهد شد تا اینکه هـر             گیريتصمیم
تحـصیالت و موقعیـت اقتـصادي ـ     .  گیرنده باشدیک از همسران به تنهایی تصمیم

هـدف تحقیـق    . نمایـد ریزي مـی  اجتماعی زنان اساس قدرت آنان را در خانواده پی        
ر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خـانواده        شناختی عوامل مؤث  حاضر، بررسی جامعه  

باشـد کـه بـا اسـتفاده از روش     می) کمی(روش مورد مطالعه، روش پیمایشی   .  است
بعنـوان نمونـه از     ) زن متأهـل  (نفر   384اي، تعداد   اي چند مرحله  گیري خوشه نمونه

این تحقیق با  .  انتخاب شده است  ) جمعیت زنان متأهل  (ي آماري   نفر جامعه  53943
هـاي  شناختی و نظریـه شناختی، جامعهشناختی، رواناستفاده از رویکردهاي زیست  

پذیري جنـسیتی   ي جامعه ي منابع، نظریه  هاي فمنیستی، نظریه  تفکیک نقش، نظریه  
ي بوردیو به بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قـدرت خـانواده               و نظریه 

نـشان Fو Tهـاي  ن اسـپیرمن و آزمـون  بدین ترتیب، نتایج آزمـو    .  پرداخته است 
هـاي جنـسیتی زنـان،      ي مثبت و معناداري بین متغیرهاي نگرش      دهند که رابطه  می

پذیري زنان، اشتغال زنان و سن همسر بـا قـدرت           میزان منابع ارزشمند زنان، تطابق    
و  ي متغیرهاي سن زنان، قومیت زنان و مـردان        زنان در خانواده وجود دارد؛ اما رابطه      

.طول مدت ازدواج با قدرت زنان در خانواده معنادار نبوده است
پذیري زنان، منابع زنانجایگاه زنان، ساختار قدرت خانواده، اشتغال زنان، تطابق:مفاهیم کلیدي

)ي مسئولنویسنده(شهید چمران اهواز شناسی دانشگاهدانشیار گروه جامعه1
maba_65@hotmail.com

alihos81@yahoo.comشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار گروه جامعه2
s.bahrampour@yahoo.comدانشگاه شهید چمران اهوازشناسیکارشناس ارشد جامعه3
sajadbahmaee@gmail.comدانشجوي دکتري جامعه شناسی دانشگاه اصفهان4
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مسألهیانبمقدمه و 
خانواده نقش و اهمیتی خاص و بسزا ي اجتماعی،هانهادها و سازمانمیدر بین تما

حتی رؤیاگرایان ي مصلحین،اند، همهآنان که در باب سازمان جامعه اندیشیدهمیتما.دارد
و آنان که به ناکجاآباد روي کردند، بر خانواده و اهمیت حیاتی آن براي جامعه تأکید 

یی هاچنانچه از خانوادهتواند ادعاي سالمت کند،مینايهبدرستی هیچ جامع.اندورزیده
ي اجتماعی نیست که فارغ از هایک از آسیبهیچهیچ شبهه،بیباز؛سالم برخوردار نباشد

است که تغییرات ايهخانواده عرص). 11:1370ساروخانی،(تأثیر خانواده پدید آمده باشد
را ... ي کار خانه و ساختاري و فرهنگی ممکن است در آن، هویت جنسیتی، مذاکره درباره

ترین این تغییرات، یکی از مهم.)448:2010ل،لِگِرسکی و کُرن وا(تحت تأثیر قرار دهد 
ي اساسی دنیاي اواخر دومین هامهاجرت وسیع زنان به سوي بازار کار است که از ویژگی

لیک اشتغال چند کار زن به قدمت تاریخ حیات اجتماعی است،هر.ي میالدي استهزاره
ن تاریخ بشراستي نویهاپذیر گشته است از پدیدهزن به صورتی که امروزه تحقق

ترین تحوالت قرن مهمجملهافزایش اشتغال زنان متأهل از.)183:1370ساروخانی،(
هاي اقتصادي خارج از چارچوب خانوار که در طی اشتغال زنان در فعالیت.بیستم است

گذشته و به ویژه در جوامع شهري بسیاري از کشورها تدریجاً اهمیت یافته،يچند دهه
هاي متعددي قرار گرفته رح کرده است که به دلیل اهمیت، موضوع پژوهشمسائلی را مط

ها، ساختار خانواده از ابعاد به دنبال این دگرگونی).833:2012اُتاي،تریس و(است
مختلف به ویژه از لحاظ توزیع قدرت و نوع اقتدار حاکم بر آن و همچنین از نظر تقسیم کار 

.)3:1386سی،گرو(سنتی دستخوش دگرگونی گردید
در ایران نیز با آغاز ورود فرآیند نوسازي به کشور و همگانی شدن نظام آموزشی،

آشنایی با تحوالت ساختاري در سایر جوامع و رشد ارتباطات اجتماعی، شکل روابط قدرت 
ي سیاسی و اجتماعی به ها¬فعالیتيمشارکت زنان در عرصه.در خانواده تغییر یافت

به خصوص (ایش یافته و ساخت خانواده و الگوهاي روابط خانوادگیطرز چشمگیري افز
ها پیدا تغییر یافته و تحول در نگرش افراد نسبت به توزیع نقش)کنش متقابل زن و شوهر

رنگ شدن با ورود زنان به دنیاي کار و اشتغال در بیرون از منزل و نیز کم. شده است
گرایانه، ساخت خانواده دگرگون شد و ي جنسهاي مربوط به حاکمیت نگرشهاارزش

جریان این توسعه، ساختار سنتی ).17:1382قندهاري،(پیدایی تعادلی نو ضرورت یافت
پدر خانواده دیگر همان . روابط خانوادگی را از لحاظ اقتدار حاکم بر آن سست کرده است

بر خانواده، تأثیر تحوالت صنعتی شدن . شودمیسنتی محسوب نيرئیس مرسوم در جامعه
. ابعاد مشهودتر استيبه ویژه تحول روابط سنتی اقتدار و تغییر نقش سنتی زنان از همه

