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چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان مطالعه و بررسی توسعه فرهنگی زنان بر کارکرد های خانواده انجام گرفته است .که دارای دو متغیر مستقل و
وابسته همراه با سنجش تاثیرگذاری شاخصهای متغیر مستقل برمتغیر وابسته بوده است .روش انجام این تحقیق روش اسنادی و پیمایشی
است .و ابزار گردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی است که از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .حجم نمونه د راین پژوهش  051نفر
از زنان متاهل و شاغل و تحصیلکرده منطقه  01تهران بودند .دربین متغیرهای مستقل افزایش میزان تحصیالت با مجموع تاثیرات مستقیم
و غیر مستقیم ،بیشترین وزن را معادل  0/100بر متغیر وابسته دارد .نتایج این پژوهش ،فرضیه اصلی این تحقیق را مبنی بر وجود رابطه
معنادار بین توسعه فرهنگی زنان و کارکرد های خانواده در سطح اطمینان  1/55واریانس تبیینی محاسبه شده  R2= 1/55تایید می کند.
و به گونه ای اعالم می دارد ؛ با افزایش تحصیالت و استقالل مالی و در نهایت برخورداری از توسعه فرهنگی – اجتماعی زنان با تغییر
نگرش  ،رفتار و شیوه تفکری روبه رو هستند که مسلما تاثیر گذار بر کارکرد خانواده خواهد بود و اما در ارتباط با نوع تاثیرآن ،باید اذعان
داشت عالوه بر ایجاد تنشهای مقطعی ناشی از کاهش نقشهای سنتی آنان در خانواده ،با توجه به آرامش و عزت نفس اکتسابی و حقوق
مشروعیت یافته چه درکانون خانواده وچه دراجتماع ،توانایی بهترو بیشتری در تربیت و هدایت فرزندان و نیز حل و فصل تعارضات
خانوادگی خواهند داشت به شیوه ای که همانند گذشته حقوقشان مورد تعرض قرار نخواهد گرفت.
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مقدمه

