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 يهاتیزنان به فعال شیعوامل مؤثر بر گرا یبررس
 ياقتصاد

 3،4 آرزو باقري،  2،4 مهسا سعادتی،  1،4 عادل عبدالهی
 چکیده 

هاي اقتصادي و پیامدهاي آن متأثر از بسترهاي هاي مختلف، از جمله زنان، به فعالیتتفسیر گرایش گروه
بینی افراد نسبت به جایگاه زنان در جامعه است. از اقتصادي و اجتماعیِ حاکم بر جامعه و همچنین جهان

 تواند حائز اهمیتي از دیدگاه جامعه میاقتصاد يهاتیزنان به فعال گرایشعوامل مؤثر بر  یبررسرو، این
است که  یهَوارمان شتریساله و ب 15پژوهش، شامل زنان و مردان  نیمعیت مورد مطالعه در اباشد. ج

نمونه با  387تعداد  .سرشماري شد1390در سال درصد)  76نفر (حدوداً  7275گروه سنی  نیجمعیت ا
ده که گردآوري اطلاعات با استفا دست آمدفرمول کوکران به و بندي متناسبگیري طبقهنمونهاستفاده از 

درصد متأهل  4/57درصد آن مرد،  6/50از ابزار پرسشنامه ساختاریافته صورت گرفت. از این تعداد نمونه 
هاي اقتصادي شامل رسیدن به استقلال هاي سنجش دلایل زنان به فعالیتدرصد شاغل بودند. گویه 7/45و 

 طیها هزینه نیافزایش ا لیبه دل هاي زندگیمالی، کسب وجهه اجتماعی، مشارکت در تأمین هزینه
ذران اوقات فراغت بودند. نتایج ، پیروي از آداب و رسوم خانوادگی، نداشتن شغلی دیگر و گهاي اخیرسال

هاي اقتصادي، بر گرایش زنان به نشان داد که بیش از نیمی از مردان و زنان در سطوح مختلف فعالیت
 مشارکت درهاي اقتصادي به منظور رسیدن به استقلال مالی، کسب وجهه اجتماعی و همچنین فعالیت

، اجماع نظر داشتند. شایان ذکر هاي اخیرسال طیا ههزینه نیافزایش ا لیهاي زندگی به دلتأمین هزینه
ستند دانهاي اقتصادي زنان نمیاست که زنان غیر شاغل کسب وجهه اجتماعی را دلیلی موجه براي فعالیت

 رهاي اخیسال طیها هزینه نیافزایش ا لیبه دل هاي زندگیو بیشتر بر مشارکت آنان در تأمین هزینه
قاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهاي سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، وضع تأکید داشتند. هدف اصلی م

هاي اقتصادي بود که سطوح مختلف وضع فعالیت فعالیت و جنس بر روي دلایل گرایش زنان به فعالیت
)003/0=  -p) 001/0مقدار) و وضعیت تأهل براي هر دو جنس=  -pدار بودمقدار)  از نظر آماري معنی.  
  

 .اجتماعی، هورامان ي، استقلال مالی، کسب وجهههاي اقتصاديزنان، کنش واژگان کلیدي:
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 مسأله انیو ب مقدمه

عالیت به ف نان  مل مؤثر بر آن همواره گرایش ز ـــادي و عوا یاري از  موردهاي اقتص توجه بســـ
مهم براي سـنجش  هايشـاخصاز  پژوهشـگران مسـائل اقتصـادي و اجتماعی بوده اسـت. یکی

 توسعه تنها در یراز باشد،میمردان  یطمح درزنان و نوع مشارکت آنان  یتکشور وضع ه هرتوسع
سرانه  یناخالص مل یدارتباط با تول سطح درآمد  ض یبلکه عوامل شود،نمی سنجیدهو  ع مانند و

ــ ــی،س ــارکت همگا یاجتماع یاس ــوصهافراد، ب نیو مش ــت  یندفرا ینبر ا یززنان، ن خص مؤثر اس
 ه برخوردنحو ین،. بنابرا)20: 1391به نقل از راسخ و سعیدي،  1386، ترجمه محمدي ،1گاردنر(

