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   زنان گيري تصميم قدرت بر ثرؤم عوامل

  سپيدان شهر هاي خانواده در
  2ماندني رقيه، 1*آبادي شاه زارع اكبر

  چكيده
افـراد  بين مرسوم روابط حتي و ،گروه نهاد، اجتماعي، ساختار هر بررسي در كه است مهمي اجتماعيِ متغير قدرت 
 قـدرت  ميـزان  بررسي حاضر، ةمقال اصلي هدف. نيست امستثن قاعده اين از نيز خانواده و گيرد مي قرار توجه مورد

 است پيمايشي نوع از و كمي تحقيق اين. است آن بر مؤثر عوامل و سپيدان شهر هاي خانواده در زنان گيري تصميم
 موضوع ضرورت بنابر ،تحقيق اين در نظر مورد آماري ةجامع. است گرفته انجام سپيدان شهر در 1390 سال در كه
 ةشـيو  بـه  هـا  آن از نفـر  188 كـوكران  فرمول از استفاده با و است بوده سپيدان شهر متأهل زنان شامل مسئله، و

 زنـان  گيري تصميم قدرت كه دهد مي نشان پژوهش هاي يافته. اند شده انتخاب اي چندمرحله اي خوشه گيري نمونه
 ةنحـو  تولد، محل زن، اشتغال همسر، تحصيالت زن، تحصيالت زن، درآمد تأثير  تحت سپيدان شهر هاي خانواده در

 ميـان  از همچنـين . اسـت  جنسـيت  بـه  اي كليشـه  هـاي  نگرش و ،خاستگاه خانوادة در مادر قدرت همسر، انتخاب
 موانـع  و ،ازدواج نـوع  ازدواج، زمـان  مـدت  زوجين، سني تفاوت سن، قبيل از متغيرهايي مطالعه، مورد متغيرهاي

 ،نيز چندمتغيره رگرسيون تحليل در. ندارند معناداري ةرابط خانواده در زنان گيري تصميم قدرت با حقوقي و قانوني
 قـدرت  واريـانس  از درصد 4/13 كل در اي كليشه هاي نگرش و ،خاستگاه ةخانواد در مادر قدرت درآمد، متغيرهاي

  .كنند مي تبيين آماري ةجامع در را خانواده در زنان گيري تصميم

  گانكليدواژ
  تحصيالت ميزان ،زنان گيري تصميم قدرت ،خاستگاه ةخانواد اشتغال،

  لهئمقدمه و طرح مس
 از اجتمـاعي  اركـان  ةهمـ  در آن، تبـع  بـه  و جامعـه  در كه است بشري حيات الينفك جزء قدرت
 آن بـا  و شد تفويض زن يا مرد به خانواده در قدرت تاريخ، جريان در. است مطرح خانواده جمله
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 است عبارت 1وبر ماكس تعريف در قدرت. ]30ص ،7[ است آمده وجود به مادرسري اي پدرسري

» دهنـد  نشـان  مقاومت خود از هرچند ديگران بر خود خواست تحميل جهت در فرد توانايي« از
 هـا  آن تصـرف  كه است تسهيالتي به دستيابي امكان قدرت، ،2پارسونز ديدگاه از و ].147ص ،2[

 اسـت  مفهـومي  قـدرت  خانوادگي، روابط در. است محدود تقاضا به نسبت ها آن ةعرض و مطلوب
 ميـزان  تعيـين ة عمـد  شـاخص  معمـوالً  و اسـت  مشاهده قابل اعضا عينيِ رفتارهاي طريق از كه

 ].185ص ،12[ اسـت  گيـري  تصميم در مشاركت الگوي متقابلشان، روابط در شوهر و زن قدرت
 در نفـوذ  و قـدرت  از متفـاوتي  تجربيـات  گونـاگون  تـاريخي  ادوار و جوامع در زنان اينكه رغم به

 پايگاه به و بوده برخوردار تريمك قدرت از مردان با قياس در همواره اند، داشته جامعه و خانواده
  ].149ص، 2[ اند يافته دست تري نازل

 شهرنشـيني،  رونـد  گسـترش  خصـوص  بـه  و كشـور  به نوسازي فرايند ورود آغاز با ،ايران در
 بـا  آشـنايي  آن دنبـال  بـه  و ،اجتمـاعي  ارتباطـات  رشـد  كشـور،  در آموزشي نظام شدن همگاني
]. 120ص ،10[ شـد  تغييـرات  دسـتخوش  هم ايراني ةخانواد جوامع، ساير در ساختاري تحوالت

 نتيجـه  ايـن  بـه  داشـته، ) پـدربزرگ  و ،پدر پسر،( خانواده از نسل سه در كه مطالعاتي در 3هيل
 خـانوادگي  عادات و ،عرف ها، ارزش دگرگوني موجب اقتصادي ةتوسع و رشد در تغيير كه رسيده

 هـرم  تعـديل  موجب زنان سواد افزايش و اشتغال رسد مي نظر به ،درواقع]. 29ص ،14[ شود مي
 ماننـد  خـانواده  اساسي امور هاي گيري تصميم در زنان مشاركت كه نحوي به شده، مردان قدرت
 در كـه  جـايي  تـا  ؛اسـت  شـده  بيشـتر ... و ،خـانواده  ةبودج شدن هزينه چگونگي مسكن، انتخاب
 ،اكنـون ]. 61ص ،14[ كـرد  مشاهده را شوهر و زن قدرت ميان نسبي برابري توان مي ها خانواده

 را جديـد  هايي نقش و انتظارات و كنند نمي بسنده خود نقش از سنتي رفتار الگوي به ديگر زنان
 در قـدرت  مراتـب  سلسله از را ما درك تواند مي حاضر ، پژوهشبنابراين. دانند مي مترتب خود بر

  .دهد ارتقا خانواده در زنان گيري تصميم قدرت با مرتبط عوامل همچنين و خانواده
، 8[ گرفتـه  انجـام  ايـران  مناطق از برخي در قدرت توزيع ساخت ةدربار هايي پژوهش اگرچه

 و زنـان  گيري تصميم قدرت ميزان به كه مندي نظام و سيستماتيك مطالعات اما ،]11، 14، 5، 3
 در امـروزه  اينكه به توجه با. معدودند بسيار باشند داده نشان توجه خانواده در آن بر مؤثر عوامل
 بـه  منجـر  كه ،سكونت الگوي تغيير و ،اشتغال وضعيت در تغيير زنان، تحصيالت افزايش با ايران

 از بـيش  خـانوادگي  هـاي  گيري تصميم در زنان وضعيت شده، جديد مناطق و شهرها در سكونت
 اسـت  روستايي و سنتي رسوم و آداب با كوچك يشهر سپيدان كه آنجا از. است كرده تغيير پيش

 بـه  سنتي حالت از گذار حال در نيز شهرستان اين كه امر اين گرفتن نظر در با ديگر طرفي از و
 نشـده  انجـام  شـهر  ايـن  در زنـان  قدرت ميزان سنجشة زمين در تحقيقي تاكنون و است مدرن
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 هاي خانواده در ها آن گيري تصميم قدرت بر مؤثر عوامل و زنان قدرت ميزان كه است الزم ،است
 در زنـان  گيـري  تصـميم  قدرت ميزان بررسي پژوهش اين هدف. دشو بررسي و تحليل شهر اين

 .است خانواده در زنان گيري تصميم قدرت بر مؤثر عوامل و خانواده

  تحقيق سوابق بر مروري
 بـه  »شيراز شهر در خانوادگي روابط بر زنان اشتغال تأثير« عنوان با پژوهشي در) 1367( عنايت

 در زن اشـتغال  .شود مي خانوادگي روابط در تغييراتي به منجر زنان اشتغال كه رسيد نتيجه اين
 تـا  اسـت  شـده  موجـب  شوهر و زن اجتماعي ـ اقتصادي هاي ويژگي ديگر با همراه خانه از خارج
 مسـاعدت،  مـرد،  و زن تحصيالت باالرفتن ،مثالً ؛آيد بيرون خود سنتي قالب از خانوادگي روابط

 ايـن  هـاي  يافتـه  براسـاس . دهـد  مـي  افـزايش  خـانوادگي  زندگي در را ها آن تفاهم و ،هماهنگي
 ميزان باالرفتن با و شود مي دگرگون عوامل اين تأثير تحت نيز خانواده در قدرت ساخت ،پژوهش

