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  هاي روستايي استان تهرانثر بر روابط زوجين در خانوادهؤعوامل م
     **، ناهيد صالحي*زادهشراره مهدي

  
هاي جنسيتي كه اشتغال زنان و نيز قدرت مالي و نگرش شكل گرفته است اين فرض اين مقاله بر: چكيده

بر روابط  و اثراتي  است ايجاب نموده هاي خانگيكردي جديدي را در تقسيم نقشهاي كارآنان، ضرورت
هدف از انجام اين  .كشدمينظام سنتي حاكم بر روابط زوجين را به چالش كه است  باقي گذاشتهزوجين 

روابط هاي جنسيتي؛ بر ، قدرت مالي و نگرش) زنان بهورز(تأثير وضعيت اشتغال زنان تحقيق، شناخت 
  . هاي روستايي استان تهران استخانواده كار خانگي درگيري و تقسيمزوجين در ابعاد قدرت تصميم
و ميزان مشاركت  در امور اساسي خانوادهگيري زنان عد ميزان قدرت تصميمسنجه روابط زوجين از دو ب

اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش . شان با آنان در انجام كارهاي مربوط به خانه ساخته شدهمسران
دار ساكن در روستاهاي نفر از زنان بهورز و خانه 400اي بالغ برونهو تكنيك پرسشنامه و با انتخاب نم

براي تحليل . اي انجام شداي چند مرحلهگيري خوشهاطراف استان تهران و با استفاده از روش نمونه
استيودنت و  t، آزمون  etaپيرسون و  r، ضرايب همبستگي هاها و ميانگينايسه درصداطالعات از مق
متفاوت از كه شغلي حاكي از آن است كه زنان بهورز  هايافته. ني استفاده شده استتحليل رگرسيو
تمكن مالي كه  يو همچنين زنانهستند؛ تعامل با محيط و افراد خارج از روستا  در  و داشته مشاغل سنتي

ميمات در اتخاذ تص يو سهم بيشتركنند در خانواده عمل ميبيشتر بر پايه تقسيم كار مشاركتي دارند، 
  .دارندمربوط به خانواده 

 .خانواده روستاييهاي جنسيتي، اشتغال زنان، تقسيم كار جنسيتي، نگرش: هاي كليديواژه

  لهئمقدمه و طرح مس
هـاي اجتمـاعي، در طـول    ترين نهادهاي اجتماعي، همانند سـاير پديـده  خانواده به عنوان يكي از بنيادي

اجتماعي  -ثر بر تحوالت اقتصاديؤاز جمله عوامل م. يير شده استتاريخ بر اثر عوامل گوناگون دستخوش تغ
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هاي اجتماعي و اقتصادي و ورود آنها به عرصه عمـومي بـوده اسـت    جوامع، مشاركت فزاينده زنان در فعاليت
خصوص كنش متقابل زن و هب (و دگرگوني در الگوهاي روابط خانوادگي  كه اثرات بسياري بر ساخت خانواده

كار بيرون از خانه، وظايف روزانه زنان را بـه  چهـار   . غيير در مفهوم نقش زن به جاي گذاشته استو ت )شوهر
وظايف زناشويي و همسرداري، تبديل ) 4پرورش كودك و ) 3داري، خانه) 2كار براي دريافت مزد، ) 1 :بخش

. نواده تغييـر داده اسـت  اين نقش جديد جايگاه و موقعيت زنـان را در خـا  ). 176: 1380كستلز، ( ساخته است 
اولين پيامد مشاركت زنان در مشاغل درآمدزا، اهميت يافتن سهم اقتصادي زنان در بودجه خانواده و بـه تبـع   

دهد كه خانواده از سير تغييرات ايجاد شده در خانواده، نشان مي .استآن افزايش قدرت زنان در امور خانواده 
س هـرم قـدرت   أخانواده سنتي، مرد به علت قرار گرفتن در ر در. شكل سنتي به سوي مدرن در حركت است

كننده منابع اقتصادي از قدرت بااليي در اتخاذ تصميمات مربوط به امور مينأآور و تخانواده به عنوان تنها نان
هاي عـاطفي و احساسـي،   قرار گرفتن زن در قاعده هرم قدرت خانواده و داشتن نقش .خانواده برخوردار است

هـا  از جمله پيامدهاي تفكيك نقش .سيار اندكي را در اتخاذ تصميمات مهم زندگي به وي بخشيده استسهم ب
هـاي  عدم مشاركت شوهر در كارهاي خانگي و سهم اندك زنان در تصميم گيري ،بر اساس جنسيت افراد در خانواده

ابري زوجين در انجـام وظـايف و   در مقابل در خانواده مدرن، تا حدي شاهد اشتراك و بر .مهم در خانواده است
داري و اري و بچهداري، همسردخانه ؛زن كه تنها نقشِطوريهب. هاي مربوط به امور خانواده هستيممسئوليت
، تصاديمين امور اقأو مردان در ت) شاغل(، يعني زنان يستمين درآمد خانواده نأآوري و تنان ؛مرد ةتنها وظيف

در مطالعات و . هستندهاي مربوط به امور خانه، با يكديگر شريك مسئوليتاخذ تصميمات و تقسيم وظايف و 
ثر در ايجاد اين تغييرات، اشتغال زن ؤترين عوامل مشود كه يكي از مهمهاي انجام شده، مشاهده ميپژوهش

، از يـك سـو موجـب افـزايش     كسب درآمـد  دهد كه اشتغال زن وها نشان مينتايج حاصله از پژوهش. است
 زنان در اتخاذ تصميمات و از سوي ديگر باعث افزايش مشاركت مردان در انجـام كارهـاي خـانگي و     قدرت

به شكل مدرن ) ها بر اساس جنسيتتفكيك نقش(ها از شكل سنتي طور كلي تغيير تقسيم وظايف و نقشهب
دهد كه زنـان  شان ميروستايي ن هايمطالعات در ميان خانواده .شودمي) هابرابري زوجين در وظايف و نقش(
هاي جنسـيتي از قـدرت كمـي در اتخـاذ     دليل عدم استقالل اقتصادي و تمكن مالي و نيز حاكميت نگرشهب

هـاي توليـدي، دامـي،    رغم مشاركت در فعاليـت ، عليزنان روستايي. ات مربوط به خانواده برخوردارندتصميم
تـري  از قدرت پـايين نسبت به مردان همچنان اده، مين درآمد خانوأشان در تسهم قابل توجهو   ...وكشاورزي 
برخوردارند و كماكان اين مردان هستند كه كنترل امور مربوط به خانواده را بر  گيخانواد يهاگيريدر تصميم
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هاي جنسيتي از سوي زنان و همچنين نداشتن دستمزد مستقل در عهده دارند كه علت اين امر، پذيرش نقش
س هـرم  أعنوان شوهر در رهمرد ب. باشدمي ،شان تعريف شده استعنوان وظايفهكه ب ،هايشانمقابل فعاليت

، از قدرت كم )به تعبير پارسونز(هاي عاطفي و احساسي قدرت خانواده قرار داشته و زنان به دليل داشتن نقش
مـي كـه   مسـئله مه . شـان در حـد اظهـار نظـر اسـت     ها برخوردار هستند و قـدرت گيريو ناچيزي در تصميم

ـ  اند اين است كه عليها نشان دادهپژوهش مين درآمـد خـانواده از طريـق    أرغم مشاركت زنان روسـتايي در ت
خذ تصميمات مهـم  زنان سهم ناچيزي در ا ...كارهاي كشاورزي، دامداري و  مشاركت و همكاري با شوهر در

كارهـاي   ن مشاركت شوهر در انجامن و همچنيو تغيير محسوسي در توزيع قدرت به نفع زنا در خانواده دارند
  :شود، كه داليل آن عبارتند ازخانگي مشاهده نمي

ـ  رغم مشاركتزنان روستايي از استقالل مالي برخوردار نبوده و بخش اعظم آنها علي -1 مين أشـان در ت
ستايي مبتني پذيري زنان روجامعه -2. يستندگونه درآمد مستقلي برخوردار ننيازهاي اقتصادي خانواده، از هيچ

در كارهاي كشـاورزي، دامـداري و   بر پايه اين نگرش مشاركت زنان  -3. هاي جنسيتي سنتي استبر نگرش
لذا اين نوع نگرش، نداشتن قدرت مالي و وجود . شود، به عنوان بخشي از مسئوليت خانگي آنان شمرده مي...