 ین. هماستکشور  یکدر  یو اجتماع یاسیس همهم توسع هايشاخصو رفتار جامعه با زنان از 
شرا هنحو ست که  شارکت مؤثر زنان فراهم  یطبرخورد ا ضور فعال و م  سببو ساخته را براي ح

 لاقیتخ از قدرت، تفکر، ابداع و ترجدي گیريزنان و بهره یشترمشارکت ب يینه براتا زم شودیم
سوده یجنتا). 1380به نقل از آزادارمکی، 20(همان: شود ایجاد هاآن   3ینکیمیو لالر 2یرمطالعه 

 ،)1995( 8یلسگ، )2003( 7)، دووماتو1994( 6)، مقدم2007( 5شــاه، )1976( 4ینر)، و1986(
شدن  یجهان یندزنان در فرا جایگاه ییرتغ یرامونپ )2006( و همکاران 10يگراو ) 2009( 9آرچِر

ها اوقات فراغت آن یشاز خانه و افزا یرونب يکه گســترش حضــور زنان در کارها دهدینشــان م
راي بلازم را  یطامر شرا ینشده و هم ايیشهاز تصورات کل یناش يزنان از فشارها ییمنجر به رها

) به 1375طلب (شادي فراهم آورده است. يو اقتصاد یاسیس ی،علم يهایدانحضور زنان در م
سبت به کار زنان پرداخته ستایی ن سی دیدگاه مردان رو صوص  برر ست و در این خ ه کمعتقد ا

ــتا یدهناد ــد؛می یغالب یفرهنگ یدهپد ییگرفتن کار زنان روس ــتایی چرا که  باش در جامعه روس
ضايزنان در  ،ایران صادي می ف صی به کار اقت صو ضاي عمومی خ پردازند و خارج از منزل و در ف

شتغال به فعالیت ستایی و ا ضور فعال دارند؛ ولی با این حال کار زنان رو صادي چنیز ح ه هاي اقت
 ).88(همان: شودکار تلقی نمی ،برداريدر درون خانه و چه در واحد بهره
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ـــدن و  یمحل -جهان«امعه مورد مطالعه با عنوان ) نیز در ج1393مطالعه ازکیا و همکاران ( ش
و مردسالارانه  یسنت يهاارزش یرر جامعه هورامان تأثنشان داد که د» زنان یتدر هو یشیبازاند

 حیاز مردان ترج یارياست. چرا که بس یاناز منزل نما یروناشتغال زنان در ب یدهدر برخورد با پد
شند که  يزنان به کار دهندیم شغول با ضور آنم شدن ح شود. منجر به کمرنگ  ها در منزل ن

شاغل خانگ چهگر ستقبال زنان از م شاغل غ یا ست ول یزن یخانگیردر برابر م سوس ا  نیا یمح
ـــت. همچنینبه مراتب کم رنگ یلاتزنان به تحصـــ یلبا تما یســـهدر مقا یشگرا فروش  تر اس

ستقبال آن یراموننگرش مردان پ یتدر تقو یفرامحل يهورامان در بازارهادستی یعصنا ها عدم ا
 طیکه شــرا يداشــته اســت. به طور یتوجهقابل یراز منزل تأث یرونب يکارها بهاز اشــتغال زنان 

زنان و مردان شــده اســت. چرا  ینمتفاوت در ب ییو راهبردها یرتداب یريگمذکور منجر به شــکل
 ورمحیتجنس يدد تداوم کارکردهادرص يسو یکاز  یزنان به مشاغل خانگ یقکه مردان با تشو
ـــدن زم دها هســـتندر درون خانواده  یريزنان از منزل جلوگ یجیخروج تدر ینهو از فراهم ش

شرا یگرد يو از سو کنندیم ستا یبه عنوان فرصت آمدهیشپ یطزنان به  ها آن یدسترس يدر را
س ي وبه منابع ماد سب یدنر ستقلال ن ارکرد ک يبه نوبه خود دارا یزراهبرد ن ین. انگرندمی یبه ا

ست چرا که زنان با ا يپنهان برا صدد مقابله با پد ینزنان ا ش یدهکار در شهسقف  مثابه  به ییای
ـــاختار خروج  یو فرهنگ یاجتماع هايینهکردن زم ینهورود زنان به بازار کار، نهاد يِموانع س