 .يابد مي افزايش مهم هاي گيري تصميم در او سهم خانه، از خارج در او اشتغال و زن سواد
 مشاركت كه دادند نشان شيراز، شهر در پژوهشي در ،)1371( محبوب ايران و زاهداني زاهد

  .است غيرشاغل زنان از بيشتر خانواده هاي گيري تصميم در شاغل زنان
 زنـان  بـا  هـا  خـانواده  بيشـتر  در كـه  داد نشـان  شـيراز  شهر در پژوهشي در) 1375( قادري

 بـه  مربـوط  امـور  در كـه  معنـا  بـدين . شـود  مـي  تقسـيم  وظيفه مبناي بر گيري تصميم دار، خانه
 تحصـيل  و منـزل  ةادار بـه  كـه  امـوري  در و گيرنـد  مـي  تصميم مردان بيشتر خانواده سرنوشت
 درآمـد  زن، اشتغال شوهر، و زن سن كه طوري به ؛دارند را اصلي نقش زنان است، مربوط فرزندان

  .دارد همبستگي خانواده در كار تقسيم و گيري تصميم قدرت ميزان با فرد شغلي منزلتو  مرد،
 شـيراز  شـهر  سـاكن  همسـردار  زن سيصـد  روي كه پژوهشي با )1381( قادري و منصوريان

 هـاي  ويژگـي  تـأثير  تحـت  مسـتقيماً  خانـه  در كـار  تقسيم كه رسيدند نتيجه اين به دادند، انجام
  .است زنان ـ اجتماعي اقتصادي

 قـدرت  توزيـع  سـاختار  بررسي هدف با اي مطالعه در) 1382( خسروشاهي صبوري و مهدوي
ـ  را خـانوادگي  قـدرت  روابـط  گيـري  شكل تهراني، هاي خانواده در  تـأثير  تحـت  مسـتقيم  طـور  هب

  .دانند مي فرهنگ در غالب ايدئولوژي و جنسيتي پذيري جامعه
 بـا  خانواده در قدرت ساختار بين ةرابط عنوان با تحقيقي در) 1383( همكاران و ذوالفقارپور

 در قـدرت  سـاختار  بـين  كـه  رسـيدند  نتيجـه  اين به تهران شهر در زنان زناشويي مندي رضايت
 ديگـر ة فرضـي  و دارد وجود ارتباط ها آن شوهر تحصيالت و زنان زناشويي رضايتمندي و خانواده
 هـايي  خـانواده  و ندا شاغل دو هر شوهر و زن كه هايي خانواده بين قدرت ساختار تفاوت بر مبني
  .شد ييدأت نيز است دار خانه زن آن در كه

 زنـان  كـه  هـايي  خـانواده  در كه رسيد نتيجه اين به كرمان در پژوهشي در) 1384( گروسي
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 و زن بـين  تـر  عادالنه صورتيبه  كار تقسيم دارند، وجود مستقل درآمد با و ،شاغل كرده، تحصيل
 هـاي  گيـري  تصـميم  در را آنـان  وضـعيت  قـدرت،  منـابع  بـه  زنـان  دسترسي و شده ايجاد شوهر

  .است بخشيده بهبود خانوادگي
 شـهر  در جنسـيتي  نـابرابري  بـر  مؤثر عوامل« عنوان با پژوهشي در) 1385( احمدي و نبوي

 گيري تصميم قدرت بر تأثيرگذار متغيرهاي جمله از سني فاصلة كه رسيدند نتيجه اين به »اهواز
 بـه . دارند كمتري گيري تصميم قدرت زنان مردان، نفع به سني فاصلة افزايش با است، زيرا بوده

 و اشـتغال،  بـاالتر،  تحصيالت به دستيابي امكان آنان پايين سنين در زنان ازدواج با بهتر، عبارت
 و امكان ها آن براي باالتر سنين در ازدواج كه اليح در دهند؛ مي دست از را مالي و فكري استقالل
 فـراهم  مـالي  اسـتقالل  و شـغلي،  اي، حرفـه  هـاي  مهارت اشتغال، تحصيل، براي بيشتري فرصت

  .داشت خواهد خانواده در زنان و مردان قدرت بر اي عمده تأثير موضوع اين كه نمايد مي
 در منـابع  نظيـر  متغيرهـايي  كـه  اسـت  رسيده نتيجه اين به ،پژوهشي در ،)2002( 1كوليك

 تشـد  بـه  را خـانواده  در قـدرت  روابط اي، زمينه عوامل و همسران عاطفي مشاركت فرد، اختيار
  .دهند مي قرار تأثير تحت

 ها ارزش كه اند كرده گزارش صورت اين به را خود هاي پژوهشة نتيج) 2002( 2كاتز و الوي
 فراينـد  در را وي عملكـرد ة شيو است، كرده دروني پذيري جامعه فرايند در زن كه هنجارهايي و

  .كند مي بيني پيش قدرت
 مشـاركت  متغيـر  پـنج  ميـان  در كـه  رسيد نتيجه اين به چين در پژوهشي در) 2004( 3لي
 ،زنـان  مسافرت اقتصادي، هاي گيري تصميم فرزندان، سالمت و بهداشت خانه، كارهاي در همسر

 قدرت از ـ فرزندان سالمت و خانه كارهاي در همسر مشاركت ـ مورد دو در فقط زنان استقالل، و
  .بودند برخوردار گيري تصميم

 نظري مباني
 از خـانواده  در قدرت ابعاد سازي مفهوم دربارة. شفاف نيست هم چندان خانواده در قدرت مفهوم
 محققـان،  از بسياري نظري، اختالفات اين وجود با. ندارد وجود كامل اجماع پردازان نظريه سوي
 كـار  بـه  خـانواده  در قـدرت  مفهـوم  مصداق منزلة به را گيري تصميم وجه لغوي، اختالفات سواي
 متوجـه  اخـص  طـور  بـه  امـر  اين كند، مي قدرت اعمال كسي چه شود مي پرسيده وقتي. برند مي

 كننـدة ميـزان   مشـخص  توانـد  مـي  قدرت اين، شاخص بر عالوه. است خانواده در ها گيري تصميم
 بـه  را خـانواده  در قدرت ساختار توان مي. شود محسوب نيز خانواده در ساالري زن و مردساالري
 حضور و مشاركت به دموكراتيك هاي گيري تصميم. كرد بندي تقسيم دموكراتيك و اقتدارگرايانه
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 و حاكميـت  بـه  اقتدارگرايانـه  هـاي  گيـري  تصميم و دارد اشاره تصميم اخذ فرايند در اعضا فعال
 هـا  آن اخذ دليل توضيح كمترين با تصميمات اخذ در ارشد، يا رئيس عنوان به فرد، يك محوريت

 را خـانواده  افـراد  بـين  تعامالت در) اقتدارگرايانه و دموكراتيك( قدرت روابط اين. كند مي داللت
 اينكـه  مبناي بر 1تاورمينا]. 38، ص6[ اند ناميده نامتقارن يا سويه يك و متقارن يا دوسويه روابط
 الگـوي : اسـت  رسـيده  الگـو  سـه  بـه  گيرد مي خانواده در را مهم و اساسي هاي تصميم كسي چه

  ].33ص ،14[ گيري تصميم بودن مشاركتي و برابرانه الگوي و زن، حاكميت الگوي شوهر، حاكميت
 نظريـة  به كه است 2بالد و ولف ديدگاه قدرت، دربارة شناسي جامعه مهم هاي ديدگاه از يكي

 كـه  منـابعي  هرچـه  كـه  دارد قـرار  فرض اين پاية بر تئوري اين كلي، طور به. است معروف منابع
 مطالعـة  در ولف و بالد. است برخوردار نيز بيشتري قدرت از باشد، بيشتر دارد اختيار در شخص
 منزلـت  و درآمـد،  تحصـيالت،  سطح افزايش با عموماً خانواده در شوهر قدرت كه دريافتند خود

 از تواننـد  مـي  مـردان  كـه  منابعي عنوان به ادشدهي متغيرهاي بنابراين و. يابد مي افزايش او شغلي
 معمـوالً  قدرت. شد تعريف كنند، استفاده خانوادگي روابط در بيشتر قدرت كسب جهت در ها آن
 سـطح  كـه  شود مي فرض نظريه، اين براساس. شود مي گيري اندازه گيري تصميم فرايند طريق از