زنـان روسـتايي   فرودسـت  تحكيم  موقعيـت  به تثبيت و  ،هاي جنسيتي نسبت به نقش زنان در خانوادهكليشه
شـغل  ( هـاي تـازة شـغلي   وجـود آمـدن موقعيـت   بهبا . است شكل دادهبه نفع مردان را هرم قدرت پرداخته و 
آنچـه  . فـراهم شـد   هاي روسـتايي زمينه براي مطالعه روابط زوجين در خانواده ،در روستاهاي ايران )بهورزي

از جملة ايـن   .و تأثير آن بر روابط زوجين است اين شغلخصوصيات  رسد؛نظر ميبراي بررسي جالب توجه به
سـتمر بـا   داشتن ارتباط فعـال و م  ،كسب درآمد مستقل براي زنان :توان برشمردموارد ذيل را مي خصوصيات

كه هـر ماهـه در فضـاي    (هاي مداوم خروج از روستا جهت شركت در جلسات و آموزش، خانه محيط خارج از
و ارتبـاط بـا سـاير    ) گيـرد  صورت مي ،هاهاي بهداشت شهرستانشبكه،و در يك محيط جديدخارج از روستا 

 .دكار هستنهاي بهداشت شهري مشغول بهزنان شاغلي كه در شبكه

آيـا بـا   . ثيري بر روابط زوجين داشـته اسـت  أال مطرح است كه آيا ظهور اين نقش شغلي جديد تؤاين س 
هـاي  مي و كسب درآمد و يا داشتن تمكن مـالي و يـا تفـاوت در نگـرش    به عرصه عمو) روستايي(ورود زنان 
ثير قرار گرفته و به تبع آن چگونگي روابط زوجـين كـه   أهاي سنتي در خانواده تحت تتفكيك نقش جنسيتي،

  دچار تحول شده است؟ گيري و  تقسيم كار سنجيده شده،در اين بررسي در ابعاد تصميم
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شناختي در مورد زندگي جامعه ةروستايي در توسعه جوامع، از آنجا كه مطالع با توجه به نقش سازنده زنان
هـاي  و با توجه بـه اهميـت نقـش آنهـا در ارتقـاي شـاخص       روستايي انجام نگرفته است 1خانوادگي بهورزان

بهداشتي و سالمت خانوارهاي روستايي، بررسي رابطه اين نقش شغلي جديد در نظـام روابـط درون خـانواده    
لذا اهداف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه اشتغال زنان بهورز بـا روابـط زوجـين در     ؛رسدي به نظر ميضرور

هاي جنسيتي نگرشهمچنين شناخت رابطه . باشدهاي روستايي ميكار در خانوادهگيري و تقسيمابعاد تصميم
   .ف اين تحقيق استاهداديگر از  ،و قدرت مالي آنان بر ابعاد روابط مذكور

  
  پيشينه پژوهش در ايران

نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده در روستاهاي ايران از جمله بررسي اجتمـاعي و اقتصـادي نقـش       
 زنان در روستاهاي آهندان كه توسط مركز تحقيقات روستايي و اقتصاد كشاورزي وزارت كشـاورزي در سـال   

كيد بـر منطقـه ايـوانكي    أمعه روستايي ايران با تو بررسي نقش و پايگاه اجتماعي زن در جاانجام شده  1369
  و  يتوليـد  هـاي در خصـوص سـهم زنـان در تصـميم گيـري      ؛انجام گرفـت  1366كه توسط مطيع در سال 

، هـاي مختلـف زراعـي   رغـم فعاليـت  هاي مربوط به اداره امور خانواده، حاكي از آن است كه بـه گيريتصميم
ان روستايي، آنها به داليل مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سهم زن داريِدستي و خانهدامداري، صنايع
هـاي  گيريطبق اين تحقيقات در واقع عدم توانايي در تصميم. هاي مربوط به خانه دارندگيرياندكي در تصميم

علت اكثريت هاي موجود در خود باور ندارند و به همين عمده در اكثريت زنان روستايي دروني شده و آنها به قابليت
  ).216 :1379جارالهي، (هاي اساسي در خانواده بايد توسط مردان گرفته شود گيريآنها معتقدند كه تصميم

هـاي  هـايي از اثـرات اشـتغال زن در خـانواده    نيز در تحقيق خود با عنوان بررسـي جنبـه  ) 1355(مشهور 
 اي توليـدي و اداره امـور خـانواده اشـاره     هگيريروستايي اطراف تهران، به سهم بسيار ناچيز زنان در تصميم

مـزدي بـه ايـن     اينكـه هاي توليدي دانسـته و  وظايف خانگي و فعاليت پيوستگيبهم كند و علت آن را درمي
هاي روستايي، زن در قبال از نظر وي هنگامي كه در همين محيط. گيردهاي زنان روستايي تعلق نميفعاليت

  .يابدگيري وي در خانه افزايش ميمحسوب گردد، قدرت تصميم كار خود مزد دريافت كند و شاغل

                                                           
سـاله را از طريـق    2بهورزان بايد بومي بوده و يك دوره آموزش . شوندهاي بهداشت روستايي، بهورز ناميده ميل در خانهنيروهاي انساني فعا .1

  ،سرشماري ساالنه جمعيت: ترين وظايف بهورزان عبارتست از مهم. جهت ايفاي نقش در خانه بهداشت روستا طي نمايند ،بحث گروهي و تمرين
 .هاو بهداشت محيطهاي  مختلف و ارائه خدمات مشاوره خانواده ، مبارزه  با بيماريآنان در زمينه آموزش مردم و جلب مشاركت
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تعـاوني   : اجتماعي زنـان در توليـد قـالي    -در پژوهشي با عنوان بررسي نقش اقتصادي ) 1374(هاشمي 
هايي كه هاي مربوط به مصرف درآمد حاصل از فروش قاليگيريدر خصوص تصميم ، فرش دستباف بادبزن

درصد از  82به طوري كه در . د كه مشاركت زنان روستايي در اين مورد بسيار كم استاند، نشان دابافته زنان
ـ  گيرنـد و در هشـت درصـد از مـوارد، زن و مـرد      هاي روستايي، مردان به تنهايي تصميم ميخانواده طـور  هب

  .كنندگيري ميقالي تصميم مشترك درباره چگونگي مصرف درآمد به دست آمده از فروش
در مورد نقش مديريتي زنان روستايي، ) 1376(ريزي و اقتصاد كشاورزي هاي برنامهسسه پژوهشؤدر بررسي م

، تنظـيم  تنظيم بودجه خـانوار، انتخـاب شـغل    :شامل(شاركت خود را در امور منزل اكثريت زنان پاسخگو، ميزان م
      يشـترين مشـاركت زنـان در    در ايـن بررسـي، ب  . انـد بسيار كـم گـزارش كـرده   ) خانواده، آموزش فرزندان و ازدواج

  ).1382نما، حيدري و جهان(ها، مربوط به برنامه تنظيم خانواده و آموزش فرزندان بوده است گيريتصميم
  

  مباني نظري
  قدرت در خانواده

ها هم هدف و هـم وسـيله ارضـاي    برقراري روابط اجتماعي به عنوان يكي از نيازهاي اساسي و فطري انسان
فتاري گيري رها و جهت، ارتباط و وابستگي متقابل انسانبير وبر، منظور از روابط اجتماعيبه تع. است نيازهاي ديگر

ترين موضوع شناخت قدرت و چگونگي در بررسي روابط اجتماعي ميان افراد و از جمله روابط زوجين مهم. ستآنها
كه پترسـون آن را بـه معنـاي    چنان. ه استاز مفهوم قدرت تعاريف گوناگوني شد. توزيع آن در درون خانواده است

از نظـر وبـر قـدرت در    ). 2003:291 ،1پـور درويـش ( دانـد امكان نفوذ بر ديگري به منظور ايجاد نتيجه دلخواه مي
آرون (كنـد  ن يكي از فاعالن اراده خود را بر ديگري تحميل ميآگيرد كه در چارچوب يك رابطه اجتماعي قرار مي

اجتمـاعي كـه شـامل سـهم      - بعد اقتصادي - 1: الهوترا در زنان ابعاد اعمال قدرت عبارتند ازنظر مهب). 1377:627
اجتماعي و مالكيت وسايل با ارزش توليـدي و غيـر    - اقتصادي زنان در خانواده، ميزان دسترسي به منابع اقتصادي

هاي مربوط به خانواده است گيريگيرنده مشاركت و سهم زنان در تصميمبعد خانوادگي در بر - 2. گرددتوليدي مي
، بعـد روانشـناختي   - 3. گرددزني و كنترل بر منابع و استقالل آنان، بيشتر ميكه با افزايش عزت نفس، قدرت چانه

افزايش اين آگاهي منجر به . شامل آگاهي جنسيتي زنان از حقوق خويش و توانايي مقابله با مخاطرات زندگي است

                                                           
1 . Darvishpour, M. 
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عـد بـه شـش    وي با استفاده از اين سه ب. خاب و توانايي مقابله با مشكالت خواهد شداعتماد به نفس، آزادي در انت
     مالكيـت وسـايل بـا ارزش    - 3دسترسي به منابع   - 2سهيم شدن در درآمد خانواده  - 1 :دسته شاخص توجه نمود

  .) 2005،كارانو هم 1مالهوترا(ظرفيت مواجهه با خطرات  - 6آگاهي جنسيتي  - 5ها گيريشركت در تصميم -  4
چگونگي توزيع قدرت در روابط زوجين، همواره با قدرت  اتخاذ تصميمات مهم و تقسيم كار و وظايف همـراه  

  :ين، اين ابعاد مورد توجه استبوده است، لذا در بررسي روابط زوج
  گيريقدرت تصميم - الف

با اسـتفاده  ) 2001:87، 2كراونن و آل(گيري است رويكرد استاندارد براي تحليل قدرت در خانواده مدل تصميم
زوج در بوفـالو و نيويـورك انجـام دادنـد، از      900در ميـان   1960اي كه در سالولف در مطالعه بلود و ،از اين مدل
هوگـان  . گيرنده اسـت ال كردند در اخذ تصميمات مهم در زندگي خانوادگي، چه كسي در نهايت تصميمؤزوجين س

هاي خانگي ناشي از قدرت آنها در گيريپي نشان داد كه مشاركت فعال زنان در تصميمنيز در مطالعات خود در اتيو
هاي جنسيتي در خانواده از از ديدگاه دنس، بخش اعظم تعريف نقش) 27 :3،2006اريجيلي و هيتون(خانواده است 

