تأثیر منابع زوجها بر ساختار خانواده در بین زوجهای جوان ایرانی
فرشته لطفی زاده
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تاریخ دریافت1932/1/12:
تاریخ پذیرش1932/9/22:
چکیده
دیر بازی است که خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی و تأثیرگذارترین گروه مرجع بر روی رفتار افراد ،مورد
توجه جامعهشناسان و بازاریابان قرار گرفته است .از طرفی تأثیر تئوری منابع بر خانواده و ساختار آن توجه زیادی را
به خود جلب کرده است .از این رو پژوهش حاضر بر شناسایی ساختار خانواده زوجهای جوان ایرانی تأکید داشته و
رابطه بین منابع و ساختار خانواده را بررسی کرده است .با تکیه بر مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان و اجرای سه
مرحله پیش آزمون ابزار پژوهش تهیه شده است .به گونهای که در هر پیش آزمون پایایی همسانی درونی (آلفای
کرونباخ و آزمون دو نیمه کردن) ،پایایی باز آزمایی ،بررسی اعتبار محتوا توسط جمعی از خبرگان و اعتبار صوری
اجرا شده است و در نهایت در نمونهای به حجم  088نفر ( 088زوج) از چهار کالن شهر ایران (تهران ،اصفهان ،
شیراز و مشهد) توزیع و جهت بررسی رابطه متغیرها از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شده است .یافتهها حاکی از
آن است که زوجهای ایرانی بیشتر دارای نگرش مساوات طلبانه میباشند و تحصیالت و اشتغال زنان بر نوع این
ساختار تأثیر بسزایی دارد به عبارت دیگر تأثیر منابع خانوار بر ساختار آن بار دیگر مورد تأیید قرار گرفت.

واژگان کلیدی :ساختار خانواده ،منابع خانواده ،تصمیم گیری ،زوجهای جوان ایرانی

 .1دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 .2دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
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مقدمه
9

از آنجا که هرم سنی کشور ما در رده سنی متولدین  1931تا  ،1931به دلیل شوک جمعیتی در دوران
پس از جنگ دچار ازدیاد جمعیتی شده است (سالنامه آماری ایران ، )0931 ،این رده سنی به هر مقطع سنی
که میرسد بحرانهای اجتماعی کشور در آن حیطه ظهور میکند .زمانی که این افراد در مقطع دبستان
بودند کشور با معضل کمبود مدارس و چند شیفته شدن آن روبرو بود .هنگامی که این رده سنی به
مرحله ورود به دانشگاه رسیدند بحث کنکور یکی از مباحث روز جامعه بود .پس از آن بحران اشتغال،
ازدواج ،مسکن و  . . .در پی است .به عبارت دیگر با رشد این رده سنی بحرانهای اجتماعی نیز تغییر
کرده و رشد میکنند .این رده سنی هم اینک به مرحله جوانی ،ازدواج و تأهل رسیده و در ابتدای مسیر
زندگی زوجی به سر میبرند ،شناخت نظرات و افکار ایشان میتواند در بسیاری زمینهها راه گشای
جامعهشناسان و بازاریابان باشد.
خانواده تأثیر پیچیدهای بر رفتارهای هر یک از اعضا میگذارد .اثری که اعضای خانواده به طور فردی
بر همدیگر وارد میکنند میتواند رفتارهای آنها را در تصمیمگیریهای خرید مورد تأثیر قرار دهد
(کوکس.)0391 ،همچنین اکثر پژوهشهای انجام شده در خصوص تصمیمگیریهای خرید خانواده بر
روی خانوادههای آمریکایی متمرکز شده و مطالعه نسبتاً کمی بر روی رفتار تصمیمگیری خانواده در
بازارهای جهانی امروز صورت گرفته است.
فرآیند تصمیمگیری مشترک زن و شوهر موضوع مورد عالقه دو گروه جامعهشناسان و روانشناسان و
همچنین بازاریابان و تبلیغ کنندگان است .جامعهشناسان و روانشناسان به نقش ایفا شده توسط زن و
شوهر در تصمیمگیریهای مشترک و بستگی این نقشها به فاکتورهای مختلف اجتماعی و
روانشناسی عالقهمندند .محققین بازاریابی و تبلیغات نیز در خصوص تعیین این موضوع که کدامیک
از زوجها (زن و شوهر) تأثیر بیشتری در انواع مختلف تصمیمات دارند عالقهمندند زیرا استراتژی
بازاریابی و تبلیغاتی آنها به این موضوع ارتباط دارد (دیویس.)0391 ،

3- Baby Boom
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مبانی نظری

تصمیمگیری خانواده
دیر بازی است که پژوهشگران به این موضوع پی بردهاند که واحد مناسب برای تحلیل ،خانوارها
هستند نه مصرفکنندگان انفرادی (دیویس )0391 ،حتی ترجیحات مصرفکننده درباره کاالهایی که به
تنهایی مصرف میشوند نیز تحت تأثیر افراد خانواده قرار میگیرد .تعداد کاالهایی که یک فرد همیشه
برای مصرف شخصیاش خریداری میکند نشانگر سهم بسیار کوچکی از مخارج مصرف کننده است
و چون خانوارهایی که متشکل از چند نفر هستند جمعیت بسیار بیشتری نسبت به خانوارهای تک نفره
دارند در نتیجه پژوهشهای بیشتر در این زمینه منجر به بهبود دانش در خصوص رفتار مصرفکننده
شده است .هنوز هم مطالعه بر روی رفتار تصمیمگیری خانوار توسط نظریهپردازان رفتار مصرفکننده
تحت بررسی است .در طول یک مطالعه تصمیمگیری خانواده ،پژوهشگران از ساختارهای نظریهای در
مباحث اقتصاد ،پویایی خانواده ،تضادهای اجتماعی و نقش جنسیت 4در خانواده برای بیان و درک
پدیده رفتار تصمیمگیری خانوار استفاده کردهاند (کوالز.)0399 ،

با وجود پژوهشهای زیاد صورت گرفته در زمینه تصمیمگیری خانواده اما هنوز شکاف بزرگی در
شناخت تأثیر محیط اجتماعی و خانوادگی وجود دارد.خانواده تأثیر پیچیده ای بر رفتار خرید اعضای
خود دارد (کوت و وود .)4112 ،تأثیری که تک تک افراد خانواده بر رفتار یکدیگر وارد میکنند ،میتواند
یکی از فعالیتهایی باشد که رفتار تصمیمگیری خرید افراد را شکل میدهد (کوکس.)0391 ،