به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل درسال  4339درکیفیت زندگی برابر بین زن و مرد درهیچ يک از کشورهای جهان وجود
ندارد )revolG ,nubbssuN( .موضوع زنان و توسعه اينک به يکی از مهمترين مسايل برنامه ريزی برای توسعه تبديل شده است
 .در طول سالهای اخیر که تعداد کشورهای مستقل جهان روندی افزايشی يافته است  ،برنامه های گوناگونی برای خروج اين
کشورها از مدار عقب ماندگی و توسعه نیافتگی طرح و اجرا شده است  .با توجه به مطالعات انجام گرفته ،صعود و نزول مقام و
منزلت زنان معلول شرايط و تحوالت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه می باشد .با وجود اين ،موقعیت زنان و نقش آنها در
خانواده ها به عنوان هسته پايدار جامعه و محور بنیادی تحوالت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی شناخته می شود ( .معروفی ،بی تا)
نقش و عملکرد زنان در توسعه  ،بیشتر به اهداف توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جوامع بستگی دارد  .ولی می تواند به عاملی بنیادی در
تحوالت جوامع انسانی  ،تبديل شود  .فرايند توسعه آثار گوناگونی بر زنان و مردان دارد ( .مامسن )14:4912،به طوريکه امروزه
زنان بیشتر تمايل به تصرف سمت های مديريتی د رتمام حوزه ها اعم از خصوصی يا عمومی را دارند.گرچه اين امر به سادگی
امکان پذير نیست)absass.M( .در دهه های اخیر اين مساله بر اساس بررسی های گوناگون مورد شناسايی زيادی قرار گرفته
که نیروی انسانی کارآمد و آموزش ديده  ،می تواند در رهايی کشورها از عوارض گوناگون عقب ماندگی تاثیر جدی داشته باشد .
در اين تحقیق 9عنصر مورد مطاله قرار گرفته است ،ابتدا مفهوم توسعه،که به عنوان يک فراگرد جهانی  ،اخیرا در جوامع مطرح
است  ،کانون خانواده که اصلی ترين بنیان اجتماعی محسوب می شود و نیز زنان که امروزه در اکثر جوامع در حال گذار محور
توسعه انسانی قرار گرفته اند  ،دارای نقش تعیین کننده و اثر گذاری در کانون خانواده می باشند  .هدف اساسی توسعه ايجاد
محیطی توانبخش برای مردم است تا به واسطه آن از حیاتی طوالنی  ،سالم و خالق برخوردار شوند( ازکیا .)41:4911،مطالعه و
بررسی تاثیر توسعه فرهنگی زنان بر کارکردهای خانواده موضوعی است که تحقیق حاضر حول اين محور سازمان دهی شده است .
برای توسعه فرهنگی زنان مولفه هايی در نظر گرفته شد که تاثیر هر کدام از آنها بر کارکردهای خانواده مورد سنجش و مطالعه قرار
گرفت.
امروزه توسعه فرهنگی زنان کارکرد خانواده ها را اعم از تربیتی  ،حمايتی و عاطفی دچار تغییرات و تحوالت بنیانی قرار داده
است.از آنجائیکه مهمترين کارکرد خانواده  ،بقای نسل و اجتماعی کردن فرزندان می باشد ،و عموما چنین مسئولیت خطیری به
عهده زنان بوده است ،همانند شاخص های ديگر از تغییر و بعضا از آسیب در امان نبوده است  .بررسی تاثیر توسعه فرهنگی زنان بر
کارکرد های خانواده موضوع مطالعه اين پژوهش است ،که مطالعه بر کارکردهای خانواده را پیش نیاز اصلی خود بر می شمارد.
يکی از اساسی ترين مسئولیت های اين واحد اجتماعی ،تعلیم و تربیت  ،و تالشی بی وقفه درجهت به تعادل رساندن انسانی است
،که يک جامعه ،انتظار شکوفائی و خالقیت از او دارد و واين اصل به نوبه خود مستلزم تامین نیازهای اولیه يک انسان در ابعاد
زيستی – روانی و اجتماعی است  .لذا تربیت انسانی که در رويارويی با دنیای صنعت و الکترونیک قادر به طرح ايده های نو برای
جامعه خود باشد  ،بستری غنی در همه ابعاد و نیز حضور مربیانی با مهارت را می طلبد .از آنجائیکه  ،درفرهنگ جامعه ايرانی اداره
امور زندگی به عهده زنان است  ،مطالعه تاثیر رشد و توسعه زنان بر امور زندگی و نیز خانواده ،پیش از هر امر ،شايسته توجه و
برنامه ريزی پايدار ،می باشد  .لذا برای تحقق اين مهم ضروری است  ،از چند بعد به مسائل خانواده نگريسته شود و نقش زنان در
پیشبرد اهداف آن ،مد نظر قرارگیرد.
بنابراين با توجه به حساسیت نقش ،بررسی تغییرات نقشهای يک زن توسعه يافته فرهنگی درمقام همسر و مادر می بايست مورد
مطالعه و بررسی قرار گیرد .اوکلی معتقد است  :اسطوره مادری مشتمل بر سه ادعای نادرست و اثبات نشده است :نخست اينکه
مادران به کودکان خود نیاز دارند؛ دوم اينکه کودکان به مادران خود نیاز دارند؛ و سوم اينکه مادری مظهر بزرگترين دستاورد
زندگی زن است  .وی هر سه ادعا را بی پايه و اساس نشان می دهد(.بستان )3-1:4911،کیلت ملیت معتقد است :تا زمانی که الويت
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اصلی زنان  ،مراقبت از کودکان باشد ،او نمی توند يک انسان آزاد باشد(گراگلیا .)499:4914 ،بعالوه بزرگترين خطری که يک
کودک را تهديد می کند وجود زنی است به نام "مادر" که همیشه ناراضی است و از کمبودهای روانی بسیاری رنج می
برد(دوبوار .)912-913:4913 ،لذا شايسته است نقش زنان را به عنوان مربیان و تربیت کنندگان يک نسل مورد مالحظه قرار دهیم و
از حبس آنان به عنوان جنس دوم درخانه بپرهیزيم و برای آنان حقوق مشروع شهروندی را را محترم شماريم .جین بتکه الشین يکی
از صاحبنظران مکتب فمنیسم می گويد :مادری کردن نقشی مشابه ديگر نقش ها نیست ،مادری کردن فعالیتی پیچیده ،پر مايه ،دو
پهلو ،پر زحمت و لذت بخش است که ابعاد زيست شناختی  ،طبیعی  ،اجتماعی ،نمادين و عاطفی دارد(بستان .)13:4914،همانگونه
آمارها آشکار ساخته است بحرانهای اخالقی و بن بستهای خانوادگی  ،رشد بی رويه جمعیت شیوع بسیاری از بیماريهای العالج
همه و همه در نتیجه رشد نا کافی زنان و وجود فقر اقتصادی – اجتماعی در میان آنان است ( .کنفرانس نقش زن در توسعه انسانی )
لذا درک و بینش زن ايرانی عامل تعیین کننده ای در کیفیت سطح تربیتی خانواده و نیز اجتماعی کردن فرزندان قلمداد می شود.
به عقیده پارسونز اجتماعی کردن کودک يعنی :فراگیری و جذب فرهنگی که کودک در آن به دنیا می آيد ،به عبارت ديگر،
اجتماعی کردن  ،جريان فراگیری رفتارها و قابلیت الزم برای ايفای يک نقش اجتماعی خاص است(اخوی راد )4911،تاثیر مادر در
فراگیری اين ارزشها  ،رفتارها و نقش ها بر فرزندان انکار ناپذير است .اين امر جز با رشد و توسعه فرهنگی زنان ايرانی میسر نمی
گردد .و برای نیل به اين منظور می بايست تبعیض ها و نابرابری های نژادی ،فرهنگی ،جنسیتی ،قومی  ،دينی و نظاير آن را که از
موانع و تنگناهای توسعه فرهنگی زنان محسوب می شوند ،مورد بررسی و مطالعه بیشتری قرار داد.
زنان يکی از الويت های برنامه های يونسکو در کنگره عمومی سال  4334شناخته شده اند .اکثر اهداف موجود در اين برنامه،
مربوط به توسعه زنان در خصوص بهداشت و تحصیل آنان بوده است(.)RlrvGib nsibvNb dNbilUشايان ذکر است که زنان
نیمی از جمعیت جامعه کنونی را به خود اختصاص داده اند که هنوز استفاده بهینه از آنها به عمل نیامده است نیرويی که در صورت
به کارگیری جدی بر قدرت تفکر  ،تعقل و توانايی آنها می توان نفس تازه در کالبد فرآيند توسعه دمید(گراوند )4914 ،لذا
مشارکت زنان در امور اقتصادی جامعه ،نیمی از توسعه اجتماعی و اقتصادی را موجب می شود و از آنجائیکه دارای پتانسیل های
بی شمار ی برای نوآوری و توسعه می باشند ،عدم استفاده از آن مهارتها وتوانمندی های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی زنان جامعه
را از حالت تعادل خارج کرده وموجب تضعیف آن می شود ،توسعه يافتگی اجتماعی – فرهنگی زنان  ،موجب احساس
رضايتمندی و افزايش اعتماد به نفس می گردد ،که در تعلیم و تربیت فرزندان و اتخاذ تصمیم های مهم در حوزه خانواده و اجتماع
مفید می باشد .لذا مطالعه و بررسی پیامدهای توسعه زنان می تواند موضوع قابل توجهی برای نظام خانواده که اولین و اساسی ترن
بخش اجتماع است ،تلقی گردد .چرا که باعث تعديل در هرم قدرت در خانواده و کم رنگ شدن سلطه مرد ساالری و ستمگری
های جنسیتی بر زنان می شود .
چارچوب نظری