سي توزيع قدرت در برر).  571 :1998،و همكاران 4دنس(گيرد گيري صورت ميهاي تصميمطريق بررسي جريان
  :چنانكه ايسوان به ابعاد زير توجه دارد. هاي مختلفي قابل تفكيك استدر ميان زوجين، حوزه

    گيري در تعيين مواليدقدرت تصميم - 1
  گيري در امور اقتصادي  قدرت تصميم - 2
  گيري در روابط اجتماعي قدرت تصميم - 3
   .)1063 : 1991 ،5ايسوان(استقالل فرد در خانواده  - 4

  :كندگيري را در دو بعد بررسي ميميتي نيز قدرت تصميم
  ، رفت و آمد با اقواممراقبت از فرزند هنگام مريض شدن تحصيل فرزند،: بعد اجتماعي - 1
مين نيازهاي شخصي، مديريت امور مهم مالي مانند خريد و فـروش  أ، تهاي روزانه خانوادههزينه: بعد اقتصادي - 2

  .)6،2001ميتي) ( چال، ماشينزمين، تلويزيون، يخ
                                                           

1 . Malhotra, A., et.al. 
2 . Allan, G. & Crown, G. 
3 . Orgili, Y.; Heaton, T. 
4 . Danes, s; Ramona. F; et.al. 
5 . Isvan, Nilufer A. 
6 . Meitei, M.H. 
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گيـري قـدرت زوجـين در خـانواده از طريـق بررسـي ميـزان        دارند كه راه معمول اندازهاريجيلي و هيتون بيان مي
ساير مطالعات مانند تحقيقات بلود، ولـف، هيـر در   . )2006:28اريجيلي و هيتون، ( باشد دسترسي به منابع مالي مي

اند كه اشتغال زن با كاهش قدرت شوهر و برابري بري و ديگران در اروپا نشان دادهامريكا و رنه كونيك ، ميشل، لو
در واقع زنان  .)1380:165اعزازي، (زن در زندگي زناشويي است پايگاه  گيري همراه است كه مبين بهبوددر تصميم

در اخذ تصـميمات مربـوط بـه     يابند بلكه سهم آنانهاي خانواده كنترل ميتنها بر درآمد و هزينهبا كسب درآمد نه
  .ديابميبهبود خانواده افزايش يافته و نيز آگاهي آنها از دنياي خارج از خانه 

  تقسيم كار -ب
براي بررسي چگونگي تقسيم كار ميان زوجين در خانواده به سهم هر يك از زوجين در انجام كارهاي خانه بر  

در مطالعات مختلف منظور از كار خانگي، كار غيـر  . )2000، 1نكلتري(گرددپايه تمايز جنسيتي در وظايف  توجه مي
 . شوددستمزدي است كه براي حفظ خانواده انجام مي

  :شودعمده از وظايف توجه مي ة، در تقسيم كار در خانه به دو دستپيمايش ملي انجام شده در امريكا طبق چندين
  :مراقبت از فرزندان شامل - ب               :                 كارهاي خانگي شامل - الف

  مراقبت فيزيكي - 1              پختن غذا                                         - 1
  مراقبت احساسي - 2               شستن ظروف                                   - 2
  ازي كردنب - 3              مرتب كردن خانه                                - 3
  رسيدگي به درس - 4             ها                                 شستن لباس - 4
  سرزدن به مدرسه - 5               هاي روزمره                 مديريت هزينه - 5
  صحبت كردن - 6                 خريد كاالهاي ضروري روزمره            - 6
  دكتر بردن - 7                                    خريد كاالهاي بزرگ     - 7

اند زنان روستايي كه مشاغل غير سنتي دارند و ارتباط زيادي با دنياي خارج از روستاي خود مطالعات نشان داده
هـا تغييـر   دارند درك و آگاهي بيشتري نسبت به نقش جنسيتي خود داشته رفتار و نگرش آنها نسبت به اين نقـش 

   .)89 :2003 ،2لي و الولي(يابد مي

                                                           
1 . Coltrane, Scott. 
2 . Li, Y. & Lavely, W. 
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گيـري در  كـار و قـدرت تصـميم   ، تقسـيم هاباره توزيع نقشهاي مختلفي درشناسي تبيينجامعه هايدر نظريه
هـاي  تـوان بـه نظريـه   از جمله اين نظرات مـي . خانواده و همچنين اثرات اشتغال زنان بر روابط زوجين وجود دارد

  .و تئوري منابع اشاره نمود تي، همچنين رويكردهاي فمينيستيهاي جنسيپذيري نقشتفكيك نقش و جامعه
  

  پذيري جنسيتيهاي تفكيك نقش و جامعهنظريه
اي در قرن بيستم معتقد است كـه  برجسته تفكيك نقش، با بررسي خانواده هسته پردازنظريهعنوان هپارسونز ب

هاي ابـزاري در مقابـل   ب قدرت و نقشساختار خانواده حاصل تمايزپذيري و تفكيك در دو محور سلسله مرات
هاي زيستي آنان از نظر وي تفاوت نقش زن و شوهر در خانواده ناشي از تفاوت. عاطفي است - احساسيهاي نقش
زنـان بنـابر وضـعيت    . )1995:57، 1بـاهر  و آهالنـدر ( عاطفي است - ، احساسيابزاري و نقش زن ،نقش مرد. است
پرورش ديگران را دارند كه اين غريزه آنها را براي ايفاي نقش پر احسـاس در   ةشان در توليد مثل، غريزيكژبيولو

        بـه تفكيـك نقـش در     كـه قائـل   پردازانـي نظريـه  .)1380:16گـرت، (سـازد  شايسـته مـي   اي كامالًخانواده هسته
هـاي  ويژگـي  ند، معتقدند كه تقسيم نقش در خانواده مبتني بر جنسيت بوده و هر يك از زوجين متناسب بااخانواده

دار نقـش  هـا، عهـده  زنان با توجه بـه ايـن ويژگـي   . هاي خاصي را بر عهده دارندجنسيتي خود وظايف و مسئوليت
هاي جسـمي  كه مردان به علت تواناييدر حالي. حمايت عاطفي از خانواده را دارند ةهمسري و مادري بوده و وظيف

واده باشند و از آنجا كه قدرت مالي به دسـت مـردان اسـت، از    مين معاش و امور اقتصادي خانأدار تخود بايد عهده
  .گيري در خانواده برخوردار خواهند بودقدرت تصميم

ثر است كه نوعي تقسيم كار جنسيتي در ؤ، خانواده زماني داراي كاركرد منظر پارسونز و ساير كاركردگراها از   
  .ا شودآن برقرار باشد تا نقش زن و مرد متفاوت از يكديگر ايف

دانـد كـه   هاي جنسيتي نيز رابطه ميان زن و شوهر را پيامد روابط جنسيتي مـي پذيري نقشهاي جامعهنظريه
اين ديدگاه مبتني بر قوانيني است كه باعث تسهيل باز توليد جنسيت و روابط . يا زنانگي است مردانگي ةدهندنشان

پـذيري  مبتني بر گرايشاتي است كـه در جريـان جامعـه    روابط ميان زوجين). 2،1994:653براينز(شود جنسيتي مي
هاي متفاوت در فضاي عمومي شان با فرصتدروني شده و به همين علت افراد انتظار دارند كه متناسب با جنسيت

                                                           
1 . Ahlander, N.R. & Bahr,K.S. 
2 . Brines, J. 
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هـاي  در اين ديدگاه تقسيم كار خانگي بر پايـه تبيـين  ).4 :2005،و همكاران 1لوين(و زندگي اجتماعي مواجه شوند 
سنتي، مسـئوليت مـرد در    ةدر مدل خانواد. توليد جنسيت زنان و مردان استايگاهي براي نمايش و باز، ججنسيتي

. گـردد مين درآمد خانواده باعث تثبيت وابستگي مالي زنان به شوهران خود و افزايش قدرت مردان در خانواده ميأت
هـاي  سـاز تـداوم نگـرش   از خانه، زمينهدر واقع محروميت زنان از حضور در حوزه عمومي و عدم اشتغال در خارج 

هاي جنسيتي و فرودستي مقام زنان در خانواده و جامعه و دائمي شدن سلطه مرد و مطيع بـودن زن  مبتني بر نقش
و نيز كسب قدرت مالي توسط زنـان راه بـراي ايجـاد     تغيير الگوهاي اشتغال ونگرش در خانواده سنتي با. گرددمي
هاي جنسيتي و روابـط  رابطه قابل توجهي ميان ايدئولوژي در اين نظريه. ده شده استها گشوول در اين نگرشتح

از آن به عنوان  يفراوان به گيري در خانواده است كه در تحقيقاتجريان تصميم هازوجين وجود دارد كه از جمله آن
  ).2004:1154 ،2دنتون(عامل تثبيت كننده روابط قدرت ياد شده است 

  
  نيستيهاي فمينظريه

به بررسي موقعيت زنان در خانواده پرداخته و معتقدند كه خانواده محل ستم بر زنـان   شناسان فمينيستجامعه 
  :كار استآن دو ساختار در هم تنيده براي زنان دست اندر است كه در

  جايگاه زن در مقام همسر و مادر - 1
كند و بـدين تربيـت سـلطه    ر فرزندان نهادينه ميهاي زنانه و مردانه را دروندهاي تربيتي خانواده كه منش - 2