پژوهش در زمینه رفتار تصمیمگیری خانوار به طور عمده بر  9مبحث اصلی و کلیدی زیر تأکید دارد:
 -1کدام عضو خانواده تصمیم میگیرد؛
 -2خروجیهای رفتار تصمیمگیری خانوار چیست؛
 -9عواملی که تعیین میکند کدام عضو خانواده تصمیم میگیرد (کوالز.)0399 ،

به طور کلی نتایج پژوهشهای در خصوص رفتار تصمیمگیری خانوار بیان میکند که تغییرات زیادی
در نگرشها و گرایشات رفتاری زنان و مردان در خانوادههای امروزی در حال پیدایش است .این

4-Sex Role Orientation
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تغییرات که ترکیب و ساختار نقش تصمیمگیری را در خانوادههای سنتی تغییر میدهند شامل تغییر
هنجارهای فرهنگی ،افزایش تعداد زنان شاغل ،به تأخیر افتادن اولین ازدواج و تغییر در استانداردهای
اجتماعی است .در تالش برای مجسم ساختن این تغییرات پارادایم نقش جنسیت ظهور کرد .این
پارادایم نظری نشانگر ترجیحات نقش جنس و نشانگر نگرشهای فرهنگی بروز یافته (سنت
گرایی/مدرنیته) در نقش زن /شوهر و مادر/پدر در خانوار است .ترجیحات نقش جنسیت استانداردهای
اجتماعی را منعکس میکند که به واسطه آن اعضای خانواده پاداشها و هزینههای مرتبط با
فعالیتهای رفتاری را تعیین میکنند .برداشتها از این نقشهای جنسیت فرآیند تصمیمگیری و رفتار
تصمیم خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد (کوالز.)0399 ،

دیویس در سال  1333مطالعات انجام شده در مورد تصمیمگیری خرید خانواده را در قالب 9
دستهبندی بیان کرده است.
 -1تأثیر نقش تأهل در میان کاالهای مختلف (دیویس.)0391 ،
 -2دیگری نقش تأهل در مورد کاالها از یک مرحله تصمیمگیری به مرحله دیگر متفاوت است (دیویس
و ریگائوکس.)0392 ،

-9تأثیر نقش ازدواج برای هر تصمیم میان خانوادهها متفاوت است.
خانواده و ساختار 5آن
اصلیترین نهاد تصمیمگیری مصرف کننده را میتوان خانواده دانست .به همین دلیل این سؤال مهم
مطرح میشود که تصمیمات خرید در خانواده توسط چه کسی (زن یا مرد) گرفته میشود به عبارت
دیگر برای شناخت بیشتر پیچیدگیها و ریزهکاریهای تصمیمگیری خرید خانواده ،باید نقش نسبی و
همچنین تأثیر زن و شوهر در این فرآیند شناسایی گردد (استرودبک.)0310 ،حدود شش دهه است که
پژوهشهای بسیار زیادی در خصوص رفتار تصمیمگیری خرید خانواده انجام گرفته است (دیویس و
ریگائوکس0392 ،؛ گرین و وایت0391 ،؛ کوالز0399 ،؛ اسپیرو0399 ،؛ فورد و همکاران0331 ،؛ استافورد و همکاران،
0331؛ مارتینز و پولو0333 ،؛ پیرون4114 ،؛ سو و همکاران4119 ،؛ کوموری و گنتری.)4111 ،

5- Family Structure
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اهمیت ساختار خانواده به عنوان یک واحد تصمیمگیری مشترک در مصرف کاالهای مختلف شامل
غذا ،ماشین و خانه ،بخش قابل توجهی از پژوهشها را در بین متخصصین و حرفه ای های بازاریابی
به خود اختصاص داده است .همچنین تغییر ادراک از نقش زنان در جوامع فعلی توجه بسیاری از
جامعهشناسان و بازاریابان را جلب کرده تا بتوانند تغییرات رخ داده در نقش زنان را ردیابی کرده و
تأثیر آن در مصرف خانواده را دریابند .تغییراتی مانند تحصیالت بهتر ،دو برابر شدن درآمد خانوادهها و
افزایش اشتغال زنان منجر شده که باورهای اولیه درباره نقش و تأثیر خرید هر یک از اعضای خانواده
به چالش کشیده شود (کوموری و گنتری4111 ،؛ لی و بیتی4114 ،؛ دونگ و لی.)4119 ،

در دهه گذشته پژوهشگران شروع به آزمون و بررسی عمیقتر جنبههای میان فرهنگی خانواده (شامل
زن و شوهر) در مبحث تصمیمگیری خرید کردند(کانینگهام و گرین0392 ،؛ فورد و همکاران .)0331 ،پیشگام
این پژوهشها ،مطالعهای است که توسط سالیوان 3و اُکونور 3در سال  1311انجام شده است که به
توسعه نقش جنسیتی از دیدگاه اجتماعی پرداخته است و آن را به عنوان متغیری پیش بین برای
تصمیمگیری خانواده معرفی کرد .در این مطالعه انواع خانواده از پدرساالرانه شروع شده که در جوامع
در حال توسعه (مانند اندونزی) دیده میشود و تا گرایش کامل به مساوات طلبی یا سهم برابر در
مسؤولیت های تصمیمگیری میرسد که بیشتر در جوامع توسعه یافته (مانند امریکا) دیده میشود.
رود من1در سال  1332خاطر نشان کرده است که در بسیاری از جوامع هنجارهای پدر ساالرانه 3حاکم
است و قوانین نسبتاً نا منعطف در تصمیمگیریها وجود دارد در حالی که برخی دیگر از جوامع
ارزشهای مساوات طلبانه 11بیشتری دارند .بر این اساس رودمن جوامع را به چهار نوع تقسیم کرده
است که هر یک از آنها از دیدگاه اجتماعی در مرحله مختلفی قرار دارند:
 -1پدرساالرانه :با سطح باالیی از قدرت و نفوذ پدرساالرانه که این قدرت و نفوذ در بین تمام
گروهها حاکم است.