سب موفق یجیتدر سم یتزنان از منزل و به تبع آن ک شاغل ر شند. بر ایم یدر م ساس ینبا  ا
). از 18: 1393کنند (ازکیا و همکاران،یدر منزل استقبال م دستییع صنا یداست که زنان از تول

ــافی نگارندگان تحت عنوان  ــوي دیگر نتایج مطالعه اکتش عامل زنان در ت یتابعاد هو یینتع« س
رامان نســبت به تغییر نگرش جامعه هوحکایت از » یفرهنگ -ياقتصــاد يهاســاختارها و کنش

که باز تعریف هویت زنان در بعد فردي ی زنان اشاره دارد. به طوريفرهنگ -ياقتصاد يهاکنش
ها، در حال نهادینه شدن است. بر این کنش و به دنبال آن بعد اجتماعی، به مثابه کارکرد عمده

ـــاس  ـــاختارها با نیت آن در خلالزنان این اس ـــادي و ها از کنشتعامل روزافزون س هاي اقتص
 آموزشی، درصدد بازاندیشی در هویت سنتیِ خود هستند. 

ـــده، می توان گفت که  مختلف، از جمله زنان، به  يهاگروه یشگرابا توجه به مطالب ذکر ش
صاد هايیتفعال سترها یامدهايو پ ياقت صاد يآن متأثر از ب حاکم بر جامعه و  یو اجتماع ياقت

 عوامل مؤثر بر یبررس رو،ینزنان در جامعه است. از ا به جایگاهبینی افراد نسبت جهان ینهمچن
صاد هايیتزنان به فعال یشگرا شد یتحائز اهم تواندیدگاه جامعه میاز د ياقت ساسبا  . بر این ا

صلی این مطالعه  سهدف ا صوص عوامل مؤثر بر  یبرر زنان به گرایش  یلدلانگرش جامعه در خ
 هاي زیر است.ضیهي و مطالعه فراقتصاد هايیتفعال
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 ي رابطه وجود دارد.اقتصاد هايیتزنان به فعالدلایل گرایش بین جنسیت و  -
 ي رابطه وجود دارد.اقتصاد هايیتزنان به فعالگرایش  دلایلبین سطح تحصیل و  -
 ي رابطه وجود دارد.اقتصاد هايیتزنان به فعالگرایش  دلایلبین وضعیت تأهل و  -

 ي رابطه وجود دارد.اقتصاد هايیتزنان به فعالدلایل گرایش بین وضع فعالیت و  -
 

 مبانی و چارچوب نظري

سی، طبقههاي جامعهها از نظریهبنديدر بین انواع طبقه سه بندي این نظریهشنا ساس  ها بر ا
تاراجتماع ی، تعریفاجتماع یتواقعپارادایم  پارادایم اجتماع ی و رف ـــت. در  ی مورد توجه اس

 یتابع ســاختارهاي اجتماع یرفتار کنشــگران اجتماع فرض بر آن اســت که ی،اجتماع یتواقع
ست ضوع ا سجامعهو تأکید  و در این پارادایم، مو در جامعه ساختارهاي کلان  ی معطوف بهشنا

 یشــیصــاحب قدرت تفکر و بازاند یکنشــگران اجتماع ،یاجتماع . در پارادایم تعریفباشــدیم
و پارادایم  را خلق کنند یاجتماع یتتوانند واقعیمو  انداحب ارادهها صـــآن ین. بنابراهســـتند
ساننام گرفته  یرفتار اجتماعسوم که  یان سود و ز یه،تنب ،از منطق پاداش یتابعرا ها رفتار ان
 کند. فرض می

ـــتند که مرتبط با کار زنان، نظریه نظريیکی از معتبرترین رویکردهاي  ـــیتی هس هاي جنس
ـــلی بر ی قرار داد. در این گروه از نظریهاجتماع یتواقعها را در پارادایم توان آنمی ها فرض اص

ـــت که موقعیت زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط بوده و جزئی از  آن اس
ها اختصــاص ي مهم در این نظریهاند. نکتهتابع مردانیک نظام اجتماعی اســت که در آن زنان 

