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 -9استادیار گروه علوم اجتماعی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران

چکیده
در این تحقیق موضوع بررسی شیوههای تصمیم گیری در بین خانوادههای زنان شاغل و غیر
شاغل و رابطۀآن با اختالفات زناشویی زوجین درشهرستان شوشتر مورد مطالعهه رهرار گرفهت و
متغیرهای مستقل تحقیق از چارچوب نظری پژوهش(نظریه منابع ،مبادله ،تئوری تضهاد) اسهتنتا
و در رالب دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طرح شد .برای بررسی ،دو گروه نمونه هر کدام
به حجم  21نفر از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب شهدند .درانتخهاب گهروه نمونهه اول از بهین
زنان شاغل متأهل ،با توجه به کوچک بودن جامعهه و معیارههای در نظهر گرفتهه شهده ،از روش
تمام شماری استفاده شد؛ ولی درانتخاب گروه نمونه دوم از بین زنان غیر شاغل متأهل ،با توجهه
به وسیع بودن جامعه ،از روش نمونه گیری خوشهای چند مرحله ای استفاده شد .و اطالعهات بها
استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته در مورد متغیرهای تحقیق جمع آوری ،و به وسیله نرمافزار
 SPSSمورد تحلیل ررار گرفت و متناسب با سطح سنجش متغیرها از آمارههای توصهیفی (مهد و
میانگین و ) ...و آمارهای استنباطی(آزمون ،tتحلیل رگرسیون و ) ...استفاده شد .نتایج در مهورد
فرضیات تحقیق نشان داد که -9 :شیوههای تصمیم گیری در بین خانوادههای زنان شاغل و غیهر
* نویسنده مسؤول

yousefamini@gmail.com
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شاغل متأهل متفاوت اسهت-7 .شهیوهههای تصهمیم گیهری در خهانواده بهر اختالفهات زناشهویی
زوجین تأثیر دارد -6 .متغیرهای مستقل تحصیالت زن ،درآمد زن و مالکیت شخصی زوجین از
لحاظ آماری بر شیوههای تصمیم گیری در خانواده تهأثیر دارد -4 .متغیهرههای مسهتقل در آمهد
شوهر ،تحصیالت شوهر ،فاصلۀ سنی زوجین ،مدت زمان ازدوا زوجین بر شهیوهههای تصهمیم
گیری در خانواده از لحاظ آماری معنادار نیست.
واژههای کلیدی :شیوههای تصمیم گیری ،اختالفات زناشویی ،خانوادههای زنان شاغل و غیر
شاغل.
مقدمه و بیان مسأله
زندگی انسان در طول تاریخ وابسته به کهار و تهالش ارتصهادی او بهوده اسهت .انسهان بهرای
گذران زندگی ناچار بوده است ،که با استفاده از ردرت جسمانی و توانایی هوشی و ذهنی خود
جهت فراهم نمودن لوازم بقاء خود تالش نماید ؛ در ایهن میهان فعالیهت ههر دو جهن

در بیشهتر

ادوار تاریخ شهر ززم زنهدگی اجتمهاعی بهوده اسهت ،چنهان کهه بها رههور انقهالب صهنعتی و
گسترش روزافزون نظام تولید و تقسیم کار استفاده از نیروی کار زنان امری مسهلم فهرش شهده
است ،بطور خالصه په

از دو جنهج جههانی ،نیهاز بهه اسهتفاده از نیهروی کهار زنهان مضهاع

گردیده است ،حاصل این تغییرات روا و گسترش ایدهی برابری زنان در عرصهههای مختله
اجتماعی و ارتصادی خصوصاً « اشتغال» بوده است .مسأله ای که منحصر به جامعه و ملتی خاص
نگردیده و کلیه جوامع را متأثر ساخته است .اشتغال زنان پیامدهای زیادی برتوسعه یهک جامعهه
و همچنین ساخت وکارکرد خانواده به همراه داشهته اسهت ،بهه نحهوی کهه روابهخ خهانوادگی،
تربیت وتعداد فرزندان و احساسی که هریک از زوجهین از زنهدگی خهانوادگی دارنهد را تحهت
تاثیر ررار داده است ،زیرا « اشتغال زنان از جمله مواردی است که به طرز آشکاری تعادل سهنتی
نقشهای خانوادگی را بر هم زده و خود بر جنبههای دیگر زندگی خانواده اثر گهههذاشته است.
گسترش تحصیالت عالی در بین زنان و افزایش نسبت شههر نشهینی ،تغییهرات گسهتردهای را در
نظام روابخ سنتی ایران به دنبال داشته است .زنانی که توانسهتهانهد در بیهرون از محهیخ خانهه ،بهه
اشتغال بپردازند ،به طور نسبی بهه اسهتقالل مهالی دسهت یافتههانهد .حضهور زنهان در عرصههههای
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اجتماعی و تامین مالی بخشی از هزینههای خانواده از درآمد زنان ،ردرت چانهه زنهی آنهها را در
خانواده بازتر برده است .تجربههای مشارکتی زنان در امر خانوادگی بدون اعمال رهدرت یهک
جانبه از سوی مردان ،عرصه را برای افزایش رابلیتهای آنها به منظور مشارکت هر چه بیشتر در
اجتماع فراهم آورده است .ازسوی دیگهر ،ایهن امهر بهه پهذیرش جایگهاهههای متفهاوت اعضهای
خانواده نسبت به گذشته ،در ذهن مردان منجر شده است ،به طوری که مردان واگهذاری حهدی
از ردرت مطلقه ی خود را در تصمیم گیریهای خانواده به زنان کامال پذیرفتهه انهد و خهود نیهز
در امور داخلی خانه که به طور سنتی ،مخصهوص زنهان بهود مشهارکت فعهال دارنهد (مههدوی و
خسروشاهی.)71 :9627 ،
در نظریه منابع ،بحث بر سر این است که ارزش منابع و رابل مبادله یی ،که زن و شوهر بها
خود وارد روابخ میکنند ،متفاوت است(خوزی .)7117 ،9هرچه منابع دردسهت رس همسهران
شههبیه تههر باشههد ،فاصههله توزیههع رههدرت و نههابرابری کمتههر مههیشههودو مشههارکت زوجههین در
تصمیمگیریهای خهانواده بیشهتر مهیشهود (زو و بیهان .)7119 ،7در کنهار منهابع دردسهت رس،
ایدئولوژی جنسیتی ،باورهای رالبی معطوف به جنسیت ،و نگرشههای نقهش جنسهیتی ،کهه در
برخی فرهنجها بر نابرابری طبیعی و اجتماعی زن و مرد صحه میگذارد ،نیز میتواند رهدرت
فرد را در فرآیندتصمیم گیری خانوادگی کاهش دهد (کافمن.) 7112 ،6
بوردیو به این عوامل ،در رالب عادت وارههای ،زمینه ساز نابر ابری در سهم گیری عهامالن
اجتماعی از سرمایههای مختل

اشاره کرده است.

بررسیهای انجام شده در این زمینه نیز نشان میدهد زنانی که بواسطه کهار بیهرون از خانهه،
دارای درآمههد هسههتند در مقایسههه بهها زنههان دیگههر ،مسههتقل از شههوهران خههود هسههتند و در
تصمیمگیریهای خانواده مشارکت بیشتری دارند و به نظر میرسد که تسهاوی بیشهتر در حیطهه
شغلی میان زنان و شوهرانشان منجر به تساوی بیشتر در تصمیم گیریهای خهانوادگی مهیشهود.
(زاهدانی و محبوب9629 ،؛ مهدوی9629 ،؛ علهی امهامی نصهیر محلهه9626 ،؛ کهارم وبلیهانی،
 ،9629شریفیان ،9622 ،زو و بیان)به عبهارتی بها اشهتغال زنهان سهاخت خهانواده دمکراتیهک تهر
1. Xu & Lai
2. Zuo & Bian
3. Kaufman
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میشود (منصورنژاد .)949 :9629 ،برابری زن و مرد و همچنهین رهدرت دادن بهه زنهان در امهور
اجتماعی و ارتصادی ،توسهعه را در جامعهه تسهریع و تقویهت مهی نماینهد چنهین جریهانی توسهخ
کشورها و جوامع صنعتی به اندازه کافی تجربه شده است» (شیخی.)919 :9622 ،
تاثیری که کار زن و درآمهد وی در ابعهاد مختله

زنهدگی دارد بهر کسهی پوشهیده نیسهت

خصوصاً اثری که این درآمد ،بهر رفهاه خهانواده و رضهایت زناشهویی مهیگهذارد .امهروزه رفهاه
خانواده در جوامع بسیار مهم ا سهت و اعضهای آن خصوصه ًا زن و شهوهر تهالش خهود را انجهام
میدهند تا از هر جهت به آرامش و خوشبختی و رضایت برسند(ساروخانی.)9621 ،
اشتغال زنان در فعالیتهای ارتصادی خار از چهارچوب خانوار ،که طی چند دهه گذشهته
تدریجاً اهمیت یافته ،مسایلی را مطرح کهرده اسهت کهه بهه دلیهل اهمیهت ،موضهوع پژوهشههای
متعددی ررار گرفته است و از آنجا که این امر خصوصاً در ایران با شتابزدگی در میان برخهی از
گروهها مطرح گردید ،و در عین حال شرایخ اجتماعی ،فرهنگی جامعهه ایهران در خیلهی مهوارد
پویایی مناسب با آن را نداشته است ،اشتغال زنان از سویی با مسایل حاد  -در برخهی از مهوارد-
مواجه گردیده و از سویی دیگر اخهتالف عقیهده در میهان تهودهههای مختله

