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 :چكيده

از دو دهه گذشته موقعيت زنان از نظر تحصيل          

 اقتصادي فراتر رفته و به           ـو پايگاه اجتماعي       

گيري دستيابي آنان در كنترل منابع و قدرت تصميم       

اين واقعيتي انكارناپذير   .  در خانواده انجاميده است    

هاگيرياست كه اگر هر دو همسر در تصميم              

مشاركت داشته باشند، نتايج بهتري حاصل خواهد         

ي ـكه هر يك از همسران به تنهاي            نـشد تا اي    

  .دنگيرنده باشتصميم

ثير اشتغال زنان بر    أاين پژوهش به منظور بررسي ت      

ها در خانواده انجام شده        گيري آن قدرت تصميم 

 .است
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    09166020171: تلفن
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Abstract 
In the past two decades, the 

concept of women's status has been 
expanded from education and socio-
economic status to include women's 
access to control over resources and 
decision making within the household. 
It is true that if both spouses parti-
cipate in a decision, a better outcome 
may result. The purpose of this study 
is to investigate the effectiveness of 
employment of women in the decision 
making power within the household. 
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 مقدمه

مسئوليت چندگانه زنان به واسطه حضور در خارج از خانه به عنوان يك مستخدم در نهادها و                     

 زمينه تعدد وظايف و      ، مختلف، وظايف اخالقي و جنسي مترتب بر اداره امور خانواده              ي هاسازمان

. افزايش انتظارات و توقعات از وي گرديده، اما اين افزايش نقش، حقوق مناسب در پي نداشته است                   

) تحليل  توصيف و (نوع پيمايشي      اين تحقيق از     

شهر از  هل شهر دره  أجامعه پژوهش زنان مت   .  باشدمي

دار زن خانه  200( نفر   300استان ايالم و تعداد  نمونه       

صورت تصادفي  هستند، كه به   )   زن شاغل   100و  

از پرسشنامه و طيف ليكرت استفاده   .  اندانتخاب شده 

ها روش تحليل     براي آزمون فرضيه    .  شده است  

نتايج .    مورد استفاده قرار گرفت   T   واريانس و آزمون  

حاصله به روشني حاكي از معنادار بودن رابطه ميان          

. گيري در خانواده است   اشتغال زنان با قدرت تصميم    

د كه اشتغال زنان      نده نتايج  نشان مي       چنينهم

ها در امور    گيري آن سبب افزايش قدرت تصميم     

عيين اقتصادي، نحوه تربيت فرزندان، تعيين مواليد، ت      

نحوه گذران اوقات فراغت و افزايش مشاركت              

اما ميان اشتغال   .  شودمي اجتماعي آنان      ـ سياسي

زنان و ديد و بازديدهاي خانوادگي رابطه معناداري          

عالوه نتايج اين تحقيق معناداري رابطه      هب.  يافت نشد 

بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته را نشان         

 .   داد

 ـ  ، اشتغال، موقعيت اقتصادي     قدرت:  هاكليدواژه

 گيرياجتماعي، خانواده، تصميم
 
 

The statistical sample size is 300
married women (100 employed and 
200 housewives). They were selected 
through random sampling method in 
the city of Dareh Shahr in the province 
of Ilam. The research is of a survey 
type, using descriptive and analytical 
methods. Data are collected via 
questionnaires, and a Likert type scale 
is applied. The statistical analysis of 
data is based on T-test and analysis of 
variance. 
Results indicate that the decision 
making power within household is 
vividly notable among employed 
women. Also, they show a significant 
relationship between women empl-
oyment and an increase in the power 
of economically related decisions, the 
way of training children, determining 
the number of inborn children, the 
way of spending leisure time activity, 
and an increase in the socio-political 
participation. As the results indicate, 
there is no significant relationship 
between women employment and 
visiting family relatives. In addition, 
there is a significant, relationship 
between the dependent variables and 
independent variables.  
 
KeyWords: Power, Employment, So-
cio-economic Status, Family, Decision 
Making.  
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، 1كاوان( كه افزايش مشاركت زنان به قيمت كاهش اوقات فراغت و رفاه آنان بوده است                    ابدين معن 

هاي منفي بر اين عقيده اند،    كار و كالسيك با ديدگاه    شناسان محافظه  جامعه ).1981،  2؛ هارتمن 1983

كه زن هميشه بايد نقش معيني را در خانواده ايفا كند و نمي تواند و نبايد خارج از خانواده نقشي را                      

وهرداري و  به عهده بگيرد، آنان به صورت فطري داراي رسالتي هستند و آن تربيت فرزند، ش                       

 زنان نبايد در زندگي      »3 پارسونز  تالكوت«از نظر   ).  1370  ساروخاني،(رسيدگي به امور خانه است        

شغلي از الگوي مردانه پيروي نمايند و در رقابت مستقيم با مردان طبقه خود برآيند، زيرا تغيير در                     