 ).1381:114آبوت و واالس، (بخشد مرد و فرودستي زن را تداوم مي

تقسـيم كـار    - 1: كننـد معتقد است كه زنان در زندگي خانوادگي چهار حـوزه را تجربـه مـي   ) 1982(آن اكلي 
را بر عهده بگيرند و اين يعني كه زنان از نظـر   داريرود مسئوليت كارهاي خانه و بچهاز زنان انتظار مي: جنسيتي 

تفاوت نيازهاي عـاطفي زنـان و    - 2. شوند و به پولي كه مال خود بدانند دسترسي ندارندمالي به مردان وابسته مي
ندارنـد    شان بسازند ولي خودشان كسـي را ها و عصبانيت شوهر و فرزندانرود با كالفگياز زنان انتظار مي: مردان
تفاوت توان بدني و بنيه اقتصادي زن و شوهر كه ممكن است سبب شود زنان اختياري بر  - 3. او روي آورند كه به

هاي اجتماعي ناتوان باشند و حتي با خشونت فيزيكي از جانب شوهر از شركت در فعاليت. منابع مالي نداشته باشند
 ).120: همان(ست مردانروري به ددن اختيار روابط جنسي و كنترل باسپر - 4. روبرو شوند

                                                           
1 . Lewin, Epstein. , et.al. 
2 . Denton, M. 
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طرفداران ايدئولوژي نقش جنسيتي بر اين باورند كه روابط جنسـيت همـواره ادامـه دارد و حاصـل آن قـدرت      
داشتن زن به منابع مرد گردد و پيامد آن وابسته نگهنابرابري است كه موجب برتري مردان در خانواده و بازار كار مي

ت و تري برخوردار است و هر كسي كه از قدرخانه از منزلت پايين ه كارِايدئولوژي فرض شده است كدر اين . است
ـاهر،  و آهالنـدر ( زلت كمتري دارد احتراز خواهـد كـرد  از انجام اين كار كه من ،استقالل بيشتري برخوردار است  : 1995 ب

را عدم ورود آنها  هاي جنسيتي و فروتني زنانبرخي از طرفداران فمينيسم ماركسيستي نيز علت اصلي تبعيض .)58
  ).1382:25خسروي، (كنند هاي عمومي و محروميت از كار همراه با مزد ذكر ميبه عرصه

  
  نظريه منابع

بـه  . گـردد كنـد، كنتـرل مـي   عضوي كه منابع بيشتري را عرضه مي ةوسيلبهدر اين نظريه قدرت در خانواده، 
حصيالت و درآمد دسترسي بيشـتري داشـته باشـد، از    ، تمنابع مهم و ارزشمندي مانند شغل عبارتي هر چه مرد به

تقسـيم كـار در خانـه را مـنعكس      ،نظريه منابع). 623 :1990، والروينينگ(قدرت بيشتري نيز برخوردار خواهد بود 
و  آهالنـدر ( كند كه ناشي از مالحظات عقالني و اقتصادي استكننده قدرت متفاوت زوجين در خانواده معرفي مي

كننده در تقسيم كار خانگي ميزان برخورداري از منابع به خصوص منابع اقتصادي لذا عامل تعيين). 57 :1995باهر،
از سـوي ديگـر فـرض شـده     . دهدبه عبارتي، فردي كه درآمد بيشتري دارد كار كمتري را در خانه انجام مي .است

ويت دوم، زيرا كار خانگي فايده كمتري است كه اشتغال از نظر اهميت در اولويت اول قرار دارد و كار خانگي در اول
باشند و دسترسي بيشتري آور اصلي ميكننده امور مالي خانواده و نانمينأاز آنجا كه مردان ت. از كار دستمزدي دارد

به منابع دارند، از قدرت باالتري در اتخاذ تصميمات برخوردار خواهند بود و سهم كمتري در انجام كار خـانگي بـه   
شان در بـه دسـت آوردن منـابع بـا     زنان توانايي كمتري از شوهران. باشندها دارا ميپايين اين فعاليت علت منزلت

گي بيشتر بر عهده آنها خواهد پس مسئوليت انجام كار خان. دارند) مانند درآمد(ش و قابل اطمينان براي خانواده ارز
  ).2005لوين،(بود 

تقسيم كـار بـين زن و    ةه نشان دادند كه ميان اشتغال زنان و نحوبسياري از تحقيقات انجام شده در اين نظري
شـود كـه مـردان مشـاركت بيشـتري در      به عبارتي اشتغال زن موجب مي. مرد در محيط خانواده، رابطه وجود دارد

گيري، افزايش خواهد رسيدگي به كارهاي خانه داشته باشند و همچنين مشاركت زنان در زمينه امور مالي و تصميم
  ).113 :1381آبوت و واالس، ( يافت
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هاي جنسيتي با روابط زوجين بررسـي  ، قدرت مالي و نگرشبا توجه به مباحث نظري، روابط سه متغير اشتغال
گيري ميزان مشاركت زنان در اخذ تصميمات مهم و چگونگي تقسيم كار در روابط زوجين از طريق اندازه. گرددمي

هاي ازدواج ، سـن شـوهر،   اي مانند سن، تحصيالت ، سالرابطه متغيرهاي زمينهعالوه هب. خانه قابل حصول است
  .گيردتحصيالت شوهر و شغل وي با روابط زوجين مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  
  چارچوب نظري تحقيق

شـود كـه بخـش    هايي انجام مياكثر تحقيقات در زمينه بررسي و تبيين روابط زوجين با تكيه بر نظريه  
    ناشـي از وضـعيت اقتصـادي آنـان معرفـي     را از چگونگي و چرايي موقعيت فرودست زنان در خانواده مهمي 

دليل عدم اشتغال به مشاغلي هاست كه زنان ب معتقد ،تئوري منابع با طرح دسترسي به منابع ارزشمند. كندمي
اشـتغال زنـان   . انواده دارنددر اخذ تصميمات مهم در خ يقدرت ناچيز ،با درآمد مستقل و نداشتن تمكن مالي

تواند توزيع سنتي قـدرت را در خـانواده تغييـر داده و موجـب     دنبال خود كسب درآمد را به همراه دارد و ميهب
    .افزايش سهم زنان در اتخـاذ تصـميمات و همچنـين مشـاركت شـوهران در انجـام كارهـاي خـانگي شـود         

ـ عرا تـا حـدي م   پـدر / نسبت بـه شـوهر   مادر/ ستي نيز موقعيت فرودست زنهاي فمينينظريه ول وابسـتگي  ل
ـ آن بـي  هاي فراگير خانواده را نيـز در ايجـاد  ايدئولوژي اقتصادي دانسته ولي از نظـر آنـان   . دنـ دانثير نمـي أت

خانواده و هم در جامعه ريشه در روابط اطاعت و سلطه ميان زن و مـرد دارد   درايدئولوژي نقش جنسيتي هم 
، پـذيري جنسـيتي  در نظريـه جامعـه  . ستدان و وابسته نگهداشتن زن به منابع مرد اكه حاصل آن برتري مر

هايي كه يك جامعـه بـه هـر    ها، وظايف و رجحانبه عنوان رفتارهاي مورد انتظار، نگرش يهاي جنسيتنقش
 هاي آنها در مورد نقش جنسيتي عامـل مهمـي  ادراك زوجين و ايدئولوژي. شونددهد تعريف ميجنس نسبت مي

پـذيري درونـي   د و اين روابط مبتني بر گرايشاتي است كه در جريان جامعهشودر تثبيت روابط قدرت محسوب مي
تـا   ،ثير اشتغال زنان و درآمد آنان بر تعديل روابط نـابرابر ميـان زوجـين   أرغم تاين تئوري معتقد است علي. اندشده

هـاي  ع و سـرمايه يجاد تغييرات بنيادي از طريـق منـاب  ظار اتوليد روابط جنسيتي است انتباززماني كه خانواده مكان 
توانـد هـر يـك    مي هاي جنسيتي و اشتغال زنان اين قدرت مالي، نگرشبنابر. ان ميسر نخواهد شداقتصادي در زن

  . سهمي را در نوع و چگونگي رابطه ميان زوجين ايفا نمايد كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است
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  فرضيات پژوهش
  .ميان اشتغال زنان و روابط زوجين در خانواده رابطه وجود دارد - 1
 .ميان قدرت مالي زنان و روابط زوجين در خانواده رابطه وجود دارد - 2

 .هاي جنسيتي زنان و روابط زوجين رابطه وجود داردميان نگرش - 3

بـا روابـط   ) هاي ازدواج، سـن شـوهر، تحصـيالت شـوهر    سن، تحصيالت، سال(اي متغيرهاي زمينه ميان - 4
 .زوجين در خانواده رابطه وجود دارد

  
  روش تحقيق

. باشـد واحد تحليل در آن، خانواده و سطح مشاهده، فرد مي .انجام گرفته است ياين تحقيق به روش پيمايش 
استفاده از روش اسنادي و بررسـي ادبيـات موضـوعي مطالعـه گرديـد و سـپس         ابتدا، منابع موجود در اين زمينه با

. پرسشنامه تكميل شـد  ةهاي مسئله تعيين، و اطالعات مورد نياز به وسيلچارچوب نظري تهيه و متغيرها و شاخص
جموع هاي ماالت باز و بسته، به صورت طيفؤنحوه سنجش و آزمون هر يك از متغيرهاي تحقيق با استفاده از س

. دشـ نامه نهايي تدوين ، پرسشنامه مقدماتي و پيش آزمونپس از تهيه پرسش. نمرات و مقياس ليكرت انجام شد
ساكن در روستاهاي استان تهران  ،هل داراي حداقل يك فرزندأنفر از زنان مت 400جامعه آماري اين تحقيق، تعداد 