قبل از انقالب صنعتی موقعیت شغلی و کاري زنان چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن مثالً
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بسیار ضعیف بوده است؛ یعنی زنان تا حد زیادي وابستگی اقتصادي به خانواده و همسران 
یک ولی پس از انقالب صنعتی و گسترش موقعیت کاري در جوامع اروپایی،د داشتند،خو

ها را از وابسته بودن به نوع استقالل مالی و اقتصادي براي زنان پدیدار گشت، که آن
). 75-76:1387شیخی،(خانواده و همسران خود به لحاظ اقتصادي نجات داد

عنوان شهروندان در زنان نیز بمیوق رسبه دنبال تغییرات یاد شده موقعیت و حق
زنان در بسیاري از جوامع تحت تأثیر عوامل . جوامع مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است

پرداختن به تحصیالت رسمی،حق داشتن کار،.اندصنعتی امتیازاتی را به دست آورده
اخیر قابل بیان ي ها، از جمله حقوق نوین زنان طی دهههادستیابی به درآمد و نظایر آن

قابل طرح این است که افزایش آگاهی زنان از نقش و ينکته).114: همان(باشندمی
موقعیت خویش در جامعه و ارتباط هر چه بیشتر با دنیاي خارج از منزل تا چه اندازه 

جایگاه زنان شاغل در توانسته است ساختار قدرت در خانواده را به نفع آنها تغییر دهد؟
آیا اشتغال زنان با زنان غیر شاغل در ساختار قدرت در خانواده چگونه است؟مقایسه 

پذیري آنها ي جنسیتی و تطابقهاتر براي آنها، تأثیر بر نگرشتواند با ایجاد منابع بیشمی
بر میزان قدرت آنها در خانواده اثر داشته باشد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
تحت تأثیر قرار نظام خانواده نیزي صنعتی،عهبه دنبال جریان صنعتی شدن و توس

قوانین چگونگی درآمد،ارتباطات بین اعضا،بسیاري از هنجارهاي خانواده،.گرفته است
در وظایف ايههمگی باعث شدند تا تغییرات گسترد...ي صنعتی ومدنی و انتظارات جامعه

م در بسیاري از جوامع به ویژه رو هنوز هاین قبیل مجموعه تغییرات،.جاد گرددایهخانواد
چه جریان صنعتی شدن ابتدا از کشورهاي غربی آغاز شد،گر.به توسعه در جریان است

رو، تغییر در کارکردهاي خانواده از از این.لکن به تدریج سایر جوامع را نیز در برگرفت
گردد،میشناسان خانواده و تا جایی که به جریان صنعتی شدن مربوطدیدگاه جامعه

اکنون با توجه به سرعت تحوالت در جوامع و تغییراتی که به تبع ). 37: همان(اهمیت دارد 
اقتصادي و فرهنگی زنان نیز رخ نموده است این ـ این تحوالت در موقعیت اجتماعی

و کیفی حضور زنان در میا با توجه به رشد چشمگیر کیآهشود کمیپرسش مطرح 
جتماعی و تمایل آنها به اخذ جایگاه برابر با مردان، سیستم مدیریت ي اقتصادي و اهاعرصه

اند به تبع بهبود موقعیت خود در پابرجا بماند؟ آیا زنان توانستهتواند همچنانمیعمودي 
اجتماع، موقعیت خود در خانواده را نیز بهبود بخشند و ایفاگر نقشی مؤثرتر در 

باشند؟ آیا اشتغال زنان به تغییر این سیستم کمکی و مدیریت خانواده هاگیريتصمیم
کرده است؟ آیا بین موقعیت زنان شاغل و غیر شاغل در ساختار قدرت خانواده تفاوتی 
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هاي متعدد دیگر است که پاسخگویی به آنها، ضرورت ها و پرسشوجود دارد؟ این پرسش
.کندمیانجام این تحقیق را آشکار 

پژوهشاهداف 
هدف کلی

سی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان متأهل در ساختار قدرت خانوادهبرر

اهداف جزیی
در هاهاي جنسیتی زنان و قدرت آنبین نگرشيبررسی و شناخت رابطه-
.خانواده
.در خانوادههابین منابع ارزشمند زنان و قدرت آني بررسی و شناخت رابطه-
.در خانوادههاقدرت آنپذیري زنان وبین تطابقيبررسی و شناخت رابطه-
.در خانوادههابین اشتغال زنان و قدرت آنيبررسی و شناخت رابطه-
.در خانوادههاو قدرت آنبین سن زنانيبررسی و شناخت رابطه-
.بین سن همسر و قدرت زنان در خانوادهيبررسی و شناخت رابطه-
.ر خانوادهدهابین قومیت زنان و قدرت آنيبررسی و شناخت رابطه-
.بین قومیت همسر و قدرت زنان در خانوادهيبررسی و شناخت رابطه-
.بین طول مدت ازدواج و قدرت زنان در خانوادهيبررسی و شناخت رابطه-

پژوهشپیشینه
تحقیقات داخلی) الف

ي عوامل در این قسمت از تحقیق سعی شده به برخی از تحقیقات که تاکنون درباره
.ر قدرت خانواده در ایران و سایر نقاط جهان به انجام رسیده پرداخته شودمؤثر بر ساختا
خانواده درقدرتشناسیجامعهعنوان بررسیتحتخودتحقیقدر، )1377(سروش

درواستبه کاهشروشاغلزنانيهاخانوادهدرمردانقدرتکهدادنشانتهرانشهردر
گیري خانواده وجود مساعی در امور تصمیمشریکتالگويشاغل،زنانيهاخانوادهبیشتر

).1377سروش،(دارد
با عنوان بررسی تأثیر باورهاي قالبی بر نابرابريدر پژوهشی،)1384(گروسی

نی تحصیل کرده، شاغل و با درآمد زنایی که هابه این نتیجه رسید که در خانوادهجنسیتی 
استشدهنجام تر بین زن و شوهر انهمستقل وجود دارند، تقسیم کار به صورتی عادال