6-Sullivan
7- O’Connor
8- Rodman
9- Husband-dominate
10- Egalitarian
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 -2پدرساالرانه تطبیق یافته :با هنجارهای خانوادگی پدرساالرانه که توسط هنجارهای مساوات طلبانه
در سطوح باالتر اصالح شده است .روند سریع مدرنیزه شدن در این جوامع در حال بروز است و
ایدههایی که تداعی کننده مدرنیته هستند (مانند مساوات طلبی) در حال بیشتر پذیرفته شدن است.
 -9مساوات طلبی سنتی :در این جوامع ارزشهای مساوات طلبی خانوادگی جایگزین ارزشهای
پدرساالرانه شده و در آنها انعطاف پذیری هنجاری بیشتری در خصوص قدرت شوهر به چشم
میخورد .این جوامع به طور طبیعی تغییری/انتقالی هستند و نقشهای قدرت در آنها از طریق
دستیابی به اهدافی که در جامعه مهم هستند (مانند تحصیالت ،مشاغل رده باال و درآمد در جوامع
غربی).
 -4مس اوات طلبی :آخرین مرحله است که در آن هنجارهای خانوادگی مساوات طلبانه شدیدی در
تقسیم قدرت بین زن و مرد حاکم است .در این جوامع هنجارهای مساوات طلبانه در تمام سطوح
جامعه نفوذ کرده است (رودمن.)0394 ،

همان طور که در فوق آمده است خانوادهها بر اساس ساختارشان به طور کلی به دو دسته پدرساالرانه
و مساوات طلب تقسیم شدهاند که میتوان برای هر یک از آنها تعریفی به شرح زیر ارائه داد:
مساوات طلبی را میتوان یک سیستم ارزشی تعریف کرد که به برابری و مساوات طلبی در روابط
زناشویی تأکید دارد .نظریهپردازان مدعی شدند که درجه تأثیر گذاری یک عامل در تصمیمگیریهای
خانواده در بین زن و شوهر تابعی است از سطح ارزشهای سنتی که در خانواده حاکم است .یعنی هر
چه میزان مساوات طلبی بیشتر شود ،پیش بینی میشود که تصمیمات مشترک زن و شوهر یا با نقش
غالب زن در تصمیمگیری بیشتر شده و بالطبع تصمیمات با نقش غالب مرد کمتر میشود .پژوهشها
نشان دادهاند که رابطهای منفی بین سطح مساوات طلبی و تعداد تصمیماتی که توسط مردان گرفته
میشود وجود دارد (التور و همکاران0331 ،؛ فورد و همکاران .)0331 ،در خانوارهایی با گرایشهای سنتی
بیشتر ،شوهران انتظار دارند که در فرآیند تصمیمگیری بیشترین تأثیر را داشته باشند در حالی که نقش
زنان حمایت از تصمیمات شوهران میباشد (کوالز .)0399 ،به طور سنتی شوهر به عنوان کسی است که
در نهایت و به تنهایی مسؤول تصمیمات خانواده است.
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به عبارت دیگر بر اساس اینکه خانوادهها دارای کدام ساختار باشند اعضای مختلف خانواده در
تصمیمگیری نقشهای متفاوتی را ایفا خواهند کرد .وقتی زن و شوهری اظهار میکنند که در زندگی
خود از قدرت یکسانی برخوردارند ،این بدین معنی نیست که هر دو به یک اندازه میتوانند در مسائل
مختلف تصمیمگیری کنند .به عبارت دیگر تصمیمگیری ممکن است بر اساس خطوط سنتی طرح
ریزی شده باشد و در آن مردان در مورد مسائل مالی و زنان در مورد مسائل خانه و خانه داری
تصمیمگیری نمایند .در این نوع تصمیمگیری زنان فاقد قدرت واقعی هستند و آنها در مورد مسائل
تصمیمگیری میکنند که کمتر برای مردان ارزشمند است (خسروی.)449-444 :0994،

منابع خانواده

11

یکی از مهمترین مواردی که بر روی ساختار نقشهای زوجها تأثیر میگذارد منابع ایشان است.
مطالعات بسیاری به منظور بررسی تأثیر منابعی که هر یک از زوجین در تصمیمگیری خرید خانواده
وارد میکنند انجام گرفته است (کونکلین0399 ،؛ کانینگهام و گرین0392 ،؛ رانک .)0394 ،در این مورد میتوان
گفت فرض بر این است که متغیرهای منابع مانند تحصیالت ،درآمد و شغل در تصمیمگیریهای
خانواده تأثیر گذار است .به طور کلی ،بر اساس رویکردهای مبتنی بر تأثیر گذاری منابع بر قدرت
تصمیمگیری ،دارا بودن منابع بیشتر (اعم از درآمد ،تحصیالت یا شغل باالتر) توسط هر یک از اعضای
خانواده منجر به قدرت یا تأثیر بیشتر آن عضو در تصمیمگیریهای خانواده میشود.
پژوهشها ،درک بیشتری در خصوص تأثیر نقشهای تغییر یافته زنان در مصارف خانواده فراهم
آوردهاند .پژوهشگران بیان کردهاند که درک روابط بین نقش زنان و رفتار مصرف خانواده میتواند
باعث بهبود شناخت تصمیمگیری خانوار شود (کوالز .)0399 ،مشارکت بیشتر زنان در منابع خانوادهها و
افزایش انگیزه آنها برای موفقیتهای کاری باعث شده هزینههای مصرف گرایی و الگوهای رفتار
تصمیمگیری تغییر کند (لی و بیتی .)4114 ،در پژوهشی دیگر نیکلس 12و فوکس 19در سال  1319نشان
دادند که خانوادههایی با زنان شاغل نسبت به خانوادههایی با زنان خانه دار ،از استراتژیهای خریدی

11- Resource Family
12- Nichols
13-Fox
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که منجر به صرفه جویی در زمان میشود بیشتر استفاده میکنند مانند صرف غذا در بیرون منزل،
خدمات نگهداری از کودکان ،استفاده از پوشکهای یکبار مصرف (دونگ و لی.)4119 ،

شمار روز افزونی از زنان در تأمین منابع خانوادهشان مشارکت میکنند و زنان بیشتری برای پیشرفت
در مسیر شغلیشان انگیزه دارند و انعکاس این موارد در یک خانواده به معنی بروز تغییر در مخارج
مصرفی و الگوهای رفتاری تصمیمگیری است .تئوریها نشان میدهند که قدرت هر شخص در
تصمیمگیری برخاسته از توانایی وی در برآوردن نیازهای شریک زندگیاش (زن/شوهر) میباشد
(دیویس .)0391 ،بنابراین هرچه یک شوهر وظیفهاش را در قبال تأمین خانوادهاش بهتر انجام دهد ،همسر
او بیشتر به وی اجازه تعیین هنجارهای تصمیمگیری را میدهد (اسکانزونی.)0399 ،

