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 چکیده

. روش پردازدمیهای شهر تبریز ساختار توزیع قدرت در خانوادهحاضر به بررسی پژوهش 

که با استفاده از فرمول  لیۀ زنان متأهل شهر تبریز استک پژوهشآماری  تحقیق پیمایشی و جامعۀ

. ابزار تحقیق اندهمورد مطالعه قرار گرفتای گیری طبقهروش نمونه ونفر انتخاب  483کوکران 

 ه استنشان دادنتایج  .ه استاستفاده شدها تحلیل دادهوبرای تجزیه spssافزار از نرمنامه و پرسش

مردان با  که بین متغیرهای میزان تحصیالت زنان، میزان تحصیالت مردان، درآمد زنان و درآمد

 ،همچنین .معناداری وجود دارد ۀرابط 10/1ساختار قدرت در خانواده در سطح خطای کوچکتر از 

سنی زوجین به صورت  ۀهای زندگی مشترک، تعداد افراد خانواده و فاصسال تعدادمتغیرهای 

نشان نیز معناداری با جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده دارند. نتایج رگرسیون  ۀرابط ،معکوس

متغیرهای مستقل، سه متغیر تحصیالت مردان، وضعیت اشتغال زنان و میزان  بینکه از  ه استداد

 ..دشدن ساختار قدرت خانواده هستنترهای دموکراتیککنندهترین تبییندرآمد مردان مهم

 .زنان، تحصیالت، شغل، درآمد : ساختار قدرت،هاواژهکلید
 

 مقدمه .1

در  ماعی مهمی است که در بررسی هر ساختار و نهاد اجتماعی مورد توجه است.، متغیر اجت0درتق

گیری و رشد شخصیت افراد، اعمال قدرت در شکل ۀنهاد خانواده نیز چگونگی توزیع قدرت و نحو

                                                            
1. power  
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شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام، احساس رضایت، خوشبختی و حتی احساس بیگانگی و اجتماعی

 (. 0481 ، به نقل از مهدوی و صبور،0991، 0بینیتنهایی اثرگذار است )سا
 

شود؟ چه عواملی در ست که قدرت در خانواده توسط چه کسی و چگونه اعمال میا این موضوع

 در را روابط بیین زن و شیوهر   ،طور کلیثرند؟ بهؤافزایش یا کاهش قدرت زن و شوهر در خانواده م

 یک هر مستقالنۀ حوزۀ مسائل، حل در شوهر و زن مساعی نوع تشریک از گیریتصمیم: چهار وجه

، به نقیل  0999، 2اند )بالدکرده تقسیم شوهر حاکمیت و زن گیری، حاکمیتدر تصمیم شوهر و زن از

 (.090: 0481از یزدی و حسینی، 

لیذا   ؛مردان منابع بیشتری چون شغل و درآمید را در اختییار داشیتند    ،گذشته ۀگسترد ۀدر خانواد 

میدرن،   ۀاما با تغییرات گسترده در جامع ؛شددر خانه اعمال می هایشتری از سوی آنب ۀقدرت یکسوی

 و زن مییان  متقابیل  کینش  تغیییرات،  ایین  از یکی. است شده عمیقی هایدچار دگرگونی نیز خانواده

 جوامیع  زنیدگی  الگوهیای  در اجتمیاعی، تحیول   هایدگرگونی. است نقش مفهوم در تغییر شوهر و

 آن، تبیع  بیه  و هانقش توزیع در افراد نگرش تحول در و تغییر موجب اجتماع به انزن ورود و شهری

 (. 190: 0490 ، کرمی و امینی ، به نقل از حسینیان0991است )سابینی،  شده خانواده در قدرت توزیع

توزیع قدرت در خانواده موضوعی مهم در روابط خانوادگی اسیت و افیراد صیاحب قیدرت در     

د. فرد قدرتمند قادر است در میواردی  هستنظارت بر دیگر اعضای خانواده را نیز دارا خانواده امکان ن

دهد، با اتکا به منابع قدرت در دسترس، بیشتر بر رونید  های مهمی در خانواده رخ میگیریکه تصمیم

 .ندکدیگری را وادار به قبول تصمیمات خود  ارد وثیر گذأاتخاذ تصمیم نهایی ت

 بیه  هیای مربیو   فعالیت انجام و مرد و زن وظایف مورد در مشخصی قوانین سنتی، الگوهای در

 سواد بین نفوذ ولی افزایش ضریب؛ بود شده تعیین پیش از ،واقعرد و داشت وجود زناشویی زندگی

 جمله خانواده، از اقتصادی منافع بر و کنترل مشارکت داشتن و اجتماع به زنان ورود زنان، ویژهبه افراد

                                                            
1. Sabini 

2. Blood 
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 توزییع  نحیوۀ  و خیانواده  ساختار تغییر بر و داده قرار تحت تأثیر را سنتی الگوهای که هستندعواملی 

 (.190: 0490 ،کرمی و اند )حسینیانبسیار داشته قدرت در آن تأثیر

آمیوزش افیزایش سیطح     شیدن شهرنشینی، همگانی گسترش نوسازی، یندآفر آغاز با نیز ایران در

 جوامیع،  سیایر  در سیاختاری  تحیوتت  آشنایی با آن دنبال به و اجتماعی ارتباطات رشد تحصیالت،

 اییران،  در خیانواده  مسیلط  شکل قبل، دهۀ تا چند شده است. تغییرات دستخوش هم ایرانی خانوادۀ

-سلسله ساختار در و بود پدر اختیار در آن اصلی ریاست بود که مذهب و سنت تابعه گستردۀ خانواد

، ، به نقل از حسیینیان 0481 )قندهار، گرفتمی قرار هرم رأس در ادهخانو پدر یا شوهر قدرت، مراتبی

 (.190: 0490 ،کرمی و امینی

شدن امکانات بیشتر برای آموزش، تحصیل و ورود توان فراهمشده میترین تغییرات ایجاداز مهم»

-خیانواده و مهیم  توان به دگرگونی در ساختار قدرت ثیرات آن میأزنان به بازار کار را نام برد که از ت

کیه ایین دگرگیونی الزامیاع باعیو بهبیود       یعنی دگرگونی در نقش زنان اشاره کرد. ایین  ؛آن ۀترین جنب

زیرا اگر در مورد نقش  ؛مورد شک و تردید است ،ها در خانواده یا افزایش اقتدارشان شدهموقعیت آن

توان بیه همیان   رد بحو کرد، نمیتوان از کاهش اقتدار ممرد در خانواده )خانواده در زمان کنونی( می

از افزایش اقتدار زن در خانواده و مادرساتری بیه جیای    ،کنندهرچند که بسیاری ادعا می –قیاس نیز

 (.048: 0489)اعزازی، « پدرساتری نام برد

اما آیا دگرگونی در نقش زنان و پیامدهای آن در همۀ جوامع یکسان است؟ آیا بافت فرهنگی 

چیون تحصییالت،    ؛داشتن منابعیاختیاریت را برای زنان فراهم آورده است تا با درجامعه این قابل

شغل و درآمد، در ساختار قدرت خانواده جایگاه مناسبی را برای خود پییدا کننید؟ بیا توجیه بیه      