).7- 25: 1384گروسی،(
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تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر اشتغال زنان بر هرم قدرت باقري، ملتفت و شریفیان در
نفري انجام شده به روشنی 300يبا نمونه) واقع در استان ایالم(شهردر خانواده در دره

گیري در خانواده استزنان با قدرت تصمیمي میان اشتغالحاکی از معنادار بودن رابطه
).247-262: 1388ملتفت و شریفیان،باقري،(

تحقیقات خارجی) ب
انجام شد نوعی همبستگی را بین 1توسط آندره میشل1966تحقیقی که در سال 

ي این پژوهش، که بر هایافته. دادمیو وظایف نشان هاتر نقشاشتغال زنان و توزیع عادالنه
بین وضعیت زنان غیر شاغل و شاغل مبتنی بود، نشان داد که کار رایگان زنان، ايهیسمقا

هیچ وجه موقعیت یا اقتدار گر، به دار و صنعتعنوان مغازهداري و چه بچه به صورت خانه
داد زیرا آنان از این طریق درآمدي متعلق به خود کسب میعنوان زن را افزایش نآنان ب

).274- 275:1388سگالن،(کردندمین
ساختار قدرت: پژوهشی با عنوان آنسوي منابع و مردساالريدر، )2005(3و بیان2زو

اند که ي شهري چین در دوران پس از مائو نشان دادهگیري خانواده در جامعهتصمیمو 
سو به صورت مستقیم نقش آنها را از یکدسترسی زنان چینی به منبع کار و درآمد،چگونه 

مستقیم با هاي خانوادگی افزایش داده و از سوي دیگر به صورت غیر گیريمدر تصمی
طلبی جنسیتی، موقعیت آنان را در هاي نقش جنسیتی و ایدئولوژي جداییتعدیل نگرش

).601- 622: 2005زو و بیان،(روابط قدرت با شوهرانشان بهبود بخشیده است
وان تغییر نگرش در مورد مادران با عن،)2009(5و اِلمان4در تحقیقی که کرُسکا

زن و 793مشتمل بر ايهمواجهه، منافع و اختالفات ایدئولوژي جنسیتی با نمون: شاغل
سن هم در زنان و هم در مردان اند کهاند نتیجه گرفتهمرد آمریکایی انجام داده847
ل در دوران ادران شاغهمچنین داشتن م؛ طلبی جنسیتی آنان داردي منفی با برابريرابطه

زنان و هم در مردان تحصیالت، هم در.طلبی زنان داردي مثبتی با مساواتکودکی رابطه
).2009کرسکا و المان،(باشدمیطلبی آنان ي مثبت با برابريداراي رابطه

گیري تصمیممالکیت دارایی و«در تحقیقی با عنوان،)2012(7توي منو6دي اِري
پیمایش ارزیابی «با اطالعات گرفته شده از » ي اکوادورهاادهطلبانه در خانومساوات

1 Michelle
2 Zuo
3 Bian
4 Kroska
5 Elman
6 Deere
7 Twyman
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گیري ن نتیجه رسیدند که ارتباط بین سن زنان و احتمال تصمیمایهب»ي اکوادورهاخانواده
ي هادیگر این تحقیق آن است که خانوادهينتیجهضعیف است؛ مشترك معنادار اما 

ري ادي(اندتري داشتهي مشترك بیشهاگیريشهري تصمیميروستایی نسبت به خانواده
).2012من،و توي

پژوهشهاي فرضیه
در خانواده رابطه هاهاي جنسیتی زنان و قدرت آنرسد بین نگرشمیبه نظر -1

.)پذیري جنسیتیي فمینیستی، دیدگاه جامعههانظریه(وجود دارد 
در خانواده رابطه هاآنرسد بین میزان منابع ارزشمند زنان و قدرتمیبه نظر -2

.)منابعينظریه(وجود دارد
در خانواده رابطه وجود دارد هاپذیري زنان و قدرت آنرسد بین تطابقمیبه نظر -3

.)بوردیويپذیري جنسیتی و نظریهدیدگاه جامعه(
در خانواده رابطه وجود داردهارسد بین اشتغال زنان و قدرت آنمیبه نظر -4

.)منابعينظریه(
.در خانواده رابطه وجود داردهاو قدرت آنرسد بین سن زنانمیبه نظر -5
.رسد بین سن همسر و قدرت زنان در خانواده رابطه وجود داردمیبه نظر - 6
در خانواده رابطه وجود داردهارسد بین قومیت زنان و قدرت آنمیبه نظر -7

.)بوردیويپدیري جنسیتی و نظریهجامعهينظریه(
رسد بین قومیت همسر و قدرت زنان در خانواده رابطه وجود دارد میبه نظر -8

.)بوردیويپذیري جنسیتی و نظریهجامعهينظریه(
.رسد بین طول مدت ازدواج و قدرت زنان در خانواده رابطه وجود داردمیبه نظر -9

پژوهشمیمبانی نظري و مدل مفهو
این است که یک فرد، منابع و امکاناتی در اختیار دارد 1منابعينظریهاصلی يایده

ابوت و (، تمایالت و عالیقش ضروري استهاخواستهنیازها،که براي رسیدن به اهداف،
گیري به نفع تصمیمتوازن قدرت دریعنی در محیط خانواده، تعادل و؛)130:1380واالس،

ایر اعضاي خانواده براي رفع نیازها و رسیدن به امکاناتی را که سآن طرفی است که منابع و
هاي پذیري جنسیتی، نقشجامعيدر نظریه.فشان نیاز دارند را در دست دارداهدا

هایی که یک جامعه به ها، وظایف و رجحانجنسیتی بعنوان رفتارهاي مورد انتظار، نگرش
در مورد هاي آنهاادراك زوجین و ایدئولوژي. دشوندهد تعریف میهر جنس نسبت می

1 resources theory
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شود و این روابط مبتنی بر نقش جنسیتی عامل مهمی در تثبیت روابط قدرت محسوب می
اند، این تئوري معتقد است علیرغم پذیري درونی شدهگرایشاتی است که در جریان جامعه