مهردم را موجهب

شد(ساروخانی.)9621 ،
از جمله این عوامل رضایت یا عدم رضایت زناشویی اسهت .اگهر بخهواهیم زناشهویی را در
خانو اده ایجاد کنیم بایهد بهه دنبهال عهواملی باشهیم کهه موجهب ایجهاد رضهایتمندی مهیشهود و
خانوادههها را بهه سهوی آن ترغیهب کنهیم .یکهی از ایهن عوامهل اشهتغال زنهان اسهت .مشهارکت
روزافزون زنان در بیرون از خانه باعث تقویت ح

اعتماد به نف

و استقالل و افزایش رهدرت

تصمیم گیری و برخورد مناسب با حوادث زندگی و اثر مطلوب بر روابخ خهانوادگی بهر جهای
گذارده است .مطالعات زیادی نشان داده که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رضایت زناشهویی
مساله ارتصادی و درآمد است ،چنانچه این درآمهد از طهرف ههر دو زو باشهد باعهث سههولت
زندگی میشود؛ ولی در کنار ایهن سههولت زنهدگی ،در پهاره ای مهوارد باعهث بهروز مسهایل و
مشکالت هم میشود (ساروخانی.)9621 ،
اشتغال زنان در چگونگی تصمیم گیری درخانواده نقش مهمی دارد کهه رضهایت منهدی و
در نتیجه کاهش اختالفات زناشویی را به دنبال خواهد داشت «تحقیقی که در سال  9133توسخ
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میشل انجام شد نوعی همبستگی را بین اشتغال زنان و توزیع عادزنه تر نقشهها و ورهای
می داد نحوه ی توزیع ورای

نشهان

خانگی ،که امور خانه داری و رسیدگی به »(سگالین)9622 ،

کار بیرون از خانه زنان ،با بهم زدن نقشهای سنتی زوجین در خانواده بها توجهه بهه آن چهه
مطرح شد موجب مشارکت بیشتر مردان در انجام امور خانه می گردد ،این امر خود به احساس
عدالت نسبی در روابخ خانوادگی منجر شده که احساس رضایت و عدم اختالفات زناشویی ،از
نتایج مهم آن است.
با عنایت به این موضوع که ههر تغییهری در زنهان شهاغل متاههل طبیعته ًا تهاثیراتی بهر آنهان و
خانوادههایشان دارد ،حال این سوال در اینجا مطرح میشود که افزایش گرایش زنان به کهار در
خههار از خانههه چههه اثراتههی بههر خههانواده خواهههد گذاشههتا و ایههن رونههد افزایشههی بهها توجههه بههه
دگرگونیهایی که در ساخت شغلی جامعه و ارزشهای سنتی جامعه و تفکیک نقهشهها ایجهاد
کرده است ،چه تأثیری بر شیوههای تصهمیم گیهری در خهانواده خواههد گذاشهتا لهذا در ایهن
پژوهش بهه دنبهال پاسهخ بهه ایهن سهوال کلهی هسهتیم کهه " شهیوهههای تصهمیم گیهری در بهین
خانوادههای زنان شاغل و غیر شاغل چگونه است و چه رابطه ای با اختالفات زناشویی داردا
اهداف تحقیق:
 هدف اصلی این تحقیق تعیین شیوههای تصمیم گیری در بین خانوادهههای زنهان شهاغل وغیر شاغل و رابطۀآن با اختالفات زناشویی زوجین است.
 اهداف فرعی پژوهش-9تعیین شیوۀ تصمیم گیری در بین خانوادههای زنان شاغل و غیر شاغل متأهل.
 -7تعیین رابطۀ شیوۀ تصمیم گیری در خانواده با اختالفات زناشویی زوجین.
 -6تعیین رابطه تحصیالت زوجین با شیوۀ تصمیم گیری آنها در درون خانواده.
-4تعیین رابطه مدت زمان ازدوا زوجین با شیوۀ تصمیم گیری آنها در درون خانواده.
 -9تعیین رابطۀ فاصله سنی زوجین بر شیوۀ تصمیم گیری آنها در درون خانواده.
 -3تعیین رابطه درآمد زوجین با شیوۀ تصمیم گیری آنها در درون خانواده.
-2تعیین رابطه تملک دارایی زوجین با شیوۀ تصمیم گیری آنها در درون خانواده.
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مبانی و چارچوب تئوریك پژوهش
تعریف قدرت در حوزه خانواده و شیوههای تصمیمگیری زوجین
یکی از حوزههای کاربرد مفهوم ردرت در گروههای کوچهک ،در حهوزۀ خهانواده اسهت.
بسههیاری از محققههین تههوافقی بههر روی مفهههوم رههدرت در خههانواده ندارنههد .لههیکن صههرفنظههر از
اختالفات موجود ،وجه تصمیم گیری 9را به نمایندگی از مفهوم ردرت در خانواده به کهار بهرده
اند (آبوت 9116 ،7و ایسوان .)9119 ،6ورتی که میپرسیم چه کسی اعمال ردرت میکنهد ،ایهن
امر متوجه تصمیم گیریها در خانواده است (اولسون .)9131 ،4ایسهوان بهرای مشهاهده ی رهدرت
در خانواده به این ابعاد توجه میکند :رهدرت تصهمیم گیهری در تعیهین موالیهد ،رهدرت تصهمیم
گیری در امور اجتماعی ،ردرت تصهمیم گیهری در امهور ارتصهادی ،و اسهتقالل در خهانواده .در
حالی که فرانک

9برای تعیین حوزههای ردرت در خانواده به ابعاد دیگهری اشهاره مهیکنهد .از

نظر وی ،ردرت زن و شوهر دارای چندین حوزۀ تصمیم گیری است ،بدین معنا که در زمینهه ی
هزینه کردن پول ،خرید امکانات بهرای خهانواده و تربیهت فرزنهدان چهه کسهی حهرف آخهر3را
میزند( .فرانک .)9127 ،
بیشتر محققین ،براساس نوع روابطی که بهین زن و شهوهر در خهانواده وجهود دارد ،آرایهش
الگوهای تصمیم گیری در خانواده را در چهار وجوه تصمیم گیری از نوع تشهریک مسهاعی زن
و شوهر در حل مسائل ،2حوزه ی مستقالنۀ هر یک از زن و شوهر در تصمیم گیهری ،حاکمیهت
زن 2و حاکمیت شوهر 1تقسیم کردند.
در نوع تشریک مساعی زن و شوهر هر یک درباره ی تصمیمهای اصلی با یکدیگر گفتگو
میکنند و به یک را حل مشترک میرسند .در نوع حوزهههای مسهتقالنه ،ههر یهک مسهتقال ،در
برخی از ابعاد نظارت دارند ،خصوصا در تصمیم گیریهای مربو بهه نقهشهایشهان بهر اسهاس
1. Decision making.
2. Abbott
3. Isavan
4. Olson
5. Franks
6. Final say
7. Syncratic
8. Wife dominant
9. Husband dominant
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جنسیت عمل میکنند .شوهر ،تصمیمهای مربو به شغل و امور خود و همسر ،امور مربهو بهه
خانه داری را اتخاذ میکنند .در نوع حاکمیت زن یا شوهر به صورت نهابرابر تصهمیم گیریههای
نهایی در خانواده توسخ یکی از زن یا شوهر صورت میگیرد (فرانک  9127 ،و بالد.)9131 ،9
همچنین بالد معتقد است که بهترین و مطلوب ترین نوع تصمیم گیریها ،نه تنها بایهد برابرانهه
و صمیمانه باشد بلکه باید دو جانبه بودن را نیز در بر گیرد(فرانک  9127 ،و بالد.)9131 ،
تاورمینا بر مبنای اینکه چه کسی تصمیمهای اساسی و مهم را در خهانواده مهیگیهرد بهه سهه
الگو رسیده است :الگوی حاکمیت شوهر ،الگهوی حاکمیهت زن و الگهوی برابرنهه و مشهارکتی
بودن تصمیم گیری(تاورمینا.)9122 ،
بوئرمن 7الگوی ساختار خانواده را در سطوح زیر دیده است:
 -9ساختار مستبدانه –6پدر یا مادر بر فرزند صرفا دیکتهه مهیکننهد و فرزنهد حهق ارههارنظر
ندارد.
 -7ساختار ارتدار گرایانه -4پدر یا مادر به حهرف فرزنهدان گهوش مهیدهنهد ،امها خودشهان
تصمیم میگیرند.
 -6ساختار دموکراتیک –9به فرزند فرصت کافی برای تصهمیم گیهری داده مهیشهود ،ولهی
تایید تصمیم با اولیا است.
3

 -4ساختار مبتنی بر برابری  -سهم اولیا و فرزندان در تصمیم گیری به صورت مشارکت 91
به  91است.
-9ساختار مخیرانه -12فرزند نسبت به اولیا نفوذ بیشتری در تصمیم گیریها دارد .بهه عبهارتی،
تصمیم فرزند مورد تمایل و توجه اولیا ررار میگیرد.
 -3الگوی عدم مداخله و آزادانه -9فرزند با خواستهههای اولیها در تصهمیم گیهری مخالفهت
نشان میدهد.
1. Blood
2. Bowerman
3. Autocratic
4. Authoritarian
5. Democratic
6. Equalitarian
7. Permissive
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-2الگوی اغماش -7اولیا توجهی به رفتار فرزندانشان نمیکنند (بوئرمن.)9134 ،
الگوهای قدرت در خانواده
در خانواده ،ردرت در دست چه کسی استا پاسخ گفتن به این سهؤال ،از نهوع دیگهری از
دسته بندی خانواده حکایت دارد که عبارت است از :خانواده پدرسازر و خانواده مادر سهازر و
خانواده تساوی گرا .پیش از توضیح این سه نوع ،خهوب اسهت بهدانیم کهه در طهول تهاریخ ،بهه
ندرت دیده شده است که ردرت در خانواده به طور مساوی بین زن و شوهر ،تقسیم شده باشهد.
در بیشتر جوامع و در بخش بزرگی از تاریخ بشر ،مرد از ردرت زیادی برخوردار بوده است .هر
چند گاهی زنان نیز از ردرت رابل توجه بی نصیب نبودهاند .این که ردرت ،بیشتر در دست مهرد
باشد یا زن ،تأثیر زیادی بر ساختار خانواده و ابعاد دیگر آن میگذارد.
همان گونه که در باز نیز اشاره شد ،خانواده از جهت ساختار رهدرت درونهی ،بهر سهه گونهه
است:
 -1خانواده پدرساالر یا پدرشاهی