عنیوان  های شهر تبریز از دیدگاه زنان بهبررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده ،شدهبیانمطالب 

ال اصیلی  ؤمقالۀ حاضر در پی پاسخ بیه ایین سی    ،حقیقتن مقاله انتخاب شده است. درموضوع ای

های تبریزی چگونیه اسیت و کیدام ییک از متغیرهیای      است که الگوی توزیع قدرت در خانواده

توانید بیر جایگیاه زنیان در سیاختار قیدرت       اجتماعی زن و مرد در خانواده می -پایگاه اقتصادی

 ؟ثیرگذار باشدأخانواده ت
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 مبانی نظری. 2

توانید  می دهد کهدانند که فرد را در موقعیتی قرار میاجتماعی می رابطۀ را« قدرت» شناسانجامعه

عبیارت اسیت از:    1به طور مثال قدرت از نظر وبیر  ؛رغم هر مقاومتی اعمال کندخواست خود را علی

         «.امکان تحمیل ارادۀ یک فرد بر رفتار دیگران»

عنیوان مثیال پیول    بیه  ؛داشتن منابع قدرت ،قدرت داشتنتوانایی کنترل دیگران و مل از جمله عوا

کنند و بیر اسیاس   ها این پدر و مادر خانواده هستند که منابع قدرت را کنترل میدر اکثر خانواده .است

و قیدرت   3، قیدرت متقیارن  2میر  و: هیر  توانید شیکل گییرد   میی هیا  آن سه نوع قدرت در خانواده

 (.1110، 5نسون)ها4مکمل

 فرزندان و زوجین از یک هر برخورداری میزان و خانواده درون در قدرت توزیع که مسأله این

 اسیت،  صورت چه به مادر( حاکمیت پدر، )حاکمیت یگیرتصمیم الگوهای و است چگونه آن از

 رد گیریتصمیم ساخت .(1: 1111، پنا و سیدانیوس) کندمی مشخص را خانواده قدرت در ساخت

-تصمیم قدرت بیشترین پدر آنها در که هاییخانواده -اند: ابندی کردهدسته مقوله سه در را خانواده

 -4 .داراسیت  را گییری تصیمیم  قدرت بیشترین آنها مادر در که هاییخانواده -1. داراست را گیری

 .است دهش تقسیم مادر و پدر یکسان بین طور به گیریتصمیم قدرت آنها در که هاییخانواده

گییری در خیانواده را بیه اقتدارگرایانیه و     تصمیمتوان گیری در خانواده میتصمیم بر اساس نحوۀ

 صید(  ۀنقطی طیفی در نظر گرفت که در یک سیر آن ) د و آن را به صورت کربندی دموکراتیک تقسیم

ر تقسییم شیده   و میاد  ها به طور یکسان بین پدرگیری در آنهایی قرار دارند که قدرت تصمیمخانواده

هایی قرار دارنید کیه   خانواده ،نقطۀ صفر(سر دیگر آن )است و ما شاهد الگوی مشارکتی هستیم و در 

 شوهر یا زن قرار دارد. ۀگیری به صورت نابرابرانه در قالب سلطبیشترین قدرت تصمیم

                                                            
1. Weber  

2. Chaos 

3. Symmetric power 

4. Supplements Power 

5. Hanson 
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 از کسیانی ی سیهم  از شیوهر  و زن هاآن در که هاییخانواده»( معتقدند 1114)  ، بادر و منکنبات

 پدرساترند کمتر ،بنابراین و اندقدرت توزیع حیو از متعادل یا برابر هایخانواده ،قدرت برخوردارند

-خیانواده  همیان  یا نیست یکسان قدرت از شوهر و زن برخورداری میزان هاآن که در هاییخانواده و

 .«کرد خواهند تجربه را ریپدرسات از باتیی سطوح قدرت، حیو توزیع از نامتعادل و نابرابر های

 اند؟کداممنابع قدرت  وثر است ؤحال باید دید چه عواملی بر توزیع قدرت در خانواده م 

 نظریۀ ،شده استآن انجام  ۀشده در تبیین این موضوع که تحقیقات بسیاری بر پایارائه نظریۀاولین 

 0991بیه دهیۀ    خانواده تقریباع طرح مباحو نظری در مورد ساختار قدرت در ،حقیقتاست. در 1منابع

ه دادنید.  یی ارا« منیابع  نظریۀ»اولین نظریه در این زمینه را با عنوان  2بالد و ولف که گرددمیالدی باز می

کنید.  ها تبیین میگیریتوزیع قدرت بین زن و شوهر را در تصمیم، این نظریه بر اساس رهیافت مبادله

ارزشیی کیه شیخص بیرای     باع هرچه مناب ن فرض قرار دارد کهای ۀبر پای ،طور کلیبه« منابع»اصطالح 

)اسیتراوس و   بیشتر باشد، در خانواده از قدرت بیشیتری نییز برخیوردار اسیت     ،کندازدوا  فراهم می

 (. 341: 0991، 3یودانیس

عمومیاع بیا افیزایش سیطح      ،بالد و ولف در مطالعۀ خود دریافتند که قدرت شوهر در خیانواده 

عنوان منابعی کیه  شده بهبنابراین متغیرهای یاد ؛یابدو منزلت شغلی او افزایش میتحصیالت، درآمد 

ننید، تعرییف   کها در جهت کسب قدرت بیشتر در روابط خانوادگی اسیتفاده  توانند از آنمردان می

سیطح   ،شود. براساس ایین نظرییه  گیری میگیری، اندازهشد. قدرت معموتع از طریق فرآیند تصمیم

روی توزیع  که بر هستنددرآمد، پایگاه شغلی، سن، در طول مدت ازدوا  از متغیرهایی  تحصیالت،

  (.000: 0489، دسترنجبه نقل از عنایت و  0999ولف، )بالد و  گذارندمی قدرت در خانواده تأثیر

شیده در بخیش   که نتایج متفاوتی با این نظریه و تحقیقیات ذکیر  وجود دارد  یهایپژوهشالبته 

کنید کیه   اشاره میی های در یونان و یوگسالوی پژوهش طور مثال رادمن بهه ب ؛دارندتجربی  ۀپیشین

در خانواده کاهش  ویبا افزایش درآمد، تحصیالت و پایگاه شغلی شوهر میزان قدرت  اندهنشان داد

                                                            
1. Resource theory 

2 Blood and Wolf 

3. Straus & Yodanis  
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 هیایی کیه میردان از نظیر    خانوادهدر در این جوامع،  به معنای دیگر ؛(411: 0991، 1)رادمن یابدمی

سطح تحصییالت و پایگیاه شیغلی از مرتبیۀ بیاتتری برخیوردار بودنید، تعیدیلی در هنجارهیای          

نتایج تحقیقات، باعو مطالعات بیشتری شد. شده در مشاهده شد، این اختالف مشاهده 2مردساترانه

که منابع به این نتیجه رسید  ۀبارۀ نظریدر ،آمده در کشورهای مختلفدستنتایج به ۀرادمن با مقایس

فرهنگیی  شود، عالوه بر منابع، انتظارات فرهنگیی ییا خیرده   چه باعو توازن قدرت زناشویی میآن