ه تأثیر اشتغال زنان و درآمد آنان بر تعدیل روابط نابرابر میان زوجین، تا زمانی که خانواد
مکان بازتولید روابط جنسیتی است انتظار ایجاد تغییرات بنیادي از طریق منابع و 

.دي اقتصادي در زنان میسر نخواهد شهاسرمایه
از ايهمطالعات مقطعی و بین نسلی ارتباط ایدئولوژي جنسیتی فرد را با مجموع

، تحصیالت پدر دراندئولوژي جنسیتی مایی مانند نژاد، ایهاعوامل اجتماعی شدن و ویژگی
ي تقسیم کارهاي خانه و مراقبت از کودك توسط پدر و مادر، اشتغال و و مادر، نحوه

در هاو مطالعات پانل، ماهیت پویا این نگرش؛ دهدمیي اشتغال زن و مرد را نشان سابقه
ي زندگی را به و متنوع اجتماعی شدن در طول دورهمواجهه با تجارب در حال تغییر 

براي مثال تریس و اتاي بر اساس تحقیق . )367: 2009کرُسکا و اِلمان،(گذاردمینمایش
ظارات، و ، انتها، نگرشدر جریان اجتماعی شدن،اند که کودکان مادران شاغلخود دریافته

. )833: 2012تریس و اَتاي،(کنند میتري کسب طلبانهرفتارهاي جنسیتی مساوات
پدر را تا حدي /مادر نسبت به شوهر/ وقعیت فرودست زني فمینیستی نیز مهانظریه

ي فراگیر خانواده را نیز در ایجاد آن هامعلول وابستگی اقتصادي دانسته ولی ایدئولوژي
از نظر آنان ایدئولوژي نقش جنسیتی هم در خانواده و هم در جامعه. دانندتأثیر نمیبی

زن و مرد دارد که حاصل آن برتري مردان و میان دیرینه يریشه در روابط اطاعت و سلطه
.توابسته نگه داشتن زن به منابع مرد اس

هایی هستند بوردیو نیز، طرح وارهيهاي مطرح شده در نظریهها یا هبیتاسوارهعادت
ي آنها را شکل بخشیده و یقیناً بر رفتار زن و مرد و رابطهکه در طول عمر زن و مرد افکار

ن معنی که طبق ادعاي بوردیو ایهدهد بمیتأثیرگذار است و آن را شکل آنها در خانواده
. پردازد و بالعکسمیساختارهاي ذهنی است که به بازتولید ساختارهاي عینی 

کنند و این باور را گسترش میحس فرمانبري را در زن تقویت یی که همگی هاهبیتاس
خود را ... زن است که باید رفتارها، عقاید وداده است که براي داشتن یک زندگی آرام، این 

همسرش تطابق دهد و اوست که باید براي تطابق بیشتر با همسر ... با رفتارها، عقاید و
ي مورد هاالزم است توضیح داده شود که هبیتاس.چه بیشتر خود را تغییر دهدهرخود،

ي جنسیتی است که در هاولوژيو ایدئهادار تر از نگرشتر و ریشهنظر بوردیو بسیار قوي
چهارچوب نظري نهایت،در.پذیري جنسیتی و فمینیستی مطرح شدي جامعههانظریه

هاي فمینیستی و پذیري جنسیتی، نظریههاي منابع، جامعهتلفیقی از نظریهاین تحقیق،
.باشدگراي بوردیو میذهنیـگراعینیينظریه
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شناسی پژوهشروش
ي جامعه.است که به صورت پیمایشی انجام گرفته استمیکروش پژوهش حاضر 
اساس باشد که برمی1391زنان متأهل شهر آبادان در سال ي آماري در این تحقیق کلیه

باشد که توزیع مینفر 53943جمعیت زنان متأهل اطالعات اخذ شده از مرکز آمار ایران،
آماري،يمشخص بودن حجم جامعهتوجه بهبا.ها در جدول مربوطه آمده استسنی آن

با توجه به فرمول و قرار .محاسبه شدحجم نمونه در این پژوهش از طریق فرمول کوکران
.حجم نمونه مشخص شددادن مقادیر مرتبط،

384=n

53943=N)آمارييجمعیت جامعه (
05/0 =d)اطمینانيفاصله(

p-1=q)مطلوبيعدم احتمال نمونه(
96/1 =z)سطح اطمینان(
5/0 =p)بمطلوياحتمال نمونه(

آماري از روش يبراي انتخاب نمونه از جامعهآماري،يبعد از مشخص شدن جامعه
نواحی مناطق ين ترتیب که ابتدا لیستی از کلیهایهب.اي استفاده شداي چند مرحلهخوشه

هر ناحیه تعدادي خیابان و ناحیه و سپس از 6ها سپس از بین آن.شهري آبادان تهیه شد
براي .منازلی به صورت تصادفی انتخاب شدنداز هر خیابان تعدادي بلوك و از هر بلوك،

دبیران و شاغلین در مدارس، در همان نواحی که براي انتخاب نمونه از بین آموزگاران،
ر تصادفی به طواز هر ناحیه یک مدرسه؛دار انتخاب شده بودند؛گیري از زنان خانهمونهن

چند ايهگیري خوشبراي انتخاب نمونه دیگر زنان شاغل از همان روش نمونه.انتخاب شد
ي ادارات و نخست، لیستی از کلیهيدر شیوه.و به دو شیوه استفاده شدايهمرحل

تعدادي اداره و شرکت به طور هااز بین آن.ي دولتی و نیمه دولتی تهیه شدهاشرکت
نیز به صورت تصادفی ي کاريهاانتخاب افراد شاغل در این محل.شدندتصادفی انتخاب
اما در روش دوم براي انتخاب نمونه از میان زنان با مشاغل آزاد و زنان صورت گرفتند؛ 

،هاتولیديي آرایش،هاسالني خصوصی،هاي کاري مانند شرکتهاشاغل در محیط
هاي شهر که محل قرارگیري این محیطاي ازنواحیمیلیست اسا...مؤسسات خیریه و