 بـر  كـه  روند مي شمار به متغيرهايي از ازدواج مدت طول و سن، شغلي، پايگاه درآمد، ،تحصيالت
  ].111، ص9[ گذارند مي تأثير خانواده در قدرت توزيع

ــونز ــاختار 3پارس ــانواده س ــد را خ ــذيري پيام ــي محــور دو در تفكيــك و تمايزپ ــد م ــور: بين  مح
 ايـن  براسـاس . عـاطفي  ــ  احساسـي  مقابـل  در ابـزاري  هـاي  نقش محور و نسبي قدرت مراتبي سلسله
  :رسد مي اي هسته خانوادة در پايگاه ـ نقش از بنيادي بندي تقسيم نوع چهار به پارسونز پذيري، تفكيك
 هـم  و است بااليي قدرت داراي هم. است ديگران با ارتباط نقش داراي پدر، ـ پدر نقش) الف

  .است پايين او عاطفي ـ احساسي نقش طرفي، از و اوست؛ دست در ابزاري وجه خانواده در
 ابـزاري  نقش در و است عاطفي ـ احساسي وجه در بااليي قدرت داراي مادر، ـمادر نقش) ب

  .است برخوردار پاييني موقعيت از
  .است ابزاري وجه داراي ولي ،پايين سطح در قدرت نظر از پسر ـپسر فرزند نقش) ج
  .است عاطفي ـ احساسي وجه داراي ولي پايين، سطح در قدرت نظر از دختر دخترـ فرزند نقش) د

 تمـايز  اين محور قدرت و است مرتبط يكديگر با ها نقش تفكيك اين كه عقيده دارد پارسونز
 از بـيش  سيسـتم،  يـك  عنوان هب خانواده، امور در بزرگساالن كه است معتقد وي. است تفكيك و

 افزوده نيز فرزندان قدرت ميزان خانواده در فرزندان شدن بزرگ با و گذارند مي تأثير ترها كوچك
 و ابـزاري  وجـه  اصـلي،  ةنكتـ  ولـي . يابـد  مـي  كـاهش  خانواده مقابل در ها آن نابرابري و شود مي

 ايفـاي  ايـن  از. اسـت  خانواده براي كاركرد حاوي تفكيك اين ضرورتاً كه است عاطفي ـ احساسي

                                                        
1. Tavormina 
2. Blood &Wolf 
3. Parsons 
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 رهبـري  نقـش  مـرد  بـراي  و كاريزمايي اي عاطفي رهبري نقش زن براي پارسونز كه هاست نقش

 نظام پاره در وظايفشان به را مرد و زن هاي نقش ساخت وي رو، اين از. است قائل ابزاري اي اجرايي
 از دسـته  يـك  درآمـد،  و شغل داشتن با شوهر. دهد مي قرار بررسي مورد و كرده مربوط خانواده
 را شـوهر  جامعـه،  نظـام  كـه  است خانواده در او شغليِ زندگي برحسب و دارد برعهده را وظايف
 ديگر، سوي از]. 35ص ،14[ داند مي خانواده انسجام و وحدت حفظ را مادرة وظيف و اصلي رهبر

 اعتقـاد  نيز 2هيگن و. گيرد مي نظر در شدن اجتماعي فرايند عامل تربن مهم را خانواده 1رابينسون
 بـه  ؛دارد او ةآيند رفتار در زيادي نقش كودك شدن اجتماعي و تربيت آغازين هاي نقطه كه دارد
 روابـط  نـوع  ،بنـابراين ]. 36ص ،6[ شـود  نوآوري پذيرش اي نوآوري مانع است ممكن كه اي گونه
 يـا  قـدرت  سـاخت  هـاي  گونـه  از هريـك  تفـوق  آن تبـع  به و خانواده در مختلف هاي نقش ميان
 ةعرصـ  در فرزنـدان  سـوي  از متفـاوت  رفتارهاي بروز به...) و ،دموكراتيك استبدادي،( هاي شيوه

  .شد منجر خواهد اجتماعي
 مؤنـث  و مـذكر  جـنس  سـنتي  هـاي  نقـش  كـاركرد  بـه  خانواده در گيري تصميم قدرت از بخشي

 و كننـد  بـازي  را مطيـع  نقـش  مردان در مقايسه با كه رود مي انتظار زنان از ريتزر، نظر به. گردد برمي
 پايگـاه  ايـن  كنـوني  موقعيـت  در كـه  كنـد  مي اضافه ريتزر البته. باشند داشته كمتري نفس به اعتماد
 شـدن  رايـج  حـال  در ازدواج امـر  در ايـدة برابرطلبانـه   و است تغيير حال در ها زوج اكثر در بودن مطيع
  ].40ص ،14[ است توأم سنتي جنسي هاي نقش پذيرش عدم با عرصة كار به زنان ورود و است

  تحقيق هاي هفرضي
 و ،درآمـد  و اشـتغال  تولد، محل تحصيالت، سن، مانند ـ اجتماعي اقتصادي متغيرهاي بينـ 
 .دارد وجود ة معناداررابط خانواده در زنان گيري تصميم قدرت
 .دارد وجود ة معناداررابط خانواده در زنان گيري تصميم قدرت و زوجين سني ةفاصل بينـ 
ة رابطـ  خـانواده  در زنـان  گيري تصميم قدرت و) غيرخويشاوند خويشاوند،( ازدواج نوع بينـ 
 .دارد وجود معنادار
ة رابطـ  خانواده در زنان گيري تصميم قدرت و) تحميلي اختياري،( همسر انتخاب ةنحو بينـ 
 .دارد وجود معنادار
  .دارد وجود ة معناداررابط گيري تصميم در زنان قدرت و ازدواج مدت بينـ 

 .دارد وجود رابطة معنادار خانواده در زنان گيري تصميم قدرت و جنسيتي قالبي باورهاي ـ بين
 .دارد وجود خانواده رابطة معنادار در زنان گيري تصميم قدرت و حقوقي و قانوني موانع ـ بين

ة رابطـ  خـانواده  در زن گيـري  تصـميم  قدرت ميزان و خاستگاه ةخانواد در مادر قدرت بينـ 
  .دارد وجود معنادار

                                                        
1. Rabinsoon 
2. Higen 
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  تحقيق روش
 در زنـان  گيـري  تصـميم  قـدرت  بـر  مؤثر عوامل بررسي آن، هدف و پيمايشي نوع از تحقيق اين

 با كه است سپيدان شهر متأهل زنان از نفر 4408 آماري ةجامع. است سپيدان شهر هاي خانواده
 اي خوشـه  گيـري  نمونـه  ةشـيو  بـه  نمونـه  حجـم  عنـوان  بـه  نفـر  188 كوكران فرمول از استفاده

  ةپرسشـنام  هـا  داده گـردآوري  ابـزار . انـد  گرفتـه  قرار مصاحبه مورد و شده انتخاب اي چندمرحله
 قـدرت  ميـزان  سـنجش  دربـارة  ةگويـ  16 شـناختي،  جمعيـت  پرسـش  15 حـاوي  يافتـه  ساخت
 گويـه  4 ،جنسـيتي  هـاي  كليشـه  بـه  اعتقاد ميزان ةدربار گويه 6 ،خانواده در زنان گيري تصميم
 در مـادر  گيـري  تصـميم  قـدرت  ميزان سنجش دربارة گويه 16 و ،حقوقي و قانوني موانعة دربار

  .است خاستگاه ةخانواد
  
  مربوطه هاي گويه و ها پرسش و وابسته و مستقل متغيرهاي تفكيك به تحليل هاي شاخص و متغيرها .1جدول

  متغير نوع  مفهوم
 تعداد
 سؤاالت

 ها گويه يا

 گويه يا سؤال

مجموع
 نمرات
 براساس
 طيف
 ليكرت

آلفاي 
 كرونباخ

  

هاي  ويژگي
ـ  اقتصادي
  اجتماعي

  گويه 15
  

 شغل، همسر، تحصيالت تحصيالت، سن،
 ،)روستا اي شهر( تولد محل درآمد، ميزان
 زمــان مـدت  سـپيدان،  در اقامـت  مـدت 
 همسـر  انتخاب نحوة خانوار، بعد ازدواج،