ه یی فرهنگی ارا ۀآمده، تئوری منابع را در زمیندست. او با نتایج بهاست جامعه در مورد توزیع قدرت

 د.کر

 که ساختار است دمعتق بیستم قرن در ایهسته ۀخانواد بررسی با 3پارسونز: هاتفکیک نقش نظریۀ

مقابل  در ابزاری هاینقش»و  «قدرت مراتبسلسله » محور دو در تفکیک و تمایزپذیری حاصل خانواده،

 هایتفاوت از ناشی خانواده در شوهر و زن نقش تفاوت وی نظر از است. «عاطفی -احساسی هاینقش

 0911 ،4باهر و )آهالندر است «گربیان» عاطفی -احساسی زن، نقش و ابزاری مرد، نقش است. هاآن زیستی

 غریزۀ مثل، دتولی در وضعیت بیولوژیک خود بنابر (. زنان019: 0489،  صالحیزاده وبه نقل از مهدی

 شایسته کامالع ایهسته ۀدر خانواد پراحساس نقش ایفای برای را آنها غریزه این که دارند را دیگران پرورش

 بر مبتنی خانواده در نقش تقسیم که معتقدند اند،در خانواده نقش تفکیک به لیقا که پردازانیهنظری سازد.می

 خاصی هایولیتؤمس و وظایف خود، های جنسیتیویژگی با متناسب زوجین از یک هر و بوده جنسیت

 حمایت وظیفۀ و بوده مادری و نقش همسری دارعهده ها،ویژگی این به توجه با زنان دارند. عهده بر را

 و معاش تأمین دارعهده باید جسمی خود هایتوانایی علت به مردان کهحالیدر ،دارند را انوادهخ از عاطفی

 در گیریتصمیم از قدرت است، مردان دست در مالی قدرت که آنجا از و باشند خانواده اقتصادی امور

 است مؤثر کارکرد دارای نیزما خانواده ها،گراکارکرد سایر و پارسونز نظر از .بود خواهند برخوردار خانواده

زاده )مهدی شود ایفا یکدیگر از متفاوت مرد و زن نقش تا باشد برقرار در آن جنسیتی کار تقسیم نوعی که

  (.019: 0489، صالحی و

                                                            
1. Rodman 

2. mencracy 

3. Parsons 

4. Ahlander & Bahr 
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اند. زنان جامعه در موقعیت نابرابری نسبت به مردان واقع شده ۀاساس نظریبر :0دیدگاه فمنیستی

هایی برای پایگاه اجتماعی، قدرت و فرصت کمتری به منابع مالی، دان دسترسیزنان نسبت به مر

 أنه اینکه منش ،دهی جامعه استسازمان ۀخودشکوفایی در مکان اجتماعی دارند و این نابرابری، نتیج

ها خانواده نیز فمنیست ۀهای شخصیتی بین زنان و مردان داشته باشد. در حوزبیولوژیکی یا تفاوت

 ،خانواده مکان نابرابری است رو،ایناز است.خانواده به سوی برابری و تقارن نرفته معتقدند که اساس 

ها بر این باورند که از پیش تعیین شده است. فمنیست هاهای آنجایی که زنان مطیع هستند و نقش

 برداری زنان در خانواده وجود دارد. این دو ساختار گرایشاتدو ساختار بسته از تابعیت و فرمان

شدن مییدهد و باعو داجنسیت زن و مرد را در خانواده درونی کرده، آن را به فرزندان انتقال می

(. 090: 0481، حسینی به نقل از یزدی و ،2،0994واتس ابوت وشود )بودن زن میمرد و مطیع ۀسلط

 بستگی به عزیمت این دیدگاه در این است که معتقدند چگونگی توزیع منابع مالی در خانواده ۀنقط

-گردد که چه کسی حق تصمیمو روابط قدرت به این امر برمیروابط قدرت بین زن و شوهر دارد 

 ( 41: 0481، صبوریگیری دارد که چگونه و کجا پول خانواده صرف شود؟ )مهدوی و 

رهیافت » داردقدرت توجه  موضوع بهکه شناسی در جامعه های مهم دیگردیدگاهاز  مبادله: نظریۀ

اساس این نظریه بر این است که نابرابری در منابع تولید باعو تمایز و تفاوت در قدرت  .است« دلهمبا

مبادله و  کتاب ه شده است،یترین اثری که در این زمینه از این تئوری اراشود. مهمدر بین کنشگران می
آن را در  ۀریش پیتر بال است. بال همانند هومنز ماهیت قدرت و ۀنوشت قدرت در زندگی اجتماعی

 این مبادله عدم توازن است. ۀنتیجکه طوریداند، بهطرفه میخدمات ارزشمند یک یۀارا

 اسیتعدادهای  و هاتوانایی دارایافراد معتقدند اجتماعی  ۀسرمای پردازاننظریه :ۀ اجتماعیسرمای ۀنظری

 انواعکار هستند.  همدیگر به بدیلت قابل هاسرمایه آیند.می حساب به منبع یک کدام هر هستند که متفاوتی

نظرییۀ   اسیاس  بیر  کننید.  تعییین  فضیای اجتمیاعی   و جامعیه  در کنشگر را جایگاه که است این هاسرمایه

 تمام از اقتصادی سرمایۀ ،نظر وی از است. سرمایه بنیادی و مهم خیلی انواع از سرمایۀ اقتصادی« 3بوردیو»

                                                            
1. Feminism 

2. Abbot & Wallace 
3. Bourdieu 
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ۀ سرمای هایشاخص تریناساسی از . یکیاست برتر و مسلط کلش، واقعدر و است ترمهم هاانواع سرمایه

 استفاده با توانندمی دارند، عالی تحصیالت که افرادی. است تحصیالت  ،دیگرعبارتبه یا دانش فرهنگی،

 و یافتیه  دست باتتر اجتماعی هایموقعیت به خانواده، شبکۀ روابط اجتماعی اقتصادی ۀسرمای با و آن از

طبقیۀ   نتیجیه، و در کننید  اسیتفاده  اجتمیاعی  و سرمایۀ اقتصیادی  برای افزایش خود، قدرت و موقعیت از

 یکدیگر با فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سرمایۀ گفت توانمی پس کنند.می تولید باز را خود اجتماعی

-مایهسر ۀنظری ،مجموعشود. درمی دیگری به دستیابی موجب یک هر که دارند جایگزینی و رابطۀ مثبت

زن( سیرمایۀ   سیرمایۀ فرهنگیی )میدرک    رفیتن بات با چون ؛است زن تحصیالت با اجتماعی موافق های

 روی بیر  هیا سرمایه تأثیرگذاری به ها با توجهاین دوی هر رفتنبا بات و رودمی بات نیز اقتصادی )درآمد(

مهیدوی و  ) دشیو می  یجادا خانواده در بهتری( و همکاری دوستی اجتماعی )مناسبات سرمایۀ همدیگر،

 ییا  پیولی  شیکل  بیه  توانید می که است اییافتهسرمایه، منابع عمومیت ،حقیقت(. در94: 0489هاشمی، 

 (.  11: 0491، باینگانی بابایی وعلی باشد )  داشته وجود غیرملموس یا ملموس نیز و غیرپولی

سواد نسبت به زنیان  زنان بیفرهنگی( در زندگی اکثر زنان، نقش مهمی دارد  ۀفقدان سواد )سرمای