بدین ترتیب اگر زن به طور مؤثر و چشمگیری در درآمد خانوار تأثیر داشته باشد ،تأثیر بیشتری نیز در
خانوار خواهد داشت .این مبحث لزوماً به این معنی نیست که زنانی که در درآمد خانوار مشارکت و
همکاری دارند در خانههایشان نظر غالب را دارند ،بلکه به این معنی است که تأثیر زنان در درآمد
خانوار منجر به برقراری برابری و مساوات بیشتری در تأثیری که در فرآیند تصمیمگیری دارند میشود
(مارتینز و پولو.)0333 ،
14

معروفترین نظریهپردازان تئوری منابع بلود و ولف میباشند .بنیاد این نظریه برای توزیع قدرت در
خانواده بر حسب منابعی است که هر یک از زن و شوهر در ازدواج به خانواده آوردهاند .این منابع
ارزشمند به طور اخص ،تحصیالت ،شغل و قدرت مالی هر یک از زن و شوهر میباشد که به میزان
برخورداری از این منابع دارای قدرت تصمیمگیری در خانواده هستند .البته در این منابع ،ارزشهای
دیگری مانند عالقه و وابستگی زوجین و جذابیت فرد برای همسرش نیز دخیل هستند که در توزیع
قدرت در تصمیمگیری در خانواده نقش مهمی دارد .ایشان معتقدند که در محیط خانواده تعامل و
توازن قدرت (تصمیمگیری) به نفع آن طرفی است که در زندگی زناشویی بیشترین امکانات و منابعی
را که سایر اعضای خانواده برای رفع نیازها و رسیدن به اهدافشان نیاز دارند را در دست دارد و هر چه

14- Resource Theory
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منابعی که شخص در اختیار دارد بیشتر باشد از قدرت بیشتری برخوردار است .چنین فردی حق دارد
تصمیمهای مهمی را که بر کل خانواده تأثیر میگذارد اتخاذ کند.
جامعهشناسان معتقدند که تصمیمات زن و شوهر در امور زندگی نتیجه مستقیم سهم هر یک –نه به
صورت محاسبه آگاهانه -در منابع است که این منابع احساس مدیون و مقروض بودن را ایجاد میکند.
به نظر آنان گر چه در جامعه دیگر پافشاری بر توازن خاصی از قدرت در ازدواج وجود ندارد ،اما
هنوز جامعه روابط زن و شوهر را تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع امروزه هر چقدر شوهر در چشم
اجتماع موفقیت بیشتری داشته باشد این امر به نوبه خود موجب قدرت بیشتر مرد در گرفتن تصمیمات
در زندگی خانوادگی و اجتماعی میشود .درآمد شوهر یک معرف بسیار مهم در این زمینه است .در
مقابل در خانواده ای که درآمد زن مورد توجه است ،توازن قدرت در مسیر زن تغییر کرده است
بنابراین درآمد باالی شوهران در صورت عدم نقش زنان در کسب درآمد بیشترین قدرت را برای
مردان به همراه میآورد .به طور مثال با شاغل شدن زن مشارکت مرد در کارهای خانه بیشتر میشود.
بر اساس دیدگاه منابع بلود و ولف وقتی منابع اقتصادی-اجتماعی موجود برای زن و شوهر مورد
مقایسه قرار میگیرد ،هر چه اختالف بین آنها بیشتر باشد اختالف قدرت بین زن و مرد بیشتر میشود
و میزان مشارکت هر یک در امور داخلی خانواده نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد.
متغیرهای منابع اعم از:
-

تحصیالت زن و شوهر،

-

در آمد و

-

رده شغلی آنها در تصمیمگیریهای خانواده تأثیر دارد .به طور کلی بیان شده است که بر

اساس رویکرد مبتنی بر منابع ،آن عضو خانواده که منابع و داراییهای بیشتری (اعم از تحصیالت،
درآمد و غیره) در اختیار دارد ،قدرت و تأثیر بیشتری نیز دارد (کوموری و گنتری4111 ،؛ دیویس،0391 ،
کونکلین0399 ،؛ رانک.)0394 ،
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روش پژوهش

به طور کل می توان گفت که این پژوهش ،یک پژوهش میدانی است که با استفاده از پرسشنامه صورت
گرفته است و از آنجا که ابزار گردآوری دادهها در میان جامعه آماری توزیع و جمعآوری میشود ،اینن
پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و از آن حیث که در پژوهش به بررسی روابط مینان متغیرهنا از
طریق آزمون آماری رگرسیون لجستیک میپردازد ،پژوهش توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی است.
هر چند که از نظر هدف این پژوهش ،کاربردی میباشد..
در این پژوهش جهت گردآوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختار یافته12و پرسشنامه استفاده شده است.
به گونهای که چندین مصاحبه نیمه ساختار یافته با متخصصین مرتبط با حوزه بازاریابی ( 11نفر) و
علوم اجتماعی( 11نفر) صورت گرفت .در روند این مصاحبهها انواع ساختار خانواده و عوامل
تأثیر گذار بر این ساختارها ،ساختارهای خانوادههای ایرانیان و تغییرات شکل گرفته در این ساختارها
در نسل جوان مورد پرسش و بررسی قرار گرفت .در طول مصاحبهها ،که بین  21تا  91دقیقه به طول
انجامید ،با کسب اجازه از مصاحبه شونده صدای وی ضبط شد تا پس از مصاحبه با تعمق و تأمل
بیشتری بتوان نظرات بیان شده را به دور از هر گونه خطایی دسته بندی نمود .ابزار دیگر پرسشنامه
است که بر اساس پشتوانه ادبیات نظری (با تکیه بیشتر بر مطالعه جاکوبسن در سال  )0314و مصاحبه با
خبرگان تدوین شده و در سه مرحله پایایی و اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته است.
ارزیابی پایایی و اعتبار
پایایی همسانی درونی 13این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ و آزمون دو نیمه کردن13و به
کمک نرم افزار اس .پی .اس .اس 11ارزیابی شد .این ارزیابی در سه مرحله پیش آزمون صورت گرفت.
در پیش آزمون اول که از  11زوج استفاده شد ،نتیجه مناسبی به دست نیامد و در نتیجه برخی از
گویه ها حذف و باقی با کمک ویراستار تعدیل و اصالح شدند .در پیش آزمون دوم از  11زوج دیگر
استفاده شد که نتیجه کمی بهتر از مرحله قبل بود ولی همچنان رضایت بخش نبود و بار دیگر گویهها
15- Semi-structured Interview
16-Internal Consistency Reliability
17-Split- Half
18-SPSS
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تغییر کرده و اصالح شدند .در پیش آزمون سوم که با استفاده از  13زوج انجام گرفت نتیجه مناسبی به
دست آمد که نشان از تأیید پرسشنامه جهت توزیع در جامعه نهایی داشت .پس از توزیع پرسشنامه در
جامعه آماری آلفای کرونباخ  1732به دست آمد که نتیجه رضایت بخشی میباشد .آزمون دو نیمه کردن
در سومین پیش آزمون با تقسیم پرسشنامه به سؤالهای زوج و سؤالهای فرد و محاسبه ضریب
همبستگی بین این دو بخش به دست آمد که نشان از همسانی درونی مناسب پرسشنامه دارد.
جدول  -1نتایج آزمون پایایی
نام پایایی