 فاميل،( ازدواج نوع ،)اختياري تحميلي،(
  ).غيرفاميل

-  -  

نگرش 
اي به  كليشه

  جنسيت
  گويه 6

  

 داشـته  بيشتري حقوق و حق بايد مردان
ـ   بايـد  جامعـه  مهـم  هـاي  فرصت باشند 

ـ  مردان دست  از تـر  شـجاع  مـردان  باشد 
ـ  زنان ـ  زنان از برتر مردان اند   مـردان  اند 

ـ ا  زنان تراز باهوش  از تـر  عقالني مردان ند 
  اند زنان

  855/0  6ـ30

موانع قانوني و 
  حقوقي

  گويه 4
  

ـ   مردان نفع به قانون ما جامعة در  اسـت 
ـ  كرده محدود را زنان قدرت قانون  است 
 قـرار  بـاالتر  موقعيـت  در را مردان قانون
ــانون   داده ــان اســت ـ ق  زيردســت را زن

  است داده قرار مردان

  894/0  4ـ20
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  متغير نوع  مفهوم
 تعداد
 سؤاالت

 ها گويه يا

 گويه يا سؤال

مجموع
 نمرات
 براساس
 طيف
 ليكرت

آلفاي 
 كرونباخ

قدرت مرد در خانواده خاستگاه
  

  876/0  24ـ72 - گويه16 كل
ميزان)الف

 گيري تصميم
 مختلف در امور

در  مربوط
  خانواده

 

  گويه 10

 فرزنـدان،  تعـداد  در گيري تصميم ميزان
 فرزنــدان، نــام انتخــاب فرزنــدان، ازدواج
 نوع اساسي، كاالهاي خريد منزل، تزيين
 محـل  شـهر  انتخاب درآمد، كردن هزينه

  سفر به رفتن تحصيل، ادامه سكونت،

  891/0  14ـ22

 ساخت) ب
  قدرت روابط

  

  گويه 6
  

 نظـر  گيـرد  مـيكـهتصميماتيدرپدرم
ــادرم ــي را م ـ   نم ــد  ــت خواه ــا مخالف  ب

ـ   فايـده  بي پدرم تصميمات  پـدرم  اسـت 
ـ  توجـه  مـادرم  نظرهـاي  بـه  كمتر  دارد 
 بـا  خـود  كارهـاي  دادن انجـام  براي پدرم
ـ  مي مشورت مادرم  مـادرم  نظرهاي كند 
ـ  مهم بسيار پدرم براي  خـانواده  در است 
  زندميپدرمراآخرواولحرف

  769/0  10ـ50

قدرت تصميم
 

گيري زن در خانواده
  

  883/0  24ـ72 - گويه16 كل
قدرت)الف

 گيري تصميم
امور  در زن

مختلف مربوط 
 به خانواده

  گويه 10

 فرزنـدان،  تعـداد درگيريتصميمميزان
 فرزنــدان، نــام انتخــاب فرزنــدان، ازدواج
 نوع اساسي، كاالهاي خريد منزل، تزيين
 محـل  شـهر  انتخاب درآمد، كردن هزينه

  سفر به رفتنتحصيل،ادامهسكونت،

  871/0  14ـ22

ساختار ) ب
روابط قدرت 
  در خانواده

  گويه 6

 نظـر  گيـرد  ميكهتصميماتيدرشوهرم
ـ  نمي مرا  تصـميمات  بـا  مخالفت خواهد 

ـ  فايده بي شوهرم  بـه  كمتر شوهرم است 
ـ  توجه من نظرهاي  بـراي  شـوهرم  دارد 

 مشـورت  مـن  با خود كارهاي دادن انجام
 بسيار شوهرم براي من نظرهاي كند ـ مي
ـ  مهم  آخـر  و اول حرف خانواده در است 

 زندميشوهرمرا

  823/0  10ـ50

  
 هـاي  سـؤال  كـه  صـورت  بـدين  اسـت؛  شده سنجيده صوري اعتبار طريق از پرسشنامه اعتبار
 همچنين،. شد ارائه داوري براي يزد دانشگاه شناسي جامعه گروه استادان از چند تن به پرسشنامه
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 كه شد اجرا اتفاقي به صورت متأهل زنان از سي نفر بين در 1آزمون پيش به صورت پرسشنامه اين
 يا نبودند برخوردار خوبي سنجش قدرت از يا نداشتند زيادي همبستگي كه هايي گويه آن از پس
 پايايي .شدند حذف نبودند برخوردار بااليي روايي از يا نبوده مفهوم مخاطبان براي كه هايي گويه
 و هـا،  پرسـش  متغيرهـا،  ،1جـدول  در .آمد دست به كرونباخ آلفاي  ضريب محاسبة طريق از ابزار
 مراحـل،  ايـن  دادن  انجام از پس. است شده داده نشان كرونباخ آلفاي   ضرايب و مربوط هاي گويه

 سـنجش  سـطوح  بـه  توجه با ،SPSS افزار نرم به وسيلة و رايانه شد وارد شده آوري جمع اطالعات
 مقايسـة  هـاي  آزمـون  از هـا،  داده تحليـل  در .بررسي شد درصد، 95 اطمينان سطح و با متغيرها
  .است شده استفاده چندمتغيره و رگرسيون همبستگي، ،t آزمون يا ميانگين

  مفاهيم تعريف
  وابسته متغير. 1
 خواسـت  توانـد  مـي  كـه  است موقعيتي در فرددر آن  كه داند مي اجتماعي اي رابطه را قدرت وبر

 چندبعـدي  يمفهـوم  خـانواده  در قـدرت  .]113ص ،9[ كنـد  اعمال مقاومتي هر وجود با را خود
 قـدرت  ميـزان  كننده تعيين كه ،رفتاري هاي كنش طريق از تواند مي غيرمستقيم طور هب كه است
 گرفتـه  نظـر  در زن قـدرت  سنجش براي شاخص دو ،تحقيق اين در. شود گيري اندازه ،است فرد
 بـا ( مختلـف  هاي حوزه در زن گيري تصميم قدرت ميزان :از ندا عبارت شاخص دو اين. است شده
 بـا  و اسـت  شده سنجيده ليكرت طيف قالب در كه) گويه 6 با( قدرت روابط ساخت و) گويه 10

 قـدرت  شـاخص  قـدرت،  روابط ساخت و مختلف هاي حوزه در گيري تصميم ميزان بعد دو تجمع
 بـارة در نهايي هاي تصميم كه است اين آن، از مراد. است شده مطالعه) گويه 16( با گيري تصميم
 امـور  ةزمينـ  در توانـد  مـي  ايـ  گيري تصميم ؟كند مي اتخاذ كسي چه را خانواده به مربوط مسائل
 انتخـاب  اساسي، كاالهاي خريد فرزندان، ازدواج فرزندان، تعداد مانند باشد، ساز  سرنوشت و مهم
 اوقـات  گذراندن ةنحو مانند اهميت، كم و جزئي امور بارةدر يا و زن، تحصيل ادامه سكونت، محل

 ةكننـد  تعيـين  شـود  گرفتـه  مـرد  اي زن توسط ها تصميم اينكه .آن مانند و ،منزل تزئين فراغت،
 قالـب  در گويـه،  16 از گيـري  تصـميم  قدرت گيري اندازه براي. است خانواده در مرد و زن قدرت
 .است شده استفاده ليكرت، طيف

 مستقل متغيرهاي. 2
 در زنان گيري تصميم قدرت بر كه هاست ويژگي از اي مجموعه تحقيق اين در مستقل متغيرهاي

 و اجتمـاعي  متغيرهـاي  و شـناختي  جمعيـت  متغيرهـاي  شامل متغيرها اين. دارند تأثير خانواده

                                                        
1. pretest 
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 /زن درآمـد  /زن اشـتغال  /زوجين تحصيالت /تولد محل /زوجين سني اختالف /زن سن( اقتصادي

 و جنسـيتي  هـاي  كليشه به اعتقاد ميزان /ازدواج نوع /ازدواج ةنحو /خانوار بعد /ازدواج زمان مدت
  .شود مي) خاستگاه ةخانواد در مادر قدرت
 ؛)غيرفاميلي فاميلي، ازدواج( ازدواج نوعـ 