3

واژه تخصصی پدر سازری یا پدر شاهی ،به سیستم نظامی حقوری اطهال مهیشهود کهه در
آن روانین گوناگون از جمله روانین تهوارث و جانشهینی و منصهب و مقهام همگهی رهوانینی مهرد
مرکز است .به خانواده ای که پدر در آن از ردرت بازیی برخهوردار باشهد ،خهانواده پدرسهازر
طال میشود.
در خانواده پدرسازر هرم ردرت عمودی است و پدر در رأس خانواده ررار میگیرد .کلیهه
تصمیمات مهم اعهم از ارتصهادی ،اجتمهاعی ،فرهنگهی و سیاسهی زیهر نظهر پهدر خهانواده انجهام
میشود .خانوادههای پدرسازراصوز درجوامعی با ویژگی پدر سازری شهکل مهیگیهرد .بهدین
صورت که در چنین جوامعی ،اصوز رهوانین و مقهررات مهرد محوراسهت .بهه عبهارتی رهوانین و
مقررات برای حفظ و حمایت از حقو مردسازرانه مثال در چنین جوامعی روانین سیاسی ،کهار،
1. Laizzez faire
2. Ignoring
3. Patripotestal family
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ازدوا  ،طال  ،توارث ،همه برای تقویت و حفظ حقو مردان است (بستان نجفی و بختیاری و
شرف الدین.)92 :9611 ،
 -2خانواده مادرساالر یا مادرشاهی

1

واژه تخصصی مادر سازری یا مادر شاهی به سیسهتم نظهامی حقهوری اطهال مهیشهود کهه
ردرت در دست زنان است و توسخ زنان اداره میشود .خانواده ای را که در آن ،مادر از ارتهدار
بیشتری بهره مند است ،خانواده مادر سازرمی نامند .در این نوع خانواده ،برخالف نهوع پیشهین،
مادر مکانی ،مادر نسبی ،مادر نامی و تقدّم دختران در ارث و جانشینی ،برجسته است .بدین معنا
که هر چه را که در باز از ویژگیهای پدرسازر برشمردیم ،در مورد مادر صهد خواههد کهرد
بنابر دزیل بسیار گوناگون نظام مادر سازری یا مادر شاهی بهرخالف تصهور عامهه نقطهه مقابهل
سیستم پدر سازری یا پدر شاهی نیست .از جمله ساده تهرین و آشهکار تهرین دزیهل آنکهه«زن»
نقطه مقابل «مرد» نیست .هر یک ویژگیهای خهاص خهود را دارنهد (بسهتان نجفهی و بختیهاری و
شرف الدین.)92 :9611 ،
 -3خانواده تساویگرا
درخانواده تساوی گرا که در جوامع صنعتی غرب بسیار رایهج اسهت رهدرت بهه میهزان کهم
وبیش مساوی میان دو جن

تقسیم میشود .البته در این که چه زمانی در تاریخ کهن بشر ،پهدر

سازری و یا مادر سازری حاکم بوده است در بین اندیشمندان ،اختالف است .برخهی معتقدنهد
پ

از یک دوره هر و مر در ساختار خانواده ،نخست ،مهادر سهازری حهاکم شهده اسهت و

بعدها پدر سازری رهور کرده است .در جوامع امروزی ما ،خانواده به سوی برابری نسبی ارتدار
بین زن و شوهر پیش میرود .هر چند هنوز هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن ،برابهری
کامل وجود داشته باشد (گیدنز ،7ترجمه صبوری.)463 :9621 ،

1. Matriarchy
2. Giddens
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نظریه منابع

1

نظریه منهابع رهدرت یکهی از اولهین نظریههههای بهود کهه ولیهام گهود ،در مهورد خشهونت
خانوادگی مطرح کرد ،بر پایه این نظریه ،نظام خانواده ،مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دیگری
دارای نظامی ارتداری است و هر ک

که به منابع مهم خانواده بیشتر از دیگران دسترسی دارد،

میتواند سایر اعضاء را به فعالیت در جهت امیال خود وادارد( .اعزازی.)29 :9621 ،
بر اساس این نظریه ،در خانواده بر خالف سایر گروهها ،سلسله مراتب بر اساس تخصهص،
صالحیت و لیارت مرتب نمیگردد؛ بلکهه بهر اسهاس جنسهیت ،سهن و رهدرت ارتصهادی تنظهیم
میشود که البته ،بیشتر ردرت ارتصادی و منابع مالی در دست مردان بوده و از لحاظ سهنی نیهز
بزرگتر از زنان هستند )اعزازی.)9621 ،
در نظریه منابع ،تقسیم ردرت در خانواده و پایگاه ردرت هر یک از همسران ،متأثر از منهابع
د ردست رس هر یک از آنها و انتظهارات هنجهاری -ارزشهی از زن و شهوهر اسهت؛ بهر ایهن
اساس ،ردمن ،7چهار نوع جامعه را تصهور مهیکنهد کهه در آنهها فشهارهای هنجهاری-ارزشهی
جامعه و نیز دست رسی هر یک از دو طرف مبادله ردرت به منابع ،تعیین کننده پایگاه رهدرت
فرد در تصمیم گیری رلمداد میشود .در این نظریه ،توانایی هر یهک از همسهران در بهرآورده
کردن نیازهای طرف مقابل ،به عنوان منبع ردرت فرد تلقی میشود؛ از این رو ،در جوامعی که
وریفه تأمین زن بر عهد ه مرد است و مرد ،تنها منبهع بهرآوردن نیازههای خهانواده اسهت ،طبعهاً
همسر مرد به لحاظ ایدئولوژیک اجازه اعمال ردرت یک سویه را به شوهر میدهد .با افزایش
نسبت زنان شاغل در جامعه و تأمین بخشی از هزینههای خانواده به وسیله درآمهد زنهان شهاغل،
پایگاه ردرت زنان هم بهبود یافته اسهت .ایهن نظریهه ،بهر ارزش نهابرابر مبهادزت زن و وههر در
خانواده تأکید میکند با این نگاه ،ردرت بیش تر در اختیار فردی است کهه نقهش بیشهتری در
تأمین نیازهای خانواده دارد و جنسیت در این میان اهمیتی ندارد .در مقابل ،دیدگاه دیگری نیز
وجود دارد که بر توانهایی ارزشههای پدرسهازرانه تأکیهد مهیورزد .ایهن ارزشهها مهیتواننهد
پایههای ردرت زنان را سست و ارتدار مردان را تقویت کنند (گروسی.)9622 ،
1. Resource Theory
2. Rodman, Hyman
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نظریه منابع ،تقسیم کار در خانهه را مهنعک

کننهده رهدرت متفهاوت زوجهین در خهانواده

معرفی میکند ،که ناشی از مالحظات عقالنهی و ارتصهادی اسهت .لهذا عامهل تعیهین کننهده در
تقسیم کار خانگی میزان برخورداری از منابع بهه خصهوص منهابع ارتصهادی اسهت .بهه عبهارتی،
فردی که درآمد بیشتری دارد کار کمتری را در خانه انجام میدهد .از سوی دیگر فرش شهده
است که اشتغال از نظر اهمیت در اولویت اول ررار دارد و کار خانگی در اولویهت دوم ،زیهرا
کار خانگی فایده کمتری از کار دستمزدی دارد .از آنجا که مهردان تهأمین کننهده امهور مهالی
خانواده و نان آور اصلی میباشند و دسترسی بیشهتری بهه منهابع دارنهد ،از رهدرت بهازتری در
اتخاذ تصمیمات برخوردار خواهند بود و سهم کمتری در انجام کار خهانگی بهه علهت منزلهت
پایین این فعالیتها دارا میباشند .زنان توانایی کمتری از شوهرانشان در به دست آوردن منهابع بها
ارزش و رابل اطمینان برای خانواده (مانند درآمد) دارند .پ

مسئولیت انجام کار خانگی بیشتر

بر عهده آنها خواهد بود( .آبوت و وازس ،ترجمه نجم عراری.)996 :9622 ،
یکی از آثار رابل توجهی که متأثر از ره یافت مبادلهه در زمینهه ،ارتبها بها رهدرت نسهبی و
عرضه خدمات درگروههای کوچک بالخص تجربهی اسهت ،مطالعهات بهالد و وله
توازن ردرت بین زن و شوهر ،بوده است .دیدگاه بالد و ول

در زمینهه

به نام نظریه منابع معهروف اسهت.