 هرگونه تغيير در    چنينهم.  فرصت هاي شغلي، موجب از هم گسيختگي ساختار خانواده خواهد شد           

). 1380اعزازي،(نقش زنان، خطرات زيادي از جمله تخريب كاركردهاي كنوني جامعه را در پي دارد                

اند كه تصور افت شيوه برخوردها      هاي پست مدرنيسم بدرستي اين نكته را مورد توجه قرار داده          تئوري

ه در واقع آن نيز بخشي از         اجتماعي است ك    ـ و رفتارهاي خانوادگي  ناشي از عوامل زيست پزشكي         

زني كه درآمد ندارد تسليم مي شود و برعكس زني          ).  2006  پوول،(  يك جريان وسيع فرهنگي است      

كه شاغل است، اجباري در تحمل ازدواج ناموفق نمي بيند، وابستگي اقتصادي موقعيتي تابع و پست                 

كه قدرت در نحوه برقراري      يبر همين اساس هنگام    ).  1374،  4ميشل(وجود مي آورد     براي زنان به  

ستره گتواتمندي ).  2002،  7، بوندر 6، شولر 5مالهاترا(شود  ابد، توانمندي فرآيند آن مي    يلي مي جروابط ت 

 از آن محروم    هاي مختلف زندگي است كه قبالً      گيري افراد در موقعيت   هاي تصميم توانايي و فرصت  

 ،هاي توانمندي گيري زنان در خانواده از شاخص     مبنابراين ميزان قدرت تصمي     ).2001  ،8كبير(  اندبوده

جامعه شناسان راديكال اظهار مي دارند كه انواع       ).  2004،  ، لي، اسميت  9قومن(  رودشمار مي   هآنان ب 

 وجود دارد كه اين نقش ها       ،مختلفي از خانواده، با نقش هاي متفاوتي كه زنان و مردان ايفا مي كنند             

 ). 1372 شرمن و  وود،( مع استزاينده شرايط اجتماعي آن جوا

 زن و   ،كرده، شاغل و داراي درآمدي هستند      دو همسر تحصيل    وجيني كه هر  زبا اين وجود در      

نمايند، كه اين خود ساختار موقعيتي      مشاركتي عمل مي  بيشتر  هاي خانوادگي   گيريشوهر در تصميم  

 ،12شر كي ؛2002  ،11 ججي بهوي  ؛2001  ،، فرانكنبرگ، توماس  10بيگل(  زندجديدي را براي زنان رقم مي     

تهران نشان داد كه       بر همين اساس نتايج حاصل از  پژوهشي در شهر            ).  1986،  13 ماسان ؛2000

به كاهش است و در بيشتر خانواده هاي زنان شاغل،              قدرت مردان در خانواده هاي زنان شاغل رو        

انواده هاي زنان شاغل در مقابل      خ.  الگوي تشريك مساعي در امور تصميم گيري خانواده وجود دارد          

البته نتايج بررسي ديگري   ).  1377سروش،  (غيرشاغل از ساخت دموكراتيك باالتري برخوردار هستند        

زنان خانه دار، تقسيم وظيفه اي در      با  در شهرستان شيراز حاكي از آن است كه در بيشتر خانواده ها              

مربوط به سرنوشت خانواده  بيشتر مردان          كه در امور      ابدين معن .  مورد تصميم گيري وجود دارد    

تصميم مي گيرند و در اموري كه به اداره منزل و تحصيل فرزندان مربوط است،  زنان نقش اصلي را                     
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تحصيالت  زن  و شوهر، اشتغال زن، منزلت شغل فرد، درآمد مرد             كه سن زن و شوهر،      طوريهدارند، ب 

 ).1375قادري، (بستگي دارد مانواده هبا ميزان قدرت تصميم گيري و تقسيم كار در خ

 شهر تهران نشان داد كه ساختار قدرت در             16 و    13،  3هاي پژوهشي در سه منطقه        يافته

تر بوده است و عواملي نظير       تر و در شمال شهر دموكراتيك      هاي جنوب شهر غيردموكراتيك   خانواده

ث افزايش دموكراتيزه شدن     سطح تحصيالت و اشتغال زنان، مشاركت زن در انتخاب همسر، باع               

هاي يگيرالبته متغيرهاي خاصي بر قدرت تصميم     ).  1382مهدوي و خسروشاهي،    (گردد  خانواده مي 

باشد، گرچه نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه زنان فقط در                 خانوادگي توسط زنان اثرگذار مي     

 در كشورهاي متفاوت به اين        در مطالعات انجام شده    .  گيرنده نهايي هستند  مواردي خاص تصميم  

 در مصر واكسيناسيون كودكان و نوزدان كه         :براي مثال .  طور آشكاري پرداخته شده است    موضوع به 

 استفاده زنان از خدمات اجتماعي والدين        ؛)2000شر،كي(دنبال دارد   ه  ها را ب  كاهش مرگ و مير آن    