ش به کنند که گرایها تأکید میویژه مراقبت از کودکان به زنان است. این نظریهکار خانگی و به
ست و همان سی از نقش خانگی زنان ا شاغل خانگی زنانه، انعکا شتر جوامع کار م طور که در بی

اند. در واقع ممکن ارزشها نیز کماین مشاغل و مهارت تر تلقی شده است،ارزشخانگی زنان کم
شتري  شاغل مردانه (که مزد بی شاغل زنانه، کمتر از م ضی از م ست مهارت مورد نیاز براي بع ا

 ها مهارتکه زنان بیشتر در آنشود) نباشد؛ اما این مشاغل، به دلیل اینها پرداخت میبراي آن
شغلی در تعیین ارزش که علاوه، نظامد. بهشوناند، دست کم گرفته میکسب کرده هاي ارزیابی 

هاي منتسب به مردان، نظیر نیروي جسمانی، بیش از مهارت و شکیبایی اهمیت داده به ویژگی
). یکی دیگر از رویکردهاي نظري مرتبط با موضوع این 169: 1383شود، گرایش دارد (نوروزي،

ست که در این سیت تأکید می جامطالعه، دیدگاه نابرابري ا نه شود. در این زمینیز بر مقوله جن
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ها بین دو جنس به صــورت اجتماعی، نه بســیاري از تفاوت کهمعتقد اســت  1ولســتون کرافت
ساخته می شادي 22: 1999شوند (وود، طبیعی  ). 136: 1391نژاد، طلب و خانجانیبه نقل از 

ها با رابر بر پایه ارزیابی همه فعالیت) رفتارهاي ناب1999و همکاران ( 2همچنین از نظر برانت
اي جنســیتی و هر رفتاري توجه به جنس و برتري دادن جنس معین، اعمال رفتارهاي کلیشــه

 ).136گیرد (به نقل از همان منبع:که جنس را مبناي برتري قرار دهد، شکل می
هاي هاز قبیل آموزش مدرن، گســترش شــهرنشــینی و توســعه رســان 3از ورود عناصــر نوســازي

 نیز به عنوان عوامل تغییر در نگرش جوامع نسبت به موضوعات مختلف یاد شده است. ارتباطی
ـــور در  توانیممروري بر تاریخ تحولات یک قرن اخیر در ایران  با ـــت که این کش اذعان داش

بینانه، با آمادگی قبلی و صـــورت واقعبرخورد با ورود عناصـــر نوســـازي در ابعاد مختلف آن به
س يازهاینهمچنین مطابق با  سا ضوع رویکردي  اشیا سبت به این مو شد و در واقع ن روبه رو ن

ــتجانبه و تقلیلیک ــته اس ــرفگرایانه داش . لذا )1383 ،جهانبگلو ;1372 ،بهنام ;1372 ،(اش
 اينگ پیش نرفت و در منطقهصــورت موزون و هماهآهنگ تغییرات در ابعاد مختلف آن نیز به

ــازي با یک تأخیر زمانی قابل ــر نوس ــت، عدم مانند هورامان که ورود عناص توجه همراه بوده اس
ضاعف تواند بهیکنواخت بودن تغییرات نیز می  ي متفاوتی را در نحوه نگرشهاواکنشصورتی م

 از نحوه تفسیر جامعه اسجامعه به مباحثی مانند اشتغال زنان به دنبال داشته باشد. بر این اس
تواند تابعی از متغیرهاي جنســیت، ســطح تحصــیلات، ي میاقتصــاد هايیتزنان به فعالگرایش 

هاي تعامل و رویارویی افراد، با توجه به ویژگیوضعیت زناشویی و وضعیت تأهل و همچنین نحوه 
 آنان، با ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی باشد.  اجتماعی و اقتصادي

 

 هاي تحقیقشناسی و دادهروش

نفر  9543با  هَورامان تختموســـوم به  4روســـتا 12شـــامل  تحقیقجامعه مورد مطالعه این 
هاي يبندمیدر تقس یکل طور به. )1390هاي استان کردستان: باشد (فرهنگ آباديجمعیت می

سه  هَورامان ،جغرافیایی و محلی تخت هَورامان و  لهونهَورامان ژاوروود، هَورامان  ناحیه؛ را به 
مطالعه جمعیت مورد است. پژوهش حاضر اصلی حوزه تخت هَورامان اند که بندي نمودهتقسیم

