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 چکیده
اين پژوهش باا  . ی عوامل مرتبط با ساختار توزيع قدرت در خانواده انجام شده استپژوهش حاضر با هدف مطالعه

نفار از زنااک كاه از     066ی پيمايش و پرسشنامه در شهر شيراز، انجام پذيرفته است و جمعيت نمونه استفاده از رويه

ساختار قادرت  . چارچوب نظری اين مطالعه نظريه منابع است. ای انتخاب شدندبندی سهميهگيری طبقهمونهطريق ن

واكااوی داده . ی اعمال قدرتگيری، ساخت روابط قدرت و شيوههای تصميمميزاک مشاركت در حوزه: سه بعد دارد

ارتباط بين دو متغيار مساتقل سان     است كهتست نشانگر آک  Tتست و  Fها با استفاده از فن رگرسيوک تك متغيره، 

زک زماک ازدواج و محل اقامت آناک بر ساختار قدرت و ابعااد آک معناادار نيسات همنناين مادت ازدواج زنااک بار        

باين دو متغيار مساتقل فا اله ساني و تحصاي ت       . ی اعمال قدرت تاثير گذار استگيری و شيوههای تصميمحوزه

داری وجاود دارد و همنناين باين شايوه      گيری ارتبااط معناي  های تصميمدر حوزهدانشگاهي و بعد ميزاک مشاركت 

 .اعمال قدرت در خانواده و وضعيت اشتغال زک ارتباطي معنادار وجود دارد
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 مقدمه
ترين گروه اجتماعي است كاه در شا ل بنياادين    ترين و بنيادیاده كوچكشناسي، خانودر جامعه

شود و ش ل، ناو،، و حادود رواباط باين ايان      خود از يك زک و مرد و فرزنداک آنها تش يل مي

ی اعماال  در كاانوک خاانواده نحاوه   (. 3: 331 گروسي، )دهد افراد، ساختار خانواده را ش ل مي

گياری و رشاد شخصايت افارادت اجتمااعي شادک       در شا ل  قدرت و ك ً ساختار قادرت در آک 

مهادوی و  )گاذارد  بختي زناشويي اثار ماي  فرزنداکت عزت نفس، انسجام، رضايت و حتي خوش

 (. 2 :  33 خسروشاهي، 

اما در طول تاريخ به ندرت ديده شده است كه قدرت در خانواده  مساوی باين زک و شاوهر   

بخش بزرگي از تاريخ ديرپای بشر، اين مرد بوده كه باه   در بيشتر جوامع و در. تقسيم شده باشد

خاطر دسترسي بيشترش به منابع ارزشمند بيروک از خانه قدرت بيشتری را در خانواده در اختياار  

بساتاک نجفاي،   )اناد  داشته است، هر چند گاهي زناک نيز از قدرت قابل توجهي برخاوردار باوده  

هاای دروک خاانواده   گریيجه رسيدند كه زناک در تصميممطالعاتي چند نيز به اين نت(.  2: 333 

هاايي را  هاا مشا  ت و ساختي   گياری نقش مهمي ندارند و به علت عدم حضورشاک در تصميم

كنند در مناطق روستايي كه هنوز ديدگاه سنتي در مورد خانواده وجود دارد، زناک سعي تحمل مي

آور خاانواده بار   فظ كنند و مرداک نقاش نااک  های خود را به عنواک مادر و همسر حكنند نقشمي

سوالي كه در اينجا مطرح مي گردد اين است كه با توجه به تخصصاي شادک   . عهده داشته باشند

كارها، كارهايي كه نيازمناد قادرت ف اری هساتند ناه بادني، كارهاايي كاه نيازمناد مهاارت و           

نواده نيساتند، آياا در ايان    آور خاا تحصي ت خاص هستند و با توجه به اين اه تنهاا مارداک نااک    

پژوهش تحصي ت و اشتغال زناک جزء عوامل تعديل كننده قدرت مرداک در خاانواده محساوب   

 (. 02:  66  ، اريك) گردد يا خير؟ مي

ای آور و زک كدبانو و مادر رواج داشته باشد از وجاود خاانواده  اگر در جامعه نگرش مرد ناک

ری و مشاركت محروم خواهيم ماند و اين نگرش مانعي های  ميميت، محبت و هم ابا ويژگي

، همنناين نااتواک پنداشاتن زنااک و در     (1  :  33 اعزازی، )است در جهت رشد و تعالي زناک 

آورد و ماادراک نااتواک   عمل توليد ناتواني در بين آناک، موجبات پيدايي نسلي ناتواک را فراهم مي

ناتواک پنداری زناک به فلج سازی نيماي از جامعاه   . يافتهرگز تواک توليد نسلي توانا را نخواهند 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Eric, B 



 

 

 

 

 
 

 060  …اي مرتبط با ساختار توزیع قدرت در خانواده  مطالعه عوامل زمينه

  

 

حال با توجاه باه   . شود، يك جامعه نيمه فلج هرگز تواک توسعه پايدار را نخواهد يافتمنتهي مي

اهميت عنصر مشاركت در خاانواده و مساتعد باودک فضاای خاانواده دماوكرات بارای رشاد و         

نا، به دنبال پاسخگويي به اين سوال هستيم كاه  ش وفايي استعداد زناک و نهايتاً پرورش نسلي توا

 های شيرازی تا چه ميزاک دموكرات هستند؟خانواده

خاوش تحاویتي شاده    نهاد خانواده نيز مانند ساير نهادهای اجتماعي در قرک گذشته دسات  

ی  نعتي، اجتمااعي و سياساي سااختار رواباط خاانوادگي و قادرت را باه        فرايند توسعه. است

ی ناوزدهم در اروپاا و آميختگاي باا     اين تحویت نقش جنسيتي، با شرو، ساده . سستي كشانده

ی بيستم، كه نهايتاً به تغيير وضعيت زنااک، چاه در عر اه    های حقوق زناک در اوايل سدهجنبش

آمدهای آک، تحول روابط سنتي عمومي انجاميد و ي ي از بارزترين پي خانوادگي و چه در عر ه

 (. 3: 331 گروسي، )در مجمو، ساختار قدرت بود  اقتدار در خانواده و

اند كه جرياک  نعتي شدک و تخصصي شدک اماور  نيز بر اين عقيده( 302 )لنس ي و لنس ي

های خدماتي و توليدی خانه و خانواده را های جديد و  نعتي، بخش مهم از مسئوليتدر جامعه