 200حـدود  . نداهكه  در توصيف اطالعات مقايسه شد ستندهدار بوده است كه نيمي از آنان شاغل و نيم ديگر خانه
تعداد كل بهـورزان زن اسـتان تهـران    . هل بخشي از اعضاي نمونه را تشكيل دادندأو مت) بهورز(نفر از زنان شاغل 

نفر با توجـه بـه هـدف     200حدود تعداد، و از اين  هستندهل أنفر مت 270نفر است كه از اين تعداد نزديك به  320
بخـش  . يق با مشورت مسئوالن آموزشگاه بهورزي و مسئوالن گسترش شبكه هر شهرسـتان انتخـاب شـدند   تحق

   گيـري كـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه     اسـت دار هل و خانهأنفر از زنان مت 200ديگر جمعيت نمونه تحقيق شامل 
هـاي اسـتان تهـران براسـاس     انگيري شهرستدر اين مرحله با انجام نمونه. اي انتخاب شدنداي چند مرحلهخوشه

به چهار گروه تقسيم شدند و از هر  ؛موقعيت جغرافيايي آنها و نزديكي به يكديگر و اينكه در يك مسير قرار داشتند
  :دو شهرستان به شرح زير انتخاب شدگروه 

  )شرق، شمال شرق(هاي شميرانات، دماوند شهرستان: گروه اول 
  )ب و شمال غربغر(ساوجبالغ و شهريار : گروه دوم
  )جنوب غرب(پاكدشت و ري : گروه سوم
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  )جنوب غرب(اسالمشهر و رباط كريم : گروه چهارم
دار در نفـر از زنـان خانـه    200انتخاب شـد و بـا    ؛، دو روستا كه بهورزان نيز در آن قرار داشتنداز هر شهرستان

اطالعـات مربـوط بـه    . آوري گرديـد ، اطالعـات جمـع  روستاهاي مذكور از طريق رجوع به درب منازل و مصـاحبه 
آوري اطالعـات جمـع  .  ها گردآوري شدهاي بهداشت شهرستانبهورزان با مراجعه به خانه بهداشت روستا و شبكه

هاي شاخص ربرگيرندة د، با توجه به سطوح سنجش، در دو سطح توصيفي SPSSشده با استفاده از نرم افزار آماري 
  .دشهاي آماري، ضرائب همبستگي و تحليل رگرسيوني پردازش ل آزمونشام  ؛، تمركز و سطح تحليليپراكندگي

هاي مورد استفاده در اين تحقيـق  اي از شاخص، ابتدا تعريفي از متغيرهاي اصلي و پس از آن خالصه در ادامه
  .شودارائه مي

  
  روابط زوجين: متغير وابسته

قدرت  تصميم گيـري   عد تقسيم كار وبسته در دو بعنوان متغير واهدر اين پژوهش، روابط زوجين در خانواده ب 
هايي به شرح زير در نظر گرفته شدعد، شاخصمورد بررسي قرار گرفت كه براي هر كدام از اين دو ب:  

  تقسيم كار -1
شامل خريد روزانه، خريـد وسـايل فرزنـدان    (هايي همچون امور اقتصادي براي سنجش تقسيم كار از معرف  

، امـور داخلـي   .......)و وسايل مدرسه، خريد كاالهاي ضروري مانند يخچال، تلويزيون، فـرش و   مانند لباس، كيف
كردن شامل پخت و پز، شستن ظرف، شستن لباس، اطو كشيدن، جارو زدن، مرتب كردن خانه، آماده و جمع (خانه 

واباندن، غـذا دادن، دكتـر   شامل عوض كردن لباس، حمام بردن، خ(و امور فرزندان  )سفره و تعميرات وسايل منزل
بردن، رسيدگي به درس، سر زدن به مدرسه، صحبت و نصيحت كردن و توجه و رسيدگي به مسـائل و مشـكالت   

استفاده شده است و ميزان مسئوليت زن در هر يك از امور ذكر شده و ميزان مشاركت شـوهر در همـان   ) فرزندان
تا چه اندازه  به عهده شماست؟ مسئوليت پخت و پز تا چه اندازه  ؛ده شدعنوان مثال پرسيهب . ال قرار گرفتؤامور مورد س

 )از خيلي زياد تا خيلي كـم  (ليكرت قسمتي 5براي سنجش آن  از طيف  در اين مورد با شما مشاركت دارد؟شوهرتان 
  .با جمع نمرات، شاخص تقسيم كار به دست آمد.  استفاده شد

  گيريقدرت تصميم-2
 هـاي  محوريت يكي از زوجين در حوزه(گيري با دو شاخص همسر محوري عد تصميمروابط زوجين در ب

  . گيري توسط  زن، مورد سنجش قرار گرفتتصميمو اختيار در ) گيريتصميم
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شامل خريد يا تعويض خانه، ماشـين،  (هاي مختلفي مانند امور اقتصادي شاخص همسر محوري در حوزه
مد براي مخارج آ، تلويزيون، خريد زمين، پس انداز پول، نحوه صرف درخريد وسايل خانه مانند يخچال، فرش

شامل رابطه با ديگران مانند رفت و آمد با اقـوام، دوسـتان، معاشـرت بـا همسـايگان،      (، امور اجتماعي )روزانه
مهماني گرفتن، مسافرت رفتن و همچنين امور مربوط به فرزندان مانند انتخاب اسم، مدرسه، دوسـت، رشـته   

گيري در مورد فرزندان و انتخاب مانند تصميم( و باروري ) صيلي ، شغل و ادامه تحصيل و ازدواج فرزندانتح
گيري در مورد پخت و پـز و انتخـاب محـل زنـدگي مطـرح      و ساير امور مانند تصميم) فاصله سني ميان آنها

  :تشكيل شده بود ازكه مورد پرسش قرار گرفتندقسمتي  5هر يك از موارد در قالب يك طيف . گرديد
تان اگر قرار باشد منزل: عنوان مثال پرسيده شدهب .، اغلب خودم، فقط خودماغلب اوقات شوهرم، مشتركاًفقط شوهرم،    

گيري زن در خانواده نيز به تصميم شاخص اختيار گيرد؟را عوض كنيد چه كسي در خانواده شما تصميم نهايي را مي
 كامالًاز قسمتي  5ي زن از قدرت و اختيار در اخذ تصميمات در قالب طيفي منظور بررسي ميزان برخوردار

شوهرم در تصميماتي كه در خانه گرفته : عنوان مثالهب. گويه مورد سنجش قرار گرفت 6مخالف با  موافق تا كامالً
  .خواهدشود نظر مرا ميمي

هاي مربوط به اين دو ت و گويهاالؤگيري پس از جمع نمراتي كه پاسخگو از پاسخ به سشاخص تصميم
  .شاخص داده بوده به دست آمد

  
  متغيرهاي مستقل

  .دهدهاي جنسيتي و قدرت مالي تشكيل مي، نگرش)بهورزي(متغيرهاي مستقل اين تحقيق را اشتغال زنان  
  اشتغال  -1

اصلي و مسـتقل در  عنوان يكي از متغيرهاي هاشتغال بيرون از خانه كه همان شغل بهورزي در روستا است ب  
  .نظر گرفته شد

  هاي جنسيتينگرش -2
گرايانه شوهر نسبت انتظار زن از نقش خود و شوهر در خانواده، تصور اقتدار :هاي جنسيتي با سه معرفنگرش 

 موافـق تـا كـامالً    قسمتي از كامالً 5با استفاده از طيف  ،به زن و تصور فرمانبرانه زن از نقش خود در مقابل شوهر
عنوان مثال انتظار زن از نقش خود و شوهر هب. براي هر معرف تعدادي گويه در نظر گرفته شد. لف سنجيده شدمخا
 .بينندها آسيب مياگر مادر شاغل باشد بچه و يا. تنها مسئوليت مرد كسب درآمد براي خانواده است: گويه سنجيده شد 7با 

شوهرم معتقد است كه زن بايد : عنوان مثالهب. گويه ساخته شد 4 گرايانه شوهر نسبت به زن باهاي تصور اقتدارگويه
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. گويه مورد سنجش قرار گرفت 4و تصور فرمانبرانه زن از نقش خود نيز با . شنوي كامل داشته باشداز همسرش حرف
هـاي  هاي مربوط به اين شاخص به دست آورد، شاخص نگرشپس از جمع نمراتي كه پاسخگو از هر يك از گويه

  .نسيتي ساخته شدج
  قدرت مالي -3

ها و منابع اقتصادي كه پاسخگو در اختيار دارد توجه شده در اين پژوهش براي سنجش قدرت مالي به سرمايه 
يـا برخـورداري از   ) بهـورزان (هاي اقتصادي مانند داشتن درآمـد  قدرت مالي به صورت برخورداري از سرمايه. است

مورد سنجش قرار گرفت ؛سخگو باشدپا ملك يا دارايي كه به نام خود.  
  .اي مورد مطالعه قرار گرفتندها، متغيرهاي مذكور در سطح سنجش فاصلهبا جمع نمرات گويه

عنـوان  ههاي ازدواج ، سن شوهر، تحصيالت شوهر باي شامل، سن، تحصيالت ، سالرابطه متغيرهاي زمينه- 
  .سي شدندبرر) روابط زوجين(متغيرهاي مستقل با متغير وابسته 