با توجه به پیچیدگی و گستردگی موضوع تحقیق حاضر ،از نظريه مبادله  ،کارکردی ،نظم اجتماعی ،نوسازی برای دست يابی به
تبیین دقیق مسآله ی پژوهش ،استفاده شده است.
از نظر هومنز افرادی که درجريان مبادله سعی می کنند به ديگران سود برسانند ،سعی دارند تا از ديگران بیشتر سود ببرند ،و افرادی
که سعی دارند تا از ديگران بهره بیشتری بگیرند،تحت فشار ديگران قرار می گیرند و به ديگران بیشتر خواهند پرداخت .اين جريان
باعث تعادل د رمبادله می شود .امرسون مقاله « روابط وابسته قدرت » را پس از مقاله هومنز به نگارش درآورد .او مانند هومنز سعی
می کرد تا بین مجموعه کارها و حوزه ها ترکیبی ايجاد نمايد .او به طور خاص درجهت بیان مبادله قدرت بین دو نفر که در پی
اهداف خاص هستند ،می باشد .از نظر او  ،موقعیت مبادله وقتی حالت تعادل دارد که دو نفر به طور مساوی به يکديگر وابسته
باشند و در صورت عدم يکسانی در وابستگی به يکديگر ،موقعیت نا متعادل وجود خواهد داشت(آزادارمکی .)139:4923،اگر
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نظريه مبادله و نقد امرسون را در تاثیر توسعه يافتگی زنان بر کارکرد خانواده مد نظر قرار دهیم ؛ به چنین استداللی دست می يابیم
که ؛ زن با استعانت از مهارت ها و توانمندی هايی که در طی فرايند توسعه يافتگی به دست آورده ،سه عنصر اقتدار  ،مشروعیت و
قدرت را بکار می گیرد تا وابستگی برابری را بین اعضای خانواده ايجاد کند و در فراگرد آن به ايجاد تعادل در ساختار خانواده و
فهم روابط قدرت کمک می کند .و اين يکی از مهم ترين کارکردهايی است که توسعه فرهنگی می تواند بر کارکرد خانواده
اعمال نمايد.
در نظريه کارکردی جامعه به عنوان شبکه سازمان يافته ای از گروه های د رحال همکاری و تعاون تلقی می شود که به شیوه ای
منظم و منطبق بر مجموعه ای از قوانین و ارزش ها که بیشتر اعضا در آن شريک اند ،اطالق می شود و به جامعه به عنوان سیستمی
ثابت و در عین حال متمايل به سمت تعادل نگريسته می شود ،سیستمی که به شکلی متوازن و هماهنگ عمل می کند .اين نظريه در
پی بررسی نحوه ساخته شدن الگوهای رفتاری نیز می باشد ،زيرا الگوهای رفتاری زمانی شکل می گیرند که از نظر کارکردی مفید
باشند .در دنیای مدرن  ،با میزان پائین مرگ و میر  ،ديگر خانواده های پرجمعیت نعمت محسوب نمی شوند .به عبارت ديگر
خانواده های بزرگ کارکرد خود را از دست داده است و رفاه جامعه را مورد تهديد قرار می دهند .بنابراين تعادل جديدی در حال
استقرار است که به جای میزان باالی موالید و مرگ و میر  ،میزان پائین موالید و مرگ ومیر را خواهیم داشت .در اين صورت
ارزش يا رويه ای که در زمان يا مکانی دارای کارکرد است ،در جايی که در روند عملکرد متعادل جامعه اختالل ايجاد می
کند،ممکن است د رمکان يا زمانی ديگر کارکرد خود را از دست بدهد .اگر تغییر اجتماعی خاصی ،نوعی تعادل موزون و سازگار
ايجاد کند ،به آن تغییر به عنوان عاملی که دارای کارکرد مثبت است  ،نگاه می شود .اما اگر اين تغییر باعث از بین رفتن تعادل
گردد ،دارای کارکرد منفی است و اگر اين تغییر هیچ نوع تاثیری نداشته باشد ،بدون کارکرد است.
طبق اين نظريه تاثیر توسعه فرهنگی زنان بر کارکرد خانواده بر مبنای ارزيابی تعادل در جامعه سنجیده می شود .اگر تغییرات ناشی
از توسعه فرهنگی زنان در خانواده و نیز پاسخگويی به نیاز های متحول شده د رکانون خانواده ،در راستای حفظ يا ايجاد تعادل
موزون و سازگار باشد ،اين کارکرد مثبت تعريف می شود .اما اگر ،اين تغییر باعث از بین بردن تعادل گردد ،دارای کارکرد منفی
است و اگر اين تغییر هیچ نوع تاثیری نداشته باشد ،بدون کارکرد است(.آزاد ارمکی)13-13: 4923،
نظريه سیستمی پارسونز،مبتنی بر طرح خرده نظام هايی است که هر يک از آنها وابسته به ديگری است .پارسونز تعلق خرده سیستم
ها را به يکديگر ناشی از وجود دو عنصر «اطالعات» و «انرژی» می داند .مدل زير نشان دهنده آنست که سیستم فرهنگی بر سیستم
های ديگر به لحاظ اشراف بر اطالعات ،مسلط است و آنها را کنترل می کند .سیستم اجتماعی نیز بر اساس عنصر اطالعات ،سیستم
شخصیتی و زيستی را کنترل می کند .در مقابل سیستم زيستی دارای انرژی باالتری بوده و زمینه و شرط وجودی سیستم های ديگر
می باشد .از اين رو بر اساس انرژی موجود درآن ،بر ديگر سیستم ها مسلط است و سیستم های ديگر به آن نیازمندند.
اگر خانواده را منطبق با خرده نظام های سیستمی پارسونز در نظر بگیريم ،می توانیم موقعیت زن را درجايگاهی فرض کنیم که از
طريق سیستم فرهنگی  ،کارکردهايی از قبیل تطابق و سازگاری (سیستم زيستی)  ،تحقق و دستیابی به اهداف( سیستم شخصیتی)،
کارکرد يگانگی(سیستم اجتماعی) و وضوح بخشی به اهداف و ارائه الگوهای فرهنگی را که مختص سیستم فرهنگی می باشد ،
ارائه دهد .لذا يک زن توسعه يافته فرهنگی توان ايفای نقش های قابل توجهی در تغییر روابط و مناسبات اجتماعی – شخصیتی و
در مواقعی اقتصادی اعضای خانواده و در سطح کالن جامعه را دارا می باشد(آزاد ارمکی.)41:4923،
نوسازی ديدگاهی است که در پی تبیین موانع درونی و داخلی در کشورهای جهان سوم میباشد .به تعبیر ی اين نظريه معتقد است
که بايد ساختارهای درونی و داخلی جوامع را آماده و مستعد پذيرش پويش های نوسازی سازيم .به نوعی الگوی توسعه و متجدد
شدن غربی را پذيرفته و با عنايت به ساز و کارهای درونی کشورهای توسعه يافته که زمینه ساز توسعه يافتگی ومتجدد شدن آنها
شده است  ،فقدان تحقق اين ساز و کارها را در کشورهای غیر غربی و توسعه نیافته جستجو می کنند .در تطبیق اين نظريه با
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موضوع تحقیق ،انديشه نوسازی را با واحد تحلیلی زنان در هر خانوار تعمیم داده ايم تا با ايجاد تغییرات و تحوالت بنیادين در
ساختارهای درونی خانواده  ،کارکردهای مثبتی را برای خانواده رقم بزنیم(ازکیا.)39:4913،
دستاورد مطالعات داخلی و خارجی:

مطالعات داخلی:بحث های مربوط به زنان موضوع هايی کامال درگیر با فرهنگ جامعه هستند و الزم است با توجه به متفاوت بودن
فرهنگ ها  ،در برنامه ريزی ها اين نکته مد نظر باشد .برای توسعه پايدار سه خصوصیت را برشمرده اند:
يکی از موارد درون زا بودن است :توسعه درون زا توسعه ای است که تکیه ی اصلی آن بر استفاده از منابع داخل کشور قرار دارد.
اولین منبع توسعه  ،نیروی انسانی است .و نیمی از توسعه انسانی را زنان تشکیل می دهند .پس الزمه برآوردن اولین شرط توسعه ی
پايدار از ديدگاه جنسیتی اين است که در برنامه ريزی آن  ،نیروی زنان جدی گرفته شود .ويژگی دوم استفاده بهینه از امکانات
است .استفاده ی بهینه از منابع مستلزم آن است که فشار اصلی توسعه روی دوش عامل انسانی می باشد .عامل نیروی انسانی از دو
حیث می تواند بهینه سازی شود :کمی و کیفی  .يعنی تعداد نیروهای انسانی درگیر توسعه افزايش يابد و نیز کارامدی هر کدام از
آن ها نیز بیشتر شود  .اين جاست که ارتباط با نقش زن آشکار می شود .توجه به زنان  ،نیروی انسانی توسعه را به طور کمی
افزايش می دهد .خصوصیت سوم ،موزون بودن توسعه است .موزون و متعادل بودن را از هر حیث که مورد مطالعه قرار دهیم ،
چه موزون از حیث توازن میان اقتصاد و فرهنگ ،چه موزون از حیث توازن میان بخش های مختلف اجتماعی  ،در هر صورت به
بحث زنان می رسیم چرا که در هر صورت  ،هیچ توسعه ی موزونی نمی تواند نیمی از جمعیت را  ،چه به عنوان تولید کننده  ،چه
به عنوان خدمت رسان ،و چه به عنوان مصرف کننده  ،ناديده بگیرد.
مطالعات خارجی :آمارتا ناسبان در کتاب زنان و توسعه انسانی اذعان می دارد؛ زنان در بسیاری از کشورهای جهان هويت خود را
بواسطه زن بودن از دست می دهند .نیروی انسانی حق انتخاب و جامعه پذيری آنها اکثر اوقات توسط جوامعی که د رآن تحت
عنوان يار و خدمتگزار ديگران محکوم به زندگی هستند ،خنثی می شود و بدين شکل است که جامعه پذيری آنها توام با ترس و
سلسله مراتبی تغییر شکل می دهد .شکست نابرابر زنان برای دستیابی به سطح باالتری از توانمندی که دامنه انتخاب آن برای عموم
انسانها آزاد است ،مشکلی از جنس عدالت محسوب می شود)131:1334,C MsGias,nubbssua(.
دیان السن و هاند کلکیک در گزارش خود از پیشرفت زنان جهان در سال  1331و برابری جنسیتی د رهزاره اهداف توسعه در سال
 1339گفته اند :در آخرين دهه قرن بیستم دولتها خود را موظف به توسعه برابری جنسیتی و حقوق زنان د رکنفرانسهای بین المللی
کرده اند ،که مضمون اين کنفرانس ها بدين شرح است که ارزيابی هر نوع پیشرفتی در راستای برابری جنسیتی نیازمند يک درک
کامل از شرايط محیط است از جمله اقتصاد جهانی  ،مشکالت و تضادهای بدون مرزکه همه آنها د رنتیجه زندگی زنان بوجود می
آيد .لذا توانمندسازی زنان موثرترين راه برای مقابله با فقر،گرسنگی و بیماری است و نیز به عنوان تاثیرگزارترين روش به منظور
رواج توسعه در جوامع شناخته شده است .د راين اظهارنامه بدين صورت شرح داده شده است که زنان و مردان دارای حق مساوی
برای زيستن و تربیت فرزندان خود به دور از فقر  ،گرسنگی و خشونت و بی عدالتی هستند ،بنابراين حقوق و فرصتهای برابر برای
آنها می بايست تضمین شود)2002,alKebK,nebvN(.
احمد صعوایی در کتاب اعتراض به عدالت؛ زن ،اسالم،قانون و جامعه به مروری بر قوانین اسالم و نیز نسبیت گرائی اخالق و مطلق
گرايی قانون می پردازد وی در بخشی از کتاب ،حوزه قانون و اخالق را تعیین می کند و به شرح تفکر اسالمی اخالق و قانون می
پردازد .در فصلی ديگر فلسفه چند همسری و تاريخچه آن را ذکر می کند .وضعیت زن را در قوانین ارث د راسالم بررسی می کند
و در نهايت به شرح موقعیت زنان در وضعیتی ناعادالنه می پردازد و توضیحات و تفاسیری د راين خصوص ارائه می دهد .وی ادعا
دارد  1مسئله در اين کتاب به عنوان مشکل زنان مطرح است؛ -4تعدد زوجات  -1ارث زنان درقوانین اسالمی .اما آنچه بايد مورد
توجه قرار گیرد اينست که اين مشکالت صرفا خاص جوامع اسالمی نیستند ،جوامع غربی نیز با مشکالتی از فرودستی و ناديده
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انگاری زنان روبه رو است و نکته ديگر با رفع اين معضل اجتماعی بهبود مطلقی د روضعیت زنان صورت نمی گیرد و آنان همواره
با مشکالتی از جنس تبعیض و ستم گری و نابرابری جنسیتی رو به رو هستند)11:1331,svubbbbb(.
روش شناسی