ياک اين توسعه، ساختار سانتي خاانواده را   از ديگر سو، جر. های ديگر انتقال داده استبه سازماک

پدر خانواده ديگر هماک رئيس مرساوم در جواماع   . از لحاظ اقتدار حاكم بر آک سست كرده است

های اجتماعي و تحول در ي ي ديگر از علل مهم افت اقتدار خانواده دگرگوني. كشاورزی نيست

..( .د ورود به دانشگاه، بازار كاار و همانن)الگوهای زندگي جوامع شهری و ورود زناک به اجتما، 

ها و به تباع آک توزياع قادرت در    است كه موجب تغيير و تحول در نگرش افراد در توزيع نقش

تواک به تحول در منابع اجتمااعي و  از جمله اين تحویت مي(.  33 گيدنز، )خانواده شده است 

-در اين نوشتار آنها را عوامل زميناه كه  ،...فرهنگي مانند اشتغال، تحصي ت، تغيير سن ازدواج و

با نظر به اين تحاویت و اثرگاذار   . كننده سهم افراد در ساختار قدرت اندخوانيم كه تعيينای مي

 . شودبودک آنها در روابط زوجين در جوامع ضرورت و اهميت پژوهش حاضر بيشتر احساس مي

ر ياك از زوجاين باا خاود باه      با توجه به توضيحاتي كه ذكر آک رفت و اهميت منابعي كه ه

ی اين پژوهش ايان گوناه اساتنتاج    اساسا مسئله.. .آورند همانند اشتغال، تحصي ت وخانواده مي

های شيرازی به چاه نحاو   با توجه به تحویت  نعتي، ساختار توزيع قدرت در خانواده: شودمي

اناد؟  سازند كادام تاثر ميای كه ساختار توزيع قدرت در خانواده را ماست؟ همننين عوامل زمينه

آيا منابع در دسترس، بر ساختار قدرت و ابعاد آک در خانواده های مورد مطالعه تاثيرگذار اسات؟  
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ای به طور خ  ه هدف از اين نوشتار بررسي ساختار توزيع قدرت در خانواده و عوامال زميناه  

 .تاثيرگذار بر آک است

 پیشینه پژوهش
ميزاک و نو، مقاومت زناک در رويارويي با »ای با عنواک الهدر مق( 323 ،عنايت و دسترنج)

، ميزاک و نو، مقاومت زناک را در مواجه با ساختار قدرت «ساختار قدرت در زندگي روزمره

های اين مقاله بر اساس پيمايش، در مياک زناک متاهل داده. اندمردسایر در خانواده اندازه گرفته

نتايج تحقيق نشاک داده است كه اگر زناک در . گردآوری شده استشيرازی و با ابزار پرسشنامه 

تری زندگي كنند از قدرتي بيشتر سن بایتری ازدواج كنند، شاغل باشند و با شوهر تحصيل كرده

سازی در خانواده برخوردار هستند و اگر مرداک آنها را به رسميت بشناسند و قدرت مجاب

 .تر را تجربه خواهد كردآرامجوی  بيشتری داشته باشند خانواده

های بررسي ساختار قدرت در خانواده»با عنواک (331 گروسي، سعيده )ای همننين در مقاله

های كرماک و منابع در دسترس و ی مياک ساختار قدرت در خانواده، رابطه«كرماک شهرستاک

يشي و با استفاده از ی پيمااين پژوهش به شيوه. باورهای جنسيتي مورد بررسي قرار گرفته است

نفری از زناک همسردار شهر كرماک و روستاهای پيراموک آک  3 0ی  پرسشنامه بر روی نمونه

دهد كه ساختار قدرت خانوادگي، به نفع شوهر نتايج بدست آمده نشاک مي. انجام شده است

، شناخت آنها است و مياک ساختار قدرت در خانواده و ميزاک دسترسي زناک به منابع، نو، باورها

 .ای معنادار وجود داردای ديگر، رابطههای زناک و مرداک، و برخي عوامل زمينهاز توانايي

بررسي رابطه »( 330 راسته سفيری، خديجه و راضيه آ)در پژوهش سفيری و آراسته 

كه با روش  «ی فرهنگي و اقتصادی زناک شاغل با نو، روابط همسراک در خانواده سرمايه

گردد زک متاهل تهراني انجام شده است اين نتيجه حا ل مي  3 3ری تصادفي از مياک گي نمونه

. ای معنادار وجود داردكه بين سرمايه اقتصادی و فرهنگي زناک با روابط دموكرات با همسر رابطه

فا له سني زوجين، فا له تحصي ت زوجين، ميزاک درآمد شوهر، منزلت شغلي شوهر، مدت 

ر و نو، روابط همسراک رابطه ايگاه اجتماعي ا اقتصادی خانواده زک و شوهزماک ازدواج، پ

 .داری وجود دارد معني
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و به « تصميمات گروهي در خانواده»در پژوهشي كه با نام ( 6 6 ) مركز ملي انساني امري ا

گردد كه مشاركت زناک در تصميمات ی اسنادی انجام داده است اين نتايج حا ل ميشيوه

گير و منزوی ری ضروريست و در غير اين  ورت تعداد زيادی از افراد جامعه گوشهخانگي ام

هايي را برای مشاركت زناک اتخاذكنند و ها و شيوهپس رهبراک جامعه بايد سياست. شوندمي

فرهنگ ضد زک را تغيير دهند، همننين ام اناتي در اختيار زناک قرار گيرد تا سطح تحصي ت و 

 .فزايش دهند زيرا همه اين عوامل بر قدرت زک در خانواده تاثيرگذار استاشتغال خود را ا

كه از طريق پيمايش و با « گيریفرايند تصميم»در پژوهشي تحت عنواک ( 6 6 ) موهدنور

رسد كه ابزار پرسشنامه و مصاحبه در مالزی انجام داده است به طور خ  ه به اين نتيجه مي

گيری در هايي غير از خانواده است، تصميمه پوياتر از م اکگيری در خانوادفرايند تصميم

های افراد ها و موقعيتاست و بر فر ت 3ای مهم است بل ه بسيار بحرانيخانواده نه تنها حوزه

 .موثر است

مشاركت : گيریهای اجتماعي و تصميمشب ه»در پژوهشي كه با نام ( 662 ) 3سريني واسن 

ی هندی را ساله 2 -32انجام داده است زناک شاغل و متاهل « انوادههای خگيریزناک در تصميم

ی پيمايش و با ابزار  پرسشنامه انجام شده است و پژوهش به شيوه. دهدمورد كاوش قرار مي