 پايايي و اعتبار متغيرهاي تحقيق

خـواهي از  روش اعتبار محتوا استفاده شد يعني از طريق نظـر  به منظور حصول اطمينان از اعتبار پرسشنامه از 
هـا و  اساتيد و مطالعات نظري و تحقيقات تجربي، پرسشنامه تهيه و مورد آزمون مقدماتي قرار گرفـت تـا نارسـايي   

) دارن خانـه نفـر ز  10نفر بهورز،  10(نفر  20در آزمون مقدماتي پرسشنامه با . ها رفع گرددگويهاالت و ؤابهامات س
  .در سنجش روايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. هاي نامناسب حذف شدندتست و گويه

  
  ها در پرسشنامه مقدماتي و نهاييضريب روايي طيف) 1(جدول 

 
  متغيرها

  امه نهاييپرسشن  پرسشنامه مقدماتي
ضريب   تعداد گويه  ضريب روايي تعداد گويه

  روايي
  تقسيم كار

  گيريتصميم
  انتظار از نقش زن و مرد در خانه

  گرايانه مرد از نقش خودتصور سلطه
  تصور فرمانبرانه زن از نقش خود

 گيرياختيار تصميم

44 
26  
7  
5  
4  
6 

61/0  
69/0  
73/0  
72/0  
64/0  
65/0  

40  
23  
7  
4  
3  
6  

70/0  
85/0  
74/0  
77/0  
74/0  
73/0  
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  هاي تحقيقيافته

سـال   34طور ميانگين هسن پاسخگويان ب. دشوهاي فردي و خانوادگي پاسخگويان معرفي ميدر ابتدا ويژگي
 5/3درصد دبيرستان و ديـپلم و فقـط    31درصد راهنمايي،  41درصد از آنها داراي تحصيالت ابتدايي،  24است و 

 32/8طور كلي ميانگين تحصيالت پاسخگويان هب. باشندحصيالت باالتر از ديپلم ميدرصد از پاسخگويان داراي ت
سال و ميانگين تحصيالت آنها نيـز   38سن همسر پاسخگويان نيز بطور ميانگين . يعني سوم راهنمايي است ،سال

ران داراي شغل درصد از شوه8/26به لحاظ شغل همسر نيز نتايج نشان داد كه. استيعني سوم راهنمايي سال  5/8
ميانگين مدت زمـان  . انددرصد كارگر و بقيه نيز راننده، كشاورز و يا بازنشسته بوده 3/19درصد كارمند،   5/25آزاد، 

  .باشدسال مي 13ازدواج پاسخگويان نيز 
  

  هاي جنسيتيشاخص نگرش
ر ساخته شده بـود،  هاي جنسيتي كه از تركيب سه متغيدر جدول ذيل توزيع فراواني و نسبي شاخص نگرش  

  :طبقه توصيف شده است 5در 
  هاي جنسيتيتوزيع شاخص نگرش )2(جدول 

  دارخانه شاغل طبقات
  درصد  فراواني درصد فراواني

  خيلي كم
  كم

  متوسط
  زياد

 خيلي زياد

31  
103  
56  
6  
2  

7/15  
52  

3/28  
3  
1  

0  
20  
63  
94  
23  

0  
10  

5/31  
47  

5/11  
  100  200 100 198 جمع

  68/44 8/30                              ميانگين     
  

هايشان بسيار زياد مبتني بر نقش هاي جنسيتي درصد زنان بهورز، نگرش 4شود تنها همانطور كه مشاهده مي
ميزان كم و  ، درصد زنان بهورز 7/67در مقابل . استدرصد  5/58 دارزنان خانهاين ميزان در كه بوده است در حالي

بنابر اين . درسدرصد مي 10 به دار تنهازنان خانه اين موضوع درو  دهندرا نشان ميهاي جنسيتي رشخيلي كم نگ
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 68/44(دار ميانگين نمـرات پاسـخگويان خانـه   . دار بيش از زنان بهورز استهاي جنسيتي زنان خانهميزان نگرش
  .د ديدگاه فوق استيؤاست كه م) درصد8/30(بيش از ميانگين نمرات پاسخگويان بهورز ) درصد

  
  شاخص قدرت مالي 

  .پاسخگويان از طريق بررسي برخورداري از ملك يا دارايي مورد سنجش قرار گرفته است) اقتصادي(قدرت مالي  
  توزيع داشتن قدرت مالي )3(جدول

  طبقات
  جواب

  دارخانه بهورز
  درصد  فراواني درصد فراواني

  5/86  173  72  144  خير
  5/13  27  28  56  بله
  100  200 100 200  جمع

  
صورت هنظر از بهورز بودن يا نبودن از قدرت مالي بدهد كه آيا پاسخگويان صرفجدول فوق نشان مي

 5/13(دارها و از ميان خانه) درصد 28(برخورداري از ملك يا دارايي، برخوردارند يا خير؟ از ميان بهورزان 
  .متعلق به خودشان باشد، برخوردارند صورت بالقوههاز يك منبع اقتصادي كه ب) درصد

  
  گيري در خانوادهشاخص تصميم

گيري در شاخص تصميم ،گيري زن در خانوادهگيري و نحوه تصميمهاي تصميماز تركيب دو شاخص حوزه 
  :امور خانه سنجيده شد كه نتايج حاصل از آن به شرح زير مي باشد

  گيريتوزيع شاخص تصميم )4(جدول 
  خانه دار بهورز طبقات

  درصد  فراواني درصد فراواني
  خيلي كم

  كم
  متوسط
  زياد

4  
75  
99  
21  

2  
7/37  
7/49  

10  

26  
102  
62  
10  

13  
51  
31  
5  

  100  200 100 199 جمع
         75 85ميانگين                                   

كه ها برخوردارند در حاليگيريدرصد زنان بهورز، از سهم متوسط به باال در تصميم 7/59 )4(طبق جدول  
 ،در مقايسه. دار از سهم متوسط به باال در اخذ تصميمات در خانواده برخوردارنددرصد زنان خانه 36تنها 
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توان اين ميبنابر. است) 75(دار بيش از ميانگين نمرات زنان خانه) 85(ميانگين نمرات پاسخگويان بهورز 
  .تصميمات در خانواده برخوردار هستند ذبيشتري در اخ نتيجه گرفت كه زنان بهورز، از سهم

  
  شاخص تقسيم كار در خانواده

  .از جمع نمرات هر پاسخگو از متغيرهاي تقسيم كار، اين شاخص ساخته شده است 
  توزيع شاخص تقسيم كار )5(جدول 

  دارخانه بهورز  طبقات 
  درصد  فراواني درصد فراواني

  خيلي كم
  كم    

  متوسط
  زياد

14 
74  
89  
23 

7 
37  

5/44  
5/11 

13  
29  
53  
5  

6/6  
5/64  
5/26  
5/2  

  100  200 100 200  جمع
 106 61/114                              ميانگين      

كه درصد زنان بهورز از تقسيم كار مشاركتي متوسط به باال برخوردارند در حالي 56شود همانطور كه مشاهده مي
دار هستند هايي كه زنان خانهبه عبارتي در خانواده. اند از چنين امكاني برخوردارندراز كردهدار ابدرصد زنان خانه 29

با مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به تفكيك بهورز و . شوداشتراك زوجين در كارهاي خانگي كمتر مشاهده مي
كمتر از ميانگين نمرات پاسخگويان ) 106(دار شود كه ميانگين نمرات پاسخگويان خانهدار نيز مشاهده ميخانه
  .است كه حاكي از تقسيم كار مشاركتي باالتر در خانواده هايي است كه زنان بهورز هستند) 61/114(بهورز

  
  شاخص روابط زوجين در خانواده

  .گيري و تقسيم كار، شاخص روابط زوجين ساخته شداز تركيب دو شاخص تصميم  
  خانوادهشاخص روابط زوجين در  )6(جدول

  دارخانه بهورز  طبقات
  درصد  فراواني درصد فراواني

  خيلي كم
  كم

  متوسط
  زياد

  خيلي زياد

919 
85  
63  
23  

5/4 
5/9  
7/42  
7/31  
6/11 

10  
76  
74  
36  
4  

5  
38  
37  
18  
2  

  100  200 200 199  جمع
 181 200ميانگين                                      
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ها و تقسيم كار در خانه گيريشان در تصميماند با همسرانهورز ابراز كردهدرصد زنان ب 3/43طبق جدول 

  37درصد زنان بهورز و  7/42. انددار چنين پاسخي دادهدرصد زنان خانه 20كه تنها در حالي. مشاركت دارند
ان در اخذ اند كه مشاركت در اين روابط در حد متوسط است، يعني سهم زندار ابراز كردهدرصد زنان خانه

درصد زنان بهورز  15در مقابل تنها . تصميمات و سهم مردان در انجام كارهاي خانگي در حد متوسط است
با توجه به . اند مشاركت زوجين در اين روابط در حد پايين و كم استدار گفتهدرصد زنان خانه 43در مقابل 

اند كه سهم زيادي در دار ابراز كردهنان خانهتوان نتيجه گرفت كه زنان بهورز بيش از زميانگين نمرات مي
شان مشاركت بيشتري در انجام كارهاي خانگي اخذ تصميمات مربوط به خانواده دارند و همچنين شوهران

گيري و تقسيم كار در خانواده ميان زنان بهورز بيش از به عبارت ديگر مشاركت زوجين در تصميم. دارند
    .دار شده استزنان خانه

  سي روابط ميان متغيرهابرر
هاي موجود در پژوهش، اين بخش به بررسي فرضيات اصلي پس از ارائه توصيف مختصري از شاخص 