مطالعات و تحقیقات اجتماعی را می توان بر اساس مالک ها و معیارهای مختلفی دسته بندی کرد:
اين تحقیق بر اساس نوع داده های جمع آوری و تحلیل شده ،تحقیقی کمی است .روش عبارت است از مجموعه فعالیتهايی که
برای رسیدن به هدفی صورت گیرد ،پژوهش عبارت است از مجموعه فعالیتهايی که پژوهشگر با استفاده از آنها به قوانین و واقعیت
ها پی می برد.انتخاب روش انجام پژوهش ،بستگی به هدفها ،ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرايی آن دارد( عبدالملکی
،حکیم زاده)21:4933،
اين تحقیق  ،بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمايشی و اسنادی می باشد .و ابزار گردآوری
داده ها عبارتند از  -4:پرسشنامه -1فیش برداری ؛نتايج حاصل نشان خواهد داد که توسعه فرهنگی زنان چه تاثیری بر کارکرد
خانواده خواهد داشت .جامعه مورد مطالعه اين پژوهش را زنان متاهل وشاغل با تحصیالت دانشگاهی خانوارهای ساکن در منطقه
 43استان تهران تشکیل می دهد ،بر اين مبنا گروه نمونه تحقیق ما 443خانمی که دارای شرايط مذکور هستند ،می باشد .روش
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود و همه مراحل انتخاب به روش تصادفی انجام شد.در مرحله اول با مراجعه به سازمان
مربوطه آمار دقیقی از بانوان تحصیل کرده شاغل که در منطقه  43ساکن بودند ،به دست آمد .پس از گردآوری پرسشنامه ،به منظور
بررسی مشخصه ها و ويژگی های تاثیر توسعه فرهنگی زنان بر کارکرد های خانواده  ،از روش متداول و متعارف در مورد استاندارد
ساختن تست ها به شرح زير استفاده شد:
 -4به منظور تعیین مشخصه های آماری گروه ها بر حسب متغیرهای گردآوری شده و پرسشنامه ها از روش متداول در آمار
توصیفی ،مانند توزيع فراوانی ،درصد فراوانی ،آماره های گرايش مرکز ...استفاده شده است.
 -1برآورد ضريب اعتبار يا همسانی درونی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ انجام پذيرفت.
 -9برای به دست آوردن روايی آزمون از روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده شده است که بر اساس اين روش در عناصر قطری
ماتريس عدد يک قرار می گیرد که عالوه بر واريانس مشترک ،واريانس خطا را نیز در بر می گیرد .برای به دست آوردن عامل
هايی که زيربنای آزمون را نشان می دهد به صورت مستقل و واضح ،از نمودار اسکری پالت و روش چرخش واريماکس استفاده
شد.
 -1و برای نام گذاری عامل ها دو مالک زير مد نظر قرار گرفت :الف) بار عاملی سواالت انتخاب شده .ب) نظر کارشناسان برای
بررسی روايی و اعتبار روش های متعددی وجود دارد .يک از روش هايی که می تواند روان سنجی را از قید روش های غیر تجربی
و سنتی نجات دهد ،تحلیل عاملی است و امروزه در پژوهش های از نوع هنجاريابی از اين روش استفاده می شود .هدف از تحلیل
عاملی استخراج تعداد معدودی عامل از میان تعداد زيادی همپوش به گونه ای است که:
 -4در بین همه متغیرها مشترک باشد؛ -1جانشین تعداد زيادی متغیر گردد؛ -9اين عوامل يا يکديگر همبستگی و تداخل نداشته
باشد؛  -1سازه ای روشن و با معنا را تبیین کند.
در پژوهش حاضر از روش همبستگی و چرخش برای تعیین روايی سازه استفاده شده است و برای تعیین پايايی آزمون نیز از روش
آلفای کرونباخ استفاده شده است.
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محاسبه تحلیل عامل
جدول ( :)4محاسبه KMO
میزان کفايت نمونه برداری کیسر -ماير -اولکین