ای و هسته)گردد كه اشتغال، درآمد، تحصي ت، مذهب و ساختار خانواده اين نتيجه حا ل مي

در مورد ساختار . ای داردها تاثير قابل م حظهگيریتصميمبر مشاركت زک در ( ایغيرهسته

گيری تاثير دارد، ی اجتماعي بر تصميمكند كه، از آنجايي كه شب هخانواده به اين ن ته اشاره مي

 .ها مشاركت بيشتری دارندگيریای در تصميمهای غيرهستهزناک خانواده

اضر چه در داخل و چه در خارج انجام هايي كه در رابطه با موضو، پژوهش حدر بررسي

توجهي خاص مبذول گرديده و ساير ابعاد ( قدرت كل)شده است  رفا بر متغير ساختار قدرت 

مورد ( ی اعمل قدرتگيری، ساخت روابط قدرت و شيوه های تصميم ميزاک مشاركت در حوزه)

نجام گرديده موجب مداقه واقع نشده است، به ع وه حجم كم تعداد نمونه در پژوهش های ا

لذا اين نوشتار در . گردد تعميم دهي نتايج به كل جامعه آماری با احتياط فراواک  ورت گيردمي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. American Humane’s National Center 
2.  Mohd Nor, L 
3.  Critical 
4.  Srinivasan, K 
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با در نظر گرفتن تمامي ابعاد متغير ساختار قدرت و انتخاب )جهت پر كردک خ ءهای موجود 

 . انجام مي گيرد( زک پاسخگو 066

 پژوهش مبانی نظری
تئوری منابع . ی ديگری از تئوری مبادله در نظر گرفتبع را به عنواک نسخهشايد بتواک تئوری منا

هر فرد در ت ش است تا نيازهای خود را رفع كند و به  - : بر سه فرض اساسي استوار است

ها غالب نيازهای هر فرد از طريق تعام ت اجتماعي با ساير افراد يا گروه - . هدفش دست يابد

اين تعام ت يك مبادله مستمر منابع و ام انات وجود دارد كه به رفع  طي -3. شودارضاء مي

ی ا لي در اين ايده. كند و در دستيابي به اهداف فرد يا گروه موثر استنيازهای فرد كمك مي

ديدگاه اين است كه يك فرد منابع و ام اناتي در اختيار دارد كه برای فرد ديگر جهت رسيدک 

 (.36 : 333 ابوت و وایس، )اش ضروری است ي ت و ع قهبه اهداف، نيازها، تما

اند كه تئوری منابع بر اين فرض استوار است كه قدرت بر اين عقيده(  216 )  ب د و ولف

ی مستقيمي با ميزاک مشاركتي كه هر يك از زوجين در تامين گيری هر يك از آناک رابطهتصميم

يك همسر »شود كه با ارزش به عنواک چيزی تعريف مي يك منبع. نيازهای ارزشمند دارند، دارد

دهد، رضايت او را در تامين نيازها و رسيدک به مم ن است برای ديگری در دسترس قرار مي

ب د و ولف به طور . ی مبادله استتر از نظريهی منابع نو، خاصنظريه. «اهدافش تامين كند

كنند و معتقدند بين اين متغيرها و ميزاک مي خاص بر منابع درآمد، اشتغال و تحصي ت تمركز

  (232 و هم اراک، وارنر. )گيری رابطة مثبت وجود داردقدرت درتصميم

تر های آنها در جامعه گستردهگيری در خانواده متاثر از پايگاهقدرت همسر جهت تصميم

تحصي ت، )امبرده ی سه متغير نتر بوسيلههای اقتصادی و اجتماعي گستردهاست كه اين پايگاه

همننين آناک بر اين باورند كه قدرت (.  0: 231 ، 3كاني)شود گيری مياندازه( اشتغال و درآمد

ای از اين عوامل افزايش شوهر با افزايش سطح تحصي ت، درآمد پايگاه شغلي وی و يا مجموعه

د از آک برای كسب توانيابد بنابراين متغيرهای ياد شده به عنواک منبعي است كه مرد ميمي

لذا هر چه اخت ف منابع اقتصادی و اجتماعي بين . قدرت بيشتر در روابط خانوادگي استفاده كند

بر طبق اين تئوری سن . شودزک و مرد بيشتر باشد اخت ف قدرت بين زک و مردها هم بيشتر مي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1.Bloob & Volf 
2. Warner, R 
3. Cooney, R 
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. گذارده تاثير ميو طول مدت ازدواج نيز از متغيرهايي است كه بر روی توزيع قدرت در خانواد

در بایترين ميزاک خود است و ( سال اول 2-1حدود )قدرت مرداک در سالهای اوليه ازدواج 

همننين زناني كه فرزند دارند نسبت به . يابدی زندگي افزايش ميقدرت زک در طول چرخه

دارای  بينيم كه زناکدر تحليل اين نتيجه مي. زناک بدوک فرزند از قدرت كمتری برخوردارند

 فرزند به منابع خارجي كمتری دسترسي دارند و در نتيجه قدرتشاک از زناک بدوک فرزند كمتر

 (.23 : 323 ميشل،) است

های به ع وه ب د بر اين عقيده است كه تعادل قدرت بين زک و شوهر تا حدی از نقش

هايي كه در مورد فرضی پيش رفتارها خصو ا در ابتدای ازدواج بوسيله. پذيردازدواج تاثير مي

گرايانه بر تعادل قدرت پذيرد، در دراز مدت فاكتورهای واقعگيری وجود دارد تاثير ميتصميم

. گذارد و اين شامل منابعي است كه هر يك از زوجين با خود به ازدواج آورده استتاثير مي

تي چنين افرادی گيرند وقبرخي افراد نيازمند سلطه هستند و برخي ديگر تحت سلطه قرار مي

گاهي اوقات تعادل . شودهای فردی مرتبط ميها و ويژگيازدواج كنند، تعادل قدرت به مشخصه

گيرد بل ه مربوط به موقعيت است مث  اگر يك مرد های فردی نشات نميقدرت از ويژگي

قش خواه با يك زک قدرتمند زندگي كند مم ن است همين مرد در كنار يك فرد م يم نبرابری

زورگو را بازی كند، اينجا اين زورگويي به ويژگي فردی ارتباطي ندارد بل ه به خاطر تلفيق و 