-طالق بگیرند( و قادر به پیداان را به هم بزنند )توانند ازدواجشنمیو بینندکرده بیشتر لطمه میتحصیل

نفس خود را از دسیت  بهکردن حمایتی خار  از چارچوب خانواده خود نیستند و به این خاطر اعتماد

تر هستند و از کسیانی  سواد کمتر، در خانواده منزوی کند که زنان با سطحاستدتل می 1پاگلو .دهندمی

کنند، آنها اغلب آزادی عمل ندارند و چون شریک زندگیشان( دوری می) کنندمی توجهیبی هاکه به آن

ز اجبار به تجیاو بهقادر به طالق و ترک خانواده نبوده و  ،فاقد درآمد، حمایت اجتماعی و شغل هستند

دهند و این موضیوع بیه وضیعیت    ( شریک زندگی خود تن در میزنمقاربت بدون رضایت جنسی )

 (.1: 1110، 2تی شسین) افزایدمی هااسفناک آن

 شیامل  کیه  اجتماعی -اقتصادی بعد -0 از: نداعبارت قدرت اعمال ابعاد زنان در4 مالهوترا به نظر

 ارزشبا وسایل الکیتم و اجتماعی -اقتصادی منابع به دسترسی میزان خانواده، در زنان سهم اقتصادی

-تصیمیم  در زنیان  سیهم  و مشارکت ۀگیرندبردر که خانوادگی بعد -1 .دشومی تولیدیغیر و تولیدی

                                                            
1. Pagelow 

2. Tshesane 

  3. Malhotra 
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 و منیابع  بیر  کنتیرل  و زنیی چانه قدرت نفس، عزت افزایش با است که خانواده به مربو  هایگیری

 و خیویش  حقیوق  از زنان یجنسیت آگاهی شامل ؛شناختیروان بعد -4د. شومی بیشتر ،هاآن استقالل

 انتخاب در آزادی نفس، به به اعتماد منجر آگاهی این افزایش است. زندگی مخاطرات با مقابله توانایی

 توجیه  شیاخص  شش دسته به بعد سه این از استفاده با شد. وی خواهد مشکالت با مقابله توانایی و

 در شیرکت . 3ارزش بیا  وسایل مالکیت .4 منابع به دسترسی. 1خانواده  درآمد در شدنسهیم .0د: کر

: 0489، صیالحی زاده و مهیدی  ) بیا خطیرات   مواجهیه  ظرفیت .9جنسیتی  آگاهی .1 ها گیریتصمیم

014.) 

 پیشینۀ پژوهش . 1. 2

 تحت تأثیر بیشتر خانواده در گیریتصمیم نشان داد که (0413) قادری و منصوریاننتایج پژوهش 

زن  هرچه بر میزان تحصیالت و است زن تولد محل و شوهر لیشغ منزلت و شوهر و زن تحصیالت

شیدن  و این باعیو بیشیتر   شدهها نیز بیشتر گیریدر تصمیم زنانافزوده شود، قدرت و نقش  و شوهر

ثیری مثبیت بیر   أافزایش تحصیالت زنان تی  ،شود؛ به بیان دیگرخانه می ورمشارکت مردان در انجام ام

 .ت داردساترانه قدرتعدیل ساخت مرد

یعنیی وجیوه    ؛( با ترکیب سه وجه از ساختار توزییع قیدرت در خیانواده   0481مهدوی و صبور )

بیودن  کراتییک و غیردموکراتییک  ومییزان دم  ،قدرت و نحوۀ برخورد زن و شیوهر  ۀتقارن رابطه، حوز

عیواملی  و به این نتیجه رسیدند که  ندتوزیع قدرت در خانواده را در شهر تهران مورد بررسی قرار داد

شیدن  تیر دموکراتییک مشارکت زن در انتخیاب همسیر باعیو    و  اشتغال زنان ،نظیر سطح تحصیالت

زن از نقش خود و تصور اقتدارگرایی شیوهر،   بودنبرو متغیرهایی نظیر تصور فرمانشود ها میهخانواد

 . شودخانواده میدموکراتیک  ضعف ساختارموجب 

گرچه زنان با دسترسی به منابعی نظییر   مطلب است که ( بیانگر این0481روسی )نتایج پژوهش گ

بخشیند و مییان   تحصیالت، اشتغال و درآمد، موقعیت خود را در ساختار قدرت خانوادگی بهبود میی 

ای معنادار های زنان و مردان، رابطهها از تواناییمیزان دسترسی زنان به منابع، نوع باورها و شناخت آن

 ساختار قدرت خانوادگی به نفع مردان است.  ،مجموعدر اما ؛وجود دارد
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میان تحصیالت مرد و درآمد مرد با همکاری آنهیا   که نشان داد (0419)های پژوهش عنایت فتهیا

ثری در مشارکت میردان در  ؤاما تحصیالت زنان عامل م ؛ای وجود ندارددر امور مربو  به خانه رابطه

 شود.دار همکاری میخانهاغل، بیش از زنان و در امور خانه با زنان ش هستندامور خانه 

( در شهرسیتان تر انجیام داد نتیایج    0488در سیال )  دسیترنج بیا   عناییت  در پژوهش دیگری که

ه بی  ؛یید کیرد أتبا ساختار قدرت متغیر تحصیالت زنان  ۀرابطرد تحقیقات خود در شهر شیراز را در مو

-در تصمیمو زنان با تحصیالت  اردر با قدرت دای معنادارابطه میزان تحصیالت زنانین صورت که ا

 د. انههای خانواده مشارکت و نقش بیشتری داشتگیری

-تصیمیم  بررسی به گیری،تصمیم ۀحوز هشت تفکیک با دیترویت، شهر در (0991) ولف ود بال

 میردان  که منابعی افزایش موازات به که بود این آنها پرداختند. فرض خانوادگی امور در نهایی گیرندۀ

 کنتیرل  را بیشیتری  منیابع  معموتع مردان چون و یابدمی افزایش خانه در قدرتشان نیز ،دارند اختیار در

 چه که هر کرد دأییت را فرضیه حاصل این نتایج برخوردارند. بیشتری قدرت از نیز در خانواده، کنندمی

 بیشتری قدرت از نیز خانواده رد باشد، برخوردار تحصیالت سطح درآمد، میزان شغلی، پایگاه از مرد

 در مقایسه آنها قدرت افزایش سببها آن اشتغال که هم نشان داد زنان مربو  به نتایج .است برخوردار

 .  دشومی شاغل غیر زنان با

کیار بیدون درآمید(    اد که کار رایگان زنان در خانه )( نشان د0999) های آندره میشل در سالیافته

هیا در  با افزایش تخصیص زنیان شیاغل، موفقییت آن     اما ؛شودنان در خانه نمیباعو افزایش اقتدار ز

 ،میرد  درآمید زن در مقایسیه بیا    درآمید در این میان سطح ود و شها بهتر میتوازن قدرت در بین زو 

 .(0488)به نقل از سگالن،  بودتر کنندهعاملی تعیین

 بندی نظریجمع. 2. 2

-میی  سرمایه را نییز در بیر   ۀمنابع است که به نوعی نظری ۀظریکید در این پژوهش نأمورد ت ۀنظری