                                                 
1 Wollestonecraft 
2 Brant 

3 Modernization 
ستاهاي جامعه 4 ست که تعداد رو ستا بود 16ي مورد مطالعه لازم به ذکر ا  4جا که تعداد ولی از آن ،رو

روسـتا تقلیل  12خانوار بودند، تعداد روسـتاهاي مورد مطالعه به  4روسـتا خالی از سـکنه و یا کمتر از 
 یافت.
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که جمعیت این گروه  اسـتسـاله و بیشـتر هَوارمانی  15در این پژوهش، شـامل زنان و مردان 
ــنی  ــد)  76(حدوداً  نفر 7275س ــتدرص بندي گیري طبقهنمونهي بر پایه گیرروش نمونه .اس

حجم نمونه از فرمول منطقی کوکران اســتفاده  محاســبهبراي  در نهایت متناســب انجام گرفت.
هاي نامهجبران پرسش منظوربهدست آمد و نمونه به 364که تعداد  )139: 1382(سرایی،  شد

به  عدد مزبور  فت. از مجموع  387ناقص  یا قاء  نه ارت نه، نفر حجم  387نمو نفر زن  191نمو
صد) و  4/49( صد) بودند. افراد زیر 6/50نفر مرد ( 196در صد)  3/46سال ( 30در  50-30در

 4/3سال ( 65درصد) و  بالاي  3/8سال ( 65-50درصد) بیشترین فراوانی و افراد  0/42سال (
ــاص داده ــد) نیز کمترین فراوانی را به خود اختص ــد از کل نم 6/42اند. همچنین درص ونه درص

 دهد کهگویان نیز نشان میاند. وضع فعالیت پاسخدرصد متأهل بوده 4/57مورد بررسی مجرد، 
ــاغل،  7/45 ــد از جامعه آماري ش ــاغل،  8/7درص ــد دانش 1/17غیر ش ــد  0/9آموز، درص درص

یی راهنمادرصد مقطع  3/36اند. از نظر سطح تحصیلی نیز دار بودهدرصد خانه 4/20دانشجو و 
ستان و دیپلم،  9/35و کمتر،  صد مقطع دبیر صد فوق 1/25در سانس، در صد  8/2دیپلم و لی در

 اند.مقطع فوق لیسانس و دکترا بوده
 

 هایافته

ـــان می) توزیع فراوانی متغیرهاي پیش1جدول ( گونه که ملاحظه دهد. همانبین مطالعه را نش
تحصیلات دانشگاهی و اغلب آنان درصد داراي  9/27درصد افراد مطالعه را زنان،  4/49شود می

) درصــد متغیرهاي ســطح تحصــیلی، وضــع 2اند. جدول (را شــاغلین و متأهلین تشــکیل داده
دهد. براســاس این جدول اکثر زنان فعالیت و وضــعیت تأهل را به تفکیک جنســیت نشــان می

ستان و دیپلم ( صیلات دبیر ضر در مطالعه داراي تح صد)، خانه 0/44حا صد) و  8/40دار (در در
 اند.درصد) بوده 0/55متأهل (
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 بین مطالعهتوزیع فراوانی متغیرهاي پیش): 1جدول (

 متغیر مقدار فراوانی درصد
 زن 191 4/49 جنسیت مرد 196 6/50
 راهنمایی و کمتر 140 3/36

 دبیرستان و دیپلم 139 9/35 سطح تحصیلی
 فوق دیپلم و لیسانس 97 1/25
 لیسانس و دکترافوق  11 8/2
 شاغل 177 7/45

 وضع فعالیت
 غیرشاغل 30 8/7
 آموزدانش 66 1/17
 دانشجو 35 0/9
 دارخانه 79 4/20
 وضعیت تأهل مجرد 165 6/42
 متأهل 222 4/57

 کل 387 100
 

 به تفکیک جنسیت بین مطالعهمتغیرهاي پیش درصد): 2جدول (

 متغیر مقدار جنسیت
  مرد زن

 تحصیلیسطح 
 راهنمایی و کمتر 1/31 4/41
 دبیرستان و دیپلم 1/28 0/44
 فوق دیپلم و لیسانس 2/36 6/13