نام آزمون

مرحله انجام آزمون

تعداد گویهها

تعداد آزمودنیها

مقدار به دست آمده

پایایی همسانی درونی

آلفای کرونباخ

نخستین پیش آزمون

61

 02نفر ( 62زوج)

23.0

دومین پیش آزمون

60

 02نفر ( 62زوج)

2300

سومین پیش آزمون

6.

 .0نفر ( 61زوج)

2310

آزمون نهایی

6.

 022نفر ( 022زوج)

2310

سومین پیش آزمون

6.

 .0نفر ( 61زوج)

2310

نخستین پیش آزمون

-

-

-

دومین پیش آزمون (فاصله زمانی یک هفته)

60

 02نفر ( 62زوج)

2300

سومین پیش آزمون (فاصله زمانی  62روز)

6.

 .0نفر ( 61زوج)

2312

دو نیمه کردن
پایایی باز آزمایی

پایایی باز آزمایی-آزمون باز آزمایی در پیش آزمون اول اجرا نشد ولی در پیش آزمون دوم،
پرسشنامهای با  14سؤال (پس از اعمال اصالحات در مرحله قبل) در هفته چهارم فروردین 1931
میان  11زوج توزیع و به فاصله یک هفته مجدداً بین همان افراد توزیع گشت .ضریب همبستگی
پیرسون محاسبه شده بین این دو مرحله  1722بود که نشانه ضعف پرسشنامه در ارزیابی بود .در
سومین پیش آزمون که در تیر ماه سال  1931بین  13زوج با فاصله  11روز صورت گرفت مقدار
همبستگی پیرسون 1731به دست آمد که همبستگی باال بین پاسخهای افراد را در دو نوبت نشان
میدهد و گویای این مطلب است که پاسخها با گذشت زمان تغییر نمیکند.
اعتبار محتوا -جهت ارزیابی اعتبار قبل از اینکه در هر پیش آزمون پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع
شود برای گروهی از خبرگان ارسال شده و نظر ایشان در خصوص مناسب بودن /مناسب نبودن
سؤالها جهت سنجش متغیر مورد نظر جمع آوری و اعتبار محتوا به کمک فرمول  CVRدر سه
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مرحله محاسبه شده است .در سومین پیش آزمون اعتبار محتوا 13با همکاری  14نفر از خبرگان
محاسبه شد .مقدار قابل قبول ضریب اعتبار محتوا برای  14نفر خبره عدد  1721میباشد که در این
پژوهش بین  1712تا  111به دست آمد.
اعتبار صوری -پس از اجرای سه مرحله پیش آزمون و قبل از توزیع بین جامعه آماری ،ارزیابی اعتبار
صوری پرسشنامه به کمک  91نفر صورت گرفت و از روان و مفهوم بودن گویهها اطمینان حاصل شد.

نمونه گیری

با استناد به نتایج آخرین سرشماری صورت گرفته در کشور در سال  3174 ،1931درصد از خانوارهای
ایرانی در شهرها زندگی میکنند ،یعنی از  21،112،343خانوار ایرانی 12،423،141 ،خانوار ساکن
شهرها و2،323،333خانوار ساکن روستاها میباشند.در نتیجه برای شناسایی ساختار خانواده و تأثیر آن
بر رفتار تصمیمگیری زوجهای جوان ایرانی ،شهرهای ایران مکان مناسبی میباشند و میتوان با اطمینان
باالیی نتایج پژوهش را به کل کشور تعمیم داد .از طرفی به استناد نتایج سالنامه آماری ایران در سال
 ،1931هشت شهر بزرگ در ایران با جمعیت بیش از یک میلیون نفر وجود دارد که میتوان از آنها به
عنوان کالن شهرهای ایران نام برد که عبارت است از :تهران ،مشهد ،شیراز ،اصفهان ،اهواز ،تبریز ،قم و
کرج (سالنامه آمار ایران )0931 ،و از  ٪31خانوارهای شهرنشین ایرانی ٪99 ،ایشان در  1کالن شهر مذکور
زندگی میکنند.
مشخصات زوجهای جوان ایرانی بر اساس نتایج این سرشماری بدین شکل است که  ٪1174از
خانوارهای ایرانی دونفره میباشند یعنی حدود یک پنجم جمعیت ایران را خانوارهای دو نفره متشکل
از زن و شوهر تشکیل میدهند .در عین حال  ٪2371از خانوارهای ایرانی نیز سه نفره میباشند .به
عبارت دیگر  ٪4272از خانوادههای ایرانیان دو یا سه نفره هستند یعنی خانوادههایی بدون فرزند یا با
یک فرزند میباشند .عالوه بر این در میان زوجهای جوان ایرانی ،میانگین سن مردان  23سال و
میانگین سن زنان  29سال میباشد.
19- Content Validity
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جدول -2مشخصات جامعه آماری پژوهش -زوجهای جوان ایرانی
مشخصات جامعه آماری

مرد

زن

میانگین سنی کل جمعیت کشور (سال)

00312

.232.