 )203 ، ب د )تركيب او با چنين فرد م يمي است

فرد  - : گذاردكنند كه بر تعادل قدرت تاثير ميب د و ولف بر دو عامل خاص اشاره مي

شود بيشتری دارد بر همسرش مسلط ميفردی كه تحصي ت . فرد بزرگتر - تحصيل كرده 

فردی كه . خصو ا زماني كه ي ي از زوجين به دانشگاه رفته باشد و ديگری نرفته باشد

تحصي ت كمتری دارد مم ن است خودش را فردی غيرمطمئن ارزيابي كند و خود را از فرايند 

ما تفاوت سني از گرچه كه اخت ف در تحصي ت دارای اهميت است ا. گيری كنار ب شدتصميم

زماني كه شوهر هفت سال بزرگتر باشد تاثير تفاوت سني . اهميت بيشتری برخوردار است

ی پدر ا دختر تصور شده ای شبيه به رابطهدر مطالعه ب د و ولف چنين رابطه. معنادار است

. بيندد ميشود و زک خود را وابسته به مرتر مياست و در دراز مدت اين رابطه اين رابطه پينيده

كند كه نيازمند طور زني كه از همسرش بزرگتر باشد خود را مادر شوهرش فرض ميهمين

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 .Blood, R 
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كند منابع ع وه بر اين موارد زک يا شوهری كه بيروک از خانه كار مي. مراقبت و نصيحت است

نه با اگر تنها شوهر بيروک از خا. ترين منبع پول استپرقدرت. آوردقدرت را با خود به خانه مي

درآمد به . های اقتصادی داردگيریحقوق بای كار كند تنها اوست كه بيشترين تاثير را بر تصميم

« آورناک»رود و فرد ين ميسوی هر يك از زک و شوهر تمايل يابد تعادل قدرت از ب

اين واقعيت دارد كه زک و مرد . شودگيرنده است و قدرت فرد ديگر ناديده گرفته مي تصميم

و « دهماين پول خودم هست و بنابراين هر كاری كه بخواهم با آک انجام مي»: گويندمي شاغل

اين تهديد كنندة وحدت و همبستگي ازدواج است و در ضمن اين اشتباه خواهد بود كه عدم 

را ( درآمد)فردی كه منبع اقتصادی . اقتصادی با قدرت است معامله تعادل قدرت منع س كننده

از نظر . داندآورد از نظر اجتماعي و رواني نيز خود را فرد موثری مينه ميبا خود به خا

دهد عزت نفس بایيي دارد و روانشناسي يك مرد يا زني كه كار سخت و موفقي را انجام مي

از نظر اجتماعي چنين فردی خود را موفق ارزيابي . كند كه مهارت مديريتي را دارداحساس مي

 (.هماک منبع)د كه دارای پرستيژ بایيي است كنكند و احساس ميمي

 مدل پژوهش
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 های پژوهش فرضیه
      ای معناادار  بين سن زک هنگام ازدواج با سااختار قادرت در خاانواده و ابعااد آک رابطاه

 .وجود دارد

 وجود دارد ای معناداربين مدت ازدواج با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آک رابطه. 

 ای معناادار وجاود   بين فا له سني زوجين با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آک رابطه

 .دارد

 بين محل اقامت با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آک رابطه ای معنادار وجود دارد. 

     بين دارا بودک تحصي ت دانشگاهي با ساختار قدرت در خاانواده و ابعااد آک رابطاه ای

 .ادار وجود داردمعن

 ای معنادار بين وضعيت اشتغال زناک با ساختار توزيع قدرت در خانواده و ابعاد آک رابطه

 .وجود دارد

 روش تحقیق
جامعه آماری . اين تحقيق به روش پيمايش انجام شده است و واحد تحليل در آک خانواده است

با استفاده از فرمول كوكراک، . ستاين مطالعه بنا بر ضرورت موضو، و مسئله شامل زناک متاهل ا

بندی گيری بر اساس طبقهی نمونهشيوه. نفر به عنواک حجم نمونه مشخص شد 066تعداد 

پرسشنامه،   روايي. نامه استفاده شده استآوری اط عات از پرسشبرای جمع. ای استسهميه

لفای كرونباخ استفاده های آک از ضريب آو برای اطميناک يافتن از پايايي بخش  روايي  وری

های ميزاک مشاركت در نتايج گويای آک است كه ضريب آلفای كرونباخ برای طيف. شودمي

و  121/6ی اعمال قدرت ، شيوه36/6، ساخت روابط قدرت 12/6گيری های تصميمحوزه

با  SPSSاط عات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار . است 30/6ساختار قدرت  شاخص

آزموک مقايسه ) و تبيين ( توزيع در د و فراواني)به سطوح سنجش، در دو سطح تو يف  توجه

 .پردازش گرديده است( و رگرسيوک دو متغيره 3، تحليل واريانس يا آنواTها يا آزموک ميانگين

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Validity 
2 . Face Validity 
3. Independent Sampel T-Test & Anova 
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در تعريف متغير وابسته قدرت در خانواده بايد عنواک كرد كه منظور از ساخت، الگوی نظام 

منظور از قدرت، در معنای عام آک، . های اجتماعي استابط بين افراد يا موقعيتيافته از رو

شناساک برای تعريف معنايي كه جامعه. شاکتوانايي است بر كنترل اعمال ساير افراد عليرغم ميل

داند كه ای اجتماعي ميوبر قدرت را رابطه. اند برگرفته از انديشه وبر استقدرت به كار برده

عنايت و )تواند خواست خود را با وجود هر مقاومتي اعمال كند موقعيتي است كه ميفرد در 

 (.   : 332 دسترنج، 

آيد و در روابط خانوادگي قدرت مفهومي است كه در رفتارهای عيني اعضا به چشم مي

ه وقتي ك. اندرا به نمايندگي از مفهوم قدرت در خانواده به كار برده  گيریمعموی وجه تصميم

عنايت )ها خانواده نظر دارد گيریكند، اين امر بر تصميمپرسيم چه كسي اعمال قدرت ميمي

ت مهدوی و  بوری خسروشاهي  33 ت منصورياک و قادری  31 ت زاهد و ايراک محبوب 301 

 ( 22   و ايسواک  33 

اهي گيری ساختار قدرت از ابزار ب ار رفته توسط مهدوی و  بوری خسروشبرای اندازه

برای سنجش قدرت در نظر گرفته  در اين پژوهش سه شاخص. استفاده شده است(  33 )

، ساخت (گويه 3 با )گيری های تصميمشود كه اين سه عبارتند از ميزاک مشاركت در حوزه مي