 فوق لیسانس و دکترا 6/4 0/1
 شاغل 6/77 1/13

 وضع فعالیت
 غیرشاغل 4/8 1/7
 آموزدانش 8/14 4/19
 دانشجو 0 3/18
 دارخانه 5/0 8/40
 وضعیت تأهل مجرد 3/40 0/45
 متأهل 7/59 0/55

 کل 100 100
 

ـــادي در این مطالعه به عنوان نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیت هاي اقتص
شد که از ترکیب گویه سخ در نظر گرفته  سب وجه متغیر پا ستقلال مالی، ک سیدن به ا هاي ر

هاي اخیر، ها در سالهاي زندگی به دلیل افزایش این هزینهاجتماعی، مشارکت در تأمین هزینه
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ــتفاده از پیروي از آ ــغل دیگر و گذران اوقات فراغت با اس ــتن ش ــوم خانوادگی، نداش داب و رس
ـــت آمد. نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیت  هايتحلیل عاملی تأییدي بدس

 بدست آمد. 67/4و ماکسیمم  25/0، مینیمم 68/0∓50/0اقتصادي داراي میانگین 

بین مطالعه نشــان را به تفکیک متغیرهاي پیش هاي توصــیفی متغیر پاســخ) آماره3جدول (
شـــود میانگین نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به گونه که ملاحظه میدهد. همانمی

ــاغلان به ترتیب فعالیت هاي اقتصــادي براي افراد با تحصــیلات راهنمایی و کمتر، مجردان و ش
شتر ستان و بی صیلات دبیر شتر از مردان، افراد با تح ضع فعالیت بی سطوح و سایر  ، متأهلان و 

 است.
 

هاي هاي توصیفی نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیتآماره): 3جدول (

  بین مطالعهمتغیرهاي پیشاقتصادي به تفکیک 

 متغیر مقدار نیمممی ماکسیمم میانگین انحراف معیار
 مرد 25/0 63/4 68/0 51/0

 جنسیت
 زن 33/0 67/4 69/0 51/0
 راهنمایی و کمتر 29/0 63/4 71/0 48/0

 سطح تحصیلی
 دبیرستان و دیپلم 29/0 67/4 67/0 50/0
 فوق دیپلم و لیسانس 25/0 54/4 66/0 57/0
 فوق لیسانس و دکترا 46/0 83/0 63/0 12/0
 شاغل 25/0 67/4 75/0 73/0

 وضع فعالیت
 غیرشاغل 42/0 88/0 60/0 11/0
 آموزدانش 29/0 88/0 61/0 13/0
 دانشجو 46/0 92/0 62/0 11/0
 دارخانه 33/0 00/1 64/0 13/0
 مجرد 29/0 67/4 70/0 62/0

 وضعیت تأهل
 متأهل 25/0 63/4 67/0 40/0

 
ـــی تأثیر هریک از متغیرهاي پیش بین بر نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش به منظور بررس

از تحلیل واریانس با اثرات ثابت و با وارد کردن کلیه اثرات متقابل هاي اقتصادي زنان به فعالیت
 دهد.) نتایج حاصل از تحلیل واریانس را نشان می4دوطرفه استفاده شد. جدول (
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 هاي اقتصاديتحلیل واریانس نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیت ): 4جدول (

 منبع تغییرپذیري
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مربعات

 مقدار -F p آماره 

 934/0 007/0 002/0 1 002/0 جنسیت
 638/0 566/0 140/0 3 421/0 سطح تحصیلی
 846/0 347/0 086/0 4 344/0 وضع فعالیت
 709/0 139/0 034/0 1 034/0 وضعیت تأهل

 872/0 235/0 058/0 3 175/0 سطح تحصیلی ×جنسیت
 *003/0 655/4 154/1 3 461/3 وضع فعالیت ×جنسیت
 *001/0 406/11 827/2 1 827/2 وضعیت تأهل ×جنسیت

 994/0 204/0 051/0 9 456/0 وضع فعالیت × سطح تحصیلی
 490/0 807/0 200/0 3 600/0 وضعیت تأهل × سطح تحصیلی
 082/0 087/2 517/0 4 069/2 وضعیت تأهل × وضع فعالیت