.756

مجذور خی

19062.913

درجه آزادی

9453

سطح معناداری

.000

با توجه به اين که ( KMOکیسر -ماير -اولکین) برای کفايت اندازه نمونه گیری برابر  3,243است و از میزان معناداری  3,2باالتر
است که کفايت گزينه ها را برای تحلیل عاملی نشان می دهد و نیز آزمون کرويت بارتلت (خی دو  )19062.913در سطح 3,34
معنادار است يعنی ماتريکس همبستگی به طور معناداری از ماتريکس اين همانی متفاوت است ،نتیجه گرفته می شود که پیش فرض
های تحلیل عاملی برقرار بوده و می توان آزمون تحلیل عاملی را اجرا کرد.
یافته ها

" کاهش نقش های سنتی زنان ،تغییر در انتظارات ،مشارکت ها ،اعمال نقش های مديريتی ،استقالل مالی ،سن ازدواج و میزان
تحصیالت زنان با میزان کارکرد خانواده رابطه دار د".
کارکردخانواده پیش بینی کننده میزان کاهش نقش های سنتی زنان ،تغییر در انتظارات ،مشارکت ها ،اعمال نقش های مديريتی،
استقالل مالی و میزان تحصیالت زنان است.
جدول ( :)1تحلیل رگرسیون بر اساس مدل Enter
انحراف استاندارد

R2میزان درستی

R2

R

مدل درستی

1/34211

3/492

3/413

3/214

1

با توجه به  )3/54( R2می توان نتیجه گرفت که  33درصد از واريانس متغیر وابسته (کار کرد خانواده) به کمک يک ترکیب خطی
کاهش نقش های سنتی زنان ،تغییر در انتظارات ،مشارکت ها ،اعمال نقش های مديريتی ،استقالل مالی ،سن ازدواج و میزان
تحصیالت قابل تبیین است.
جدول ( :)9جدول تحلیل رگرسیون
سطح معناداری.