این نظریه بر اساس ره یافت مبادله ،توزیع ردرت در بین زن و شوهر را در تصمیم گیریها تبیهین
میکند ،بنیاد این نظریه برای توزیع ردرت در خانواده بر حسب منابعی است که ههر یهک از زن
و شوهر در ازدوا به خانواده آورده اند .این منابع ارزشمند بهه طهور اخهص شهامل تحصهیالت،
شغل و ردرت مالی زن و شوهر است که آنها با توجه به میزان برخهورداری از ایهن منهابع دارای
ردرت تصمیم گیهری در خهانواده هسهتند .البتهه منهابع ارزشهی دیگهری مثهل عالرهه و وابسهتگی
زوجین و جذابیت فرد برای همسر دخیل هسهتند کهه در توزیهع رهدرت و چگهونگی تعارضهات
خانواده نقش مهمی دارند (ریتز ،ترجمه ثالثی.)447 :9622
تئوری منابع به طور کلی بر پایه این فرش ررار دارد که هر چه منابعی که شخص در اختیهار
دارد بیشتر باشد از ردرت بیشتری نیز برخوردار است .بر اساس این نظریهه ،فهرش مهیشهود کهه
سطح تحصیالت ،درآمد ،پایگاه شغلی ،سن ،و طول مدت ازدوا و مانند آن ،از متغیرههایی بهه
شمار میروند که بر روی توزیع ردرت در خانواده تأثیر میگذارند و شکل سهاختار رهدرت در
خانواده را تبیین میکنند (احمدی و کمالی سروستانی.)12 :9627 ،
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نظریه قشربندی جنسیتی کالینز
نظریه رشربندی جنسیتی راندال کالینز  ،بخشی از نظریۀ عام تضاد اجتماعی رانهدال کهالینز
9

پیرامون رشربندی جنسیتی است .کالینز با نقد دیدگاه کارکردگرایی پیرامون حفظ نظام تقسیم
کار سنتی بین زنان و مهردان کهه بهدون توجهه بهه سهاختار رهدرت نهابرابر و امتیهازات و ارزش
گذاریهای متفاوت این مورعیت ،سعی در تقویت و بازتولید این نابرابریها دارد ،معتقد اسهت
که خانواده نیز چون سایر نهادها ،ساختاری از ردرت و سلطه است که موجب تقویت بسهیاری
از نابرابریها میشود و در نقشهای جنسیتی خانواده میزان زیادی از تسلخ جهن
در زمینۀ شغل و انجام کارها دیهده مهیشهود .کهالینز په

مهرد بهر زن

از تشهریح و توضهیح نهابرابریههای

جنسیتی درصدد تبیین این نابرابریها برمی آید .از نظر وی دو دسته عوامل وجهود دارد کهه بهه
تفاوتهایی در الگوهای نابرابر جنسیتی منجر میشود -9 :اشکالی از سازمان اجتمهاعی کهه بهر
میزان استفاده از زور و فشار تهأثیر مهیگذارنهد  -7مورعیهت بهازار کهار زنهان و مهردان .زمهانی
استفاده شخصی از فشار محدود میشود که زنان در یک بازار کهار از برابهریههای جنسهی یها
سایر منابع(مثل زمینۀ خانوادگی ،دانش ،مهارتههای اجتمهاعی یها حرفهه ای ،مالکیهت و سهایر
موارد ) ،برای چانه زنی بر سهر منزلهت ،پهاداشهها ،مشهارکت اجتمهاعی و مورعیهت اجتمهاعی
استفاده کنند .از نظر کالینز ،زمانی که یک جن

وسایل زور را کنترل میکند این جن

بهره گیری از این ردرت را برای تسلخ بر جن

مقابل دارد و از این طریق میتواند یک نظهام

جنسیتی نابرابر را ایجاد کند .از طرفی دیگر ،ورتی یکی از دو جن
را در کنترل خود دارد ،این جن

توان

به طور نسبی منهابع مهادی

صاحب ردرتی خواهد شد که توان کنترل روابخ جنسیتی را

خواهد داشت و از این طریق میتواند این شکل از کنتهرل رابطهه را بهه نظهام خهانواده سهرایت
دهد .در چنین موارعی جن

با ردرت کم ،باید در پهی اخهذ منهابعی باشهد تها بهر عهدم برتهری

ردرت مادی و ارتصادی فائق شهود .از دیهدگاه کهالینز ،ایهن گونهه فعالیهتههای عهام نهابرابری
جنسیتی ،به لحاظ تاریخی مورد پذیرش مردان هستند چرا که مردان امکان بکارگیری سلطه و
ردرت را در برخورد با زنان دارند و از ایهن برتهری کنتهرل منهابع ارتصهادی و تها حهد زیهادی،
سیاسی و ایدئولوژیک به نفع خودشان بهره برداری میکنند (کالینز.)9116 ،
1. Randal Collins
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رویکردهای سیستمی به خانواده
در دیدگاه سیستمی ،9خانواده به صورت یک سیسهتم در نظهر گرفتهه مهیشهود کهه دارای
مرزهای باز یها بسهته یها رابهل نفهوذ اسهت(اعهزازی .)9621 ،سهاخت خهانواده ،مجموعهه ای از
انتظارات عملکردی است که شیوههای مراوده یا میهان کهنشههای اعضهای خهانواده را سهامان
میدهد .خانواده ،نظامی است که عملکرد آن از طریق الگوهای مراوده ای صهورت مهیگیهرد.
این مراودات یا میان کنشها ،الگوهایی پدید میآورند مبنی بر اینکه چطور ،چه ورت و با چهه
کسی رابطه برررار شود ،به گونهای که رفتار اعضای خانواده نظهم مهییابهد .در ایهن زمینهه دو
سیستم موجب استمرار این الگوها میشود .اولی همگانی و مستلزم رواعد جهانی است کهه بهر
سازمان خانواده حکومت میکند ،مانند سلسله مراتب ردرت که باید وجود داشهته باشهد و در
آن والدین و فرزندان از سطوح متفاوت ارتدار برخوردارنهد .همچنهین بایهد نقهشههای مکمهل
وجود داشته باشد تا زن و شوهری که اتکای متقابل را پذیرفتهانهد بهه صهورت یهک تهیم عمهل
کننهد .سیسهتم دومهی ،خهاص و مسهتلزم انتظهارات متقابهل اعضهای ههر خهانواده از یکهدیگر
است(موسوی .)9621 ،مینوچین به ساختار خانواده که شیوههای ارتباطی اعضای خانواده را بها
یکدیگر سازمان میدهد ،تأکید میکند .وی برخالف ستیر ،به تاریخچه خانواده توجهی ندارد،
بلکه بر عملکرد حال و جاری خهانواده متمرکهز اسهت (موسهوی .)9621 ،از مفهاهیم رویکهرد
ساختی میتوان به روانین خانواده ،7نقشها ،6ائتال فها ،4زیرسیستمها ،9مرزها ،3یکپارچگیها

2

و سازمان 2اشاره کرد .این رویکرد متمرکز بر سازمان خانواده است و بهر سهاختار خهانواده بهه
جای فرد تمرکز دارد .هم چنین تئوری ساختاری بر )9وحدت سیستم خانواده ؛  )7تاثیر سلسله

1. Systems Theory
2. Family rules
3. Roles
4. Coalitions
5. Subsystems
6. Boundaries
7. Wholeness
8. Organization
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مراتب سازمانی خانواده و  )6استقالل عملکرد زیر سیسهتمهها بهه عنهوان عوامهل تعیهین کننهده
اساسی در رفاه اعضای خانواده تاکید دارد (موسوی.)9621 ،
از دیدگاه مینوچین ردرت در خانواده هم به ارتدار(اینکه چه کسی تصمیم میگیهرد) و ههم
به مسئولیت (اینکه چه کسی تصمیمی را اجرا مهیکند)اشهاره درارد .از طهرف دیگهر رهدرت از
تأثیر و نفوذ نسبی هر یک از اعضای خانواده بر نتیجهه یهک عمهل ناشهی مهیشهود(گلدنبر

و

گلدنبر  ،ترجمه ارجمند و همکاران.)9621 ،
سالوادور مینوچین ،با تحلیل ساختاری دربارۀ خانواده معتقد است«:تداوم و اسهتحکام یهک
خانواده در گرو انجام تکالی

مکمل از سوی هر یک از اعضاء به ویژه زن و شوهر است .در

غیر این صورت استرسهای ناشی از عدم توجه به نقشها ،منشهأ اخهتالل درخهانواده مهیشهود.
بنابراین یکی از مبانی استنتا ها توجه به این موضوع است که خانواده منظومۀ واحدی است ،و
هر یک از اعضای آن (در اینجا منظور زن و شوهر اسهت ) دارای تکهالی
میباشند .لذا کارکردها و تکالی

و نقهشههای ویهژه

موجود در خانواده به مشارکت طرفین (مثل رفتار جنسهی و

تولید مثل) و تقسیم کهار در انجهام ورای (ماننهد تربیهت و کهارکرد ارتصهادی) بسهتگی دارد»
(مینوچین ،ترجمه ثنایی.)29 :9621 ،
فرضیات تحقیق
 .9به نظر میرسد بین تحصیالت خانواده و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .7به نظر میرسد بین تعامالت دموکراتیک خانواده و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .6به نظر میرسد بین عضویت گروهی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .4به نظر میرسد بین تعامالت دمکراتیک معلم و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .9به نظر میرسد بین اعتماد به کارگزاران مدرسه و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .3به نظر میرسد بین پایگاه ارتصادی ،اجتماعی خانواده و پیشهرفت تحصهیلی رابطهه وجهود
دارد.
 .2به نظر میرسد بین اعتماد به دوستان و همسالن و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

بررسی شیوههای تصمیم گیری در بین خانوادههای زنان شاغل و غیر شاغل و رابطۀآن با اختالفات زناشویی 996 / ...