ارزش بیشیتری در اختییار   در محیط خانواده( منیابع بیا  منابع هر چقدر شخص ) ۀاساس نظری بر گیرد.
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هیا سیطح   آنجیا کیه در عمیوم خیانواده    از قدرت و نفوذ بیشتری نیز برخوردار است و از ،داشته باشد

خود  ،قدرت و نفوذ شوهر نیز بیشتر است و این قدرت رو،ایناز ؛ستتحصیالت و درآمد مرد بیشتر ا

ساختار قدرت در خانواده وجیه   این وضعیتدر  و دهدامور خانواده نشان می یهاگیریرا در تصمیم

اجتماعی امکیان   ۀسرمای ۀنظری قمطاب بازد.گیرد و مدیریت مشارکتی رنگ میاقتدارگرایانه به خود می

بیر   ؛وجیود دارد ها به همدیگر نیز های مختلف بر روی هم و امکان تبدیل سرمایهایهثیرگذاری سرمأت

درآمد و استقالل مالی  اقتصادی )اشتغال، ۀفرهنگی )تحصیالت زن و مرد( وسرمای ۀسرمای ،این اساس

اجتماعی )روابط قدرت در خیانواده و مناسیبات دوسیتی و همکیاری(      ۀتواند بر روی سرمایزن( می

ها اجتماعی آن ۀ، اشتغال و درآمد سرمایویژه زنهفزایش تحصیالت مرد و باکه با ار باشد. چنانثیرگذأت

های مهم خیانوادگی  گیرینتیجه امکان دخالت بیشتری در تصمیمو در یابدافزایش  خصوص زنان()به

که ابد. چنانتری بیشود ساختار قدرت در خانواده وجه دموکراتیکاین امر خود سبب می، داشته باشند

 بر نقش مثبت تحصییالت زن و میرد،   ،در اکثر تحقیقات مربو  ،تجربی تحقیق نیز ذکر شد ۀدر پیشین

 کیید شیده  أدرآمد و استقالل مالی زن بیر سیاختار قیدرت در خیانواده ت     ویژه اشتغال زن،هاشتغال و ب

  است. 

 های تحقیقفرضیه .3. 2

  یابد.ر ساختار قدرت خانواده بهبود مید هابا افزایش تحصیالت زنان، جایگاه آن 

  یابد.با افزایش تحصیالت مرد خانواده، جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده بهبود می 

  یابد.سنی زوجین، جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده تنزل می ۀبا افزایش فاصل 

  یابد.انواده تنزل میبا افزایش تعداد افراد خانواده، جایگاه زنان در ساختار قدرت خ 

  تنیزل جایگیاه زنیان در سیاختار قیدرت خیانواده      های زندگی مشترک، با افزایش تعداد سال 

 .یابدمی 

  شودمیدر ساختار قدرت خانواده  هاجایگاه آنشدن باعو بهتردرآمد زنان، میزان افزایش. 

   شود.می ایگاه زن در ساختار قدرت خانوادهشدن جباعو بهتر ،میزان درآمد شوهرافزایش 
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  به شیکل معنیاداری   هاآن جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده بر حسب وضعیت اشتغال ،

 .متفاوت است

     هیا متفیاوت  خیانواده بیر حسیب نیوع شیغل همسیران آن      جایگاه زنان در سیاختار قیدرت 

 است. 

 تحقیق روش. 3

. ه استشد ها از طریق پرسشنامه گردآوریو داده است پیمایشیو  کاربردى نوع ازحاضر  تحقیق

آماری مورد نظر شامل کلیۀ زنان  ۀجامع شده وآوری جمع 0491ۀ اول سال در نیم اطالعات مورد نیاز

بیوده  نفیر   418391، 0481شهر تبریز است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

روش  ،فرد تحلیل پژوهش واحد اند.عنوان نمونه تعیین شدهبه نفر با استفاده از فرمول کوکران 483که 

جمعیت زنان  به اندازۀ نسبت منطقهاز هر  اند.انتخاب شدهشهرداری  ۀمنطق 8 و از ایطبقهگیری نمونه

 .در نظر گرفته شدیک نمونه  ،ریدر کل جامعۀ آما منطقهآن 

  تعریف مفاهیم 

طیور غیرمسیتقیم   بعدی است کیه بیه  چند یمفهوم ،ادهدرخانو« قدرت»ساختار قدرت در خانواده: 

 گییری انیدازه  ،است شخص یک قدرت میزان ۀکنندتعیین که گیریتصمیم الگوهای طریق از تواندمی

هیای  ؛ یعنیی روابیط درون خیانواده، زمینیه    استکیف خانواده وساختار خانواده: چگونگی و کم شود.

-اده را تشکیل میی مجموع ساختار خانودرها که ه و نظایر آنارزشی خانواده، تعداد افراد درون خانواد

گییری  یافتۀ تصیمیم الگوی ساخت« ساخت قدرت در خانواده»( و منظور از 01: 0481، شیخی)دهند 

 .(31: 0481در خانواده است )ساروخانی و امیر پناهی، 

 44بیا   ر سه بعد زییر بودن( در این پژوهش دساختار توزیع قدرت در خانواده ) میزان دموکراتیک

میزان تقارن در خانواده: منظور از تقارن الگوی میورد اسیتفادۀ    .0 : 1مورد توجه قرار گرفته استگویه 

 ؛کیه آن را بیه دو بخیش عمیده     استگیری در مورد امور مهم و روزمرۀ زندگی خانواده برای تصمیم

                                                            
 های ساختار قدرت در خانواده در پیوست آورده شده است.گویه .0
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-) تصمیم ا( و رابطه از نوع نامتقارنهگیرییعنی رابطه از نوع متقارن )اشتراک زن و شوهر در تصمیم

اعمال قدرت در خانواده )اسیتراتژی برخیورد ییا     ۀشیو .1 اند.سویه و نابرابرانه( تقسیم کردهیکگیری 

زن تصیمیمات  منظور ایین اسیت کیه     :سازی از سوی شوهر و پذیرش آن از سوی زن(میزان مجاب

استدتتت وی برای اتخاذ آن تصمیمات را شده از سوی شوهر در مورد امور زندگی مشترک و گرفته

حوزه و قلمرو قدرت زن و شوهر در خانواده: منظور از حوزه و قلمیرو قیدرت،    .4پذیرد یا خیر؟ می

گیری و عمل هریک از زوجین در امور زندگی )امور اقتصادی، روابط اجتماعی و تعیین حوزۀ تصمیم

 .استموالید( 

نامیۀ  که مبنیای آن پرسیش  استفاده شدای هده از پرسشنامبرای سنجش ساختار قدرت در خانوا

-پرسشینامۀ مقیدماتی و پییش    ۀپس از تهی د.( بو0481) مهدوی و صبوریشده توسط گرفتهکاربه

 لیکیرت میورد اسیتفاده در ایین پرسشینامه از نیوع      طییف   د.شی نامۀ نهایی تدوین آزمون، پرسش

      است. 