ي در هر ناحیه.کاري است تهیه شد سپس چند ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شدند
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به صورت تصادفی ... مغازه وانتخاب شده چند خیابان و در هر خیابان چند شرکت،
شهر زنان متأهل (واحد تحلیل در این تحقیق خانواده و سطح مشاهده، فرد.انتخاب شدند

براي بدست آوردن پایایی و اعتبار تحقیق از آلفاي کرونباخ و تحلیل . باشدمی) آبادان
ایم و بعد از هل شهر آبادان سود جستهنفري از زنان متأ30يیدي بر روي نمونهأیعاملی ت

ها و ضرایب تبیین آن به اجراي آزمون اصلی اقدام وارسی دقیق همبستگی بین گویه
.ایمکرده

هاي توصیفیتهیاف
.باشندشاغل مینفر 184دار و نفر خانه200پاسخگوي این تحقیق،384از میان 

نفر به عنوان 50ها با ترین آني متفاوتی بودند که بیشهانفر زنان شاغل، داراي شغل184
استاد دانشگاه،ها با تعداد یک،ترین آنآموزگار مقطع ابتدایی مشغول به کار بودند و کم

نفر داراي 34سواد،نفر بی3دار از میان زنان خانه.بودند... راننده و مدیر عامل شرکت،
نفر در سطح راهنمایی و دیپلم و 135تحصیالتی در سطح ابتدایی و نهضت سوادآموزي،

اند و در میان آنها کسی با مدرك باالتر از نفر در سطح فوق دیپلم و لیسانس بوده28
نفر در سطح ابتدایی و 6.سواد وجود نداشتاز میان زنان شاغل بی؛شتلیسانس وجود ندا

8نفر در سطح فوق دیپلم و لیسانس و 134نفر در سطح راهنمایی و دیپلم،36نهضت،
است که 50سنی در گروه نمونه براي پاسخگویان يدامنه.نفر باالتر از لیسانس بودند

سنی يسال سن، و دامنه65ترین فرد با و مسنسال سن15ترین فرد با تفاوت بین جوان
ترین فرد سال و مسن18ترین فرد با سال است که از فاصله بین جوان52بین همسرانشان 

انحراف معیار ،87/40و همسرانشان 49/36میانگین سن پاسخگویان .سال سن است70با 
و واریانس سن پاسخگویان 311/10و براي همسرانشان499/9آن براي پاسخگویان

چنانچه در جدول . باشدمی310/106و مقدار به دست آمده براي همسران آنها 240/90
.نفر بوده است384شود، تعداد مشاهدات میمشاهده 

درصد ترك،4/3درصد زنان عرب،8/38متغیر قومیت پاسخگویان؛يو اما درباره
قومیت يدربارهدرصد فارس بودند،8/44بختیاري و درصد7/3لر،4/4درصد کرد،3/1

7/4درصد لر،0/7درصد کرد،5/0درصد ترك،9/3درصد عرب،2/42همسران پاسخگو؛
درصد 8/44ان قومیت فارس با در میان زن.درصد فارس بودند7/41درصد بختیاري و 

و در میان دادند؛ میترین تعداد را تشکیل درصد کم3/1ترین و قومیت کرد با بیش
درصد کمترین تعداد 5/0ترین و قومیت کرد با درصد بیش2/42سران قومیت عرب با هم

در 0/26طول مدت ازدواج پاسخگویان؛ طول مدت ازدواجيدرباره.دادندمیرا تشکیل 
سال و 16- 20درصد 4/17سال،11-15درصد 9/15سال،6- 1/2010سال،1- 5صد 
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سال 1- 5با ییهاترین مقدار مربوط به زوجسال بود که بیش20از تردرصد بیش6/20
سال طول مدت ازدواج اختصاص 11-15یی با هاترین به زوجطول مدت ازدواج و کم

.داشت
هاي جنسیتی زنان و قدرت آنها در خانواده رسد بین نگرشمیبه نظر :ي اولفرضیه

. رابطه وجود دارد
هاي دهد که بین دو متغیر نگرشجام این آزمون نشان مینتایج به دست آمده از ان

نتایج نشان .دار معکوسی وجود داردمعنیيرابطهقدرت آنها در خانوادهو جنسیتی زنان 
000/0و سطح معناداري آن - 226/0دهد که ضریب همبستگی بین این دو متغیر می
نتایج حاصل از این .باشدغیر میمعنادار بین این دو متيرابطهيدهندهکه نشانباشد می

.آزمون در جدول نشان داده شده است

هاي جنسیتی زنان و قدرت آن ها نگرشنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي : 1جدول 
در خانواده

داريسطح معنیهمبستگی پیرسوننام متغیر
000/0-226/0**در خانوادههاو قدرت آنهاي جنسیتی زنان نگرش

رسد بین میزان منابع ارزشمند زنان و قدرت آنها در خانواده میبه نظر :دوميفرضیه
.رابطه وجود دارد

دهد که بین دو متغیر میزان منابع نتایج به دست آمده از این آزمون نشان می
نتایج نشان .وجود داردمیدار مستقیمعنیيرابطهقدرت آنها در خانوادهو ارزشمند زنان 

015/0و سطح معناداري آن 210/0دهد که ضریب همبستگی بین این دو متغیر می
یعنی هر چه میزان . باشدمستقیم بین این دو متغیر میيرابطهيدهندهکه نشانباشد می

نتایج حاصل از این . شودمیبیشتر منابع ارزشمند زنان بیشتر باشد، قدرت آنها در خانواده
.نشان داده شده استزیرآزمون در جدول

ها در منابع ارزشمند زنان و قدرت آننتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي :2جدول 
خانواده

داريسطح معنیهمبستگی پیرسوننام متغیر
210/0015/0*در خانوادههامنابع ارزشمند زنان و قدرت آن

در خانواده رابطه هان و قدرت آنپذیري زنارسد بین تطابقمیبه نظر :سوميفرضیه
.وجود دارد
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و سطح - 209/0دهد که ضریب همبستگی بین این دو متغیر مینتایج نشان 
معکوس بین این دو متغیريرابطهيدهندهکه نشانباشد می000/0معناداري آن 