روش پژوهش
روش پژوهش از نوع علی مقایسهای (پ

رویدادی) ،است که از طریق آن خانوادههای دو

گروه زنان شاغل و غیر شاغل از لحاظ شهیوهههای تصهمیم گیهری زوجهین در درون خهانواده و
اختالفات زناشویی ،با هم مورد مقایسه ررار میگیرند تا تاثیر اشتغال زنان بر شیوه تصمیم گیری
زوجههین و اختالفههات زناشههویی آنههان مشههخص شههود .جامعههه آمههاری ایههن تحقیههق شههامل همههه
خانوادههای زنان شاغل و غیر شاغل ،متأهل در شهرسهتان شوشهتر در سهال  9611انتخهاب شهده
است .در این تحقیق جهت بررسی و مطالعهه فرضهیات دو گهروه نمونهه(هر کهدام بهه حجهم 21
خانواده) از بین خانوادههای زنان شاغل وغیر شاغل متأهل این شهرستان بهه روش نمونهه گیهری
خو شه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .در این تحقیهق بهرای گهرد آوری دادههها از پرسشهنامه
محقق ساخته ( در مورد متغیرهای شیوهای تصمیم گیهری زوجهین ،سهطح تحصهیالت زوجهین،
وضعیت تاهل ومدت زمان ازدوا  ،فاصله سنی زوجین ،میزان درآمهد زوجهین ،تملهک دارایهی
زوجین و برخی از سوازت شناسایی) استفاده شهده اسهت و بهرای سهنجش اختالفهات زناشهویی
زوجین نیز پرسشنامه محقق ساخته که در تدوین آن از بعضهی از سهوازت پرسشهنامه اسهتاندارد
شده تعارضات زناشویی فرم تجدید نظر شده( )MCQبارر ثنایی استفاده شده ،بکار گرفتهه شهد.
در این پژوهش پ

از تهیهه پرسشهنامه جههت کسهب اعتبهار صهوری بهه اسهاتید و صهاحبنظران

مراجعه و نظرات آنان در پرسشنامه اعمال گردید؛ لذا ایهن پرسشهنامه از روایهی صهوری خهوبی
برخوردار اسهت و جههت بهرآورد پایهایی پرسشهنامه ،از روش "اجهرای دوبهاره یها بازآزمهایی"
استفاده شد که براساس دادههای بدست آمده ،همبستگی بین گویهههها بسهیار بهاز ،بطهوری کهه
آلفای کرونباخ بهرای کهل پرسشهنامه 1/22بدسهت آمهد و ایهن نشهاندهنهدۀ همبسهتگی درونهی
پرسشنامه از یک طرف و تکرارپذیری آن از طرف دیگر بود .بهرای تجزیهه وتحلیهل دادههها از
نرم افزار spssومتناسب با سطح سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی(مد ،میانه ،میهانگین و ) ...و
آمارهای استنباطی (آزمون  ،tتحلیل رگرسیون و ) ...استفاده شده است.
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یافتههای توصیفی
در این تحقیق دو گروه از خانوادههای زنان شاغل و غیر شاغل متأهل با شرایخ زیر :حهدارل
دارای سههواد خوانههدن و نوشههتن ،حههدارل سههن  79سههال ،گذشههت حههدارل دو سههال از زنههدگی
مشترک ،و حدارل دارای یک فرزند ،مورد مطالعه ررار گرفت .میانگین سنی زنان شاغل و غیهر
شاغل به ترتیب  66/99و  67/9سال و بیشترین تعداد اعضای دو گروه نمونه ،در گروه سهنی 61
  79ررار دارند .میانگین سنی همسران زنان شهاغل  69 /4و همسهران زنهان غیهر شهاغل 64 /12سال است که نشان دهنده تشابه سنی بین همسران دو گروه نمونه است؛ و در مقایسه بها میهانگین
سنی زنان شاغل و غیر شاغل نشان میدهد که سن زنان به طور متوسخ کمتر از سن همسرانشهان
است و سن زنان شاغل و همسران زنان شاغل به طور متوسخ ،به ترتیب بیشهتر از سهن زنهان غیهر
شاغل و همسران زنهان غیهر شهاغل اسهت .میهانگین مهدت زمهان ازدوا زنهان شهاغل ،9 /24 :و
میانگین مدت زمان ازدوا زنان غیر شاغل 2 /29 :سال و این نشان از ایهن اسهت کهه زنهان غیهر
شاغل زودتر ازدوا میکنند .زنان غیر شاغل در مقایسهه بها زنهان شهاغل دارای تعهداد فرزنهدان
بیشتری هستند بطوری که میانگین تعداد فرزندان در خانوادهههای زنهان شهاغل 9 / 12 :ولهی در
خانوادههای زنان غیر شاغل 7 / 49 :است .میزان تحصیالت زنان شاغل نسبت به زنان غیر شاغل
بیشتر است بطوری که 19 /4درصد زنان غیر شاغل دیپلم و زیر دیپلم سواد دارند در حهالی کهه
تنها  97 /1درصد زنان شاغل دیپلم و زیر دیپلم ،و بقیه بازی دیپلم هستند .همسران زنهان شهاغل
نیز در مقایسه با خود این زنان و همسران زنان غیر شاغل دارای تحصیالت بیشتری هستند.
همسران زنان شاغل و غیر شهاغل بیشهتر در شهغلههای کارمنهدی ،معلمهی ،نظهامی و بنهایی
مشغول کار هستند و همسران زنان شاغل کمتهر از همسهران زنهان غیرشهاغل بهه شهغلهای دسهت
فروشی و شغل آزاد اشتغال دارند؛ همچنین بیشتر زنان شاغل در شغلهای خهدماتی و اداری کهار
میکنند .متوسخ درآمد ماهیانۀ همسران زنان شاغل در مقایسه با زنان شاغل و همسران زنان غیر
شاغل بیشتر ،ولی درآمد زنان شاغل نسب به همسران زنان غیر شهاغل کمتهر اسهت .بیشهتر زنهان
شاغل و غیر شاغل به طور مستقل و جدا از خانواده والدین خود یا همسهر زنهدگی مهیکننهد بها
وجود این زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل با والدین همسر زندگی میکننهد .همچنهین بیشهتر
خانوادههای زنان شاغل دارای منزل شخصی در حالی که بیشتر خهانوادهههای زنهان غیهر شهاغل
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دارای منزل استیجاری هستند .مالکیت منزل در خانوادههای زنان شاغل بیشتر بصورت اشهتراکی
بین زن و شوهر است ،ولی در خانوادههای زنان غیر شاغل ،شوهر مالکیت بیشتری را دارا است.
یافتههای استنباطی
جدول ( )1تفاوت بین شیوه تصمیم گیری در بین خانوادههای زنان شاغل و غیر شاغل
انحراف

تفاوت

مقدار

درجۀ آزادی

سطح خطا

معیار

میانگینها

T

dF

Sig

92 /94

96/972

962

1/111

تعداد

میانگین

زنان شاغل

21

947/99

1 /39

زنان غیر شاغل

21

976 /12

3/29

فرضیه اول :بین شیوه تصمیم گیری در خانوادههای زنان شاغل و غیر شهاغل تفهاوت وجهود
دارد.
جدول مربوطه تفاوت بین شیوه تصمیم گیری در بین خانوادههای زنان شهاغل و غیهر شهاغل
متأهل را نشان میدهد .نتایج آزمون  tگروههای مستقل ( )96/972با درجۀ آزادی  962و سهطح
خطای فو ()1/111تفاوت بین دو گروه را نشان میدهد .لذا فهرش  H0رد و فهرش H1تاییهد
میشود .به این معنی که بین شیوه تصمیم گیری در خانواده زنان شاغل و غیهر شهاغل متأههل ،از
لحاظ آماری تفاوت معنهیداری وجهود دارد .ضهمن اینکهه میهانگین شهیوه تصهمیم گیهری ههم
تأییدکننده این نتیجه است ،به طوری کهه میهانگین شهیوه تصهمیم گیهری در خهانوادهههای زنهان
شاغل  947/99و در خانوادههای زنان غیر شاغل 972 /12مهیباشهد کهه ایهن تفهاوت ،از لحهاظ
آماری معنیدار است.
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جدول ( )2بررسی مقیاسهای شیوه تصمیمگیری در خانوادههای زنان شاغل و غیر
شاغل متأهل
انحراف

تعداد

میانگین

حوزه ردرت در

شاغل

21

34 /42

3 /26

خانواده

غیر شاغل

21

97 /3

4 /1

ساخت ردرت

شاغل

21

97 /34

9 /31

در خانواده

غیر شاغل

21

97 /29

7 /92

شیوه اعمال

شاغل

21

79 /62

7 /19

ردرت

غیر شاغل

21

92 /39

7 /12

معیار

تفاوت
میانگینه
ا
99/229
1/124
3 / 27

مقدار
T

/14
99
1/113
/96
96

درجۀ

سطح

آزادی

خطا

dF

Sig

962

1/111

962

1 /174

962

1/111

جدول فو در رابطه با خرده مقیاسهای شیوه نصمیم گیری در خانواده است .شیوه تصمیم
گیری شامل سه خرده مقیاس به شرح زیر است:
 مقیاس قلمرو و حوزه قدرت زن و شوهر در خانواده :در این مقیاس به بررسیحوزههای تصمیم گیری زن و شوهر در امور ارتصادی ،روابخ اجتماعی ،امور فرزنهدان و تعیهین
موالید پرداخته است
 مقیاس ساخت قدرت خانواده :در این مقیاس به بررسهی الگوههای روابهخ رهدرتحاکم بر خانواده و تشریک مساعی زن و شهوهر در اتخهاذ تصهمیمات امهور زنهدگی اسهت .بهه
عبارتی این مقیاس میزان تقارن روابخ زن و شوهر را نشان میدهد.
مقیاس شیوه اعمال قدرت زن وشووهر :ایهن مقیهاس ،اسهتراتژی برخهورد و وادارکردن به رفتار زن وشوهر را نشان میدهد.
یافتههای جدول نشان میدهد که بین خانوادههای زنهان شهاغل و غیهر شهاغل درحهوزهههای
تصمیم گیری زن و شوهر در امور ارتصهادی ،روابهخ اجتمهاعی ،امهور فرزنهدان و تعیهین موالیهد
(خرده مقیاس اول) تفاوت معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد بگونه ای که میانگین نمرات
زنان شاغل در این بعد از تصمیم گیری 34 /42 ،است در حالی کهه میهانگین نمهرات زنهان غیهر
شههاغل  97 /3اسههت کههه نتههایج آزمههون  tگروههههای مسههتقل حههاکی از معنههی دار بههودن تفههاوت

بررسی شیوههای تصمیم گیری در بین خانوادههای زنان شاغل و غیر شاغل و رابطۀآن با اختالفات زناشویی 992 / ...