 

 های پژوهش یافته. 4

سیال   48انگین سنی سال با می 94تا  09به لحاظ سن، بین بررسی در تحقیق حاضر  مورد هلأزنان مت

-بیی درصد  1/3از نظر سطح سواد  .استنفر برای هر خانواده  01/1میانگین تعداد فرزندان و قرار دارند 

 1/13فیوق دییللم،   درصید   9/01دییللم،  درصید   3/14سیکل، درصد  0/03ابتدایی، درصد  8/09سواد، 

دارای مشیاغل  درصد  9/18فوق لیسانس و باتتر بودند. از نظر نوع فعالیت، درصد  3/4سانس، لیدرصد 

دانشجو و بازنشسته بودنید و از لحیاظ   درصد  4/0دار و خانهدرصد  0/93درصد مشاغل آزاد،  9، دولتی

 01ترک، هیای زنیدگی مشی   میانگین تعداد سال. است هزار تومان 993درآمد در بین زنان درآمد، میانگین 

 ،سینی زوجیین   ۀمییانگین فاصیل   . براسیاس استسال  31سال و حداکثر آن  0که حداقل آن  است سال

رد شیوهر  امیو درصید   8/88، در انید سن شوهر خود بودهزنان مورد بررسی هماز  9/9که  مشخص شد

سیاختار   متغیر وابسیته تحقییق   رد زن بزرگتر از شوهر خود بوده است.امودرصد  4/3بزرگتر از زن و در 
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 ایین  ( آورده شده است.0های توصیفی آن در جدول )که آماره استتوزیع قدرت در خانواده با سه بعد 

 .  توزیع مقادیر متغیرهای مورد بررسی نرمال بوده استاست که تزم  توضیح

 های توصیفی شاخص ساختار قدرت در خانوادهآماره -1 جدول
 

 

 تنظییم  011تیا   صفر مقیاس نایمب برهای ساختار قدرت شاخص ،فهم بهتر موضوع منظور به

ها گیریدر تصمیمکامل یعنی اشتراک  ؛در بعد اول صد به معنای تقارن کامل است کهچنان ،اندشده

شده در طیف مذکور مشاهدهمیانگین طرفه است. یکیعنی اقتدارگرایی  ؛و صفر به معنی عدم تقارن

در بعید دوم، نمیرۀ صیفر بیه     است. برآورد شده  درصد 11/19ی در حدود برای نمونۀ مورد بررس

اجبار از چرای آن از سوی زن )وبدون چون طرفه از سوی شوهر و پذیرشمعنای اقتدارگرایی یک

سیازی از سیوی شیوهر و    صد به معنیای مجیاب   ۀجانب شوهر یا عدم توجه به نظرات زن( و نمر

ایت زن(. مییانگین  دتیل منطقی از جانب شوهر و جلب رضی  یۀ)ارا است پذیرش آن از جانب زن

های مورد بررسی برابیر بیا   سازی از سوی شوهر و پذیرش آن از سوی زن در خانوادهمیزان مجاب

در بعد سوم، نمرۀ صد به معنیای انجیام مشیارکتی کارهیای      .استحد متوسط  و دردرصد  48/39

ط زن یا شوهر جانبه توسصفر، به معنی انجام امور به صورت یک ۀمربو  به خانه و خانواده و نمر

کیه در   تاس درصد 13/93مورد مطالعه،  ۀآمده برای این شاخص در نموندستکه میانگین به است

ال ؤآمده را در پاسخ به ییک سی  دستاگر جمع نمرات بهدر بعد سوم،  حد متوسط رو به بات است.

بتیوان  « کنید؟ یآیا شوهرتان در امور مربو  به خانه و خانواده با شما همکاری م»کلی تحت عنوان 

1-011میانگین بر اساس مقیاس انداردانحراف است  نمیانگی   متغیر وابسته 

11/19  81/1  89/41  میزان تقارن در خانواده 

48/39  1/01  09/33 سازی از سوی شوهرمیزان مجاب   

13/93  49/3  41/11 گیریاشتراک عملی تصمیم   

14/91  03/09  10/8  شاخص ساختار قدرت در خانواده 
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گیری و همکاری زن و شیوهر در  آمده بیانگر اشتراک عملی تصمیمدستدر نظر گرفت، میانگین به

میانگین شاخص ساختار قدرت که از ترکییب سیه    ،نهایتدر. استخانه در حد متوسط رو به بات 

ن اسیت  صد به معنی ای ۀبه دست آمده است که چون نمردرصد  14/91بعد بات حاصل شده است 

دیگر احترام گذاشته و برای نظر و تصمیم نفیر  که زن و شوهر در انجام امور زندگی به نظرات یک

شیود و صیفر بیه معنیی عیدم      و تصمیمات به صورت مشترک گرفته می هستندل یمقابل ارزش قا

دهید کیه مییزان    ش نظرات و تصمیمات طرف مقابیل اسیت، پیس ایین مییانگین نشیان میی       پذیر

 کمییی بیشییتر از حیید متوسییط   از نظییر زنییان  هییای شییهر تبریییز ن خییانوادهبییوددموکراتیییک

  .است 

 7تا  1های نتایج آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای فرضیه -2جدول 

 
 

 

رفیتن سیطح   و با بات است یید فرضیۀ اول و دومأآمده از آزمون همبستگی اسلیرمن بیانگرتدستنتایج به 

-ده، میزان تقارن در ساختار قدرت خانواده بیشتر شیده و از سیوی سینتی   تحصیالت زن و مرد در خانوا

هیا گیرایش   گییری بودن در تصمیمطرفه به سمت حالت دموکراتیک و مشارکتیبودن و اقتدارگرایی یک

هایی کیه زن و میرد هیر دو تحصییالت     خانواده رودمیآمده انتظار دستبا توجه به نتایج بهکند. پیدا می
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حالت دموکراتیک خانواده بیشتر باشد تا زمانی که تنها یکی از زوجیین تحصییالت بیاتیی     ،دباتیی دارن

هیای  ابتیدا حالیت   دارند یا زمانی که سطح تحصیالت زن و مرد پایین باشد. برای سنجش این موضیوع 

شیده را میورد   مطیرح  ۀفرضیو سلس  هطبقه تقسیم کرد 9را به  و مرد در خانواده تحصیالت زنمختلف 

 .  کندیید میأمورد نظر را ت ۀفرضی ،(0) شکلآمده در دستزمون قرار داده و نتایج بهآ
 

 

 

لیسانس و باالتر -3دیپلم و فوق دیپلم -2زیر دیپلم  -1  

 میانگین ساختار قدرت )دموکراتیک( در خانواده بر حسب میزان تحصیالت زن و شوهر -1شکل 
 

شدن ساختار ترکه باعو دموکراتیک استمرد  در این نمودار مشخص شد که متغیر تحصیالت

حتی  ،هایی که میزان تحصیالت مردان باتتر استها شده است و در خانوادهقدرت در خانواده

های مهم از زنان گیریباز هم مردان در تصمیم ،اگر میزان تحصیالت زنان هم پایین باشد

 (4)ستون  ۀن نتیجه با مقایسدهند که ایاهمیت می هانظرخواهی کرده و به نظرات آن

تحصیالت زن بات، تحصیالت مرد  (9))تحصیالت زن متوسط، تحصیالت مرد پایین( و ستون 

) تحصیالت زن  (1)تحصیالت زن بات، تحصیالت مرد متوسط( و ستون ( 1)متوسط( با ستون 

 آمده باشد.دستبه ۀتواند بیانگر نتیجمتوسط، تحصیالت مرد بات( بهتر می
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)درآمد زن و درآمد مرد و ارتبا  آن با جایگاه زن در ساختار قدرت  3و 4های خصوص فرضیه در