میانگین سن در اولین ازدواج (سال)

0131

0.30

درصد جمعیت جوان کشور (بین  60تا  00سال)

٪6030

٪0236

درصد جمعیت جوان کشور (بین  60تا  00سال)

٪.630

٪.631

درصد خانوار بر حسب جنس سرپرست خانوار

٪0130

٪6036

(سالنامه آمار ایران)0931 ،

برای نمونهگیری در این پژوهش ،گام اول انتخاب کالنشهرها به روش تصادفی ساده است که از بین
 1کالن شهر ایران با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر ،چهار کالن شهر انتخاب شد که عبارت است از:
تهران ،شیراز ،اصفهان و مشهد .در گام بعدی برای تعیین حجم نمونه با توجه به مشخص بودن تعداد
اعضای جامعه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده (سکاران )999: 0990،است .از آنجا که تعداد
زوجهای ایرانی در چهار کالن شهر فوق قطعاً به بیش از  111111میرسد ،با استناد به جدول ایشان
( 914نمونه برای جامعه بیشتر از صد هزار نفر) حجم نمونه مناسب برای این پژوهش  411نمونه
تعیین شد و از آنجا که واحد نمونه در این پژوهش زوجها هستند نه افراد ،تعداد نمونه این پژوهش
 411زوج یا همان  111نفر میباشد ،اما از آنجا که تعداد دقیق زوجها در هر کالن شهر مشخص
نیست ،به همین دلیل حجم نمونه  111نفری به مساوات بین چهار کالن شهر تقسیم گشته است.
موضوع دیگری که میبایست بررسی شود این بود که چگونه و در چه مکانی به آزمودنیهای پژوهش
(زوجهای جوان ایرانی) میتوان دسترسی یافت که بهترین پاسخ ممکن و حقیقیترین رفتار را از خود
بروز دهند.روش پژوهش و جمعآوری دادهها در مراکز خرید یکی از روشهای مصاحبه رو در رو
است که اخیراً بین پژوهشگران بسیار متداول و مرسوم شده است (هیر و بوش .)0391 ،استفاده از روش
جمع آوری دادهها در مراکز خرید امکان دسترسی به افرادی که در پژوهش به عنوان نمونه آماری
مورد نظر هستند را بیشتر میکند .از طرفی دیگر مصاحبه های رو در رو پرسشگر را قادر میسازد
دادههایی شفاف و صحیح به دست آورند و سؤالهایی که احتماالً مبهم بوده یا ممکن است با هم
متضاد باشند ،را برای پاسخ دهنده توضیح دهد .مصاحبههای رو در رو همچنین این مزیت را دارند که
پاسخ دهندگانی که تمایل کمتری به شرکت در پژوهش دارند را تشخیص دهد و با حذف آنها از
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بروز خطای هالهای که در سایر روشهای جمعآوری داده وجود دارد ،جلوگیری نماید (کیلور و همکاران،

.)4119در تکنیک مصاحبه رو در رو 21مصاحبه کننده فرصت مییابد که مطالب مورد نظرش را بیان
کرده و با مشارکت و همکاری فعاالنه با مصاحبه شونده ،به بهترین پاسخها دست یابد (توماس.)0330 ،

روش جمعآوری داده در مراکز خرید بنا به یافته هی و دیگران در سال  2112مزایایی دارد که عبارت
است از :دسترسی آسانتر به پاسخگویان و در زمانی کوتاه تر .دیگر اینکه امکان ارتباط فردی با
پاسخدهندگان بالقوه را فراهم میآورد (هی و همکاران.)4104 ،

با تهیه لیستی از مراکز خرید بزرگ کالن شهرهای فوق ،فرآیند انتخاب آغاز گردید .برای انتخاب
مراکز خرید در کالن شهرها به دو شیوه متفاوت عمل شده است .به گونهای که برای انتخاب مراکز
خرید در تهران از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای استفاده شده است .بدین منظور ابتدا تهران به 2
خوشه مختلف اعم از شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم و مراکز خرید این مناطق به تفکیک
مشخص گشت .در گام بعدی ،از بین مراکز خریدی که در هر منطقه وجود داشت به روش نمونهگیری
تصادفی ساده ،انتخاب صورت گرفت .در حالی که این فرآیند با کمی تفاوت برای سایر کالن شهرها
به اجرا درآمد .بدین گونه که چون در سایر کالن شهر تعداد خیابانهای اصلی به نسبت تهران
محدودتر و گستردگی مراکز خرید در سطح شهرهای مذکور نسبت به تهران کمتر است با روش
نمونهگیری احتمالی تصادفی ساده مراکز خرید در سایر کالن شهرها انتخاب شدهاند .در نهایت از
زوجهای جوانی که فرزند ندارند یا بزرگترین فرزند آنها کوچکتر از  3سال دارد و به مراکز خرید
منتخب مراجعه کردهاند پرسش به عمل آمد.
تجزیه و تحلیل دادهها

تحلیل توصیفی
سؤالهای جمعیت شناختی نشان داد که  4273درصد از پاسخگویان متولدین قبل از سال 9273 ،1923
درصد متولدین سالهای  1931تا  1173، 1934درصد متولدین سالهای  1932تا  1933بوده و 271
درصد مربوطه به متولدین بعد از سال  1931میباشند .همچنین پاسخگویان از نظر تحصیالت 9373

20- One- on- Ones
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درصد دیپلم و کمتر از آن 2173 ،درصد دارای مدرک کاردانی و کارشناسی 373 ،درصد دارای مدرک
کارشناسی ارشد و باالتر بودهاند .از این بین 2274درصد شاغل در دستگاه های دولتی بوده و
4371درصد در شرکتهای خصوصی مشغول به کار بودهاند .همچنین  1371پاسخگویان خانهدار و 3
درصد بیکار بودهاند 2272 .درصد اظهار کردهاند که درآمدی ندارند و  13درصدشان درآمدشان کمتر از
 421هزار تومان بوده است 2171 .درصد درآمدی بین  421تا 321هزار تومان و  9173درصد درآمدی
باالتر از  321هزار تومان داشتهاند.
تحلیل استنباطی
در پرسشنامه برای بیان "کمیتِ کیفیت " 21از یک سیستم اختیاری وزن دهی از یک تا پنج ،که یک
کامالً موافق و پنج کامالً مخالف بوده استفاده شده است .امتیاز پایین نشانگر نگرش مردساالرانه سنتی
و امتیاز باال نشانگر بروز مساوات طلبی است .پایینترین امتیاز ممکن  19است که نگرش مردساالری
کامل را نشان میدهد در مقابل باالترین امتیاز  32است که سوی دیگر محور را نشان میدهد .یعنی
مجموع نمراتی که به سؤالها داده شده برای هر فرد محاسبه میشود سپس هر چه مقدار این عدد
کمتر (بین  19و  )93باشد نشانه مردساالر بودن پاسخگو و هر چه این عدد بزرگتر (بین  93و )32
باشد نشانه مساوات طلب بودن وی میباشد.
جدول  -1ساختار خانواده در بین زوجهای جوان
متغیر
جنس