 3كه در قالب طيف لي رت( گويه 2با )ی اعمال قدرت و شيوه( گويه   با )روابط قدرت 

 . شودكاويده مي( گويه 33با )ميع سه بعد، شاخص كل ساختار قدرت سنجيده شده و با تج

گرددت تصاميمات ابازاری كاه باه     گيری در خانواده به چند دسته تقسيم ميهای تصميمحوزه

تصاميمات ماوثر مثال ازدواج    . ياباد موضوعاتي مانند س متي، غذا، پناهگاه برای افراد رباط ماي  

ها، قوانين و اهداف خاانواده اسات و تصاميمات    با ارزشفرزند، تصميمات اجتماعي كه مرتبط 

ها ی خرج كردک درآمد كه هر يك از حوزهاقتصادی مانند انتخاب شغل برای بزرگسایک و نحوه

 (.3: 662 ، 3اسپارك)شوند هايي سنجيده ميبا استفاده از گويه

بودک ( متقارک) و دوسويه( نامتقارک)سويه منظور از ساخت قدرت در خانواده، ويژگي يك

گيرنده  رفا زک يا مرد به سويه اين است كه، تصميمژگي يكمنظور از وی. آک در خانواده است

تنهايي باشد و ويژگي دوسويه به معني تشريك مساعي زوجين در امور زندگي است و به طور 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 .Decision making 
2. Isvan, N 
3.Likert scale 
4. Spark, L 
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د نظر مرا شومعموی شوهرم در تصميماتي كه در خانه گرفته مي: هايي مانندخ  ه شامل گويه

فايده گيرد، بيخواهد، گاهي اوقات مخالفت با تصميماتي كه شوهرم در امور زندگي مينمي

 همننين برخي از جامعه ....كند واست و شوهر من چنداک هم در جزئيات رفتار من دخالت نمي

ند اند مانبندی كردهشناساک شيوه اعمال قدرت و وادار كردک افراد به انجام امور را طبقه

خواهد كاری هايي مانند زماني كه ميسازی، مجبورسازی و حالت بينابين، كه با گويه مجاب

گيرد چنداک آورد، نسبت به تصميماتي كه ميكننده ميبرايش انجام دهم، معموی دليل قانع

انتقادپذير نيست و در خانواده ما رسم بر اين است كه زک از شوهر حرف شنوی كامل داشته 

 (.33- 3:  33 مهدوی و خسروشاهي،... ).شود وجيده ميباشد سن

متغيرهای مستقل اين پژوهش شامل سن ازدواج، مدت ازدواج، فا له سني زوجين، محل 

 .اقامت، تحصي ت دانشگاهي و وضعيت اشتغال است

دهد نتايج به دست آمده از شاخص ميزاک همانگونه كه اعداد و ارقم جدول زير نشاک مي

های دهد كه ميزاک شوهر محوری در خانوادهگيری نشاک ميهای تصميمحوزهمشاركت در 

همننين همانگونه كه اشاره شد منظور از ساخت قدرت ويژگي يك . شيرازی اكثرا متوسط است

رسد به عموماً در به نظر مي. بودک قدرت در خانواده است(متقارک)و دوسويه ( نامتقارک)سويه 

همانگونه كه . انواده تبادل نظر برای تصميم گيری وجود دارددر د از موارد در خ  3/1

ها، بيشتر دهد وجه غالب در شيوه اعمال قدرت خانوادهشاخص شيوه اعمال قدرت نشاک مي

ارقام بيانگر اين است كه ميزاک . است( تركيبي از مجاب سازی تا مجبورسازی)بينابين 

در د در حد زياد و  3 /1ر حد متوسط، در د د 13های شيرازی دموكراتيك بودک خانواده

 . مابقي كم است
 توزيع درصدی ساختار قدرت، ابعاد آن وضريب آلفای کرونباخ  :9 شماره جدول

 متغير وابسته ضريب آلفای كرونباخ هاتعداد گويه زياد متوسط كم

 (شوهر محوری)حوزه های تصميم گيری 12/6 3  3/1  3/3 6 /3

 (ميزاک تقارک)ساخت روابط قدرت  36/6    2 /3  3/1 3 /3

 (ميزاک مجاب سازی)ی اعمال قدرت شيوه 121/6 2 0 /   3/1   /2

 (دموكرات بودک)ساختار قدرت  30/6 33 3 /1 6/13   /3
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 های پژوهشيافته

سال  33سال و دارای ميانگين  2 -02ی سني اكثريت زناک پاسخگوی اين پژوهش در رده

دار و بقيه شاغلدر د از اين افراد خانه  1/ . سال است 33همسراک آنها ميانگين سن . هستند

ميانگين تحصي ت . نو، شغل اكثريت افراد پاسخگو و همسرانشاک كارمند بياک شده است. اند

همننين ميانگين تحصي ت پدر، مادر و همسر . است( يا ديپلم)سال    /61زناک شهر شيراز 

 33هننين قابل ذكر است كه . سال است   و  33/2، 0/ 3با تقريبا پاسخگوياک به ترتيب برابر 

در د از پاسخ دهندگاک تحصي ت دانشگاهي داراند و محل تولد اكثريت آناک مركز استاک و 

ی متوسط ميدر د افراد خود را از طبقه 3/32همننين . قوميت شاک فارس بياک شده است

 .دانند

ل اين پژوهش يعني سن ازدواج، مدت ازدواج، تفاضل متغير مستق 2در ادامه به تو يف 

 .پردازيمسني زوجين، محل اقامت، ميزاک تحصي ت دانشگاهي و وضعيت اشتغال مي

همنناين  . اناد سالگي ذكار كارده   2 تا    اكثريت پاسخگوياک سن زماک ازدواجشاک را بين 

نتايج حا ل از . گذردواج آناک ميسال و يا بيشتر از زماک ازد 0 اند كه اكثريت آناک اع م داشته

ساال از آنااک    2تا   دارند كه همسرانشاک بين از زناک بياک مي 2/30پژوهش گويای آک است كه 

 .بزرگتر هستند

محل اقامتشاک در مركاز اساتاک و كمتارين آنااک     ( در د 3/02) بيشترين در د پاسخگوياک 

آنااک بيشاتر مادت عمار خاود را در       در د از 3/36در روستا بوده است همننين ( در د 3/3)

 .اندشهرستاک گذرانده

شاده در پاژوهش حاضار را زنااک فاقاد تحصاي ت       اكثريت زناک مطالعهکه شاياک ذكر است

دانشگاهي تش يل داده و حداقل آناک نيز دارای تحصي ت دانشگاهي هساتند باه عا وه، بيشاتر     