وسايل درمان كودكان بيمار در مالي        يافتن   ؛)2001،  15 و توماس  14برگبيگل، فرانكن (در اندونزي   

 .)2002ججي بهوي،   (هاي مدرن پيشگيري از بارداري در هند          استفاده از روش   ؛)1993،  16كاستل(

ت آمده نشان داد،    سدر گواتماال نيز در تحقيقي كه در مورد زنان روستايي صورت گرفت نتايج بد                 

ار بودند در دوران بارداري زيادتر از          درگيري بيشتري در خانواده برخو      زناني كه از قدرت تصميم      

هاي دوران بارداري و بعد از      اند، كه اين امر سبب كاهش آسيب      خدمات زيست پزشكي استفاده نموده    

 ). 2003، 19، رودريگز18، گلدمن17گلي(مير آنان شده است   و حتي مرگ وآن

ج متغير مشاركت    كه در ميان پن     استچنين نتايج حاصل از پژوهشي در چين حاكي از آن             هم

هاي اقتصادي، مسافرت زنان و      گيريهمسر در كارهاي خانه، بهداشت و سالمت فرزندان، تصميم           

-استقالل، زنان فقط در دو مورد مشاركت همسر در كارهاي خانه و سالمت فرزندان از قدرت تصميم                 

ان از سوي   هايي كه در زمينه تضعيف حقوق زن        در پژوهش ).  2004،  20لي(گيري برخودار بودند     

اسپور و سوي   ؛  2004  نونان و كركران،  ؛  2003  كلي و هگان،  ؛  1997كلي،  (قضايي توسط   هاي  سازمان

سندفر، المن،    هينز، نلسون، ؛  1995  هگان و كلي،  (و در زمينه مشاركت زنان توسط        )  1996  يوشي،

د و لنز،   لبن؛  1999كلي و هگان،    ؛  1998كلي و هگان،    ؛  1997  كلي،؛  2000هول و نلسون،    ؛  2005

؛ )1994   اسپور و سوي يوشي،     ؛1990اسپور،  ؛  2004  نونان و كركران،  ؛  1995  لبند و لنز،  ؛  1993

 كاهش تقاضاي نيروي كار زنان به دليل وضعيت خاص           كه معموالً  ندها نشان داد  صورت گرفت، يافته  

تواند سبب  دوران بارداري و زايمان آنان و فقط زن بودن و زنانگي داشتن هر يك به تنهايي مي                      

به با اين اوصاف زنان شاغل در جوامع سنتي همانند استان ايالم             .  ها شود كاهش ميزان مشاركت آن   

خير زماني معناداري   أطور خاص كه دوران  گذار از سنتي به مدرن را با ت              و شهر دره شهر به    طور كل 

مسائل ساختاري كه نظام      رآغاز نموده و اندك زماني است كه در اين فرآيند قرار گرفته اند، عالوه ب               

گذار و نيز تقابل سنت و        رو است، داراي چالش هاي غامض و پيچيده دوران        هاجتماعي كشور با آن روب    
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 كه از جمله نمودهاي اين وضعيت مناسبات سنتي در معيارهاي گزينش همسر،                 هستندمدرنيسم  

را مي توان  ...   سطح سواد زنان   تقسيم نابرابر در ابعاد مختلف اجتماعي بين زن و مرد، شاخص پايين             

هاي گيريها در تصميم  ثير اشتغال زنان بر ميزان مشاركت آن       أهدف اين پژوهش بررسي ت     .  نام برد 

 . باشدخانوادگي جهت امور مختلف مي

 

 روش 

است كه از پرسشنامه محقق ساخته براي       )  تحليليـ  توصيفي  (روش اين پژوهش، روش پيماشي      

 . استنمودهفاده ها استگردآوري داده

 

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

شهر در استان   هل شاغل و غيرشاغل شهر دره      أجامعه اين پژوهش عبارت است از كليه زنان مت          

بر اين اساس   .   براي تعيين حجم نمونه در اين تحقيق از فرمول كوكران استفاده شده است                  .ايالم

 نفر غيرشاغل   200 نفر شاغل و     100 از اين تعداد،      نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب كه        300تعداد  

براي   در نظر گرفته شد و دليل اين امر پايين بودن حجم جمعيت آماري زنان شاغل شهرستان بود،                  

 . بندي شده متناسب استفاده شدانتخاب نمونه از روش تصادفي طبقه

 

 ابزارهاي پژوهش

ي داده ها و اطالعات از پرسشنامه استفاده       با توجه به ماهيت موضوع و روش تحقيق براي گرد آور          

به دليل فقدان پرسشنامه استاندارد شده در ارتباط با موضوع پژوهش، بر مبناي اطالعات حاصل                .  شد

االت آن در قالب طيف     ؤاي تنظيم شد كه اكثر س     محقق ساخته   از منابع مربوط به موضوع، پرسشنامه     