مساوات طلب

مردساالر
درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

زن

.21

٪11

00

٪00

مرد

001

٪01

610

٪00

کل

000

٪11

010

٪.0

بر همین اساس نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که در بین زوجهای جوان ایرانی ساختار
مساوات طلب در مقایسه با ساختار مرد ساالر بیشتر وجود دارد به گونهای که  33درصد از زوجها
نگرشی مساوات طلبانه دارند در حالی که زوجهایی با نگرش مردساالرانه  94درصد از کل را تشکیل
دادهاند .این نتایج در جدول  9قابل مشاهده است.

21- The quantity of quality
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به عبارت دیگر متغیر ساختار خانواده از نوع اسمی دو وجهی میباشد به همین دلیل برای بررسی
وجود/عدم وجود رابطه بین ساختار خانواده و منابع خانوار از رگرسیون لجستیک استفاده میشود زیرا
در این نوع از رگرسیون متغیر وابسته میتواند از نوع اسمی دو وجهی باشد .در این نوع از رگرسیون
بر اساس متغیرهای مستقل مورد استفاده میتوان احتمال هر یک از سطوح متغیر دو وجهی وابسته را
محاسبه کرد .متغیرهای مستقل در این رگرسیون لجستیک عبارت است از :تحصیالت و درآمد و متغیر
وابسته ساختار خانواده میباشد که شامل دو وجه مردساالری و دموکرات میباشد.
همان طوری که در تحلیل رگرسیون برای بررسی معنادار بودن رابطه از مشخصههای استاندارد  Fو t
استفاده میشود ،در رگرسیون لجستیک از مشخصههای آماری استفاده میشود که دارای توزیع کای
اسکوئر هستند (کالنتری .)031 :0999 ،نتایج به دست آمده از رگرسیون لجستیک در این بخش نشان
میدهد که متغیر تحصیالت با بهبود کای اسکوئر برابر با  127413و سطح معناداری  P=17111و
متغیر درآمد در گام بعدی با بهبود کای اسکوئر برابر با  247921و سطح معناداری  P=17111وارد
معادله شدهاند.از یافتههای این محاسبات میتوان به توانایی تمیز دادن متغیر وابسته بر اساس متغیرهای
مستقل اشاره کرد که در جدول زیر قابل مشاهده است.
جدول -0درصد پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل
متغیر وابسته

متغیر مستقل
ساختار خانواده
مرحله اول

درآمد

مرحله دوم

تحصیالت

درصد بهبود پیش بینی شده

دموکرات

مردساالر

دموکرات

020

2

62232

مردساالر

011

2

2.

دموکرات

010

02

0036

مردساالر

060

00

6030

1031

درصد کلی

1131

درصد کلی

همان طور که در جدول  4نیز قابل مشاهده است بر اساس متغیر درآمد به خوبی میتوان دموکرات
بودن را پیش بینی کرد زیرا همان طور که مشخص است در مرحله اول متغیر درآمد توانسته 111
درصد و در مرحله دوم نیز  3271درصد دموکرات بودن را پیش بینی نماید .به طور کلی میتوان گفت
که متغیر درآمد توانسته در مرحله اول و به تنهایی  3272درصد از متغیر وابسته ساختار خانواده را پیش

118

تأثیر منابع زوجها بر ساختار خانواده در بین زوجهای جوان ایرانی

بینی نماید و پس از ورود متغیر تحصیالت درصد پیش بینی متغیر وابسته به  3373درصد افزایش یافته
است.
مقدار کای اسکوئر مدل محاسبه شده در معادالت رگرسیون لجستیک نشان میدهد که متغیر یا
متغیرهای مستقل تا چه حد بر متغیر وابسته اثر گذار بودهاند .چنانچه مقدار  Pبه دست آمده کوچکتر
از  1712باشد تأثیر متغیر یا متغیرهای مستقل و ارتباط آن با متغیر وابسته در سطح اطمینان  32درصد
معنی دار تلقی شده و اگر مقدار آن کمتر از  1711باشد سطح اطمینان به  33درصد افزایش مییابد
(کالنتری.)031 :0999 ،
جدول -5مقدار کای اسکوئر مدل بر اساس محاسبات رگرسیون لجستیک
مدل
کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معناداری