  .تحقيق پرداخته است
  رابطه اشتغال و روابط زوجين

  .بررسي شد t آزموناين رابطه از طريق . بين اشتغال زنان با روابط زوجين در خانواده رابطه وجود دارد 
  رابطه اشتغال بهورزان با روابط زوجين )7(جدول 

 متغير مستقل
  متغير وابسته

سطح  t انحراف معيار ميانگين اشتغال
  معناداري

Eta 

  40  000/0  -86/8 /.364 38/3 بهورزي تقسيم كار
 /.243 11/3 دارخانه

  44  000/0  -83/9 /.370 18/3 بهورزي تصميم گيري
 /.444 78/2 دارخانه

  53  000/0  -71/12 /.502 57/6 بهورزي بط زوجينشاخص روا
 /.561 89/5 دارخانه

  
هاي ميزان تقسيم دهد كه ميان ميانگينرابطه تقسيم كار در امور خانواده ميان زوجين و اشتغال، نشان مي

دار ميانگين تقسيم كار براي زنان بهورز مق. كار بر حسب اشتغال پاسخگويان تفاوت معنادار وجود دارد
هايي كه زن بهورز است، بيش از به اين معنا كه تقسيم كار مشاركتي در خانواده. دهدبيشتري را نشان مي

اي در حد است به عبارتي رابطه40/0شدت رابطه ميان دو متغير فوق . دار استهايي است كه زن خانهخانواده
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دهد نواده ميان زوجين و اشتغال نشان ميگيري در امور خارابطه تصميم. متوسط ميان دو متغير وجود دارد
به . گيري در خانواده بر حسب اشتغال پاسخگويان ، تفاوت معنادار وجود داردهاي تصميمكه ميان ميانگين

هايي هايي كه زن بهورز است بيش از خانوادهبيان ديگر مشاركت زنان در اخذ تصميمات زندگي در خانواده
اي در حد متوسط به عبارتي رابطه .است 44/0رابطه ميان دو متغير فوق  شدت. دار استاست كه زن خانه

هاي رابطه اشتغال و روابط زوجين در خانواده، بيانگر اينست كه ميان ميانگين. ميان دو متغير وجود دارد
بهورز  ميانگين روابط زوجين براي زنان. روابط زوجين در خانواده بر حسب اشتغال ، تفاوت معنادار وجود دارد

يعني مشاركت زنان در اخذ تصميمات و مشاركت شوهران در كارهاي مربوط . دهدمقدار بيشتري را نشان مي
يعني روابط . دار استهايي است كه زن خانههايي كه زن بهورز است بيش از خانوادهبه خانه در خانواده

است يعني /. 53شدت اين رابطه . هايي كه زن بهورز است، بيشتر استمشاركتي ميان زوجين در خانواده
    . شوديد ميأيلذا فرضيه مورد نظر ت. اي در حد متوسط به باالرابطه

  هاي جنسيتي و روابط زوجينرابطه نگرش
  .پيرسون محاسبه شد rاين رابطه از طريق . هاي جنسيتي با روابط زوجين در خانواده رابطه وجود داردبين نگرش 

  هاي جنسيتييرسون بين ابعاد و شاخص نگرشضرايب همبستگي پ )8(جدول
  با ابعاد و شاخص روابط زوجين

 متغير وابسته
 متغير مستقل

 شاخص روابط زوجين  گيريتصميم تقسيم كار

 گرايانهتصور سلطه
 مرد نسبت به زن

36./- 
000./ 

51./-  
000./  

56./-  
000./  

 تصورفرمانبرانه زن
 از نقش خود

25./- 
000./ 

39./-  
000./  

42./  
000./  

 انتظار از نقش زن
 و مرد

35./- 
000./ 

41./-  
000./  

49./-  
000./  

 هايشاخص نگرش
 جنسيتي

39./- 
000./ 

52./-  
000./  

59./-  
000./  

  
. هاي جنسيتي و روابط زوجين سنجيده شدپيرسون شدت و جهت رابطه ميان دو متغير نگرش rبا استفاده از 

به اين . است كه حاكي از يك رابطه قوي و منفي ميان اين دو متغير است –/. 59همبستگي ميان دو متغير 
هاي جنسيتي باشد، شاهد مشاركت كمتري در روابط هاي افراد بيشتر مبتني بر نقشمعنا كه هر چه نگرش

هاي فرد كمتر مبتني بر و هر چه نگرش هستيمكار در خانواده گيري و تقسيمعد تصميمزوجين در دو ب
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ي سنتي و جنسيتي باشد، بيشتر شاهد افزايش سهم زن در اخذ تصميمات مربوط به امور زندگي و هانگرش
هاي فرد كمتر مبتني به عبارتي، هر چه نگرش. مشاركت بيشتر مرد در انجام كارهاي مربوط به خانه هستيم

بوط به خانواده ها بر اساس جنسيت باشد، روابط زوجين بيشتر بصورت مشاركت در امور مربر تفكيك نقش
  .دشوييد ميأاين فرضيه تبنابر. است

  
  رابطه قدرت مالي و روابط زوجين

  .بررسي شد t اين رابطه از طريق آزمون. بين قدرت مالي زنان با روابط زوجين در خانواده رابطه وجود دارد 
  رابطه قدرت مالي و روابط زوجين )9(جدول 

 متغير مستقل
  متغير وابسته

سطح  t انحراف معيار نگينميا قدرت مالي
  معناداري

Eta 

  /.36  000/0  -72/7 /.362 36/3 دارد تقسيم كار
 /.246 11/3 ندارد

  /.44  000/0  -99/9 /.376 16/3 دارد گيريتصميم
 /.445 75/2 ندارد

  /.51  000/0  -07/12 /.525 57/6 دارد شاخص روابط زوجين
 /.558 87/5 ندارد

هاي تقسيم كار دهد كه ميان ميانگينكار در امور خانواده و داشتن قدرت مالي، نشان مي رابطه تقسيم
ميانگين تقسيم كار . معنادار است 000/0، تفاوت در سطح مشاركتي در خانواده بر حسب داشتن قدرت مالي

مقدار بيشتري را نشان  در امور خانواده براي زناني كه از درآمد و يا دارايي به نام خودشان برخوردار هستند،
هايي كه زن داراي درآمد توان گفت مشاركت شوهران در كارهاي خانه در خانوادهدهد به عبارت ديگر ميمي

شدت رابطه . هايي است كه زن از هيچ درآمد يا دارايي برخوردار نيستو يا دارايي  است، بيش از خانواده
گيري در رابطه تصميم. ر حد متوسط ميان دو متغير وجود دارداي داست يعني رابطه/. 36ميان دو متغير فوق 

گيري در خانواده بر حسب هاي تصميمدهد كه ميان ميانگينامور خانواده و داشتن قدرت مالي نيز  نشان مي
گيري براي پاسخگوياني ميانگين تصميم. داشتن درآمد و يا دارايي به نام خود پاسخگو، تفاوت معنادار است

توان گفت كه سهم به عبارت ديگر مي. دهدقدرت مالي برخوردار هستند، مقدار بيشتري را نشان ميكه از 
هايي است كه هايي كه زن از قدرت مالي برخوردار است، بيش از خانوادهزنان در اخذ تصميمات در خانواده

برخورداري از قدرت مالي رابطه . شدت رابطه نيز در حد متوسط است. زن از هيچ قدرت مالي برخوردار نيست
هاي روابط زوجين بر حسب داشتن قدرت مالي، دهد كه ميان ميانگينو روابط زوجين در خانواده، نشان مي

ميانگين روابط زوجين براي پاسخگوياني كه از قدرت مالي برخوردار هستند مقدار . تفاوت معنادار وجود دارد
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در اخذ تصميمات و مشاركت شوهران در كارهاي خانه در اين سهم زنان بنابر. دهدبيشتري را نشان مي
هايي است كه زن از هيچ درآمد و يا دارايي هايي كه زن از قدرت مالي برخوردار است، بيش از خانوادهخانواده

  .يد فرضيه تحقيق استيأبه نام خودش برخوردار نيست كه ت
 اي با روابط زوجينبررسي رابطه ميان متغيرهاي زمينه

همه . اي با متغير وابسته مورد مطالعه قرار گرفتندآزمون فرض چهارم، رابطه ميان متغيرهاي زمينه براي
   پيرسون استفاده شد كه جدول زير r لذا از ضريب همبستگي. اي قرار داشتندمتغيرها در سطح فاصله

  .دهنده آن استنشان
  ا ابعاد و شاخص روابط زوجيناي بضرايب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي زمينه )10(جدول 

 متغيرهاي مستقل
  همتغير وابست

سن
  پاسخگو

تحصيالت
  پاسخگو

هاي سال
  ازدواج

سن 
  شوهر

تحصيالت 
  شوهر

  
ابعاد روابط 

  زوجين
  

  
  تقسيم كار

16/0  
001/0  

400  

24/0  
000/0  

399  

24/0  
000/0  

400  

23/0  
000/0  

400  

26/0  
000/0  

398  
  

  گيريتصميم
09/0-  

072/0  
400  

23/0  
000/0  

399  

19/0  
000/0  

400  

11/0  
020/0  

400  

15/0  
003/0  

398  
  

  روابط زوجين  شاخص
15/0  
002/0  

400  

30/0  
000/0  

399  

27/0  
0004/0  
400  

20/0-  
000/0-  

400  

24/0  
000/0  

398  

  
  رابطه سن پاسخگو و روابط زوجين- 1

اسخگو با شاخص روابط بررسي همبستگي ميان دو متغير سن و روابط زوجين نشان داد كه بين سن پ  
يعني هر چه سن . ، يك رابطه منفي، ضعيف و معنادار وجود دارد)r=-16(عد تقسيم كار و ب) r=-15(زوجين 