  براي    SPSS آوري داده ها، از نرم افزار كامپيوتري     پس از جمع  .  ليكرت پنج قسمتي طراحي شده بود     

و به منظور تعيين اعتبار و روايي تحقيق اعتبار صوري در نظر              تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد        

براي سنجش پايايي  پرسشنامه از فرمول آلفاي كرونباخ استفاده گرديد و آلفاي هر كدام               .    گرفته شد 

 : گرديد كه در زير آمده استاز متغييرهاي وابسته محاسبه

 
 متغير مقدار آلفا

72/0  قدرت تصميم گيري در امور اقتصادي خانواده 

78/0  قدرت تصميم گيري در نحوه تربيت فرزندان 

80/0  قدرت تصميم گيري در تعيين تعداد مواليد 

75/0   فراغت  اوقات گذراندن نحوه  در قدرت  تصميم گيري 

7/0   ميزان مشاركت سياسيقدرت تصميم گيري در 

82/0  قدرت  تصميم گيري در رفت وآمدهاي خانوادگي 
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 هاروش تجزيه و تحليل داده

در سطح  .  هاي پرسشنامه در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت              داده

 و در سطح    هاي فراواني، درصد فراواني و درصد تراكمي، ميانگين و انحراف معيار           توصيفي از شاخص  

 و تحليل واريانس براي سنجش      T  جايي كه متغيير مستقل دو شقي بوده از آزمون          از آن  استنباطي

 .ها استفاده شده استفرضيه

 

 هايافته

 .باشددهنده ميزان تحصيالت پاسخگويان به تفكيك شاغل و غيرشاغل مي           نشان 1جدول شماره   

شان  درصد از زنان غيرشاغل ميزان تحصيالت        5/39دهند،  هاي جدول نشان مي    طور كه داده  همان

 درصد داراي   7 ولي زنان شاغل فقط        . درصد باالتر از ديپلم بوده است        5/60  تر از ديپلم و    ينيپا

 .هستندتر از ديپلم ينيتحصيالت پا

 

 

  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سواد به تفكيك وضعيت اشتغال:1  جدول

 غيرشاغل شاغل

 فراواني درصد فراواني درصد تراكمي فراواني درصد فراواني د تراكميدرص

 وضعيت سواد

 سوادبي 16 0/8 0/8 3 3 3

 نهضت 11 5/5 5/13 0 0 3

 ابتدايي 24 12 5/25 2 2 5

 راهنمايي 22 11 5/36 2 2 7

 ديپلم 6 3 5/39 0 0 7

 ديپلمفوق 47 5/23 63 17 17 24

 ليسانس 36 18 81 21 21 45

 ليسانسفوق 37 5/18 5/99 51 51 97

 دكتر 1 5/0 0/100 3 3 100

 جمع كل 200 0/100  100 100 

 

ميزان تحصيالت همسر پاسخگويان به تفكيك شاغل يا غيرشاغل بودن را نشان               2جدول شماره   

شود ميانگين ميزان تحصيالت همسر زنان شاغل بيشتر        طور كه در جدول مالحظه مي      همان .دهدمي

 درصد از زنان غيرشاغل      35طوري كه ميزان تحصيالت همسر حدود         به ،باشدشاغل مي از زنان غير  

پس زنان شاغل كه خود      .   درصد است  5باشد در صورتي كه براي زنان شاغل برابر با            زير ديپلم مي  

شان نسبت به زنان غيرشاغل بيشتر بود همسرانشان نيز از تحصيالت باالتري                   ميزان تحصيالت 

 .ند بودبرخودار
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  توزيع فراواني ميزان تحصيالت همسر پاسخگويان :2جدول 

 به تفكيك وضعيت اشتغال زنان

 غيرشاغل شاغل

 فراواني درصد فراواني درصد تراكمي فراواني درصد فراواني درصد تراكمي

 وضعيت سواد

 سوادبي 23 5/11 5/11 1 1 1

 نهضت 25 5/12 24 1 1 2

 ابتدايي 15 5/7 5/31 2 2 4

 راهنمايي 7 5/3 35 1 1 5

 ديپلم 52 26 61 18 18 23

 ديپلمفوق 27 5/13 5/74 14 14 37

 ليسانس 45 5/22 97 44 44 81

 ليسانسفوق 5 5/2 5/99 17 17 98

 دكتر 1 5/0 0/100 2 2 100

 جمع كل 201 0/100 -- 99 100 --
 

 
. ر بخش غيردولتي بودند   درصد شاغل د    4 درصد شاغل در بخش دولتي و       76  از مجموع شاغلين  

 50كه    طوريه توزيع يكساني داشتند ب     از نظر سن دو گروه يعني زنان شاغل و غيرشاغل تقريباً              

 . سال سن داشتند30 درصد از غيرشاغلين زير 48درصد از شاغلين و 

 
 