   248/0 354 732/87 خطا
    387 691/277 کل

 01/0دار در سطح * معنی
 

داري بر روي متغیر پاســخ یک از اثرات اصــلی، تأثیر معنیشــود هیچگونه که ملاحظه میهمان
 01/0ندارند و تنها اثرات متقابل جنسیت با وضع فعالیت و جنسیت با وضعیت تأهل در سطح 

متفاوتی است که جنسیت در هر داري این اثرات متقابل حاکی از نقش دار هستند. معنیمعنی
ـــطوح فعالیت و تأهل بر نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیت هاي یک از س

صادي ایفا می سطوح اقت سخ در هر یک از  سی دقیقتر میانگین متغیر پا سئله با برر کند. این م
ــعیت تأهل نمایان می ــع فعالیت و وض ــیت با وض ــل از تقاطع جنس ) این 5(گردد. جدول حاص

 دهد.مسئله را نشان می
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هاي اقتصادي براي میانگین نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیت): 5جدول (
×سطوح مختلف جنسیت و جنسیت ،وضع فعالیت  × وضعیت تأهل   

 مقدار متغیر
 جنسیت

 زن مرد

 وضع فعالیت

 072/1±318/1 698/0±568/0 شاغل
 586/0±087/0 616/0±136/0 غیرشاغل

 613/0±135/0 603/0±119/0 آموزدانش
 624/0±107/0 0 دانشجو

 644/0±129/0 - دارخانه

 وضعیت تأهل
 748/0±737/0 647/0±445/0 مجرد
 635/0±128/0 697/0±542/0 متأهل

 
ـــاغل، دانشگونه که ملاحظه میهمان ـــود زنان ش ـــاغل، ش ـــبت به مردان ش آموز و مجرد نس
ــادي و مجرد میانگین نگرش جامعه در مورد دلایل گرایش زنان به فعالیتآموز دانش هاي اقتص

دار) میانگین این متغیر براي مردان از بزرگتري دارند و در ســایر ســطوح (بجز دانشــجو و خانه
داري اثر متقابل جنســیت با هر یک از وضــع فعالیت و وضــعیت زنان بزرگتر اســت که با معنی

گیرد. بنابراین تحلیل جداگانه وضـــع فعالیت و وضـــعیت تأهل با رار میتأهل در یک راســـتا ق
 گردد.نادیده گرفتن نقش جنسیت منجر به گمراهی در تفسیر نتایج می

 

 گیريبحث و نتیجه

سیاري از نظریه نین باشند و چگرایی اجتماعی میشناسی مبتنی بر رویکرد واقعیتهاي جامعهب
ـــتدلال می ـــکلهاي اجتماعی متفاوت منجر به کنند که تجربه موقعیتاس  هايیري نگرشگش

شگران اجتماعی  سیت یممتفاوت در بین کن سبب نیز از جمله شود. جن ست که  متغیرهایی ا
رود رو، انتظار میگردد. از اینگیري تجارب متفاوت در جامعه و پس از آن نگرش افراد میشــکل

شگران اجتماعی در ضعیت که نگرش کن ضع فعالیت و و ضعیت تأهل، و هاي مختلف از جمله و
ستفاده از ادبیات  شد. بنابراین، با ا شتغال متفاوت با سبت به دلایل گرایش زنان به ا سیت ن جن

ــتقلال مالی، کســب وجهه اجتماعی، نظري و تجربی موضــوع گویه ــیدن به اس هایی از قبیل رس
 ، پیروي ازهاي اخیرسال طیها هزینه نیایش اافز لیبه دل هاي زندگیمشارکت در تأمین هزینه

شغلی دیگر و گذران اوقات فراغت به عنوان مهم شتن  سوم خانوادگی، ندا ها ترین مؤلفهآداب و ر
شکل شان داد گیري دلایل گرایش زنان به فعالیتدر  شدند. نتایج ن صادي در نظر گرفته  هاي اقت
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الیت و جنسیت بر روي دلایل گرایش زنان که متغیرهاي سطح تحصیلی، وضعیت تأهل، وضع فع
 که اثر متقابل جنسیت با وضعیت تأهل وهاي اقتصادي اثر مستقیم ندارند، در صورتیبه فعالیت