F

مجذور میانگین

df

مجموع مجذورات

مدل درستی

3/333

12،119

131/342

4

1343/119

رگرسیون

1/441

431

4344/242

کاهش میزان

433

9331،333

جمع کل

با توجه به  )12/119( Fبا درجات آزادی (4و )431می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  3/34درصد واريانس تبیینی محاسبه
شده [ ])3/41(R2معنی دار است.
جدول ( :)1جدول ضرايب رگرسیونی
رگرسیــــــــــــــــون
مدل

همبستگی های غیر استاندارد
B

همبستگی های استاندارد
Std.
Error

Beta

t

معناداری()sig
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5/396

0

)(Constant

8/012

1/485
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0/773
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متغیر وابسته :کارکرد های خانواده

تحلیل مسیر
افزایش میزان تحصیل

کاهش نقش سنتی

مشارکت در تصمیم گیری
0/727

4x

2x
0/464

0/250

0/773

1x
0/0024
/745
0/434

تغییر درانتظارات زوجین

0/464

0/267

7x

استقالل مالی
3x
0/104

کارکرد خانواده( متغیر وابسته)

0/665

اعمال نقش مدیریتی
/343
0

5x

6x
جدول ( :)4نتیجه آزمون تحلیل مسیر
اثرات غیر مستقیم

اثرات مستقیم

مجموع تاثیرات مستقیم و غیر مسقیم

متغیر مستقل
افزايش میزان تحصیل

3/431

3/131

4/333

کاهش نقش سنتی

3/434

3/143

3/144

تغیر درانتظارات زوجین

3/132

3/132

3/132

مشارکت درتصمیم گیری

3/141

3/229

4/39

استقالل مالی

3/111

3/431

3/991

نقش مديريتی

3/919

3/919

3/919

مطالعه میدانی اين پژوهش  ،با ابزار پرسشنامه ،بر مبنای  3فرضیه به انجام رسید که تجزيه وتحلیل آماری آن به قرار زير می باشد:
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-4به نظر می رسد ،کاهش نقشهای سنتی زنان بر کارکرد های خانواده تاثیر دارد.
اثرمستقیم اين متغیر بر کارکرد خانواده  3/13درصد است و با جمع اثرات غیر مستقیم تاثیر 14درصد بر متغیر وابسته دارد -1 .به
نظر می رسد ،تغییر در انتظارات زنان بر کارکرد خانواده تاثیر دارد.
اثر مستقیم اين متغیر بر کارکرد خانواده برابر است با  3/13که با توجه بر عدم اثرات متغیرهای غیر مستقیم13 ،درصد تاثیر کلی بر
کارکرد خانواده دارد.
-9به نظر می رسد ،مشارکت زنان در تصمیم گیريهای مهم بر کارکرد خانواده تاثیر دارد.
اين متغیر 22درصد بر کارکرد خانواده تاثیر مستقیم دارد و با جمع  14درصد تاثیر غیر مستقیم  4/39 ،بر متغیر وابسته تاثیرگذار
است.
-1به نظرمی رسد ،اعمال نقشهای مديريتی برکارکردهای خانواده تاثیر دارد.
اين متغیر 91درصد تاثیر مستقیم بر متغیر وابسته تحت عنوان کارکرد خانواده دارد .اين متغیر دارای تاثیرات غیر مستقیم نیست
-4به نظر می رسد ،بین استقالل مالی زنان و کارکرد خانواده رابطه وجود دارد.
اين متغیر دارای اثر مستقیم برابر با  3/431و تاثیر غیر مستقیم برابر با  3/111است که در کل تاثیری برابر با  3/99بر کارکرد خانواده
درد،
-3به نظر می رسد بین افزايش سطح تحصیالت و کارکرد خانواده رابطه وجود دارد.
 43درصد از زنان بر اين باور بودند که افزايش سطح تحصیالت در حد متوسط بر کارکرد خانواده تاثیرگذار است .اين متغیر دارای
 13درصد تاثیر مستقیم و  43درصد تاثیر غیر مستقیم بر متغیر وابسته دارد .دربین متغیرهای مستقل بیشترين وزن و تاثیر را بر کارکرد
خانواده دارد.
نتیجه گیری

 به نظر می رسد ،کاهش نقشهای سنتی زنان بر کارکرد های خانواده تاثیر دارد.بر اساس نتايج کلی از مطالعات اسنادی انجام گرفته ،نتیجه اين فرضیه بیانگر آنست که فرهنگ عمومی و مسلط بر جامعه انجام
کارکردهای خانواده را وابسته به نقشهای سنتی زنان می انگارد و در صورت کمرنگ شدن اين نقشها احتمال بروز ضعفهايی در
کارکرد خانواده وجود خواهد داشت .از جمله از هم پاشی نظم درونی خانواده ،رسیدگی به برنامه تغذيه و انضباط درسی فرزندان .
در تبئین نتیجه اين فرض ،می توان از نظريه کارکردی کمک گرفت وتغییر در هر ساختار را ،با در نظر گرفتن کارکرد و نیازی که
بستر جامعه را به آن وابسته می سازد ،اعمال نمود  .که طبق نظر دکتر ازکیا درکتاب جامعه شناسی توسعه توسعه درون زا و مبتنی بر
نیاز و خواسته های جامعه ايجاد کرد.
 به نظر می رسد ،تغییر در انتظارات زنان بر کارکرد خانواده تاثیر دارد.با تبئین جامعه شناختی به اين دستاورد خواهیم رسید که تغییر درنوع انتظارات زنان در کانون خانواده برکیفیت کارکردهای خانواده
تاثیر گذار است  .بطور مثال ؛ يکی از معرف های تغییر در انتظارات زنان  ،ادعای حقوق برابر با مردان  ،برخورداری از سهم مالی
مشخص از ماحاصل زندگی مشترک می باشد ،که بر کارکردهايی از قبیل جلب حمايت های معنوی و مالی از سوی همسران
تاثیر گذار است.
 به نظر می رسد ،مشارکت زنان در تصمیم گیريهای مهم بر کارکرد خانواده تاثیر دارد.تصمیم گیريهای زنان در کانون خانواده به میزان قابل توجهی بر کارکردهای خانواده تاثیرگذار است لذا توسعه يافتگی زنان با
فرض چنین شاخصی  ،موجب تعديل قدرت در هرم خانواده خواهد شد .طبق نظريه نوسازی هر نوع تغییر درسطح نگرش ،ارزشها
و سبکهای شناختی که درسايه علم و آگاهی و زندگی شهری بوجود آيد منجر به رفتار هايی می شود که دال بر توسعه اجتماعی
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اقتصادی و فرهنگی می باشد .تغییر نگرش حاصل از توسعه فرهنگی درزنان موجب بروز رفتارهايی نو در کارکرد خانواده است که
تفاوتهايی را با سنت های مرسوم گذشته به نمايش می گذارد( .ازکیا)34:4913،
-