  
 

 نتايج تحليل واريانس چندمتغيره تأثير وضعيت اشتغال  :3جدول 

 ر خانوادهگيري دزنان بر قدرت تصميم

Sig. F Mean Square df متغيير واريانس متغييرهاي وابسته 

 نحوه تربيت فرزندان 1 957/253 853/10 .001

 امور اقتصادي 1 419/254 458/26 .000

 تعيين مواليد 1 302/142 278/26 .000

 نحوه گذاران اوقات فراغت 1 397/590 738/23 .000

 مشاركت سياسي 1 483/316 384/16 .000

 رفت و آمدهاي خانوادگي 1 966/87 397/2 .123

 
 

 وضعيت اشتغال زنان

 
 

بين متغيير مستقل   )  Manova(آزمون تحليل واريانس چندگانه      با توجه به جدول باال كه از          

 استفاده شده    »گيري در خانواده   قدرت تصميم «  )سازه( متغير هايوضعيت اشتغال زنان و شاخص      

گيري در خانواده با متغير اشتغال       هاي متغير قدرت تصميم   دهند كه، تمام شاخص   ها نشان مي  يافته

گيري در زمينه رفت و آمدهاي خانوادگي كه مقدار         جز شاخص تصميم  ه   ب ،داري دارند ازنان رابطه معن  

 .باشد مي05/0داري آن بيشتر از اسطح معن

 /��� /بررسي تأثير اشتغال زنان بر هرم قدرت در خانواده                               
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را ري در امور اقتصادي خانواده       وضعيت اشتغال زنان و افزايش قدرت تصميم گي        4جدول شماره   

 .دهدنشان مي

 
 

  تفاوت ميانگين قدرت تصميم گيري در امور اقتصادي خانواده:4 جدول

 برحسب وضعيت اشتغال پاسخگويان

سطح 

 معناداري

انحراف  tمقدار 

 استاندارد

 وضعيت اشتغال فراواني ميانگين

 شاغلين  100 63/15 56/2
000/0 42/6 

 رشاغلينغي 200 5/15 9/2

 
 و  63/15گيري شاغلين   دهند ميانگين نمره قدرت تصميم    هاي جدول نشان مي   طور كه داده  همان

چنين با توجه به سطح معناداري بدست آمده در اين فرضيه كه برابر             باشد و هم   مي 5/15غيرشاغلين  

ن دو متغير    كوچكتر است، حاكي از معناداري رابطه اي         05/0 مي باشد و به مراتب از سطح          000/0

 .كيد دارد، تأييد مي گردد   ألذا فرضيه  ما كه بر قدرت اقتصادي بيشتر زنان شاغل در خانواده ها ت             .  است

گيري زنان شاغل در امور اقتصادي خانواده بيشتر از زنان          توان بيان كرد كه قدرت تصميم     بنابراين مي 

 .باشدغيرشاغل مي

را نشان  ميم گيري در نحوه تربيت فرزندان        وضعيت اشتغال زنان و قدرت تص       5جدول شماره   

 .دهدمي

 
 نحوه تربيت فرزندان  تفاوت ميانگين قدرت تصميم گيري زنان در:5جدول 

 هابرحسب وضعيت اشتغال آن

سطح 

 معناداري

انحراف  tمقدار 

 استاندارد

 وضعيت اشتغال فراواني ميانگين

 شاغلين 100 34/28 40/3
000/0 13/9 

 غيرشاغلين 200 78/24 9/4

 

گيري براي زنان شاغل    دهند ميانگين نمره قدرت تصميم    هاي جدول نشان مي   طور كه داده  همان

دهنده باالتر بودن ميانگين قدرت      باشد، كه نشان   مي 78/24 و براي زنان غيرشاغل برابر با          34/28

چنين با  اشد و هم  بگيري در امور تربيت فرزندان در بين زنان شاغل نسبت به غيرشاغلين مي             تصميم

توان بيان كرد كه تفاوت معناداري      ، مي )000/0(توجه به سطح معناداري بدست آمده در اين فرضيه          

گيري در امور مربوط به تربيت        بين دو گروه يعني زنان شاغل و غيرشاغل از نظر قدرت تصميم                

 .فرزندان وجود دارد
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نگين قدرت تصميم گيري زنان در تعيين        دهنده نتايج آزمون تفاوت ميا       نشان 6جدول شماره    

 .باشدها ميتعداد مواليد برحسب وضعيت اشتغال آن
 
 

  تفاوت ميانگين قدرت تصميم گيري پاسخگويان در تعيين مواليد :6جدول 

 هابرحسب وضعيت اشتغال آن

سطح 

 معناداري

انحراف  tمقدار 

 استاندارد

 وضعيت اشتغال فراواني ميانگين

 شاغلين 100 05/12 08/2
000/0 84/7 

 غيرشاغلين 200 8/9 5/2

 