بیشتر ادهقدرت آنها در خانوپذیري زنان کمتر باشد،باشد؛ یعنی هر چه میزان تطابقمی
.نتایج حاصل از این آزمون در جدول نشان داده شده است.شودمی

ها در پذیري زنان و قدرت آنتطابقنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي :3جدول 
خانواده

داريسطح معنیهمبستگی پیرسوننام متغیر
000/0-209/0**در خانوادههاپذیري زنان و قدرت آنتطابق

**P< 01/0

در خانواده رابطه وجود هارسد بین اشتغال زنان و قدرت آنمیبه نظر :چهارميفرضیه
.دارد

است و متغیر ) با دو مقوله(میبراي بررسی رابطه متغیر اشتغال زنان که متغیري اس
ترین آزموناي سنجیده شده است، مناسبدر خانواده، که به صورت فاصلههاقدرت آن

T-Testدر خانواده هاکه بین اشتغال زنان و قدرت آندهد مینتایج نشان باشد؛می
نتایج شود؛ میمحقق تأیید يبه عبارتی دیگر، فرضیهداري وجود دارد؛معنیيرابطه

.نشان داده شده استحاصل از این آزمون در جدول

ها در خانوادهن و قدرت آن، مربوط به رابطه بین متغیر اشتغال زناTنتایج آزمون :4جدول 
داريسطح معنیtمقدارمیانگینفراوانیاشتغال زنان

000/0-20005/47736/4دارخانه

در خانواده رابطه وجود هاو قدرت آنرسد بین سن زنانمیبه نظر :پنجميفرضیه
.دارد

و سن زناندهد که بین دو متغیرنتایج به دست آمده از انجام این آزمون نشان می
دهد که ضریب نتایج نشان می.دار وجود نداردمعنیيرابطهها در خانواده قدرت آن

نتایج حاصل .باشدمی131/0و سطح معناداري آن - 077/0همبستگی بین این دو متغیر 
.از این آزمون در جدول نشان داده شده است

ها در خانوادهن زنان و قدرت آنسنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي :5جدول 
داريسطح معنیهمبستگی پیرسوننام متغیر
131/0-077/0در خانوادههاسن زنان و قدرت آن
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رسد بین سن همسر و قدرت زنان در خانواده رابطه وجود میبه نظر :ششميفرضیه
.دارد

و متغیر سن دهد که بین دنتایج به دست آمده از انجام آزمون پیرسون نشان می
دهد مینتایج نشان .دار معکوس وجود داردمعنیيرابطهو قدرت زنان در خانواده همسر

؛باشدمی019/0و سطح معناداري آن - 120/0که ضریب همبستگی بین این دو متغیر 
.نتایج حاصل از این آزمون در جدول نشان داده شده است

سن همسر و قدرت زنان در خانوادهمتغیرهاي نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین :6جدول 
داريسطح معنیهمبستگی پیرسوننام متغیر

019/0-120/0*سن همسر و قدرت زنان در خانواده

در خانواده رابطه وجود هارسد بین قومیت زنان و قدرت آنمیبه نظر :هفتميفرضیه
.دارد

و ) با بیش از دو مقوله(میاسمتغیر قومیت زنان که متغیرييبراي بررسی رابطه
ترین اي سنجیده شده است، مناسبدر خانواده که به صورت فاصلههامتغیر قدرت آن

مشاهده گونه که در جدولهمان؛باشددو نمونه مستقل میبیش از با Fآزمون آزمون،
به ؛ اردداري وجود ندمعنیيدر خانواده رابطههازنان و قدرت آنقومیتکه بین گرددمی

. شودمیمحقق رد يعبارتی دیگر، فرضیه

ها در خانواده، مربوط به رابطه بین متغیر قومیت زنان و قدرت آنFنتایج آزمون :7جدول 

مجموع مجذورات آزادييدرجهمنبع تغییرات
SSF

میانگین 
MSFمجذورات 

داريسطح معنیFمقدار 

5188/427گروهیمیان
378646/18860گروهیدرون

383833/19287کل

438/85
896/49712/1131/0

رسد بین قومیت همسر و قدرت زنان در خانواده رابطه وجود میبه نظر :هشتميفرضیه
.دارد

و ) با بیش از دو مقوله(میمتغیر قومیت همسر که متغیري اسيبراي بررسی رابطه
ترین اي سنجیده شده است، مناسباصلهمتغیر قدرت زنان در خانواده که به صورت ف

گونه که در جدول مشاهده همان.  باشدمیبا بیش از دو نمونه مستقل Fآزمونآزمون،
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يدر خانواده رابطهزنانو قدرت قومیت همسر بین دهد که میگردد، نتایج نشان می
.شودمیمحقق رد يبه عبارتی دیگر، فرضیه؛داري وجود نداردمعنی

ها در خانواده، مربوط به رابطه بین متغیر قومیت همسر و قدرت آنFنتایج آزمون :8جدول
مجموع مجذورات آزادييدرجهمنبع تغییرات

SSF

میانگین مجذورات 
MSF

داريسطح معنیFمقدار 

5302/497گروهیمیان
378531/18790گروهیدرون

383833/19287کل

460/99
710/49001/2078/0

رسد بین طول مدت ازدواج و قدرت زنان در خانواده رابطه وجود میبه نظر :نهميفرضیه
.دارد

دهد که بین دو متغیر طول مدت آزمون نشان مینتایج به دست آمده از انجام این 
دهد که مینتایج نشان ؛داري وجود نداردمعنیيرابطهقدرت زنان در خانوادهو ازدواج 

نتایج .باشدمی176/0و سطح معناداري آن -069/0بستگی بین این دو متغیر ضریب هم
.حاصل از این آزمون در جدول نشان داده شده است

طول مدت ازدواج و قدرت زنان در نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي :9جدول 
خانواده

داريسطح معنیهمبستگی پیرسوننام متغیر
176/0-069/0و قدرت زنان در خانوادهطول مدت ازدواج 

ي رگرسیون چند متغیره پژوهشهاتحلیل
استفاده 2Rدر این تحقیق از رگرسیون خطی به منظور پی بردن به ضریب تعیین