 .باشندشاغل مي( در د 1 /3)قل آنها دار و حدااز پاسخگوياک خانه( در د  1/ )پاسخگوياک 

متغياره رابطاه ميااک سان زک هنگاام ازدواج و      به آزموک رگرسايوک تاك    شماره  در جدول

گردد بين هيچ ياك از  همانگونه كه م حظه مي. پردازيمساختار قدرت در خانواده و ابعاد آک مي

رابطه بين سن زک هنگام ازدواج  بنابراين فرضيه وجود. داری وجود ندارداين متغيرها رابطه معني

 .گرددو ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آک تاييد نمي
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 آزمون رابطه سن پاسخگويان هنگام ازدواج با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آن: 2 شماره جدول
 R R2 R2.Ad Sig F Beta B Std.E سن زن هنگام ازدواج

 626/6 -603/6 -622/6  / 3 36/6  6/ 66 663/6 622/6 گیریتصمیم هایحوزه

 613/6 6/ 60 632/6 2/6 1 323/6 666/6 6/ 66 632/6 ساخت روابط قدرت

 6/ 60 -6/ 62 606/6  /0  6/ 3  6/ 66 663/6 606/6 اعمال قدرت شیوه

 33/6  632/6 3/6 6 336/6 200/6 -6/ 66 6/ 66 3/6 6 ساختار قدرت

ک رابطه بين مدت ازدواج پاساخگوياک باا سااختار قادرت در     جدول سوّم را به بررسي آزمو

هاای  اعداد و ارقام جدول حاكي از آنند كاه متغيار حاوزه   . دهيمخانواده و ابعاد آک اختصاص مي

مقدار مثبت بتا در اولين آزماوک بياانگر   . گيری بيشترين همبستگي را با مدت ازدواج داردتصميم

هاای تصاميم  بيشتر باشد ميزاک مشاركت زنااک در حاوزه  اين ن ته است كه هر چه مدت ازدواج 

گيری بيشتر خواهد شد اما مقادير منفي در سه آزموک بعدی بيانگر وجاود رابطاه مع اوس باين     

يعناي باه   )تر، هر چه مدت زماک ازدواج بيشتر باشد  ساخت روابط قدرت يك سويه. آناک است

تر خواهاد  خره ساختار قدرت اقتدارگرايانه، شيوه اعمال قدرت مجبورسازتر و بای(نفع مرد است

و سطح معناداری فرضيه وجاود رابطاه باين مادت ازدواج و ميازاک       Fبا توجه به مقادير . گرديد

در اد ماورد تايياد     22گيری و شيوه اعمال قادرت باا احتماال    های تصميممشاركت در حوزه

 .پژوهش حاضر قرار خواهد گرفت
 ازدواج پاسخگويان با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آن آزمون رابطه مدّت: 0 شماره جدول

به بررسي رابطه مياک فا له سني زوجين باا سااختار قادرت و ابعااد آک      3شماره در جدول 

گيری ای تصميمهبا توجه به سطح معناداری تنها متغير ميزاک مشاركت در حوزه. شودپرداخته مي

و  623/6در د معنادار است، ميزاک همبستگي اين دو متغير  22با فا له سني زوجين با احتمال 

است همننين مقدار مثبت بتا در اين آزموک بيانگر اين  662/6قدرت تبيين كنندگي متغير مستقل 

گيری بيشتر های تصميمن ته است كه با افزايش فا له سني زوجين ميزاک مشاركت زک در حوزه

 .ی ساير متغيرها با متغير مستقل فاقد معناستآک طور كه در ادامه آمده است، رابطه. گرددمي

Sig F Beta B Std.E R2.Ad R2 R مدت ازدواج 

 گیریتصمیم هایحوزه 02/6  1/6 6 0/6 6 6/6 6 6/ 63 02/6  0 /33 666/6

 ساخت روابط قدرت 610/6 660/6 663/6 2/6 6 -623/6 -610/6 26/3 6/ 60

 شیوه اعمال قدرت 23/6  3/6 6 6/  6 3/6 6 -6/ 62 -23/6  3 /36 666/6

 ساختار قدرت 632/6 6/ 66 666/6 623/6 -602/6 -632/6  /3  01/6 
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 آزمون رابطه فاصله سنی زوجین با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آن: 4 شماره جدول

Sig F Beta B Std.E R2.Ad R2 R 
 تفاضل سنی زوجین

 گیریتصمیم هایحوزه 623/6 662/6 661/6 626/6 3/6   623/6 6/2  3/6 6

 ساخت روابط قدرت 620/6 663/6 6/ 66 6/ 61 66/6  620/6  / 2 03/6 

 شیوه اعمال قدرت 6/  6 666/6 -6/ 66 6/ 60 3/6 6 6/  6 632/6 116/6

 ساختار قدرت 602/6 663/6 663/6 30/6  6/ 3  602/6  2/  3/6  

ابطه مياک محل اقامت پاسخگوياک باا سااختار قادرت در    كه به بررسي ر 2شماره  در جدول

خانواده و ابعاد آک اختصاص دارد بين ابعاد مختلف متغير وابسته و متغير مستقل ارتباط معناداری 

ها در هر سه بعد و همننين شااخص  وجود ندارد بنابراين اخت ف در حداقل و حداكثر ميانگين

 .فاقد معناست ساختار قدرت ظاهريست و از لحاظ آماری

 آزمون رابطه بین محل اقامت پاسخگويان با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آن: 5شماره  جدول

Sig F انحراف معیار Std.E متغیر وابسته محل اقامت فراوانی میانگین 

1  /6 33 /6 

 شهرستان 32   33/3 0/6 3 020/2

 گیریهای تصمیمحوزه
 زاستانمرک 322  12/3 32/6  303/3

 روستا 6   6/3  032/6  /323

 جمع کل 066  03/3 61/6  601/2

22 /6 632/6 

 شهرستان 32  31/ 3 320/6 133/0

 ساخت روابط قدرت

 مرکزاستان 322 31/ 3 330/6 003/1

 روستا 6  36/31  /    6/2 3

 جمع کل 066 36/31 22/6  1/1 3

3 3/6 332/6 

 شهرستان 32   33/3 3/6 3 2/ 12

 شیوه اعمال قدرت
 مرکزاستان 322  13/3 0/6 3 312/0

 روستا 6   6/3   /633 300/3

 جمع کل 066  3/ 2 23/6  3/0  

332/6  36/6 

 شهرستان 32     /01  / 66 3 /0 0

 (ساختار قدرت
 مرکزاستان 322    /32 136/6 2 /  2

 روستا 6  6  /06  / 36 6 /133

 جمع کل 066    /32 063/6 3 / 36

به بررسي آزموک رابطه باين تحصاي ت دانشاگاهي باا سااختار قادرت در        0 شماره جدول