 دار شد.وضع فعالیت معنی
به منظور سنجش نگرش ) است که 1377شهریاري (بخشی از نتایج بدست آمده همسو با مطالعه 

 اهیگپا میانرابطه معنادار ام شده و نتایج آن حکایت از وجود انج زنان یمردان به اشتغال رسم
 اهیگکه مردان در پا یمعن ینمردان و نگرش آنان به اشتغال زنان دارد. بد اجتماعی -ياقتصاد

 یگاهاپ یبآن به ترت یو در پ باشندیبا اشتغال زنان موافق م هایگاهپا یراز سا یشمتوسط ب
سواد مردان و نگرش به اشتغال زنان رابطه  میان قرار دارند. یینبالا و پا اجتماعی -ياقتصاد
به اشتغال زنان  رود،یشکل که هر چه سطح سواد مردان بالاتر م ینوجود داشت، بد يمعنادار

ابراز  یننسبت به مجرد تريیمردان متأهل نگرش منف ین. همچندارند يترنگرش مثبت
ثر بر نگرش مردان ؤعوامل مه در بررسی خود به ) ک1380زاده (همچنین لهسایی اند.داشته

نگرش  وبین منزلت شغلی و طبقه اجتماعی پرداخته نشان داد که  نسبت به نقش زنان در جامعه
مردان با تحصیلات بالا نسبت به نقش زنان در جامعه نگرش  وجود دارد ودار مردان رابطه معنی

حقیق ت هايهاي اقتصادي یافتهنان نیز به فعالیتترین دلایل زمهم. در رابطه با تري دارندمثبت
و  یشغل یتو اهداف زنان در کسب و کار، رضا هایزهانگ ینمهمتر) نشان داد که 1384گلرد (

 . است یتو خلاق یطلب یقآنان توف یژگیو ینکسب اعتبار و قدرت در جامعه و مهمتر
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 منابع
 یشیشدن و بازاند محلی -جهان") 1393عادل ( ،یمنصور، عبداله ،یوثوق ،یمصطف ا،یازک -

 ،ییتوسعه روستا یپژوهش -ی، فصلنامه علم"تختهورامانِ  يزنان: مطالعه مورد تیدر هو
 .1-22)،  صص 2( 5

 ،2 يدوره نامه،ایران  ،"خواهی تجدد و گراییسنت هايزمینه") 1372اشرف، احمد ( -
 .163-184 صص ،11 يشماره

 .11ي ، شماره2ي نامه، دورهایران ،"ویژگی تجدد در ایران") 1372جمشید (بهنام،  -
، "جهانی بودن یا جهانی شدن؟ مصاحبه با دکتر رامین جهانبگلو") 1383جهانبگلو، رامین( -

 .379-398، صص 11 ي، شماره43ي فصلنامه مجلس و پژوهش، دوره
زنان در  يهاییبه توانا یینگرش زنان روستا") 1391ژاله ( طلب،يشاد لا،یل نژاد،یخانجان -

، "رود)شهرستان لنگ ادهیپلتکله و بالاپاپک يروستاها يروستا (مطالعه مورد ییاجرا تیریمد
 .135-160، صص 4 ي، شماره3 يدروه ،ییروستا يهامجله پژوهش

بررسی حضور و قدرت زنان در محیط اجتماعی ") 1391ندا ( ،يدیاله، سعراسخ، کرامت -
 .31-19، صص 13 ي، شماره4 يفرهنگ، دورهزن و  یپژوهش ی، فصلنامه علم"مردان

، مجله "یاجتماع تیهو فیزنان و باز تعر") 1383( میباقر، رفعت جاه، مر ،یساروخان -
 .160-133، صص 2 ي، شماره5 يدوره ران،یا یجامعه شناس

چاپ هشتم، تهران: انتشارات  ق،یدر تحق يریبر نمونه گ ي) مقدمه ا1382حسن ( ،ییسرا -
 سمت.
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 .101-124صص ، 11 ي، شماره3 يدوره است،یو س

، مجله پژوهش زنان، "یدر ساختار شغل یتیجنس يهاتفاوت") 1383لادن ( ،ينوروز -
 .165-178، صص 1ي ، شماره2ي دوره
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