اما ميان سن پاسخگو و بعد . پاسخگو بيشتر است، تقسيم كار و روابط زوجين كمتر مبتني بر مشاركت است
  .گيري رابطه معنادار نيستتصميم
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  ت پاسخگو و روابط زوجينرابطه تحصيال - 2
بررسي نتايج يك  .پيرسون بررسي شد rرابطه دو متغير تحصيالت پاسخگو با روابط زوجين، از طريق   

يعني هر چه تحصيالت پاسخگو بيشتر . ميان دو متغير را نشان داد) r=30(رابطه مثبت، ضعيف و معنادار 
سهم زنان در اخذ تصميمات مربوط به  كه از يك سوبه اين معنا . كت استاست، روابط بيشتر مبتني بر مشار

امور خانواده افزايش يافته و از سوي ديگر ميزان مشاركت شوهر در انجام كارهاي مربوط به امور خانه 
هايي است كه يابد كه حاكي از وجود روابط مشاركتي و نه مبتني بر تفكيك جنسيتي در خانوادهافزايش مي

  .ري برخوردار استپاسخگو از تحصيالت باالت
  هاي ازدواج و روابط زوجينرابطه سال- 3

دهد كه يك رابطه منفي، هاي ازدواج و روابط زوجين نشان ميپيرسون ميان دو متغير سال rنتايج حاصل از  
هاي ازدواج پاسخگويان بيشتر است يعني هر چه سال. ميان دو متغير وجود دارد) r=-27(ضعيف و معنادار 

به اين معنا كه سهم زنان در اخذ تصميمات كمتر است و . كمتر مبتني بر مشاركت است روابط زوجين
شان ي كه مدت زمان ازدواجيهاهاي جنسيتي در خانوادههمچنين تقسيم كار مشاركتي و نه مبتني بر نقش

  .شودبيشتر است، كمتر ديده مي
  رابطه سن همسر و روابط زوجين- 4

پيرسون مشاهده شد كه يك رابطه منفي، ضعيف و  rوابط زوجين با توجه به ميان دو متغير سن شوهر و ر  
پاسخگو بيشتر است، از طرفي قدرت  هايي كه سن شوهرِيعني در خانواده. وجود دارد) r=-20(معنادار 
مشاركتي از جانب شوهر در انجام كارهاي  از طرف ديگرگيري مرد در امور خانواده بيشتر است و تصميم

  .يده نمي شودخانگي د
  رابطه تحصيالت همسر و روابط زوجين- 5

با توجه به همبستگي دو متغير تحصيالت شوهر و روابط زوجين مشاهده شد كه يك رابطه منفي، ضعيف و   
پاسخگو بيشتر است روابط زوجين  يعني هر چه تحصيالت شوهرِ ؛ميان دو متغير وجود دارد) r=- 24(معنادار 

هايي كه تحصيالت شوهر باالتر بوده، اشتراك و همفكري در يعني در خانواده. است بيشتر مبتني بر مشاركت
باشد، بيشتر ديده شده است و همچنين تقسيم كار مشاركتي اخذ تصميمات كه نشان از سهم بيشتر زن مي

  .نيز بيشتر است
ترين و تعيين مهم پس از بررسي فرضيات تحقيق و چگونگي رابطه ميان متغيرها، از تحليل رگرسيوني جهت

  .هاي روابط زوجين استفاده شدمعنادارترين تبيين كننده
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  تحليل رگرسيون روابط زوجين
وارد معادله  ؛ثر بر روابط زوجين كه در اين تحقيق در نظر گرفته شده بودندؤدر اين مدل كليه عوامل م 

به عبارتي . ين در خانواده استكننده روابط زوجهاي جنسيتي به عنوان اولين تبيينمتغير نگرش. شدند
كمتر جنبه  ،با شوهر شانهاي جنسيتي است، روابطهاي آنها بيشتر مبتني بر نقشپاسخگوياني كه نگرش

كننده حاكي از آن است كه روابط زوجين در به عنوان دومين تبيين) بهورزي(متغير اشتغال . مشاركتي دارد
كننده سن پاسخگو به عنوان سومين تبيين. ني بر مشاركت استدار مبتميان زنان بهورز بيش از زنان خانه

روابط زوجين در ميان پاسخگوياني كه سن باالتري دارند كمتر مبتني بر مشاركت است تا دهد كه نشان مي
دهد كه ضريب تعيين واقعي نشان مي. است/. 67بدست آمده  Rمقدار . پاسخگوياني كه سن كمتري دارند

  .شودغييرات روابط زوجين توسط متغيرهاي فوق توضيح داده ميدرصد از كل ت 43/0
  

  رگرسيون چند متغيري براي تبيين روابط زوجين)11(جدول 
    سطح معناداري Beta  متغيرهاي مستقل

  /.multiple(67(ضريب همبستگي رگرسيون
  /.Adyusted R Square( 43(ضريب تعيين واقعي

  هاي جنسيتينگرش
  )بهورزي(اشتغال  

  سن 

43./-  
24./-  
19./-  

000/0  
000/0  
016/0  

  
  گيرينتيجه

هاي جنسيتي و شغل بهورزي توان گفت كه تحول در نگرشبا توجه به نتايج حاصله از اين پژوهش مي 
شغل بهورزي به عنوان يك پديده جديد در محيط روستايي . ثيرات مستقيمي بر روابط زوجين گذاشته استأت

 همانطور كه قبالً. وت از اشتغال سنتي، در خانواده و بر روابط زوجين داشته باشدتوانسته است عملكردي متفا
هاي جنسيتي داد كه اشتغال سنتي زنان روستايي به عنوان بخشي از وظايف و نقشاشاره شد نتايج نشان مي

ه نداشت كه هاي جنسيتي زوجين، در خانوادهاي سنتي و عملكرد مبتني بر نقشثيري بر تغيير نگرشأآنها، ت
كه به لحاظ ماهيت و  كه شغل بهورزي به عنوان شغليدر حالي. در ابتداي اين بخش به داليل آن اشاره شد

. باشد توانسته است اثراتي بر چگونگي روابط زوجين در همان محيط سنتي داشته باشدساختار، غيرسنتي مي
زوجين بود و نتايج حاصله نشان از رابطه متغيرهايي ثير گذار بر روابط أهدف از اين تحقيق بررسي رابطه عوامل ت

هاي روستايي اي با روابط زوجين در خانوادههاي جنسيتي و قدرت مالي و متغيرهاي زمينهمانند اشتغال، نگرش
  .داشت كه فرضيات را به اثبات رساند
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آنچه شايان ذكر است،  شكي نيست كه خانواده در طول تاريخ در مسير تغيير و تحول قرار داشته است، اما 
در واقع مطالعات . بررسي و توجه به عواملي است كه نقش بسزايي در تسريع روند اين تغييرات بر عهده دارند

هاي جنسيتي از اند كه اشتغال زنان، داشتن استقالل مالي و نوع نگرشو نظريات مختلف نشان داده
و ) توزيع قدرت(گيري با اشتغال زنان نحوه تصميم. ندهستثر بر روابط زوجين در خانواده ؤمهمترين عوامل م

زيرا به قول كستلز اولين پيامد مشاركت زنان در مشاغل . گيردالشعاع قرار ميتقسيم كار در خانه، تحت
زني زنان در درآمدزا، اهميت يافتن سهم اقتصادي زن در بودجه خانواده و به تبع آن افزايش قدرت چانه

  با كسب قدرت مالي و ورود زنان به عرصه اشتغال ، تقسيم كار سنتي به چالش كشيده  .باشدخانواده مي
ها و انتظارات از نقش زن و مرد در خانواده روابط زوجين را به سمت تغييرات هنجاري در نگرش. شودمي

را ) 2003(ي هاي مطالعاتي لنتايج اين تحقيق ، يافته. ها و وظايف سوق داده استاشتراك و تساوي در نقش
. ييد كردأهاي جنسيتي زنان روستايي داراي مشاغل غير سنتي، انجام شده بود، تكه در مورد تغيير نگرش

هايي است كه حتي اگر در محيط سنتي روستا هم انجام شود، اثرات قابل اشتغال غيرسنتي، داراي ويژگي
هاي جوان، نگرش يعني زوج ،دهاي جديهمچنين بايد اذعان داشت كه در نسل. توجهي خواهد داشت

هاي فرد كمتر كه به هر ميزان كه نگرشطوريهب. جنسيتي از نقش زن در خانواده تا حدي تغيير كرده است
شاهد افزايش مشاركت مرد در امور خانه و زن در  ؛مبتني بر تفكيك وظايف زن و شوهر باشدسنتي وكمتر 

در عرصه  ار حضور بيشترليت همسري و مادري، خواستزنان بدون نفي مسئو. خواهيم بوداخذ تصميمات 
اين امر با افزايش تحصيالت . هستندبر تصميمات در هر دو حوزه عمومي و خصوصي  يگذارثيرأعمومي و ت

هاي جوانتر با تحصيالت بيشتر و در الگوي خانواده. يابدويژه در زنان، نمود بيشتري ميهدر همسران ب
، روابط زوجين در امور خانه، هستندتر كه زنان نيز شاغل هاي مدرندر خانواده فرزندان كمتر، يعني نوعاً

  .تر شده استمشاركتي
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