گيري براي زنان شاغل    دهند ميانگين نمره قدرت تصميم    هاي جدول نشان مي   طور كه داده  همان

دهنده باالتر بودن ميانگين قدرت       باشد، كه نشان    مي 8/9 و براي زنان غيرشاغل برابر با            05/12

چنين با توجه به     هم .باشديد نسبت به غيرشاغلين مي    گيري زنان شاغل در تعيين تعداد موال       تصميم

توان بيان كرد كه تفاوت معناداري بين دو گروه يعني زنان           ، مي )000/0(سطح معناداري بدست آمده     

، بدين معنا كه وجود     گيري در تعيين تعداد مواليد وجود دارد      شاغل و غيرشاغل از نظر قدرت تصميم      

 . شوداختالف معنادار پذيرفته مي

دهنده نتايج آزمون تفاوت ميانگين قدرت تصميم گيري زنان در تعيين نحوه          نشان 7جدول شماره   

 .باشدها ميگذران اوقات فراغت برحسب وضعيت اشتغال آن

 
 
 

  تفاوت ميانگين قدرت تصميم گيري زنان در تعيين نحوه گذران اوقات:7 جدول

 هابرحسب وضعيت اشتغال آن فراغت

سطح 

 معناداري

انحراف  tمقدار 

 استاندارد

 وضعيت اشتغال فراواني ميانگين

 شاغلين 100 14/20 39/3
000/0 04/8 

 غيرشاغلين 200 60/16 70/3

 
 

گيري براي زنان شاغل    دهند ميانگين نمره قدرت تصميم    هاي جدول نشان مي   طور كه داده  همان

دهنده باالتر بودن ميانگين     شد، كه نشان  با مي 6/16 و براي زنان غيرشاغل برابر با          14/12برابر با   

  .باشدگيري زنان غيرشاغل در تعيين نحوه گذران اوقات فراغت نسبت به شاغلين مي               قدرت تصميم 

توان بيان كرد كه تفاوت معناداري       ، مي )000/0(چنين با توجه به سطح معناداري بدست آمده           هم
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گيري در تعيين تعداد مواليد وجود      رت تصميم بين دو گروه يعني زنان شاغل و غيرشاغل از نظر قد            

 . شود وجود اختالف معنادار پذيرفته ميدارد، بنابراين 

دهنده نتايج آزمون تفاوت ميانگين ميزان مشاركت سياسي زنان برحسب             نشان 8جدول شماره   

 .باشدها ميوضعيت اشتغال آن

 
 

 

  برحسب  تفاوت ميانگين ميزان مشاركت سياسي پاسخگويان:8جدول 

 هاوضعيت اشتغال آن

سطح 

 معناداري

انحراف  tمقدار 

 استاندارد

 وضعيت اشتغال فراواني ميانگين

 شاغلين 100 97/25 78/5
000/0 90/6 

 غيرشاغلين 200 23/21 50/5

 

دهند ميانگين ميزان مشاركت سياسي زنان  شاغل برابر با          هاي جدول نشان مي   طور كه داده  همان

دهنده باالتر بودن ميانگين ميزان      باشد، كه نشان   مي 23/21 زنان غيرشاغل برابر با        و براي  97/25

چنين با توجه به سطح معناداري       هم .باشدمشاركت سياسي زنان شاغل نسبت به زنان غيرشاغل مي         

توان بيان كرد كه تفاوت معناداري بين دو گروه يعني زنان شاغل و                   ، مي )000/0(بدست آمده    

بدين ترتيب وجود اختالف معنادار پذيرفته        نظر ميزان مشاركت سياسي وجود دارد،         غيرشاغل از 

 .شودمي

دهنده نتايج آزمون تفاوت ميانگين قدرت تصميم گيري زنان در رفت و                نشان 9جدول شماره   

 .باشدها ميآمدهاي خانوادگي برحسب وضعيت اشتغال آن

 
 
 

 ن در زمينه رفت و آمدهاي  تفاوت ميانگين قدرت تصميم گيري زنا:9جدول 

 هاخانوادگي برحسب وضعيت اشتغال آن

سطح 

 معناداري

انحراف  tمقدار 

 استاندارد

 وضعيت اشتغال فراواني ميانگين

 شاغلين 100 8/34 3/5
654/0 449/0- 

 غيرشاغلين 200 2/35 7/6

 
براي زنان شاغل   گيري  دهند ميانگين نمره قدرت تصميم    هاي جدول نشان مي   طور كه داده  همان

دهنده باالتر بودن ميانگين قدرت     باشد، كه نشان   مي 2/35 و براي زنان غيرشاغل برابر با        8/34برابر با   

 با توجه به     .باشدگيري زنان غيرشاغل در رفت و آمدهاي خانوادگي نسبت به شاغلين مي               تصميم
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ناداري بين دو گروه يعني      توان بيان كرد كه تفاوت مع      ، نمي )654/0(سطح معناداري بدست آمده      