  ؛)روستا شهر،( تولد محلـ 
 بـه  اي، دوگزينـه  پرسشـي  قالـب  در كه است، نظر مورد همسر انتخاب ةشيو :ازدواج ةنحوـ 

  ؛است شده طرح است، بوده اختياري اي تحميلي شما ازدواج كه صورت اين
 و زنـان  شخصـيتي  صـفات  و هـا  ويژگي بارةدر باورهايية دربرگيرند :جنسيتي هاي  كليشهـ 
 ليكـرت،  طيـف  قالـب  در ،اي گزينـه  پـنج  گويـه  6 از مفهوم اين كردن عملياتي براي. است مردان

  ؛اند يده شدهسنج ترتيبي مقياس سطح در كه شده استفاده
 و شخصـيت  گيـري  شـكل  در مهمـي  عامـل  متغيـر  اين :خاستگاه ةخانواد در مادر قدرتـ 
 از ثرأمتـ  زوجـين  تصـورات  .كنند مي ايفا هريك كه است وظايفي و رفتار ةدربار زوجين باورهاي
 سسـات ؤم و نهادهـا  توسط معموالً كه است انتظار مورد نقش از خود برداشت و اجتماعي محيط
 ،مستقل فرمانبردار، مطيع، چون تصويري و شوند مي تقويت...) و ،مدرسه خانواده،( پذيري جامعه

 ليكـرت  طيـف  قالـب  در گويـه  10 از نيز مفهوم اين كردن عملياتي براي. كنند مي ترسيم توانا و
 ،اسـت  شـده  طـرح  زن قـدرت  سـنجش  براي كه هايي پرسش همان ،درواقع. است شده استفاده

 ؛است شده پرسيده نيز وي مادر بارةدر
 حقـوقي  و حق كه است كشور در موجود مقررات و قوانين منظور :حقوقي و قانوني موانعـ 

 نظـر  در مـردان  بـراي  را بيشتري حقوق موارد برخي در و است كرده وضع مردان و زنان براي را
 طيـف  قالـب  در گويـه  4 از مفهـوم  ايـن  كردن عملياتي براي. اند شده گرفته ناديده زنان و گرفته
  .اند يده شدهسنج ترتيبي مقياس سطح در كه شده استفاده اي گزينه پنج ليكرت

  تحقيق هاي يافته
 سـن  ميـانگين  سال، 30 پاسخگويان سن ميانگين ،پژوهش اين در آمده دسته ب نتايج براساس
 6/67حـدود  . اسـت  بـوده  سـال  5 زوجـين  سـني  تفاوت ميانگين و ،سال 35 پاسخگويان همسر
 درصد 4/31 همچنين. ندسواد بي درصد 4/7، و شاغل درصد 4/32 ،دار خانه پاسخگويان از درصد

 بـين  در. دارنـد  دانشـگاهي  تحصـيالت  درصـد  6/27 و ،ديـپلم  درصـد  34 ديپلم، زير تحصيالت
 درصـد  36 ديـپلم،  زيـر  تحصيالت درصد 1/27 ند وسواد بي درصد 9/6 نيز پاسخگويان همسران

 و درآمـد  بـدون  پاسـخگويان  درصـد  5/66 حـدود  .دارند دانشگاهي مدرك درصد 8/29 و ،ديپلم
 42 و شـهر  در پاسـخگويان  درصد 58حدود . هستند درآمد داراي پاسخگويان از درصد 33 فقط

 نسـبت  خـود  همسـر  بـا  پاسـخگويان  از درصـد  8/46 حـدود  .انـد  آمـده  دنياه ب روستا در درصد
 پاسـخگويان  از درصد 6/76 همچنين. نداشتند فاميلي نسبت درصد 2/53 و ندداشت خويشاوندي
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 نفر 3 خانوار بعد ميانگين. داشتند اجبار روي از و تحميلي ازدواج درصد 4/23 و اختياري ازدواج
  .بود سال 20 سپيدان در پاسخگويان اقامت مدت ميانگين و

 اي كليشـه  هـاي  نگـرش  ميانگين ،56/47 زنان گيري تصميم قدرت نمرة ميانگين مجموع، در
 34/45 خاستگاه خانوادة در مادر قدرت ميانگين و 81/56 حقوقي و قانوني موانع ميانگين ،15/34
بوده و بيانگر قدرت كمتر زنان در مقايسه با  متوسط حد از كمتر ها ميانگين اين كه است، 100 از

قدرت زنان در (همچنين قدرت زنان در مقايسه با نسل قبل . مردان در جامعة مورد مطالعه است
  .ت زنان باشدتواند نويدبخش بهبود وضعي كمي افزايش يافته است كه مي) خانوادة خاستگاه

  
 بر خانواده در زن گيري تصميم قدرت ميانگين تفاوت آزمون .2جدول

 زنان اشتغال وضعيت حسب
وضعيت
 اشتغال

 t Sigمقدار ميانگين

43/57شاغل 000/0 82/42998/4دارخانه
  

 دار خانـه  زنان براي گيري تصميم قدرت ميانگين د،شو مي مشاهده 2جدول در كه گونه همان
 قـدرت  كـه  دهـد  مـي  نشـان  نتـايج  ايـن  .اسـت  43/57 با برابر شاغل زنان براي و 82/42 برابر با
 معنـادار  نيـز  آماري نظر از تفاوت اين و است بيشتر دار خانه زنان از شاغل زنان در گيري تصميم
  ).=Sig 000/0( است

ـ  ،زنـان  اشـتغال  كـه  گرفـت   نتيجه توان مي منابع، ةنظري به توجه با درواقع،  منبـع  عنـوان  هب
 خـانواده  همچنـين  و جامعـه  در هـا  آن جايگاه يارتقا و زنان نفوذ و قدرت افزايش سبب قدرت،

 قـدرت  از دار خانـه  زنـان  بـا  مقايسـه  در مـالي  اسـتقالل  دليـل  به شاغل زنان بنابراين، .شود مي
 مختلـف  هـاي  حـوزه  در شـاغل  زنـان  ،عبـارتي  به. برخوردارند خانواده در بيشتري گيري تصميم
  .دارند بيشتري گيري تصميم قدرت دار خانه زنان از خانواده به مربوط

  

 خانواده در زن گيري تصميم قدرت ميانگين تفاوت آزمون .3جدول
  تولد محل حسب بر

 tSigمقدارميانگينتولدمحل

06/42روستا 001/0 55/5131/3شهر
  

 )55/51( شـهر  متولد زنان بين در گيري تصميم قدرت ميانگين دهد مي نشان 3جدول نتايج
ــان از بيشــتر ــد زن ــن و اســت) 06/42( روســتا متول ــاوت اي ــاري نظــر از تف ــادار آم  اســت معن

)000/0Sig= .(رنـد دا خـويش  حقـوق  و حق از بيشتري آشنايي شهري زنان كه رسد مي نظره ب، 
  .كنند نمي استفاده خود قدرت از و رنددا اطالع آن از كمتر روستايي زنان كه حالي در
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 بر خانواده در زن گيري تصميم قدرت ميانگين تفاوت آزمون. 4جدول

  ازدواج ةنحو حسب
انتخابةنحو

 همسر
 t Sig مقدار ميانگين

16/42تحميلي 039/0 22/49075/2اختياري
 كـه  زنـاني  بين در گيري تصميم قدرت ميانگين د،شو مي مشاهده 4جدول در كه گونه همان

 از بـيش  انـد  داشـته  نقـش  همسرشـان  انتخاب در خودشان و) 22/49( اند داشته اختياري ازدواج
 نظـر  از تفـاوت  ايـن  و) 16/42( اسـت  بـوده  همـراه  اجبار و تحميل با ازدواجشان كه است زناني
  ).=039/0Sig( است دار معني نيز آماري
  

 بر خانواده در زن گيري تصميم قدرت ميانگين تفاوت آزمون .5جدول
  ازدواج نوع حسب

2 
 

 t Sig مقدار ميانگين

76/46غيرخويشاوند 538/0 57/48617/0خويشاوند
  

 كـه  زنـاني  بـين  در گيري تصميم قدرت  ميانگين شود، مي مشاهده 5جدول در كه طور همان
 كـه  زنـاني  بـين  در عدد اين نكهآ حال .به دست آمده است 57/48 اند داشته خويشاوندي ازدواج