میانگینها است بدین معنی که زنهان شهاغل سههم و نقهش بیشهتری در تصهمیم گیریههای درون
خانواده دارند .و این نتیجه در مورد خرده مقیاس سهوم( شهیوه اعمهال رهدرت زن و شهوهر) نیهز
صاد است به این صورت که میانگین نمرات زنان شاغل  79 /62و میهانگین نمهرات زنهان غیهر
شاغل  92/39است و این نشان میدهد که مقیاس شهیوه اعمهال رهدرت زن وشهوهر در میهان دو
گروه نمونه معنی دار است منظور این است که استراتژی برخورد و وادار کردن به رفتار و نحوه
اعمال ردرت در خانوادههای زنان شاغل معتدل تر است .ضمن اینکه نتایج آزمون  tگهروهههای
مستقل( ) ./113با درجات آزادی  962و سطح معنی داری  1/174و همچنین میانگین نمرات دو
گروه نمونه ( زنان شاغل  97 /34و زنان غیر شهاغل  )97 /29حهاکی از عهدم وجهود تفهاوت در
خرده مقیاس شیوه تصمیم گیری خانواده بین دو گروه زنان شاغل و غیر شاغل اسهت بگونهه ای
که بین دو گروه از لحاظ ،الگوهای روابخ ردرت حهاکم بهر خهانواده و تشهریک مسهاعی زن و
شوهر در اتخاذ تصمیمات امور زندگی تفاوتی معنی داری وجود ندارد.
فرضیه شماره 7به نظر میرسد شیوه تصمیم گیری زوجین در خانواده با اختالفهات زناشهوی
رابطه دارد.
جدول ( )3تفاوت میزان اختالفات زناشویی با توجه به شیوه تصمیم گیری
تعداد

میانگین

انحرافمعیار

شاغل

21

941 /42

71 /92

غیر شاغل

21

939 /69

96 /61

تفاوت

مقدار

میانگینها

T

71 /24

9 /77

درجۀ
آزادی

سطح خطا
Sig

dF

962

1/111

دادههای جدول تفاوت میزان اختالفات زناشویی با توجه به شیوه تصمیم گیهری ،را در بهین
خانوادههای زنان شاغل و غیر شاغل نشان میدهد .نتایج حاکی از آن است کهه بهین دو گهروه،
تفاوت وجود دارد .برای سنجش تفاوت بین دو گهروه از آزمهون  tگهروهههای مسهتقل اسهتفاده
شهههده اسهههت کهههه داده بدسهههت آمهههده( )9 /77بههها درجهههۀ آزادی  962و سهههطح خطهههای
فو ()1/111تفاوت بهین دو گهروه را تاییهد مهیکنهد .لهذا فهرش  H0رد و فهرش H1پذیرفتهه
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میشود .ضمن اینکه میانگین اختالفات زناشویی هم تأییدکننده این نتیجه میباشدبه طهوری کهه
میانگین اختالفات زناشویی در خانوادههای زنهان شهاغل  941/42و در خهانوادهههای زنهان غیهر
شاغل 939 /69است و این نشان میدهد که اختالفات زناشویی در خانوادههای غیر شاغل بیشتر
است.
جدول ( )4خرده مقیاسهای اختالفات زناشویی در بین خانوادههای زنان شاغل و
غیر شاغل متأهل
تعداد

میانگین

انحرافمعیار

شاغل

21

97/194

4 /13

غیر شاغل

21

99 /22

4 /99

کاهش رابطۀ

شاغل

21

96 /32

6 /17

جنسی

غیر شاغل

21

99 /34

7 /42

افزایش

شاغل

21

79 /21

9 /22

غیر شاغل

21

79 /14

4/97

افزایش جلب

شاغل

21

96 /19

7/21

حمایت فرزند

غیر شاغل

21

96 /62

7 /24

افزایش رابطه

شاغل

21

94 /21

4/92

غیر شاغل

21

93 /97

6/29

شاغل

21

94 /19

4/79

غیر شاغل

21

93 /67

4/64

جدا کردن امور

شاغل

21

92 /22

6/21

مالی از یکدیگر

غیر شاغل

21

79 /27

7/19

شاغل

21

67 /62

2/99

غیر شاغل

21

62 /6

2/49

کاهش همکاری

واکنشهای
هیجانی

فردی با
خویشاوندان خود
کاهش رابطه
فردی با
خویشاوندان
همسر و دوستان

کاهش ارتبا
مؤثر

درجۀ

سطح

آزادی

خطا

dF

Sig

1/111
1/111

تفاوت

مقدار

میانگینها

T

6 /29

4 /22

962

9 /19

4 /92

962

6 /74

1 /69

9 /47

9 /62

6 /31

1/34

7 /17

9 /22

962

962

962

962

1/111

1/99

1/14

1/13

6 /24

3 /32

962

1/111

4 /17

6 /34

962

1/111
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اختالفات زناشویی شامل هشهت خهرده مقیهاس کهاهش همکهاری ،کهاهش رابطهه جنسهی،
افزایش واکنشهای هیجانی ،افزایش جلب حمایت فرزند ،افزایش رابطهه فهردی بها خویشهاوندان
خود ،کاهش رابطه فردی با خویشاوندان همسر و دوستان ،جهدا کهردن امهور مهالی از یکهدیگر
وکاهش ارتبا مؤثراسهت .کهه جهدول فهو وضهعیت و مقایسهه ای از ههر یهک از ایهن خهرده
مقیاسها ،در بین دو گروه زنان شاغل و غیر شهاغل را نشهان مهیدههد .نتهایج حهاکی از تفهاوت
معنی داری بین دو گروه زنهان شهاغل و غیهر شهاغل در خهرده مقیهاسههای کهاهش همکهاری،
کاهش رابطه جنسی ،افزایش واکنشهای هیجانی ،افزایش رابطه فهردی بها خویشهاوندان خهود، ،
جدا کردن امور مالی از یکدیگر وکاهش ارتبا مؤثر و عدم تفاوت معنادار ،دو خهرده مقیهاس
افزایش جلب حمایت فرزند و کاهش رابطه فردی با خویشاوندان همسهر و دوسهتان در بهین دو
گروه نمونه اسهت .همچنهان کهه مالحظهه مهیشهودنتایج آزمهون tدو گهروه مسهتقل ( )4 /22بها
درجات آزادی  962و سطح خطا ( )1/111در خرده مقیاس کاهش همکهاری ،نشهان از تفهاوت
معنههی دار بههین دو گههروه نمونههه لحههاظ آمههاری اسههت؛ بههدین معنههی کههه همکههاری زوجههین در
خانوادههای زنان شاغل بیشتر است تا در خانوادههای زنان غیر شاغل .میانگین نمرات دو گهروه
زنان شاغل و غیر شاغل نیز که به ترتیب  97 /194و  99 /92در ایهن خهرده مقیهاس اسهت مؤیهد
این نتیجه است .این نتیجه در مورد خرده مقیا سهای کاهش رابطه جنسی ،افهزایش واکنشههای
هیجانی ،افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود ،جدا کردن امهور مهالی از یکهدیگر وکهاهش
ارتبا

مؤثر نیز در بین دو گروه نمونه صاد است به اینصورت که همچنان کهه نتهایج آزمهونt

دو گروه مستقل و میانگین نمرات بین دو گروه نمونه ،در این خرده مقیاسها در نشان مهیدههد
در خانوادههای زنان غیرشاغل ،کاهش رابطه جنسی ،افزایش واکنشهای هیجانی ،افزایش رابطهه
فردی با خویشاوندان خود ،جدا کردن امور مالی از یکدیگر وکاهش ارتبا مؤثر بیشتر است تا
در خانوادههای زنان شاغل .اما نتایج آزمهون  tدو گهروه مسهتقل ،در دو خهرده مقیهاس افهزایش
جلب حمایت فرزند و کاهش ارتبا فردی که به ترتیب  1/99و  1/13است نشان مهیدههد کهه
تفاوت بین دو گروه از لحاظ آماری معنادار نیست و در این دو مقیاس تفاوتی بهین آنهها وجهود
ندارد .نتایج این جدول بطور کلی نشان میدهد که با توجه به این خهرده مقیهاسهها ،اختالفهات
زناشویی زوجین در خانوادههای زنان غیرشاغل بیشتر است.
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فرضیه شهماره  :6متغیهرههای جمعیتهی( مهدت زمهان ازدوا  ،فاصهله سهنی) و تملهک منهابع
ارزشمند (تحصیالت زوجین ،درآمد زوجین ،مالکیت شخصی) با شیوه تصهمیم گیهری زوجهین
در خانواده رابطه دارند( .تبیین شیوه تصمیم گیری در خانواده بر اساس متغیرهای مستقل)
جدول ( )5جدول رگرسیون
شاخصهای آماری
مقادیر

ضریب همبستگی
چندگانه
1 /39

ضریب تعیین

اشتباه معیار برآورد
مدل
1/12

1/47

جدول ( )6ضرایب بتاهای متغیرهای مستقل مؤثر بر شیوه تصمیمگیری در خانواده
متغیرها

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب
استاندارد شده

Tمقدار

سطح خطا
Sig

B

Std. Error

Beta

تحصیالت زن

7 /12

9 /92

1/99

9 /22

1/149

تحصیالت شوهر

1/77

9/11

1/19

1/71

1/261

مدت زمان ازدوا

1/99

1/49

1/14

1/62

1/219

درآمد زن

9/64

1/111

1/47

7/31

1/111

درآمد شوهر

9/94

1/111

1/99

9/73

1/711

فاصله سنی

1/62

1/33

1/13

1/92

1/932

تملک دارایی

1/732

1/117

1/931

7/313

1/111

بر اساس آزمون رگرسیون چند متغییری به روش( ) )Enterو مطابق با دادهههای جهدول در
تعیین شهیوه تصهمیم گیهری زوجهین در خهانواده ،از روی مجمهوع متغییرههای مسهتقل موجهود،
مالحظه می شود ضریب همبستگی چندگانه برابر R=1/39و ضریب تعیهین  1/47بدسهت آمهده
است یعنی از روی متغیرهای مستقل معنی دار موجود در مهدل مهی تهوان تها حهدود  47درصهد
واریان