بنابراين وجود  گيري در تعيين تعداد مواليد وجود دارد،         زنان شاغل و غيرشاغل از نظر قدرت تصميم        

 . شوداختالف معنادار رد مي

دهنده نتايج آزمون رابطه بين ميزان تحصيالت همسر و وضعيت اشتغال              نشان 9جدول شماره   

 .استزنان 

 
 

 هاآن شتغال زنان برحسب ميزان تحصيالت همسر آزمون وضعيت ا:9جدول 

 اشتغالوضعيت 
 كل

  شاغل غير شاغل

 سوادبي 0 23 23

 نهضت 1 0 1

 ابتدايي 1 25 26

 راهنمايي 2 15 17

 ديپلم 1 7 8

 ديپلمفوق 18 52 70

 ليسانس 14 27 41

 ليسانسفوق 44 45 89

 دكترا 17 5 22

 سوادبي 1 2 3

 ميزان

 تحصيالت

 همسر

 كل                  99 201 300

 
 
 

 

 

 

 چنين مقدار سطح معناداري جدول،      و هم  427/60با توجه به مقدار كاي اسكوار بدست آمده            

 .شود درصد پذيرفته مي99رابطه بين دو متغيير در سطح باالتر از 

 

 بحث

 آن از حاكي خانواده، جمع يا و فرزند شوهر، به گزاريخدمت  جهت خانه در زنان كردن منزوي

 »ابدي مؤنث اجتماعي ساخت«  نوعي انگار و بپروراند؛  خود با را ديگري هايآسيب تواندمي كه است

 اندشده مدعي يز ن برخيالبته  .  كندتر و پاياتر مي   انگيزي، مقاوم را به طرز شگفت   )  26:  1381 ،فريدمن(

 چنان شانداوري و كند؛مي ناتوان عمومي، حوزه در مشاركت از را زنان شناختي،زيست هايتفاوت كه

 Chi-Square مقدار  درجه آزادي سطح معناداري

000. 9 (a) 427/60 
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 عنوان به نتيجه در و دارند قرار عواطف تأثير تحت بيشتر اند،منطقي مردان از كمتر زنان،  كه است

رسد كه زنان   رو به نظر مي     اين از).  1383آبادي،  شمس خرم (  نيستند گيريتصميم  به قادر نمونه،

البته تحوالت  .  هاي اقتصادي و منزلتي به مردان قرار دارند        اي از وابستگي  دار هميشه در زنجيره   خانه

شگرف اقتصادي، اجتماعي پس از وقوع انقالب صنعتي و خروج زنان در كنار مردان از خانه به                        

مينه را براي از بين بردن قالب هاي سنتي         كارخانه خود موجد ارزش ها و هنجارهاي نويني شد كه ز          

كه زنان بيشتر از گذشته در امور         محدود و محصوركننده زنان در خانه ها را فراهم نمود و سبب شد            

ييد اين موضوع نتايج چند تحقيق انجام       أبراي ت .  گيري كنند داخل و خارج خانواده نظر داده و تصميم       

 در  1982 در سال    21فريز.  كنيمهاي تحقيق حاضر مقايسه مي    شده در اين زمينه را آورده و با يافته         

ثير اشتغال زنان در تغيير هرم قدرت خانواده پرداخته و                 أشيكاگو در يك مطالعه در مورد ت          

نتيجه گيري كرده است كه زناني كه در بيرون از خانه كار مي كنند، سهم بيشتري در                               

كه پول كجا و كي      چون پول خرج كردن و اين      چنين در مواردي     هم.  تصميم گيري هاي خانه دارند  

يافته هاي پژوهش ما نيز همانند مطالعه فريز       .  خرج مي شود، زنان شاغل نظريات تعيين كننده اي دارند      

كيد كرده و نتايج    أبر سهم بيشتر زنان شاغل در مقايسه با زنان غيرشاغل در امور اقتصادي خانواده ت               

هاي اين پژوهش با پژوهشي كه        يافته.  كندضوع را تأييد مي    حاصله از آزمون فرضيات نيز اين مو        

هايي توسط بيگل و همكارانش صورت گرفت كه در آن وضعيت تحصيلي و درآمدزايي زنان را شاخص               

هاي مختلف خانوادگي كليدزده و تعيين        گيري زنان در جنبه    شناسايي نمودند كه قدرت تصميم      

ثير كار بر روابط    أچنين نتيجه اين پژوهش در بعد ت      هم).  2001بيگل و ديگران،    (  كردند مطابقت دارد  

 هايهمسو است، شوهران تمام گروه      )1370(  هاي مختلف شغلي با پژوهش دانش     با همسر در تمام گروه    

اشتغال زنان مزايايي از جمله مشاركت و           .  شغلي به زنان خود در امور داخلي كمك مي كنند             