 نيسـت  معنـادار  آمـاري  نظـر  از تفـاوت  ايـن  امـا  .اسـت  76/46 انـد  كرده ازدواج غيرخويشاوند با
)538/0Sig=.(  

  
  مستقل متغيرهاي با خانواده در زن گيري تصميم قدرت بين همبستگي نتايج. 6جدول

 داري امعن سطح پيرسون همبستگي ضريب مستقل متغيرهاي

 952/0 004/0 زن سن

 141/0 108/0 زوجين سني ةفاصل

 000/0 **264/0 زن درآمد

 002/0 **228/0 زن تحصيالت

 008/0 **193/0 همسر تحصيالت

 41/0 ـ06/0 ازدواج زمان مدت

 003/0 ** ـ217/0 اي كليشه هاي نگرش

 884/0 011/0 قانوني هاي محدوديت

 001/0 **234/0 خاستگاه ةخانواد در مادر قدرت

 اطمينان درصد 99/0** اطمينان درصد 95/0*
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 با متغيرها ساير بين در را بااليي و مثبت همبستگي زن درآمد ،6جدول هاي داده به توجه با
 ،يابـد  افـزايش  زنـان  درآمـد  هرچـه  يعنـي ؛ )=264/0r(رد دا خانواده در زن گيري تصميم قدرت
 دار معنـا  نيـز  آمـاري  نظـر  از ارتباط اين .يابد مي افزايش نيز گيري تصميم در ها آن نقش و قدرت
 در مـادر  قـدرت . اسـت  شـده  ييدأت رابطه اين درصد 99 از بيش سطح در و) =000/0Sig( است

 در را بـااليي  و) 234/0( مثبـت  همبسـتگي  كـه  است متغيرهايي از ديگر يكي خاستگاه ةخانواد
 مـادر  قـدرت  هرچـه  يعني ؛است داده نشان زن گيري تصميم قدرت با درصد 99 اطمينان سطح

 از همبستگي اين و يابد مي افزايش نيز زن گيري تصميم قدرت ،يابد افزايش خاستگاه ةخانواد در
  ).=001/0Sig( است معنادار آماري نظر

 همبسـتگي  ضـريب  بيشترين كه متغيري سومين خانواده، در زن گيري تصميم قدرت بارةدر
 تحصـيالت  است، داده نشان درصد 99 اطمينان سطح در را معناداري ةرابط و) 228/0( را داشته

 زنـان  تحصـيالت  ميـزان  هرچـه  كـه  گرفت  نتيجه توان مي ،ترتيب بدين). =002/0Sig( است زن
 قـدرت  بـا  اي كليشـه  هـاي  نگـرش . يابـد  مي افزايش ها گيري تصميم در ها آن قدرت يابد، افزايش
 99 سـطح  در را داري امعن ارتباط و) 217/0( بوده همبستگي داراي خانواده در زن گيري تصميم
 ؛اسـت  معكـوس  رابطـه  ايـن  پيرسـون  منفي ضريب به توجه با كه دهد مي نشان اطمينان درصد
 خانواده در زن گيري تصميم قدرت يابد، مي كاهش جنسيت به اي كليشه هاي نگرش هرچه يعني

  .يابد مي افزايش
 زنـان  گيـري  تصـميم  قـدرت  بر آن تأثير كه است متغيرهايي از ديگر يكي همسر تحصيالت

 قـرار  پـنجم  مرتبـة  در زنـان  گيري تصميم قدرت با ارتباط در متغير اين. شد بررسي خانواده در
 سـطح  در را) =008/0Sig( داري معنـا  ارتباط متغير اين). =008/0Sig و=r 193/0( است گرفته

 تحصـيالت  هرچـه  بنـابراين . اسـت  داده نشـان  زن گيـري  تصـميم  قـدرت  با درصد 95 اطمينان
 بـا  درواقـع،  .يابـد  مـي  افـزايش  نيـز  خـانواده  در زنـان  گيـري  تصـميم  قدرت يابد، افزايش مردان
 كـه،  معنـي  بـدين  .يابـد  مـي  كـاهش  خـانواده  در هـا  آن قدرت اعمال مردان، تحصيالت افزايش
 مردسـاالرانه  قـدرت  سـاخت  تعـديل  در تأثيرگـذار  متغيرهـاي  از كيي مردان تحصيالت افزايش
 و قـانوني  موانـع  و ازدواج، زمـان  مـدت  زوجين، سني تفاوت زن، سن مانند متغيرهايي اما. است

 قـدرت  بـا  متغيرهـا  ايـن  بـين  و ندارنـد  تـأثيري  خـانواده  در زن گيري تصميم قدرت بر حقوقي
  .نشد مشاهده آماري معنادار رابطة گيري تصميم
 سـن  زن، سـن  متغيرهـاي  براسـاس  خـانواده  در زنـان  گيري تصميم قدرت تبيين منظور به
 در اقامـت  مـدت  تولـد،  محل همسر، درآمد زن، درآمد همسر، تحصيالت زن، تحصيالت همسر،

 زوجــين، ســني تفــاوت ازدواج، ةنحــو ازدواج، نــوع خــانوار، بعــد ازدواج، زمــان مــدت ســپيدان،
 رگرسـيون  از خاسـتگاه  ةخـانواد  در مـادر  قدرت و ،حقوقي و قانوني موانع اي، كليشه هاي نگرش

ـ  بـه  واردشـده  متغير 16 از ،مجموع در. است شده استفاده گام به گام روش به چندمتغيره  ةمعادل
 قدرت با ها آن همبستگي ضريب كه ماندند باقي تحليل اين در مهم مستقل متغير 3 رگرسيوني
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 ضـريب  و =148/0R² بـا  برابـر  تعيـين  ضريب و =384/0R با برابر خانواده در زنان گيري تصميم
 درصـد  4/13 حـدود  كه است آن بيانگر ضرايب اين. است شده =134/0R² با برابر خالص تعيين

ـ  در موجـود  مسـتقل  متغيرهـاي  توسط زنان گيري تصميم قدرت واريانس از  رگرسـيوني  ةمعادل
 شـده  انجام واريانس تحليل آزمون طبق نيز شده تبيين رگرسيوني مدل همچنين .شود مي تبيين
 قدرت بر مستقل متغيرهاي اثر معناداري تعيين براي F آزمون مقدار زيرا است، معنادار و خطي

  .است =029/0P معناداري سطح با =847/4F برابر زنان گيري تصميم
  خانواده در زنان گيري تصميم قدرت بر مستقل متغيرهاي تأثير رگرسيوني تحليل نتايج .7جدول

  
 مالحظـه  استانداردشـده  بتاهـاي  ضـرايب  بـه  توجـه  با و 7جدول اطالعات طبق ،مجموع در

 هـاي  نگرش و =216/0ß با خاستگاه ةخانواد در مادر قدرت و =244/0ß با زن درآمد كه شود مي
 مالحظـه . دارنـد  داري معنـا  سـهم  زنـان  گيـري  تصميم قدرت تبيين در =ß -144/0 با اي كليشه

 بـه  دارد؛ زنـان  گيـري  تصميم قدرت ميزان بيني پيش در را تأثير بيشترين زن درآمد كه شود مي
 پيـدا  افزايش نيز خانواده در زن گيري تصميم قدرت يابد، افزايش زنان درآمد هرچه كه معنا اين
 منفـي  اي كليشـه  هـاي  نگـرش  در استاندارد بتاي ضرايب كه شود مي مالحظه همچنين. كند مي
 قـدرت  يابـد،  مـي  افزايش زنان در اي كليشه هاي نگرش ميزان هرچه كه معني اين به ؛است شده

  .كند مي پيدا كاهش خانه در وي گيري تصميم

  گيري نتيجه
 از بسـياري . اسـت  خـانواده ة حـوز  كوچـك،  هاي گروه در قدرت مفهوم كاربرد هاي حوزه از يكي
 وجـه  موجـود،  اخـتالف  از نظـر  صـرف  امـا  ندارنـد،  خـانواده  در قدرت مفهوم بر توافقي نامحقق

 بررسـي  ].31، ص14[ انـد  بـرده  كـار  به خانواده در قدرت مفهوم از نمايندگي به را گيري تصميم
 ].45، ص7[ اسـت  اجتمـاعي  مباحث اهم از آن درون در زن جايگاه و خانواده در قدرت ساختار
 سـاخت  كيف و كم. دارد خانواده اعضاي ميان تعامالت در مهمي بسيار نقش قدرت توزيع ساختار