.031.0

0

.222

با استناد به مطالب فوق و تکیه به یافتههای پژوهش بر مبنای رگرسیون لجستیک میتوان گفت که
رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل تحصیالت و درآمد و متغیر وابسته ساختار خانواده با  33درصد
اطمینان وجود دارد و معادله رگرسون با دو متغیر مستقل درآمد و تحصیالت و متغیر وابسته ساختار
خانواده به شکل زیر به دست میآید:
(تحصیالت)( – 17929درآمد)  = - 17499 +17133ساختار خانواده
با توجه به معادله فوق در شرایط ثابت با افزایش درآمند احتمنال گرایشنات مردسناالری از  17923بنه
 17343افزایش می یابد این موضوع ناشی از این امر است که چون بخش عمنده مخنارج خاننه توسنط
مردان تأمین میشود و مسؤولیت تأمین هزینه های جاری زندگی خانوار با ایشان است به همنین دلینل
با افزایش درآمدشان قدرت و منزلتشان در خانواده بیشتر شده و تمایالت مردساالریشان نینز افنزایش
مییابد .از این رو احتمال بروز ساختار مردساالرانه در خانواده افزایش مییابد.
از طرف دیگر با افزایش سطح تحصیالت احتمال بروز تمایالت مردساالرانه در خنانواده از  17923بنه
 171323به طرز چشمگیری کاهش مییابد ،به عبارتی دیگر خانواده به سمت ساختار دموکرات تماینل
پیدا میکند .افزایش سطح تحصیالت در بین زنان باعث افزایش قدرت آنها در هرم خانواده و کناهش
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تحمل اقتدار مطلق مرد توسط ایشان میشود و همین امر باعث بروز تمایالت دموکراتینک در خنانواده
میگردد .از طرفی احتمال تغییر و تعدیل در نگرش مردان با افزایش سطح تحصیالت آنها وجود دارد.
چنانچه درآمد و تحصیالت هر دو افزایش یابند احتمنال بنروز گرایشنات مردسناالرانه در خنانواده از
 17923به  17293کاهش مییابد .اینن موضنوع را چننین منیتنوان توضنیح داد کنه بنا افنزایش سنطح
تحصیالت زنان احتمال اشتغال و درآمد زایی آنان نیز بیشتر شده و همنین موضنوع باعنث سننگینتنر
شدن کفه قدرت به نفع آنان شده و احتمال بروز گرایشات دموکراتینک را افنزایش منیدهند .ولنی در
مقابل افزایش درآمد در مردان نیز باعث قویتر شدن گرایشهای مردساالرانه آنها میشود و تقابل این
دو موضوع باعث کاهش گرایشات مردساالرانه می شود اما نه به شدت حالت قبلی (افزایش تحصیالت
زنان).
یافتهها حاکی از آن است که بنا احتمنال  33درصند بنین مننابع خنانوار و نقنش اعضنای خنانواده در
تصمیمگیری رابطه وجود دارد .به عبارت دیگر میتوان عنوان کرد که هر یک از زوجین میتواند نقشی
در خانواده ایفا کنند و میتوان این نقش را به دو وجه غالب در تصنمیمگینری ینا نقنش مشنارکتی در
تصمیمگیری تقسیم کرد .با توجه به پیشینه بیان شده نقش غالب در تصمیمگیری نشانگر سناختار منرد
ساالر در خانواده و نقش مشارکتی نشانگر ساختار دموکراتیک در خانواده میباشد.

نتیجهگیری

خانواده به عنوان اساسیترین رکن اجتماع می باشد و نحوه تعامل و کنش و واکنش اعضای آن در قبال
همدیگر مبحثی را تحت عنوان ساختار خانواده مطرح میسازد .افنراد بنه نسنبت سنهمی کنه در رفنع
خواستهها و نیازهای خانواده خود دارند در خانواده جایگناه پیندا کنرده و در تصنمیمگینریهنا سنهم
خواهند داشت .در خانواده هایی که زنان دارای تحصیالت بوده و یا درآمدی دارند توازن قدرت تغیینر
میکند و باعث افزایش سهم زنان و کاهش سهم منردان در تصنمیمگینریهنا منیشنود .اینن موضنوع
می تواند باعث تغییر وضعیت به نفع زنان شده تا جایی که خانواده را از مردساالری به دموکرات بنودن
تغییر دهد .یعنی زمانی که زنان نشان میدهند در برآوردن نیازهای خانواده میتوانند مانند مردان نقنش
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ایفا کنند کفه ترازو به نفع ایشان سنگینتر شده و نقش آنان در خانواده و بالطبع در تصمیمگینریهنای
خانواده افزایش مییابد.
یکی از مهمترین موضوعات در این بین بحث هرم قدرت و نحوه اداره خانواده است .اینکه چه کسنی
در رأس هرم قرار دارد ،میزان تفویض اختیار در چه حدی است ،تصمیمگیری در چه اموری بنه افنراد
پایین هرم قدرت واگذار شده است ،میزان تصمیمگیری مشترک اعضای خانواده چقندر اسنت ،همگنی
نشان دهنده وضعیت قدرت در خانواده است که مستقیماً نشانگر مبحث ساختار خانواده منیباشند .بنر
اساس نوع تصمیمگیری در خانواده دو نوع ساختار مطرح میگنردد سناختاری کنه یکنی از اعضنا بنه
تنهایی در رأس هرم قرار داشته و تصمیمگیری میکنند و سناختاری کنه اعضنا بنه گوننهای مشنارکتی
تصمیمگیری می نمایند که نوع اول بیان کننده ساختار مردساالری و نوع دوم بیانگر ساختار دموکراتیک
است.
نتایج نشان داد که اگر زن به طور مؤثری در درآمد خانوار مشارکت داشته باشد ،تأثیر و نفنوذ بیشنتری
نیز در خانواده خواهد داشت .آنچه بیان شد به این معنی است که تأثیر زنان در درآمد خانوار منجر بنه
برقراری برابری و مساوات بیشتری برای آنان در فرآیند تصمیمگیری میشود (ماارتینز و پولاو .)0333 ،بنر
اساس تئوری منابع وقتی منابع اقتصادی-اجتماعی موجود برای زن و شوهر مورد مقایسه قرار میگیرد،
هر چه اختالف بین آنها بیشتر باشد اختالف قدرت بین زن و مرد بیشتر میشود و میزان مشارکت هر
یک در امور داخلی خانواده نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد .طی پژوهشهای گونناگون در جوامنع
مختلف به اثبات رسیده که در محیط خانواده توازن قدرت در تصمیمگیری به نفع آن زوجی است کنه
در زندگی زناشویی توانایی فراهم سازی بیشترین امکانات و منابع را دارد .هر چه منابعی کنه شنخص
در اختیار دارد بیشتر باشد قدرت وی در تصمیم های مهمی که بر کل خانواده تنأثیر منیگنذارد بیشنتر
خواهد شد .پژوهش حاضر نیز به آزمون همین مطلب در جامعه زوجهای ایرانی پرداخت و وجود این
رابطه را بار دیگر تأیید کرد.
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منابع
منابع فارسی
خسروی ،ز« ،)6.00(.مبانی روان شناختی جمعیت» ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دفتر برنامهریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
سکاران ،ا« ،)6.06(.روشهای تحقیق در مدیریت» ،ت:م .صائبی و م .شیرازی ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
کالنتری ،خ" ،)6.01(.پردازش و تحلیل دادهها در تحقیقات اجتماعی -اقتصادی" ،فرهنگ صبا ،چاپ سوم.
مرکز آمار ایران ( .)6.02سالنامه آماری کشور ،قابل دسترس درhttp://salnameh.sci.org.ir/AllUser/DirectoryTreeComplete.aspxshgkhli :

منابع التین
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