از متغیرهاي مستقل تا چه حد تغییرات متغیر ايهدهد که مجموعمینشان 2R.شد
هدف این قسمت یافتن میزان و سهم اثر . )221: 1382دواس، (کند میوابسته را تعیین 

در مجموع با وارد کردن متغیرهاي .باشدمیمتغیرهاي مستقل در تبیین متغیر وابسته 
سن سن و قومیت زنان،پذیري،تطابقي جنسیتی، میزان منابع ارزشمند،هامستقل؛ نگرش

این موضوع و قومیت همسران و طول مدت ازدواج در رگرسیون چند متغیره به بررسی 
233/0دهد متغیرهاي مستقل در مجموع مینشان طور که جدولشود و همانمیپرداخته 

. کندمیواریانس قدرت زنان در خانواده را تبیین 
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نتایج رگرسیونى بین متغیرهاى مستقل و وابسته

نتایج رگرسیونى بین متغیرهاى مستقل و وابسته:10جدول

سطح معناداري tمقدار Beta اشتباه استاندارد B
هاشاخص

متغیرها
000/ 922/10 - 801/5 357/63 constant

139/0 490/1- 122/0- 078/0 116/0- ي جنسیتیهانگرش
923/0 096/ 012/0 237/0 023/0 منابع ارزشمند
000/0 993/3- 330/0- 221/0 882/0- تطابق پذیري
041/0 066/2 265/0 015/2 162/4 اشتغال زن
241/0 179/1- 243/0- 174/0 205/0- سن زن
804/0 249/0- 053/0- 169/0 042/0 سن همسر
731/0 345/0- 042/0- 407/0 140/0- قومیت زن
706/0 378/0 045/0 392/0 148/0 قومیت همسر
032/0 172/2 290/0 699/0 517/1 طول مدت ازدواج

قل و متغیر وابسته تحقیق حاضر، شرح مقادیر همبستگی تفکیکی بین متغیرهاي مست
: به شرح زیر است

در بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر سن زن و قدرت زنان با کنترل سایر 
. شودمیرد 344/0باشد این رابطه با سطح معناداري میr=-084/0متغیرهاي مستقل 

مستقل دیگر این بدین معنی است که ضریب همبستگی پیرسون زمانی که اثر متغیرهاي
.باشدمیدار نشود، معنیمیبر روي قدرت زنان کنترل 

در بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر سن همسر و قدرت زنان با کنترل 
رد 899/0باشد این رابطه با سطح معناداري میr=-011/0سایر متغیرهاي مستقل 

مانی که اثر متغیرهاي این بدین معنی است که ضریب همبستگی پیرسون ز. شودمی
.باشدمیدار نشود، معنیمیمستقل دیگر بر روي قدرت زنان کنترل 

در بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر طول مدت ازدواج و قدرت زنان با 
025/0باشد این رابطه با سطح معناداري میr=197/0کنترل سایر متغیرهاي مستقل 

ست که ضریب همبستگی پیرسون زمانی که اثر متغیرهاي این بدین معنی ا. شودمیتأیید 
. باشدمیدار شود، معنیمیمستقل دیگر بر روي قدرت زنان کنترل 

ي جنسیتی و قدرت زنان با هادر بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر نگرش
088/0باشد این رابطه با سطح معناداري میr=- 151/0کنترل سایر متغیرهاي مستقل 

این بدین معنی است که ضریب همبستگی پیرسون زمانی که اثر متغیرهاي . شودمید ر
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در زیر نتایج این . باشدمیدار نشود، معنیمیمستقل دیگر بر روي قدرت زنان کنترل 
.آزمون قید شده است

در بررسی ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر منابع ارزشمند و قدرت زنان با 
017/0باشد این رابطه با سطح معناداري میr=209/0ي مستقل کنترل سایر متغیرها

این بدین معنی است که ضریب همبستگی پیرسون زمانی که اثر متغیرهاي . شودمیتأیید 
در زیر نتایج این . باشدمیشود، معنی دار میمستقل دیگر بر روي قدرت زنان کنترل 

.آزمون قید شده است
پذیري و قدرت زنان با کنترل ی بین متغیر تطابقدر بررسی ضریب همبستگی تفکیک

تأیید 000/0باشد این رابطه با سطح معناداري میr=- 321/0سایر متغیرهاي مستقل 
این بدین معنی است که ضریب همبستگی پیرسون زمانی که اثر متغیرهاي . شودمی

.باشدمیدار شود، معنیمیمستقل دیگر بر روي قدرت زنان کنترل 

حلیل مسیرت
از ايههدف از تحلیل مسیر به نمایش درآوردن روابط علّی در میان مجموع

باید اشاره نمود کهزیربا توجه به میزان اثر کل اشاره شده در جدول.متغیرهاست
به - 38/0پذیري زنان با اثر تطابق،- 14/0ي جنسیتی زنان با اثر هامتغیرهاي نگرش

منابع ارزشمند زن با اثر ار قدرت خانواده مؤثرند وصورت مستقیم در تبیین ساخت
به صورت مستقیم و -3032/0و سن زن با اثر 2888/0طول مدت ازدواج با اثر ،2266/0

طور که در مدل مشخص است همان.غیر مستقیم در تبیین ساختار قدرت خانواده مؤثرند
مدت ازدواج نیز از طریق طول ي جنسیتی،هامنابع ارزشمند زنان از طریق متغیر نگرش

مستقیم بر ساختار پذیري داراي اثر غیرو سن زن از طریق متغیر تطابقهامتغیر نگرش
.باشندمیقدرت در خانواده 

نتایج تحلیل مسیر:11جدول
اثر کلاثر غیر مستقیماثر مستقیمنام متغیر

-14/0--14/0ي جنسیتی زنهانگرش
2266/0/.20/00266منابع ارزشمند زن

-38/0--38/0پذیري زنتطابق
2888/0-30/00112/0طول مدت ازدواج

-3032/0-0832/0-22/0سن زن



93پاییز ، 1، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 202

گیريتیجهن
هاي آماري الزم مشخص شد که از مجموع پس از بررسی روابط و محاسبه آزمون

در هارت آنبین سن زنان و قديي وجود رابطهها، فرضیه)فرضیه9(فرضیات مطرح شده
ي قومیت زن و مرد و ي طول مدت ازدواج و قدرت زنان در خانواده و رابطهخانواده و رابطه