درصد  093/1درصد و  191/1آمده دستبه ۀنتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رابط ،خانواده(

-با بات ،یبه عبارت است؛یید این دو فرضیه أاند و این به معنی تبوده 10/1در سطح خطای کوچکتر از 

 شود.              ها بیشتر میگیریرفتن میزان درآمد زن و مرد در خانواده، سهم زنان در تصمیم

ضریب همبستگی پیرسون برای  ۀو نتیج 9و  1های همبستگی اسلیرمن برای فرضیه آزمونتایج ن

به این معنی  است؛ ستهشده با متغیر وابدار بین متغیرهای ذکرمعکوس و معنی ۀبیانگر رابط 1 ۀفرضی

 ، ساختارهای زندگی مشترکسنی زوجین، تعداد افراد خانواده و تعداد سال ۀکه با افزایش فاصل

 بودنخار  شده و به سوی سنتیها گیریبودن در تصمیمخانواده از حالت دموکراتیک و مشارکتی

 .کندگرایش پیدا می طرفهگرایی یکو اقتدار

 ابطۀ بین وضعیت اشتغال زنان و ساختار قدرت در خانوادهآزمون ر نتایج -3 جدول

 

 ،دار )غیرشیاغل( در سیاختار خیانواده   هشاغل نسبت به زنیان خانی  زنان  (4)جدول میانگین بر اساس  

 .معنادار است 111/1در سطح  از لحاظ آماری -39/9 جایگاه باتتری دارند و این تفاوت میانگین
 

 های جایگاه زنان در ساختار قدرت در خانواده بر حسب نوع شغل مردان آزمون مقایسۀ میانگین -4جدول 

 وضعیت اشتغال زن
 هابودن خانوادهمیزان دموکراتیک

 سطح معناداری درجۀ آزادی     Tنسبت  میانگین

 141/9 شاغل
39/9- 481 111/1 

 091/8 غیرشاغل )خانه دار(

 وضعیت اشتغال مردان
 هاخانوادهبودن میزان دموکراتیک

 سطح معناداری Fنسبت  میانگین

 00/9 مشاغل دولتی

91/1 141/1 
 31/8 مشاغل آزاد

 93/9 بیکار

 83/8 سایر
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دهید  ، نشان میLSDای آمده در آزمون مقایسهدستبه ۀیید نتیجأو تآزمون تحلیل واریانس نتایج 

مردانیی کیه مشیاغل     یعنی ؛1اری معنادار استکه تفاوت میانگین بین مشاغل دولتی با آزاد به لحاظ آم

های مهم خانواده با همسران گیریدر تصمیم نسبت به مشاغل آزاد ،هستندکرده دولتی دارند و تحصیل

 .گرایش دارد ساختار دموکراتیکهایشان به سوی خود مشورت کرده و ساختار خانواده

 تحلیل رگرسیون 

، وضعیت اشیتغال  شوهرزن، تحصیالت تحصیالت  :ملشامتغیر  نه ،چندگانه رگرسیون حلیلت در

سینی زوجیین،    ۀ، تعداد افراد خانواده، فاصلشوهر ، میزان درآمد زن، میزان درآمدشوهرزن، نوع شغل 

، شیوهر . نتایج نشان داد کیه متغیرهیای تحصییالت    ندشدهای زندگی مشترک وارد معادله تعداد سال

مییزان اهمیتیی کیه در تبییین متغییر      با توجه بیه  ه ترتیب ب شوهروضعیت اشتغال زنان و میزان درآمد 

-. درانید متغیرهای مستقل از معادله خیار  شیده  وارد معادلۀ رگرسیونی شده و سایر  ،اندوابسته داشته

 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین و توضیح دهند. 1/09 این متغیرها توانستند ،موعمج

 ساختار قدرت خانوادهثر بر ؤعوامل میری معادلۀ رگرسیون چندمتغ -5 جدول
 

 

تحصیالت مردان، وضعیت اشتغال زنان و میزان درآمد ) از بین سه متغیر مستقل ضرایب بتاها براساس

ثیر را در موازنیۀ قیدرت در   أتی  نبیشتریدرصد  119/1، متغیر تحصیالت مردان با ضریب بتای (مردان

                                                            
 به دست آمده است. 101/1در سطح معناداری  931/1تفاوت میانگین بین مشاغل دولتی و آزاد . 1

Sig t 

ضرایب 

 شدهاستاندارد
 نشدهستاندارداضرایب 

 مدل

Beta Std.Error B 

111/1 

111/1 

111/ 

119/1 

13/11 

13/1 

04/4 

14/1 

 

119/1 

011/1 

011/1 

411/1 

119/1 

114/1 

114/1 

110/9 

498/1 

819/1 

119/1 

 عدد ثابت

 تحصیالت مرد

 انزنوضعیت اشتغال 

 انمیزان درآمد مرد
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ثیر تحصییالت  أتحت ت قدرت بیش از آنکه جایگاه زنان در ساختار ۀو عمد داشتهخانواده به نفع زنان 

 است.بوده  هاان آنثیر تحصیالت و درآمد شوهرأخودشان باشد، تحت ت و درآمد

 هانتیجه و پیشنهاد. 5

و بررسی جایگاه زنان تبریزی در ساختار قدرت خانواده وضعیت  مطالعۀمقاله حاضر دف ه

بین متغیر حاصل دار ارتبا  معنی. است «منابع» ۀآن با استفاده از نظری ثر برؤعوامل مبرخی از 

که هرچه سطح تحصیالت زنان  آنستتحصیالت زنان با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آن بیانگر 

تغییر در شود و تر میها کمرنگدر جامعه باتتر رود، الگوهای سنتی ساختار اقتدارگرایانه در خانواده

شرایط  هاتا آن شودمی، سبب است هان سطح تحصیالت آنرفتترین آن، باتشرایط زنان که مهم

ثیر تحصیالت زنان بر أت .(018: 0490، کردی پور)مختاری و  ر دهندیخانوادگی را به نفع خود تغی

 ، منصوریان و قادری(0481) ساختار قدرت خانواده در تحقیقات پیشین از جمله تحقیقات گروسی

رفتن سطح تحصیالت باتبا  ،از سوی دیگر .یید شده استأنیز ت (0481صبوری )و  مهدوی، (0480)

نسبت  مردانشود. افزایش سواد موجب تغییر نگرش شدن خانواده بیشتر میمردان، میزان دموکراتیک

یید شده است. با دقت در نتایج أدر این پژوهش نیز ت موضوعو این  شودبه الگوهای سنتی رفتار می

یزان همبستگی بین تحصیالت مردان و ساختار قدرت در خانواده از شود که م( مشاهده می3)جدول 

بین متغیر نوع شغل مردان و  ۀاز رابط حاصلنتایج  ،همچنین .(درصد 410/1) متغیرها بیشتر استۀ بقی