 .ي آنان فراهم آورده استتصميم گيري در امور خانواده را برا

 در شهر ديتروت را      1960چنين نتيجه مطالعه بلود و ولف به سال            يافته هاي اين پژوهش هم    

) زنان(اين دو، هشت حوزه تصميم گيري در خانواده را مشخص و از پاسخگويان خود               .  ييد مي نمايد أت

زن، شوهر، يا هر دو به طور       (خواستند به اين پرسش پاسخ دهند كه در هر يك از حوزه ها، چه كسي               

خريد :   از نداز جمله حوزه هاي هشت گانه عبارت بود        .  تصميم نهايي را بر عهده دارند        )  مشترك

نتايج ...  اتومبيل، خريد وسايل زندگي، نوع خانه مسكوني، چگونگي و محل گذران اوقات فراغت و                  

گيري ايشان  ميزان قدرت تصميم  ييد مي كرد كه اشتغال زنان، سبب افزايش         أحاصله اين فرضيه را ت    

اجتماعي و ميزان تحصيالت      ـ   در حقيقت پايگاه اقتصادي    .  در مقايسه با زنان غيرشاغل مي گردد       

ل داده است   ـاي كه خود تشكي   وادهـ قدرت او در خان     أرورش يافته منش  ـاي كه زن در آن پ      خانواده

 ). 2007وودز، (گردد مي
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 درصد از زنان غيرشاغل ميزان       5/39ن ايالم نشان داد كه،       شهر استا نتايج اين پژوهش در دره     

 درصد داراي   7 درصد باالتر از ديپلم بود ولي زنان شاغل فقط           5/60تر از ديپلم و     ينيتحصيالتشان پا 

ميانگين ميزان تحصيالت همسر زنان شاغل بيشتر از زنان             .  اندتر از ديپلم بوده    ينيتحصيالت پا 

 .باشدغيرشاغل مي

گيري در امور   كه سطح معناداري ميان دو متغير اشتغال و قدرت تصميم           با توجه به اين    چنينهم

 بدست آمده، مي توان گفت كه زنان شاغل در مقايسه با زنان غيرشاغل از            000/0  كه برابر     22اقتصادي

گيري اقتصادي بيشتري در خانواده برخوردارند و در مورد قدرت تصميم گيري زنان                قدرت تصميم 

غل و غيرشاغل در نحوه تربيت فرزندان كه  تفاوت وجود دارد، سطح معناداري بدست آمده                       شا

بنابراين قدرت اتخاذ تصميم زنان شاغل در        .  كوچكتر از سطح معناداري در تحقيقات اجتماعي است        

 زنان شاغل   000/0ح معناداري طبا توجه به س   .  اين زمينه به نسبت بيشتر از زنان غيرشاغل بوده است         

.  نقش برجسته تر و تعيين كننده تري دارند        23 مقايسه با زنان خانه دار در تعيين تعداد مواليد             در

اخوي راد و حاتمي در پژوهشي نتيجه گيري كرده اند كه اكثر افراد، اثر كار زن را بر ميزان باروري                      

ش نشان داد   نتايج پژوه .  ييد مي كنند كه عامل آن كمبود وقت از جهت رسيدن به فرزند مي باشد              أت

زنان شاغل در مقايسه با زنان غيرشاغل در تعيين نحوه گذران اوقات فراغت خانواده نقش پررنگ تر و                  

زنان شاغل در مقايسه با زنان غيرشاغل در مقوله هاي انتخاب شدن و              .  محوري تري را ايفا مي نمايند   

.  عمل بيشتري برخوردارند   انتخاب نمودن در مسائل مربوط به مشاركت و رفتارهاي سياسي از آزادي            

ثر از اشتغال خارج از منزل است، به آنان در تعيين رفتارهاي               أبدين صورت كه قدرت آنان كه مت        

 نشان مي دهد كه در      654/0سطح معناداري بدست آمده      .  سياسي قدرت تصميم گيري داده است     

نتيجه بدست  .  مي شودتعيين رفت و آمدهاي خانوادگي بين زنان شاغل و غيرشاغل تفاوتي مشاهده ن             

آمده در جامعه آماري مورد مطالعه رفت و آمدهاي خانوادگي و تصميم گيري براي آن را اصوالً امري                  

كه در جداول مربوط به توصيف داده ها نيز آمده         كنند، چنان زنانه و در حيطه اختيارات زنان تلقي مي       

ي به مقدار زياد و خيلي زيادي قدرت         درصد زنان در تعيين رفت و آمدهاي خانوادگ        53است، بيش از    

در مورد زنان   )  1985  (24كننده نظر هيگينز  ها تا حدي منعكس   شايد اين يافته  .  تصميم گيري داشته اند 

از نظر تعريف برابري زن و مرد و يا          ] شاغل و غيرشاغل  [   بسياري از زنان   استايراني باشد كه معتقد     

 . اشتراك نظر ندارندهاي غربيآل با فمينيستتصوير جامعه ايده
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