در آزمون .اندتأیید شدههافرضیهيقدرت زنان در خانواده تأیید نشده است و بقیه
ي جنسیتی زنان وهامعنادار و معکوس بین نگرشايهاول مشخص شد که رابطيفرضیه

ي جنسیتی هاچه زنان داراي نگرشن معنا که هرایهب.ها در خانواده وجود داردقدرت آن
دوم مشخص شد يدر آزمون فرضیه.تر استها در خانواده کمتري باشند قدرت آنسنتی

ها در خانواده داراي که میزان منابع ارزشمندي که زنان در اختیار دارند با میزان قدرت آن
تري در دست دارد قدرت بدین معنا، فردي که منابع بیش. نادار استاي مستقیم و معرابطه
مسلماً آنچه زنان را در خانواده در موقعیت فرودست .تري نیز در اختیار خواهد داشتبیش

استفاده کنند و هاقرار داده نداشتن منابعی است که بتوانند در رابطه با هسران خود از آن
ابستگی اقتصادي را به همسر از جهات مختلف به ویژه ووابستگی به این فقدان منابع،

زن ...تحصیالت و،ملک،درآمداما در اختیار داشتن منابع ارزشمندي همچونهمراه دارد؛ 
سازد زیرا در اختیار داشتن منابع منجر به تولید میرا در رابطه با همسرش توانمندتر 

.شودقدرت براي زن می
دار و معکوس بین       معنیايهص شد که رابطسوم مشخيدر آزمون فرضیه

چهن معنا که هرایهب.پذیري زن و میزان قدرت او در خانواده وجود داردتطابق
به هر حال هر .شودمیتر باشد قدرت او در خانواده بیشترپذیري زن با همسرش کمتطابق

ي همسرش هاد را با خواستهخو... رفتار وصدد برآید تا نوع پوشش،چه زن بیشتر در
در آزمون . دهدمیخود را در موضع ضعف قرار ي قدرت،سازگار کند مسلماً در حوزه

ها در دار بین اشتغال زنان و قدرت آنمعنیايهچهارم مشخص شد که رابطيفرضیه
.تري در خانواده هستندن معنی که زنان شاغل داراي قدرت بیشایهخانواده وجود دارد ب

تر طلبانههاي جنسیتی مساواتتر و نگرشزنان شاغل با داشتن منابع ارزشمند بیش
اند بر ساختار قدرت در خانواده تأثیر بگذارند و موقعیت خود را در این ساختار توانسته

هاي فمینیستی هم نظریهطور که در بخش مبانی نظري اشاره شد کههمان.بهبود بخشند
تر اقتصادي و وابستگی مالی و کنند که موقعیت پایینوان میعنمنابعيو هم نظریه

ها در ساختار قدرت خانواده نقش اقتصادي زنان به مردان در طول تاریخ، باعث شده تا آن
.فردي مطیع و فرمانبردار را ایفا کنند

دار و معکوس بین سن اي معنیششم مشخص شد که رابطهيدر آزمون فرضیه
چه سن مردان کمتر باشد ن معنا که هرایهب.ها در خانواده وجود داردهمسران و قدرت آن
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توان میپذیري جنسیتیجامعهيبا استناد به نظریه.شودمیقدرت زنان در خانواده بیشتر 
ايهها در جامعپذیري آنتر روند اجتماعی شدن و جامعهگفت که مردان با سن پایین

دیگر آنکه .تر از گذشته شده استکمرنگ،نتیي جنسیتی سهاصورت گرفته که نگرش
ي مختلف هاتحوالتی که در حوزهيباشد و مشاهدهمیانسان در سنین جوانی تغییرپذیرتر 

دهد بر جوانان تأثیرگذارتر میرخ هاآن...حقوق مدنی ومربوط به زنان از جمله اشتغال،
سن يرابطه(پنجميکر شد فرضیهطور که قبالً ذي تحقیق همانهااز میان فرضیه. است

قومیت زن و مرد با ساختار قدرت يرابطه(هفتم و هشتمي، فرضیه)زنان و ساختار قدرت
تأیید ) طول مدت ازدواج و ساختار قدرت در خانوادهيرابطه(نهميو فرضیه) در خانواده

.نشدند
این دست آمده بود،در پایان، تحلیل مسیر تحقیق که از مشارکت متغیرهاي مستقل ب

هاي جنسیتی زنان با اثر دهد که در میان متغیرهاي مستقل، نگرشمینتیجه را نشان 
به صورت مستقیم در تبیین ساختار قدرت خانواده - 38/0پذیري زنان با اثر تطابق،- 14/0

و سن زن با2888/0طول مدت ازدواج با اثر ،2266/0منابع ارزشمند زن با اثر مؤثرند و
. به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تبیین ساختار قدرت خانواده مؤثرند-3032/0اثر 

طول مدت ازدواج نیز از طریق هاي جنسیتی،منابع ارزشمند زنان از طریق متغیر نگرش
پذیري داراي اثر غیر مستقیم بر تطابقي جنسیتی و سن زن از طریق متغیرهامتغیر نگرش

.باشندمیه ساختار قدرت در خانواد



93پاییز ، 1، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 204

:فهرست منابع
، تهرانمنیژه نجم عراقی،يترجمهشناسی زنان،جامعه.)1381(کلرواالس،پامال؛آبوت،

.نینشر
بررسی تأثیر اشتغال زنان بر ".)1388(هدایتحسین و شریفیان،ملتفت،معصومه؛باقري،

. ، تابستان18ي شمارهسال پنجم،پژوهی،خانوادهي، فصلنامه"هرم قدرت در خانواده
تأثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در ".)1390(افسانه؛ سعیدي، وحیدهتوسلی،
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