 ،های مهم خانوادهگیریدر تصمیمکرده، تحصیل ومشاغل  دارایدهد مردانی ساختار قدرت نشان می

که با  هایشان به سوی دموکراسی گرایش داردد مشورت کرده و ساختار خانوادهبا همسران خوبیشتر 

که یرهای مستقل آن متغیری غ( مشخص شد که از بین مت0) شکلانجام تحلیل رگرسیون و ترسیم 

گیری داشته است، متغیر تحصیالت مردان شدن الگوی تصمیمن مشارکتییبیشترین سهم را در تبی

  .است

مورد رابطۀ تحصیالت مردان و جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده با نتایج در  حاصلنتیجۀ 

ین ه اب است؛منطبق  رادمن )نظریۀ منابع در زمینۀ فرهنگی( ۀمغایر و با نظری ،تحقیقات بالد و ولف

بالد و ولف، در هنجارهای مردساترانه  ۀمعنی که با افزایش میزان تحصیالت شوهر بر خالف نظری
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 ۀهای فرهنگی جامعهبه زمین، ی بعدیهادر پژوهشبر این اساس ضروری است و  شودیمتعدیل 

 . شودمورد مطالعه توجه ویژه 

شدن و تغییرساختار قدرت خانواده به سمت مشارکتیمتغیر درآمد زنان  بینۀ شدن رابطدارمعنی

ارزشمند باعو افزایش قدرت  عنوان یکی از منابعداشتن درآمد برای زنان به ست کها ید آنؤها متصمیم

 مانند ؛آورمنابع قدرت ایینی باشد. افزایشپ دهرچند که میزان آن درآمد در ح ،شودزنان در خانواده می

 با یندآفر این و بخشدمی خانوادگی بهبود روابط در را ایشان وضعیت زنان، بین در درآمد و اشتغال

 .(911: 0490،  ، کرمی و امینیحسینیان) گیردمیسرعت بیشتری  ،گراشدن ایدئولوژی جنسیتکمرنگ

اشتغال شود و در خانواده میفرد ارزش باعو قدرت بیشتر منابع، داشتن منابع با ۀبر طبق نظری

در  هاجایگاه آن ییکی از منابعی دانست که سبب افزایش قدرت و نفوذ زنان و ارتقاتوان میزنان را 

دار از قدرت شاغل به دلیل استقالل مالی در مقایسه با زنان خانهویژه آنکه زنان شود، بهجامعه می

 زنان شاغل ۀساخت قدرت در خانواد ،به عبارتی ؛گیری بیشتری در خانواده برخوردار هستندتصمیم

در این  ،(009: 0489، دسترنج )عنایت و  تر استدموکراتیک ،نسبت به زنانی که شاغل نیستند

ها به گیریهایی که زنان شاغل هستند، بیشتر تصمیمدر خانواده و شدهیید أپژوهش حاضر نیز ت

-بودن زنان در یک محیط اجتماعی، بهشاغل ،از طرف دیگر .شودت مشترک و توافقی انجام میصور

د، اگر این تعامل بر اساس کنطور کلی زمینۀ همکاری میان اعضای آن مجموعه را فراهم می

-ایناز ؛شودحاصل میاجتماعی  ۀسرمای یتقابل شکل بگیرد، نوعهنجارهای مشترک و حس اعتماد م

 شود.در زنان میبیشتر نفس بهاجتماعی باعو ایجاد اعتماد ۀردن سرمایکاشتغال با فراهم رو،

-می ( نشاندرصد 093/1بین متغیر درآمد مردان و ساختار قدرت در خانواده ) ۀرابطبودن ضعیف

 ؛ها داشته باشدشدن خانوادهترثیر زیادی بر دموکراتیکأتواند تتنهایی نمیبهمیزان درآمد مردان  دهد که

 .شودمیها گیریتصمیم بودنمشارکتیباعو  ،همراه باشد هارفتن سطح تحصیالت در آنبا بات اما اگر

 تنهیایی باعیو  دهد داشتن درآمد زیاد بهو نشان میاست  شدهیید أتحلیل رگرسیون نیز ت این نتیجه در

 شود.تغییر در نگرش افراد نمی

 هیای زنیدگی مشیترک   سالو ( درصد -011/1)بین متغیر تعداد افراد خانواده  ۀبودن رابطمعکوس

های زندگی هرچه بر تعداد فرزندان افزوده شود و سالدهد نشان می با متغیر وابسته (درصد -011/1)
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دم دخالیت زن در امیور مهیم خیانواده     بودن و عی مشترک بیشتر شود، ساختار خانواده به سوی سنتی

آمیده  دسیت ( نیز رابطۀ به1048آمده در تحقیق مهدوی و صبوری )دستنتایج به .1کندگرایش پیدا می

کند و بیانگر ایین مطلیب اسیت کیه در     یید میأتعداد افراد خانواده و ساختار قدرت را تبین دو متغیر 

رابطۀ معکوس و . استاخت قدرت کمتر دموکراتیک هایی که تعداد اعضای بیشتری دارند، سخانواده

دهد هر چه فاصلۀ سنی نشان مینیز  ( و متغیر وابستهدرصد -033/1معنادار بین فاصلۀ سنی زوجین )

تحقیق کشاورزنیا این نتیجه در کند که بودن گرایش پیدا میسوی سنتیساختار خانواده به  بیشتر شود،

 است. دست آمدهه بنیز  (0483)

 د:شوپیشنهاد می نتایجتوجه به با 

زییرا بیا    ؛دقت و توجه بیشتری مبذول شیود  آموزی و تحصیل دختران و پسراننسبت به سواد -

های سینتی مردسیاتری صیرف در بیین     گرایش ،آیدافزایش آگاهی که از کانال تحصیل به دست می

نقش زنان  ای در مورداورهای کلیشهنفس در زنان، ببهافزایش اعتمادیابد و با ایجاد و مردان کاهش می

 شود.می سستدر خانواده و به تناسب آن در جامعه 

-داشتن درآمد برای زنان هرچند به مقدارکم، پشتوانۀ تزم را برای ابراز وجود زنیان در تصیمیم   -

بیرای   ردن امکانیات تزم کتوانند با فراهمن میوتؤمس ،بنابراین ؛دکنهای مهم خانواده فراهم میگیری

 .مادی را برای زنان ایجاد کنندنسبی های داشتن درآمد و استقالل ساده، زمینههرچند مشاغل 

 نامهکتاب

 .کید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصیر أشناسی خانواده: با تجامعه .(0489) .اعزازی، ش .0

 .تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان .چاپ هفتم

-ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده(. بررسی مقایسه0490) .امینی، م؛ کرمی، ا؛ حسینیان، س .1

انتشیارات پییام   تهیران:  . جلد دوم. های راهبردی زن و خانوادهکتاب اندیشه .های زنان شاغل و غیرشاغل

 .188 –903 . صصعدالت

                                                            
آمده عوامل دیگری نیز چون سن زن و دستها از طریق همبستگی تفکیکی مشخص شد که در نتایج بهبا کنترل متغیر.  0

های نسلی باشد تا تواند ناشی از تفاوتآمده میدستآمده مداخله دارند و نتایج بهدستشوهر در هنگام ازدوا  در نتایج به

 صرف داشتن تعداد فرزندان زیاد.
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