 متغيرهاي
 مستقل

خطاي  خام ضرايب
 استاندارد

ضرايب
 T Sig استانداردشده

Bß

 000/0 - 475/7 -871/37066/5 ثابت مقدار
 001/0 313/1000/0244/0523/3 زن درآمد
در مادر قدرت
 ةخانواد

 خاستگاه
268/0 086/0 216/0 124/3 002/0 

 هاي نگرش
 اي كليشه

144/0 - 066/0 154/0 - 202/2 - 029/0 



  289   هاي اجتماعي غيررسمي و رضايت شغلي زنان در شهر اردبيل سنجش رابطة حمايت شبكه

 

 انسـجام  اعضـا،  نفـس  عـزت  فرزندان، شخصيت گيري شكل و پذيري جامعه در خانواده در قدرت
 هـدف  بـا  حاضـر، ة مطالعـ  ].31، ص14[اسـت   اثرگـذار  زناشويي خوشبختي در حتي و خانواده،
 انجـام  آن بـر  مؤثر عوامل و سپيدان شهر هاي خانواده در زنان گيري تصميم قدرت ميزان بررسي
 محققـان،  سـاير  سـوي  از شـده  انجـام  تحقيقات و ها نظريه از استفاده با منظور، همين به. گرفت
 يـك  قالـب  در متغيرهـا  سـپس،  و شـد  طـرح  فرضـيه  تعدادي قالب در مستقل متغير 13 تعداد

 ـ سـپيدان  شـهر  سـاكن  متأهل زنان از نفر 188 شاملـ  مطالعه موردة نمون اختيار در پرسشنامه
 شـده  انتخاب شهر مختلف مناطق از اي چندمرحله اي خوشه گيري نمونه طريق از كه گرفت قرار

 معادلـه  شـامل  تحليل سطوح در فرضيات آزمون منظور به شده گردآوري هاي داده سپس،. بودند
  .شدند مطالعه همبستگي و ،ميانگين ةمقايس رگرسيوني،
 گيري تصميم قدرت و زن اشتغال وضعيت بين ،پژوهش اين در آمده دسته ب نتايج براساس

 از دار خانـه  زنان در مقايسه با شاغل زنان كه معنا بدين ؛دش مشاهده معناداري ةرابط خانه در او
 و1377 سـال  در سـروش  تحقيـق  ةنتيج با نتيجه، اين. برخوردارند بيشتري گيري تصميم قدرت
 سـبب  كـه  دانسـت  منـابعي  از يكـي  منزلـة  به را زنان اشتغال توان مي .همسوست) 1982( 1فريز

 بـه  شـاغل  زنان آنكه ويژه به ؛شود مي جامعه در ها آن جايگاه يارتقا و زنان نفوذ و قدرت افزايش
 خـانواده  در بيشـتري  گيـري  تصـميم  قـدرت  از دار خانـه  زنـان  با مقايسه در مالي استقالل دليل

 گيـري  تصـميم  قدرت خانواده به مربوط مختلف هاي حوزه در شاغل زنان ،عبارتي به. برخوردارند
 .دارند دار خانه زنان از بيشتري
 معنـاداري  ةرابط خانواده در زن گيري تصميم قدرت با همسر انتخاب ةنحو و تولد محل بين
 بـا  فـاميلي  نسـبت  زن اينكـه  بـا  يعني ،ازدواج نوع با زن گيري تصميم قدرت بين اما. دارد وجود
 حاصـل  نتـايج  با نتيجه اين. ندارد وجود داري معنا ةرابط ،باشد نداشته يا باشد داشته خود شوهر

  .است مغاير1387 سال در كياني پژوهش از
ــايج ــون نت ــون آزم ــان پيرس ــه داد نش ــد ك ــترين زن درآم ــتگي بيش ــا را همبس ــدرت ب  ق

 زنـان  درآمـد  ميـزان  هرچـه  كـه  گرفـت   نتيجـه   تـوان  مـي  داشته، خانواده در زن گيري تصميم
 از پيشـين،  هـاي  پـژوهش . يابـد  مـي  افـزايش  نيـز  گيـري  تصميم در ها آن قدرت يابد، مي افزايش
 قـادري  و منصـوريان  ،)1371( محبـوب  ايـران  و زاهدزاهـداني  ،)1387( گروسي پژوهش جمله

 خـانوادة  در مـادر  قـدرت . اسـت  حاضـر  پـژوهش  هاي يافته مؤيد نيز) 1367( و عنايت ،)1381(
 زن گيـري  تصـميم  قـدرت  با را) =234/0r( بااليي همبستگي كه است متغيري دومين خاستگاه

 وجـود  مثبتـي  رابطـة  مـادر  گيري تصميم قدرت و زن گيري تصميم قدرت بين. است داده نشان
 قـدرت  يابـد،  مـي  افـزايش  خاسـتگاه  خـانوادة  در مادر گيري تصميم قدرت هرچه بنابراين،. دارد

 مـادر  گيـري  تصـميم  قـدرت  كـه  گفت توان مي. يابد مي افزايش خانواده در نيز زن گيري تصميم
                                                        

1  . Freez 
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 متغيـري  سـومين  زن تحصـيالت . گـذارد  مـي  تـأثير  دخترش گيري تصميم قدرت بر خانواده در

 نشـان  كيـاني  پـژوهش  نتيجة اما. دارد زن گري تصميم قدرت با را همبستگي بيشترين كه است
 بـين  و نـدارد  تـأثيري  خـانوادگي  هـاي  گيـري  تصميم در زنان مشاركت بر زن تحصيالت كه داد
 .ندارد وجود آماري معنادار رابطة متغير دو اين

 قـدرت  بـا  را مثبتـي  و معنادارة رابط كه است متغيرهايي از ديگر يكي نيز همسر تحصيالت
 در هـا  آن قـدرت  اعمـال  مـردان،  تحصـيالت  افـزايش  بـا  ،درواقع. است داده نشان گيري تصميم
 نتـايج  بـا  ايـن . اسـت  يافتـه  افـزايش  ها گيري تصميم در زنان قدرت و كرده پيدا كاهش خانواده
  .دارد همخواني 1381 سال در قادري و منصوريان كياني، مژده پژوهش

 99 سـطح  در داري معنـا  ارتبـاط  خانواده در زن گيري تصميم قدرت با اي كليشه هاي نگرش
؛ اسـت  معكـوس  رابطـه  ايـن  پيرسـون  منفي ضريب به توجه با كه دهد مي نشان اطمينان درصد
 اي كليشـه  هـاي  نگـرش  كنـد،  مـي  پيـدا  افزايش خانواده در زن گيري تصميم قدرت هرچه يعني
ـ  گاتسو ،)2002( كاتز و الوي هاي پژوهش نتايج با نتيجه اين. يابد مي كاهش جنسيت به نسبت
  .همسوست) 2002( بيتي و لي و، )2002( كوليك ،)2003( مولين مك و دل وين

 جامعـه  در حقوقي و قانوني موانع و ،ازدواج زمان مدت زن، سن بين كه شود مي مشاهده اما
 و مهـدوي  پـژوهش  نتـايج  بـا  نتيجـه  اين. ندارد وجود معناداري ةرابط زن گيري تصميم قدرت و

 قـدرت  بـا  زوجـين  سني تفاوت بين. است مغاير) 1387( كياني و) 1382( خسروشاهي  صبوري
 پـژوهش  از حاصـل  ةنتيج با نتيجه اين. ندارد وجود معناداري ةرابط خانواده در زن گيري تصميم
 و نبـوي  پـژوهش  نتـايج  بـا  امـا . دارد همخـواني  1382 سـال  در خسروشـاهي  صبوري و مهدوي
  .است مغاير 1386 سال در احمدي

 و ،اشتغال تحصيالت، نظير منابعي به زنان دسترسي كه داد نشان پژوهش نتايج ،طوركلي هب
 از هريك افزايش با درواقع و بخشد مي بهبود خانوادگي قدرت ساختار در را ها آن موقعيت درآمد
 جملـه  از پيشـين  هاي پژوهش. كنند مي پيدا قدرت ساختار در بيشتري عمل آزادي زنان منابع،

