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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 كاووس گنبد شهر در خانوادگي سنتي  نقش هاي تحول و تغيير بر زنان اشتغال تاثير

 
 ∗رقيه يازرلو

 **مليحه خسروي

 

 بر  عالوه  مجبورند  زنان  و  است  مطرح  اجتماع  در  كه  است  مسائلي  از  يكي  زنان،  بودن  امروزه شاغل   :مقدمه و هدف  
 همه  از  بيش  زن  لاشتغا.  گردند  پذيرا  نيز  را  اجتماعي  مسئوليت هاي  فرزندان،  تربيت  و  خانه  در  خود  مسئوليت هاي

 تأثير  بررسي  پژوهش،  اين  اصلي  هدف.  مي سازد  دگرگون  را  فرزندان  و  شوهر  و  زن  روابط  و  مي نهد  اثر  خانواده  بر
 پژوهش  اين  تحقيق  روش.  است  بوده  گنبدكاووس  شهر  در  خانوادگي  سنتي  نقش هاي  تحول  و  تغيير  بر  زنان  اشتغال

 . هستند گنبدكاووس شهر خانه دار و شاغل زنان هكلي پژوهش مورد جامعه و بوده پيمايشي نوع از

 شاغل  زن  300  تعداد  كوكران  فرمول  از  استفاده  با  و  تصادفي  نمونه گيري  روش  از  استفاده  با  پژوهش  اين   در :روش
 ساخته  محقق  پرسشنامه  داده ها  گردآوري  منظور  به.  گرفتند  قرار  مطالعه  مورد  و  شده  انتخاب  خانه دار  زن  300  و

. شد  محاسبه  70/0  از  باالتر  آن  كل  ميزان  و  سنجيده  كرونباخ  آلفاي  با  ابزار  پايايي.  شد  توزيع  آماري  نمونه  بين
 تحليل  و  تجزيه)  كانوني  همبستگي   ضريب ,t  آزمون  (استنباطي  و  توصيفي  شيوه  دو  به  شده  جمع آوري  داده هاي
 .شدند

 بر  منزل  وظايف  انجام  بازهم  باشند؛  شاغل  نيز  پست ها  باالترين  در  اگر  زنان  كه  است  اين  از  حاكي  نتايج  :نتايج
 حريم  درباره  زن  تصميم گيري  اقتصادي،  تصميمات  بچه ها،  آينده  تصميم گيري  همچنين.  است  آنان  خود  عهده

 در  زن  تصميم گيري  قدرت  افزايش  نشان دهنده  و  خانواده  شدن  مدرن  نشان گر  كه  اطرافيان  با  روابط  خود،  شخصي
 خانواده  استحكام  و  صميميت  ميزان  از  زن  شدن  شاغل  با  و  مي باشد  اقتدار  و  مالي  توان  دوجو  علت  به  است  خانواده
 .مي شود كاسته
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