گردد اخت ف ميانگين تنهاا در  خانواده و ابعاد آک اختصاص يافته است، همانگونه كه م حظه مي
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انشاگاهي هساتند باا افاراد فاقاد      گيری بين افرادی كه دارای تحصاي ت د های تصميمبعد حوزه

در د معنادار است به عبارتي افارادی كاه    22تحصي ت دانشگاهي از لحاظ آماری و با احتمال 

فاقد تحصي ت دانشگاهي هستند در مقايسه باا افاراد دارای تحصاي ت دانشاگاهي در عنا ار      

گاردد اخات ف   يگيری مشاركت بيشتری دارند همانگونه كه مشاهده مهای تصميممختلف حوزه

 .در ميانگين ساير ابعاد از لحاظ آماری معنادار نيست
 آزمون رابطه بین تحصیالت دانشگاهی با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آن: 6شماره  جدول

های ههای ميزاک مشاركت در حوزبرای پاسخ به اين پرسش كه آيا ميانگين نمره

گيری، ساخت روابط قدرت و شيوه اعمال قدرت و همننين ساختار قدرت زناک شاغل  تصميم

استفاده گرديده   مستقل Tها و يا دار با هم تفاوت دارند يا خير؟ از آزموک تفاوت ميانگين و خانه

های تصميمميانگين ميزاک مشاركت درحوزه. آمده است 1 شماره همانگونه كه در جدول. است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Independent – sample T test 

Sig t 
انحراف 

 معیار
Std.E وابسته متغیر تحصیالت فراوانی میانگین 

63 /6 60/  

 0 /2  03/6 33/3  320 
 فاقد تحصي ت

 دانشگاهي
های تصمیمحوزه

 گیری

 001/3 3 1/6 33/3   63 
دارای تحصي ت 

 دانشگاهي

3  /6  1/ - 

 23/1 306/6 3 /31 320 
فاقد تحصي ت 

ساخت روابط  دانشگاهي

 قدرت
230/1 2 3/6 12/33  63 

دارای تحصي ت 

 دانشگاهي

 32/6 3 / - 

213/2 366/6 32/3  320 
فاقد تحصي ت 

 هيدانشگا
 شیوه اعمال قدرت

223/0 30 /6 13/3   63 
دارای تحصي ت 

 دانشگاهي

323/6 13/ - 

312/ 3 1  /6 03/    320 
فاقد تحصي ت 

 دانشگاهي
 ساختار قدرت

2 0/ 2 631/  30/  3  63 
دارای تحصي ت 

 دانشگاهي
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داری و سطح معني tاما با توجه به مقدار . دار بایتر از ميانگين زناک شاغل استگيری زناک خانه

ها معنيتواک گفت كه وجود تفاوت بين ميانگيناست، مي 212/6و  -0/6  كه به ترتيب برابر 

های دار نبوده و فرضيه وجود رابطه بين وضعيت اشتغال پاسخگو و ميزاک مشاركت در حوزه

ميانگين ساخت روابط قدرت در بين زناک شاغل بایتر از ميانگين زناک . گرددگيری رد مي صميمت

ها تفاوت بين ميانگين( 023/6)داری و سطح معنيt (362/6 )با توجه به مقدار . دار است خانه

دار نيست و فرضيه وجود رابطه بين وضعيت اشتغال پاسخگو و ساخت روابط قدرت نيز  معني

دار بایتر از ميانگين زناک شاغل است ميانگين شيوه اعمال قدرت در بين زناک خانه. شودرد مي

دار است و اين معني( 663/6)داری و سطح معنيt (632/6- )كه اين تفاوت با توجه به مقدار 

دار در مقايسه به عبارتي شيوه اعمال قدرت برای زناک خانه. اطميناک معنادار است% 22رابطه با 

همننين ميانگين ساختار قدرت در بين زناک شاغل بایتر از . تر استبا زناک شاغل دموكرات

پس نتايج . و سطح معناداری فاقد معناست tدار است كه اين تفاوت با توجه به مقدار زناک خانه

ه ب. اين پژوهش نشاک داد كه در دو نو، خانواده، جز در شيوه اعمال قدرت، تفاوتي با هم ندارند

پذيرند دار تقسيم كار جنسيتي و سنتي را نسبت به زناک شاغل بيشتر ميرسد زناک خانهنظر مي

دار كه تقريبا اكثريت آناک رسد از دیيل ديگر اين امر اين است كه زناک خانههمننين به نظر مي

ه اند در خانواده با همسراک بر سر حقوق شخصي كمتر جدال دارند و بفاقد تحصي ت عالي

عبارتي به خاطر پذيرش تصورات قالبي و سنتي راجع به اقتدار مرد پذيرای اقتدار آناک در برخي 

گردد شوهراک نيز در مورد آناک شيوه اعمال قدرت را به ابعاد هستند همين امر موجب مي

دار بين ميزاک وضعيت پس بنابراين فرضيه وجود رابطه معني. سازتر دنبال نمايند ورت مجاب

مورد تاييد ( به جز بعد شيوه اعمال قدرت)غال پاسخگوياک و ساختار قدرت در خانواده اشت

و ( 333 )های ذوالفقارپور و هم اراک يافته اين تحقيق با يافته پژوهش. پژوهش ما واقع نگرديد

همراستا است كه ورود زک به بازار كار سبب افزايش قدرت  (232 ) همننين س ستوک و پرلمن

و (  31 )های زاهدزاهداني و ايراک محبوب ولي اين يافته با يافته. شودواده نمياو در خان

 .در تضاد است( 323 )همننين آندره ميشل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Sexton & Perlman 
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 آزمون رابطه بین وضعیت اشتغال پاسخگويان با ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آن: 7 شماره جدول

 

Sig 

 

 

t 
 وابسته متغیر تغالوضعیت اش فراوانی میانگین Std.E انحراف معیار

 

212/6 

 

  0/6- 

 شاغل 01   06/3 323/6 36/2 
 گیریهای تصمیمحوزه

 خانه دار 333  16/3 6/ 3  632/2

 

023/6 

 

362/6 

 شاغل 01  22/31 230/6 213/1
 ساخت روابط قدرت

 خانه دار 333 12/31 331/6 3/1  

 