 ،)1367( عنايـت  ،)1381( قـادري  و منصـوريان  ،)1371( محبـوب  ايران و زاهدزاهداني پژوهش
. اسـت  حاضـر  پـژوهش  يـد ؤم نيـز ) 2002( كوليـك  و ،)1996( تـين  گـرينس  ،)1387( گروسي

 آگـاهي  كنار در و شده زنان درآمد و اشتغال به منجر مواقع اكثر در تحصيالت كه گفت توان مي
 قـدرت  افزايش نتيجه در و مالي استقالل به منجر فكري باورهاي و ها نگرش در تغييرات ايجاد و

 قـدرت  بـا  زن اشـتغال  و تحصيالت بين دادند، نشان نتايج كه گونه همان. گردد مي گيري تصميم
 شـاغل  زنـان  و باالتر تحصيالت داراي زنان درواقع. دارد وجود معناداري ةرابط وي گيري تصميم

 قـدرت  خانواده به مربوط مختلف امور در دار، خانه و تر ينيپا تحصيالت داراي زنان در مقايسه با
 متغيرهـاي  از يكـي  مـرد  تحصـيالت  كـه  گفـت  تـوان  مي همچنين. دارند بيشتري گيري تصميم
 تحصـيالت  افـزايش  بـا  كـه  صورت بدين. است خانواده در زنان گيري تصميم قدرت بر گذارتأثير
 افـزايش  خانـه  در زن گيـري  تصـميم  قـدرت  و يافتـه  كـاهش  خانواده در وي قدرت اعمال مرد،
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 هنجارهـاي  پـذيرش  بـراي  آمـادگي  و آنان نگرش تغيير ةزمين مردان تحصيالت درواقع. يابد مي
 مهـم  هـاي  گيـري  تصـميم  در زنـان  مشـاركت  افزايش باعث درنتيجه كه كند مي فراهم را جديد

 هـرم  سـاختار  تعديل و خانوادگي هاي گيري تصميم الگوي در تغيير عامل درنهايت، و خانوادگي
 ،)1381( قـادري  و منصـوريان  هاي پژوهش با نتيجه اين. شود مي خانواده در مردساالرانه قدرت
  .دارد همخواني) 1386( احمدي و نبوي و، )1387( كياني

 معادلـه  وارد كـه  متغيرهـايي  همـة  بـين  از كـه  داد نشـان  چندگانه رگرسيون تحليل نتايج
 ترتيب به اي كليشه هاي نگرش و ،خاستگاه ةخانواد در مادر قدرت زن، درآمد متغيرهاي اند، شده

  .اند داده نشان خانواده در زنان گيري تصميم قدرت بر را تأثير بيشترين
 بيشتر دارد اختيار در شخص كه منابعي هرچه است، آمده نيز منابع تئوري در كه طور همان

 قـدرت  كـه  دريافتنـد  خـود  ةمطالعـ  در ولـف  و بالد. است برخوردار نيز بيشتري قدرت از ،باشد
 افـزايش  شـغلي  منزلـت  و ،درآمـد  تحصـيالت،  سـطح  افزايش با عموماً خانواده در گيري تصميم

 جهـت  در هـا  آن از تواننـد  مي مرد يا زن كه منابعي عنوان به ادشدهي متغيرهاي بنابراين. يابد مي
 فراينـد  طريق از معموالً قدرت. شد تعريف ندكن استفاده خانوادگي روابط در بيشتر قدرت كسب
 تحصـيالت،  سـطح  كـه  شـود  مـي  فـرض  ،نظريـه  اين براساس. شود مي گيري اندازه گيري تصميم
 قدرت توزيع بر كه روند مي شمار هب متغيرهايي از ازدواج مدت طول و ،سن شغلي، پايگاه درآمد،

ـ  نتـايج  براسـاس . گذارنـد  مي تأثير خانواده در  داراي كـه  زنـاني  مقالـه،  ايـن  در آمـده  دسـت ه ب
 كـه  خود همتايان به نسبت بيشتري گيري تصميم قدرت هستند درآمد داراي و باالتر تحصيالت

 منزلـة  بـه  توانـد  مـي  درآمد و تحصيالت كه است اين گوياي نتيجه اين. دارند ند،ا منابع اين فاقد
 بـراي  را امكان اين نهايترد و شوند خانواده در زن اقتدار افزايش باعث و كنند عمل قدرت منبع
 بـر  مبتنـي  قـدرت  ساخت و گيري تصميم خانواده به مربوط مختلف امور در كه كنند فراهم زن

  .كند تعديل را مردساالري
 ژاپـن  و ،فرانسـه  دانمـارك،  فنالنـد،  آلمان، نظير صنعتي كشورهاي بارةدر ها يافته همچنين،

 در وي قـدرت  بـا  مثبـت  اي رابطـه  شـوهر  پايگاه ،جوامع اين در. بود منابع ةنظري ييدأت از حاكي
 منـابع  ،كلي طور به. گرديد مي خانواده در ها آن قدرت افزايش باعث زنان اشتغال و داشت خانواده
 كشـورهاي  در شـده  انجام پژوهش اما. داشت تأثير خانواده در قدرت توزيع بر شوهر و زن نسبي
 در شـده  انجـام  هـاي  پـژوهش  مثالً. داد نشان قبلي هاي يافته با متناقض نتايجي حدودي تا ديگر
 ميـزان  شـوهر  شـغلي  پايگـاه  و ،تحصـيالت  درآمد، افزايش با كه دادند نشان يوگسالوي و يونان
 عنـوان  بـه  كـه  ،را خاستگاه ةخانواد در مادر قدرت همچنين. يابد مي كاهش خانواده در او قدرت
 بايـد  ،داشـت  خـانواده  در زن گيـري  تصـميم  قـدرت  بـر  را تأثير بيشترين كه متغيرهايي از يكي
 و شخصـيت  گيـري  شكل در مهمي عامل متغير اين. داد قرار توجه مورد مهم عامل يك عنوان به

 از ثرأمتـ  زوجـين  تصـورات . كنند مي ايفا هريك كه است وظايفي و رفتار ةدربار زوجين باورهاي
 سسـات ؤم و نهادهـا  توسط معموالً كه است انتظار مورد نقش از خود برداشت و اجتماعي محيط
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 ،مستقل فرمانبردار، مطيع، چون تصويري و شوند مي تقويت...) و ،مدرسه خانواده،( پذيري جامعه

 شـدن  اسـتبدادي  يـا  دموكراتيـك  قبـال  در فـرد  اوليـه  ةخانواد ،بنابراين. كنند مي ترسيم توانا و
  .اند مسئول فرد فعلي هاي خانواده

  منابع
 دوران در خـانواده  كاركرد و ساختار، نقش، بر تأكيد با خانواده شناسي جامعه .)1376( شهال اعزازي،] 1[

  .زنان مطالعات و روشنگران انتشارات :تهران ،معاصر
 .دانشگاه و حوزه پژوهشكده :قم ،خانواده شناسي جامعه و اسالم .)1383( حسين بستان،] 2[
 قـدرت  ساختار ميان ةرابط بررسي« ،)1383( منوره يزدي، ؛سيمين حسينيان، ؛محبوبه ذوالفقارپور،] 3[

 هـاي  پـژوهش  و هـا  تـازه  ،»تهـران  شـهر  دار خانه و كارمند زنان زناشويي رضامندي با خانواده در
 .46ـ31ص ،11، ش3، سمشاوره

 در زنـان  اشـتغال  مشـكالت  و امكانـات  بررسي« .)1371( جليل محبوب، ايران ؛سعيد زاهدزاهداني،] 4[
 .شيراز دانشگاه شناسي جمعيت مركز شيراز، ،»شيراز شهرستان

 ،»اجتمـاعي  مشـاركت  و خـانواده  در قـدرت  سـاخت « .)1385( محمد اميرپناهي،؛ باقر ساروخاني،] 5[
 .60ـ31ص ،3، ش4، سزنان پژوهش

 ،»خـانواده  قـدرت  هـرم  در زن جايگاه در پژوهشي خانواده، و قدرت زن،« .)1384( باقر ساروخاني،] 6[
 .50ـ29، ص2، ش3، سزنان پژوهش

 ةنامـ  پايـان  ،»شيراز شهر در خانوادگي روابط بر زنان اشتغال تأثير بررسي« .)1367( حليمه عنايت،] 7[
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