شیوه تصمیم گیری در خانواده را تبیین کرد .در این بین طبق ضهرایب بتهای اسهتاندارد

شده ،متغیرهای مستقل مالحظه می شود تحصهیالت زن بها بتهای  ،B=1/99درآمهد زن بها 1/47
= ،Bمالکیههت شخصههی بهها B= 1/93بههه ترتیههب بیشههترین و مههدت زمهان ازدوا بهها ،B = 1/14
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تحصیالت شوهر با  ، B=1/19فاصله سهنی بها  ،B = 1/13درآمدشهوهر بها  B =1/99بهه ترتیهب
کمترین سهم را تبیین شیوه تصمیم گیری زوجین در خانواده دارند .به این ترتیهب فهرش H0در
مورد سه فرضهیه فرعهی تحقیق(درآمهد زنهان بها شهیوه تصهمیم گیهری در خهانواده رابطهه دارد،
تحصیالت زن با شیوه تصمیم گیری در خانواده رابطه دارد ،مالکیهت شخصهی بها شهیوه تصهمیم
گیری در خانواده رابطه دارد) رد و فرش  H1تایید ،و در مهورد دیگهر فرضهیهههای فرعهی ایهن
پژوهش (درآمد شوهر با شیوه تصمیم گیری در خانواده رابطه دارد ،تحصیالت شهوهر بها شهیوه
تصمیم گیری در خانواده رابطه دارد ،فاصلۀ سهنی زوجهین بها شهیوه تصهمیم گیهری در خهانواده
رابطه دارد ،مدت زمان ازدوا زوجین با شیوه تصمیم گیری در خانواده رابطه دارد ) فرش Ho

تایید و فرش  H1رد میشود و این بدان معنا است که هر چه میزان تحصیالت زن ،درآمهد زن،
و مالکیت شخصی زن بیشتر باشد زنان نقهش بیشهتری در تصهمیم گیهریههای خهانواده دارنهد و
ساختار ردرت در خانواده بیشتر به سهوی مشهارکتی سهو داده مهیشهود در حهالی کهه درآمهد
شوهر ،تحصیالت شوهر ،فاصله سنی زوجین ،مدت زمان ازدوا زوجین ،از لحاظ آماری تهأثیر
بر شیوه تصمیم گیری در خانواده ندارند.
بحث و نتیجه گیری
گر چه فعالیتهای انجام شده در سالهای اخیر تها حهدودی فرصهتههایی را بهرای زنهان در
حوزۀ اشتغال فراهم آورده است ،لیکن هنوز موانع بسهیاری در دسهتیابی آنهان بهه مورعیهتههای
شغلی وجود دارد .در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحهد از شهاخصههای مختلفهی بهرای
ارزیابی توسعه پایدار کشورها استفاده می شود ،یکی از این شاخصهها میهزان حضهور زنهان بهه
نسبت مردان در مورعیتهای اجتماعی اسهت .بطهور کلهی منهزوی کهردن زنهان در خانهه جههت
خدمت گزاری به شوهر ،فرزند و یا جمع خهانواده ،مهیتوانهد آسهیبههای دیگهری را بها خهود
بپروراند؛ و انگار نوعی «ساخت اجتماعی مؤنث ابدی» (فریدمن)73 :9623 ،؛را به طرز شهگفت
انگیزی ،مقاوم تر و پایاترمی کند .البته برخی نیز مدعی شده اندکه تفاوتهای زیست شهناختی،
زنان را از مشارکت در حوزه عمومی ،ناتوان میکند؛ و داوری شان چنان است که زنان ،کمتهر
از مردان منطقی اند ،بیشتر تحت تأثیر عواط

ررار دارندو در نتیجهه بهه عنهوان نمونهه ،رهادر بهه
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تصمیم گیری نیستند از ایهن رو بهه نظهر مهیرسهد کهه زنهان خانهه دار همیشهه در زنجیهره ای از
وابستگیهای ارتصادی و منزلتی به مردان ررار دارند .البته تحوزت شگرف ارتصادی ،اجتمهاعی
از وروع انقالب صنعتی و خهرو زنهان دز کنهار مهردان از خانهه بهه کارخانهه خهود موجهد

پ

ارزشها و هنجارها ی نهوینی شهد کهه زمینهه را بهرای از بهین بهردن رالهبههای سهنتی محهدود و
محصور کننده زنان در خانهها را فراهم نمهود و سهبب شهد کهه زنهان بیشهتر از گذشهته در امهور
داخل و خار خانواده نظر داده و تصهمیم گیهری کننهد (شهم

خهرمآبهادی .)9626 ،یکهی از

حوزههای کاربرد مفهوم ردرت ،در حوزه ی خانواده است .بسیاری از محققین توافقی بهر روی
مفهوم ردرت در خانواده ندارند .لیکن صرفنظر از اختالفات موجود ،وجه تصهمیم گیهری را بهه
نمایندگی از مفهوم ردرت در خانواده به کار برده انهد (آبهوت 9116 ،و ایسهوان .)9119 ،ورتهی
که میپرسیم چه کسی اعمال ردرت میکند ،این امر متوجه تصهمیم گیریهها در خهانواده اسهت
(اولسون .)9131 ،ایسوان برای مشاهده ردرت در خانواده به ایهن ابعهاد توجهه مهیکنهد :رهدرت
تصمیم گیری در تعیین موالید ،ردرت تصمیم گیری در امور اجتمهاعی ،رهدرت تصهمیم گیهری
در امور ارتصادی ،و استقالل در خانواده .در حالی که فرانک  9برای تعیین حهوزهههای رهدرت
در خانواده به ابعاد دیگری اشاره میکند .از نظر وی ،ردرت زن و شهوهر دارای چنهدین حهوزۀ
تصمیم گیری است ،بدین معنا که در زمینه ی هزینه کردن پول ،خرید امکانات برای خهانواده و
تربیت فرزندان چه کسی حرف آخر را میزند (فرانک  .)9127 ،توزیع ردرت در خهانواده بهر
حسب منابعی است کهه ههر یهک از زن و شهوهر در ازدوا بهه خهانواده آورده انهد .ایهن منهابع
ارزشمند به طور اخص شامل تحصیالت ،شغل و ردرت مالی زن و شوهر است که آنها با توجهه
به میزان برخورداری از این منابع دارای ردرت تصمیم گیری در خهانواده هسهتند کهه در توزیهع
ردرت و چگونگی اختالفات خانواده نقش مهمی دارند(ریتز ،ترجمه ثالثهی .)447 :9622نتهایج
حاصل از این پژوهش نیز مؤید این مسئله است.
لذا براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که آموزههای دین اسالم دربهاره مشهارکت
زن و مرد که نکات بسیاری دارد که باید از آنها برای تقویت و استحکام هر چه دموکراتیک تر
شدن خانوادهها استفاده شود .به نظر میرسهد در همهین زمینهه ،انجهام پهژوهشههایی در منهاطق
مختل

کشور و بهه ویهژه بها در نظهر گهرفتن تفهاوتههای فرهنگهی و باورههای متفهاوت ارهوام
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مختل  ،می تواند امکان مقایسه در سطحی وسهیع تهر را فهراهم آورد .بهرای اینکهه خهانوادههها
دموکراتیک تر شوند تغییر در شهناخت مهردان از اهمیهت نقهش همسهر در تصهمیم گیهریههای
خانواده ضروری است .دموکراتیک شدن خانواده یک فرایند است و به زمهان تشهکیل خهانواده
بر نمی گردد .در این میان ،خانواده اصلی ،آموزش و پرورش و رسانههای جمعی نقهش اساسهی
در دموکراتیک یا استبدادی شدن خانوادههای فعلی دارند .بنابراین برای تغییر تصورات زنهان از
نقش خود و تصور مردان از نقش زنان ،باید این نهادها گام اساسی را بردارند.
منابع
-9احمههدی نیهها ،شههیرین .)9629( .مسههایل اجتمههاعی ایههران .انجمههن جامعههه شناسههی ایههران،
چاپ اول ،نشرنقش جهان.
-7احمههدی ،حبیههب ،و کمههالی سروسههتانی ،آمنههه .)9627( .روان شناسههی اجتمههاعی .شههیراز:
دانشگاه شیراز.
-6احمههدی ،سههید احمههد .)9623( .آسههیب شناسههی زنههدگی زناشههویی .سههایت پرتههال علههوم
انسانی واسالمی.
-4اعههزازی ،شهههال .)9621( .جامعههه شناسههی خههانواده (بهها تأکیههد بههر نقههش ،سههاختار و کههارکرد
خانواده در دوران معاصر) .تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
-9اعهههزازی ،شههههال .)9621( .خشهههونت خهههانوادگی و زنهههان کتهههک خهههورده .تههههران :نشهههر
سالمی.
-3امههامی نصههیر محلهههای ،علههی .)9626( .بررسههی عوامههل مههؤثر بههر میههزان رههدرت زنههان در
تصههمیم گیریهههای خههانواده .پایههان نامههۀ کارشناسههی ارشههد مطالعههات زنههان ،دانشههکدۀ
علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
-2اینگلهههارت ،رونالههد .)9627( .تحههول فرهنگههی در جوامههع پههیش رفتههه ( .ترجمههه مههریم
وتر .) 9627 ،تهران :انتشارات کویر.
-2آبوت ،پامال ،و وازس کلر .)9116( .جامعه شناسی زنان ( .ترجمه منیژه نجم عراری.)9622 ،
تهران:نشر نی .چاپ ششم.
-1آزادارمکی ،تقی .)9621 ( .جامعه شناسی خانواده ایرانی .تهران :نشر سمت.
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 -91بارری ،شهال .)9622( .مدیریت خانواده(الگوها و مقتضیات) .فصهلنامه بهانوان شهیعه .شهماره
 .71ص966
 -99بارریان نژاد ،زهرا .)9627( ،بررسی ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طال در
شهر اصفهان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته مشاوره ،دانشگاه تربیت معلم تهران،
 -97براتی ،طاهره .)9629( .تأثیر تعارضات زناشهویی بهر روابهخ متقابهل زن و شهوهر .پایهاننامهه
کارشناسی ارشد مشاوره (چاپ نشده) .دانشگاه آزاد اسالمی رودهن.
 -96بستان نجفی ،حسین ،و بختیاری ،محمدعزیز ،و شرف الدین ،سیدحسهین .)9611( .اسهالم و
جامعه شناسی خانواده .رم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه ،ص.92
 -94بستان ،حسین .)9629( .بازنگری نظریههای نقش جنسیتی .فصهلنامه پهزوهش زنهان ،دوره ،4
شماره 9و ،7صص921-719
 -99بنی جمالی ،شکوه السادات ،و نفیسی ،غالمرضا ،و یزدی ،سیده منهور .)9626( .ریشهه یهابی
علل از هم پاشیدگی خانوادهها در رابطه با ویژگیهای روانهی – اجتمهاعی دختهران وپسهران