663/6 

 

632/6- 

 شاغل 01   31/3 236/6 210/0
 اعمال قدرت شیوه

 خانه دار 333  23/3 33/6  2/ 26

 

 3 /6 

 

632/6 

 شاغل 01     /33 2 /330  /2  
 ساختار قدرت

 خانه دار 333    /33 3 /336 6/ 02

 گیریبحث و نتیجه
. ايمای مرتبط با ساخت قدرت در خانواده و ابعاد آک را كاويدهدر اين مطالعه عوامل زمينه

كم و . رت در خانواده نقش بسيار مهمي در تعام ت مياک اعضای خانواده داردساخت توزيع قد

گيری شخصيت فرزنداک، عزت نفس پذيری و ش لكيف ساخت قدرت در خانواده، در جامعه

مهدوی و خسروشاهي، )اعضاء، انسجام خانواده و حتي خوشبختي زناشويي تاثيرگذار است 

 33  :06.) 

های دهه خانواده و مباحث نظری مربوط به آک تقريباً به سال تحقيق در ساختار قدرت در

. بلود و ولف اولين نظريه در اين زمينه را با عنواک تئوری منابع ارائه دادند. گرددباز مي 206 

هر چه منابعي كه شخص در اختيار : تئوری منابع به طور كلي بر پايه اين فرض قرار دارد كه

 .يشتری نيز برخوردار استدارد بيشتر باشد از قدرت ب

شود كه سطح تحصي ت، اشتغال، سن زک هنگام ازدواج و بر اساس اين نظريه فرض مي

روند كه بر روی توزيع قدرت در خانواده تاثير ميطول مدت ازدواج از متغيرهايي به شمار مي

از  های بيشتر توسط شماریاما اين نتيجه قطعي و حتمي نيست و انجام پژوهش. گذارند

مث  . پژوهشگراک در كشورهای ديگر، نتايجي متناقض با نظريه منابع را در پي داشت

های انجام شده در يوناک و يوگس وی نشاک دادند كه با افزايش درآمد، تحصي ت،  پژوهش

مث  . يابداشتغال و پايگاه شغلي يك فرد در خانواده ميزاک قدرت او در خانواده كاهش مي
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های آنها تعديلي در هنجارهای ي ت و درآمد بيشتری دارند در خانوادهمرداني كه تحص

پژوهش حاضر نيز نتايجي (. 12 -10 :  33 منصورياک و قادری، )شود مردسایرانه مشاهده مي

در تائيد اين مطلب منصورياک و قادری نيز . تا حدی متناقض با نظريه منابع را اثبات كرده است

 (.هماک)افزايش تواک اين نظريه بايد در نتايج  بازنگری كرد  بر اين باورند كه برای

با توجه به چارچوب نظری پژوهش و با توجه به سوایت مطروحه، ساختار قدرت در 

ای، مدت همننين دو متغير زمينه. در د موارد دموكرات است 13های شيرازی در خانواده

گيری های تصميميزاک مشاركت در حوزهازدواج و فا له سني زوجين از عوامل موثر بر بعد م

به عبارتي هرچه مدت زماک بيشتری از ازدواج زناک سپری شود، ميزاک مشاركت آناک در . است

گردد و هر چه زناک با شوهرانشاک تفاوت سني بيشتری داشته گيری بيشتر ميهای تصميمحوزه

ها مؤيد چارچوب اين يافته. ارندگيری آزادی عمل دهای تصميمباشند به ميزاک بيشتری در حوزه

نظری پژوهش هستند كه متغيرهای مدت زماک ازدواج و فا له سني از عوامل موثر بر توزيع 

 .  قدرت در خانواده محسوب مي گردند

ی مقايسه ميانگين آزموديم متغير وضعيت اشتغال و از متغيرهايي كه در اين پژوهش به شيوه

هاا،  زنااني كاه فاقاد تحصاي ت      كه بر اساس يافتاه . ي استبرخورداری از تحصي ت دانشگاه

گيرناده هساتند و در مقابال زنااک دارای تحصاي ت      دانشگاهي هستند بيشتر به تنهاايي تصاميم  

با توجه باه چاارچوب نظاری پاژوهش،     . انددانشگاهي، بيشتردر تصميم گيری هايشاک مشاركتي

شد اين مهارت موجب مي. زشمند استمهارت و تجربه يك شخص در ارتباطي دوسويه منبع ار

زناک دانشگاه نديده احتمایً به دليل مهارت و تجااربي  . گردداو بيشتر از سوی فرد مقابل پذيرفته 

كه در نتيجاه حضاور بيشاتر در زنادگي عاادی و روزماره دارناد، نسابت باه زنااک دانشاگاهي            

ی مشااركت  ليل، نيز بيشتر اجازهگردد و به همين دتاييد مي   حيتشاک از سوی همسراک بيشتر 

 . شودگيری به تنهايي به آنها داده ميهای تصميمدر حوزه

است با ارزش و حامي آنها در امور در نتيجه مهارت و تجربه آنها در امور روزمره منبعي

دار، در مقايسه با زناک شاغل، به ی اعمال قدرت برای زناک خانههمننين شيوه. هاگيریتصميم

ی شود و فرضيه وجود رابطه بين وضعيت اشتغال زناک و شيوهسازتر دنبال ميت مجاب ور

دار تقسيم كار جنسيتي و سنتي را نسبت به زناک خانه. گيرداعمال قدرت در خانواده تاييد مي

رسد از دیيل ديگر اين امر اين است كه زناک پذيرند همننين به نظر ميزناک شاغل بيشتر مي

كه تقريبا اكثريت آناک تحصي ت عالي ندارند در خانواده با همسراک بر سر حقوق دار خانه
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كنند و به عبارتي به خاطر پذيرش تصورات قالبي و سنتي راجع به شخصي كمتر جدال مي

گردد شوهراک نيز در همين امر موجب مي. اقتدار مرد، اقتدار آناک را در برخي ابعاد پذيرايند

ی اين تحقيق با يافته. سازتر دنبال نمايندعمال قدرت را به  ورت مجابی امورد آناک شيوه

همراستا است كه ورود  های ذوالفقارپور و هم اراک  و همننين س ستوک و پرلمن يافته پژوهش

های زاهد ولي اين يافته با يافته. شودزک به بازار كار سبب افزايش قدرت او در خانواده نمي

 .بوب  و همننين آندره ميشل  در تضاد استزاهداني و ايراک مح

 منابع
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