ربل از ازدوا  .مجله علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شههید چمهران اههواز ،شهمارهههای
9و ،7ص ص.946-921
 -93پورغفاری ،سیده سوگل .)9622( .بررسی اثهر بخشهی آمهوزش مؤلفههههای سهبک زنهدگی
مبتنی بر رویکرد روانشناسی فردی بر رضایت زناشویی در بین پرستاران متأههل زن دزفهول.
پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته مشاوره ،دانشگاه واحد علوم وتحقیات خوزستان،
 -92تقوی ،نعمت اهلل .)9622( .مبانی جمعیت شناسی .تبریز :نشردانیال.
 -92توسلی ،افسانه ،و رفیعی خونانی ،فاطمه .)9622( .بررسی عوامهل مهؤثر بهر اشهتغال زنهان در
خار از منزل .پژوهش نامه علوم اجتماعی ،سال دوم ،شماره  ،7ص946
 -91توکلی خمینی ،نیره .)9629( .جامعه شناسی صنعتی .تهران :انتشارات پیام نور
 -71جارالهی ،عذرا .)9629( .تاریخچه اشتغال زن در ایران .فصلنامه علوم اجتماعی.
 -79حجتی کرمانی ،سوده 72 ،9627( .اسفند) .تجمع نقشها بر زنان .روزنامه شر شماره .94
 -77حسینی ،فاطمه ،و ثنهایی ،بهارر .)9624( .مقایسهه تعارضهات زناشهویی والهدین بها تعارضهات
زناشویی فرزندان همسردارآنها .اندیشههای نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسهی
دانشگاه الزهرا(س) ،دوره ،9شماره ،4زمستان ،ص21-13
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 -76حسینی بیرجندی سید مهدی .)9624( .خانواده درمانی و مشاوره ازدوا و زناشویی .تهران:
انتشارات اساطیر.
 -74خبر گزاری زنان ایران(ایوانا)؛ سروی

زن و رسانهها .آثار و پیامهدهای تعهارش زناشهویی.

.9624/7/ 72
 -79خدارحیمی ،سیامک و همکاران .)9627( .روانشناسی زنان .تهران :انتشارات مردمک.
 -73خلیلی ،مرجان .)9622( .بررسهی تضهاد در خهانواده .پایهان نامهه کارشناسهی ارشهد ،تههران:
دانشگاه الزهرا ،دانشکده علوم ارتصادی و اجتماعی،
 -72ذوالفقارپور ،محبوبه .)9626( .بررسی رابطه ساختار ردرت درخانواده با رضامندی زناشویی
بین زنان کارمند و خانه دار شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته مشهاوره ،دانشهگاه
الزهرا،
 -72رحمههانی ،اعظههم ،و صههادری ،نههرج  ،ومررههاتی خههویی ،عفههت السههادات ،و اهلل رلههی ،لههیال.
( .)9621ارتبا رضایت جنسی بها عوامهل فهردی در زوجهین .نشهریه دانشهکده پرسهتاری و
مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران(نشریه پرستاری ایران) ،دوره  ،76شماره ،33صهص-17
21
 -71رستگار خالد ،امیر .)9626( .بررسی تعارش نقشهای شغلی-خهانوادگی و عوامهل اجتمهاعی
مؤثر بر آن .دانشور ،ماهنامه علمهی -پژوهشهی دانشهگاه شهاهد ،سهال یهازدهم دوره جدیهد،
شماره ،4ص.69-42
 -61رضایی ،بهناز .)9622( .عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی .سایت تبیان.
 -69روحانی ،عباس ،و ابوطالبی ،حمیرا .)9622( .رابطهه رضهایت زناشهویی و شهادکامی بها نهوع
اشتغال زنان .فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی -سازمانی .)9( 9 ،ص43
 -67ریتزر ،جر  .نظریههای جامعهه شناسهی در دوران معاصهر( .متهرجم محسهن ثالتهی.)9622 ،
تهران :انتشارات علمی.
 -66زاهدانی ،زاهد ،و محبوب ،ایهران .)9629( .بررسهی امکانهات و مشهکالت اشهتغال زنهان در
شهرستان شیراز .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.
 -64زیبایی نهژاد ،محمهد رضها .)9622( .اشهتغال زنهان؛ عوامهل ،پیامهدها و رویکهردهها .اشهتغال
زنان(مجموعههه مقههازت و گفتگوههها) .تهههران ،:نشههر مرکههز امههو زنههان و خههانواده ریاسههت
جمهوری ،چاپ اول.
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 -69ساروخانی ،بارر .)9624( .زن ردرت و خانواده ،پژوهشی در جایگاه زن در ههرم رهدرت در
خانواده .فصلنامه پزوهش زنان ،)7(6 ،صص.71-91
 -63ساروخانی ،بارر .)9621( .مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده .تهران :انتشارات سروش.
 -62سههتیر ،ویرجینیهها .آدم سههازی در روانشناسههی خههانواده( .ترجمههه بهههروز بیرشههک.(9622 ،
تهران:انتشارات رشد.
 -62سروش ،سمیه( ،)9622بررسی جامعه شناسی تغییر ردرت در خانواده .پایان نامه کارشناسهی
ارشد ،دانشگاه الزهراء(س).
 -61سههعیدیان ،فاطمههه .)9627( .بررسههی رابطههه بههین سههاختار رههدرت در خههانواده بهها تعارضههات
زناشویی .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
 -41سفیری ،خدیجه ،و آراسته ،راضیه ،و موسوی ،مرضیه .)9621( .تبیین رابطه سرمایه فرهنگی
زنان شاغل ،با نوع روابخ همسهران در خهانواده فصهلنامه زن درتوسهعه و سیاسهت (پهژوهش
زنان) ،دوره  ،2شماره ،9ص12
 -49سگالن ،مارتین .جامعه شناسی تاریخی خانواده ( .ترجمه حمید الیاسی .)9622 ،تههران :نشهر
مرکز.
 -47شاکریان ،عطا .بررسی عوامل مؤثر در رضامندی زناشویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد سنند  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،دوره چههاردهم ،زمسهتان،9622
ص.41-41
 -46شریفیان ،هدایت .)9622( .بررسی تأثیراشتغال زنان بر ههرم رهدرت در خهانواده .پایهان نامهه
کارشناسی ارشد مطاالعات اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -44شفیع آبادی ،عبداهلل .)9629( .راهنمایی و مشهاوره تحصهیلی و شهغلی(مفاهیم و کاربردهها).
تهران:انتشارات سمت ،چاپ سوم،
 -49شفیعی نیا ،اعظهم ،)9629( .بررسهی آمهوزش مهارتههای حهل تعارضهات زناشهویی بربهبهود
روابخ متقابل زن وشوهر .پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره .تهران ،دانشگاه الزهرا.
 -43شکوری ،علی ،و آزاد ارمکی ،تقی .)9629 ( .مدرنیتهه و خهانواده تهرانهی .مجلهه دانشهکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان )61(7 ،صص.723-749
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 -42شم

خرم آبادی ،م( .)9626برسی انگیزههای خهود سهوزی در میهان مراجعهان بیمارسهتان

شهدای عشایر شهر خرم آباد .در مجموعه مقازت اولین همایش ملی آسیبههای اجتمهاعی
ک تهران :نشر آگاه.
 -42شولتز ،دوان ،وشولتز ،سیدنی الن .نظریههای شخصیت( .ترجمه یحیی سیدمحمدی.)9621 ،
تهران:موسسه نشر ویرایش ،چاپ نهم.
 -41شیخی ،محمدتقی .)9622( .جامعهشناسی زنان و خانواده .تهران :شرکت سهامی انتشار،
 -91عنایت ،حلیمه ،و دسترنج ، ،منصوره .)9621( .مطالعه ساختار رهدرت در خهانواده .فصهلنامه
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)دوره  ،2شماره .9صص992-949
 -99عنایت ،حلیمه( .)9632بررسی تأثیر اشتغال زنان بر روابخ خانوادگی در شههر شهیراز .پایهان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز،
 -97فرمهینی فراهانی ،محسن6 ،9621 ( .مههر) .عوامهل مهؤثر بهر ناسهازگاری زناشهوی .روزنامهه
سالمت شماره ،722
 -96فریدمن ،جین .فمینسم( .ترجمه فیروزه مهاجر .)9623 ،تهران:آشیان.
 -94رندهاری ،پهردی  ،و حسهن زاده ،علیرضها .)9627( .زن و رهدرت .تههران :سهازمان میهراث
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