به نظرمی رسد ،اعمال نقشهای مديريتی برکارکردهای خانواده تاثیر دارد.

اين متغیر 91درصد تاثیر مستقیم بر متغیر وابسته تحت عنوان کارکرد خانواده دارد .اين متغیر دارای تاثیرات غیر مستقیم نیست  ،لذا
با توجه به مطالعات اسنادی می توان استدالل کرد ،اعمال نقشهای مديريتی ،عامل نقض کننده کارکردهای خانواده از جمله
حمايت عاطفی و اجتماعی کردن فرزندان نمی باشد.
 به نظر می رسد ،استقالل مالی زنان بر کارکرد خانواده تاثیر دارد.افزايش استقالل زنان د رخانواده ها ،نشانگر جامعه در حال گذار از سنتی به مدرن است و با وجود چنین نتايجی می توان به روند
تغییرات در ساختارهای فرهنگی جامعه امیدوار بود .و البته  2/9از زنان توسعه يافته همچنان معتقد بودند که استقالل مالی زن تاثیر
به سزايی در کارکردهای خانواده ندارد .اين امر نشان دهنده آنست که هنوز اليه هايی از فرهنگ سنتی مبنی بر کم اهمیت شمردن
نقش اقتصادی زنان در خانواده و جامعه وجود دارد .در ضمن قابل ذکر است که د رتحلیل های آماری اين فرضیه مورد تائید قرار
گرفته است.
 به نظر می رسد بین افزايش سطح تحصیالت و کارکرد خانواده رابطه وجود دارد.قابل ذکر است که درتحلیل های آماری اين فرضیه مورد تائید قرار گرفته است .يکی از شاخص های کارکرد خانواده ،تربیت
فرزندان و اجتماعی کردن آنها می باشد ،از آنجائیکه زنان در کانون خانواده نقش تربیتی به عهده دارند باال رفتن میزان تحصیالت ،
عاملی تاثیرگذار درامر تعلیم و تربیت فرزندان محسوب می شود.
پرسش اصلی اين پژوهش  ،چنین بود :آيا توسعه فرهنگی زنان عامل تاثیر گذاری بر تحول و نوآوری و ايجاد خالقیت در کارکرد
خانواده است يا خیر؟
بررسی نتايج حاصل از مطالعات اسنادی و میدانی نشان دهنده آنست که با افزايش تحصیالت و استقالل مالی و در نهايت
برخورداری از توسعه فرهنگی – اجتماعی زنان با تغییر نگرش  ،رفتار و شیوه تفکری روبه رو هستند که مسلما تاثیر گذار بر
کارکرد خانواده خواهد بود و اما در ارتباط با نوع تاثیرآن ،بايد اذعان داشت که با توجه به آرامش و عزت نفس اکتسابی و حقوق
مشروعیت يافته چه د رکانون خانواده وچه دراجتماع ،توانايی بهترو بیشتری در تربیت و هدايت فرزندان و نیز حل و فصل
تعارضات خانوادگی خواهند داشت .
توسعه يافتگی فرهنگی زنان  ،موجب احساس رضايتمندی و افزايش اعتماد به نفس می گردد ،که در تعلیم و تربیت فرزندان و
اتخاذ تصمیم های مهم در حوزه خانواده و اجتماع مفید می باشد .لذا مطالعه و بررسی پیامدهای توسعه زنان می تواند موضوع قابل
توجهی برای نظام خانواده که اولین و اساسی ترن واحد اجتماع می باشد ،تلقی می گردد .چرا که باعث تعديل در هرم قدرت در
خانواده و کم رنگ شدن سلطه مرد ساالری واز بین رفتن ستمگری های جنسیتی بر علیه زنان می شود .
الزم به ذکر است ؛زنی که در پیگرد محرومیت از توسعه فرهنگی  ،از ارزشهايی از قبیل برابری  ،احترام  ،حقوق انسانی در جامعه
محروم می شود  ،در آموزش چنین ارزشهايی توان ايفای نقش شايسته ای نخواهد داشت  ،و از طرفی فرزندانی که در کانون
خانواده شاهد شکست های پی در پی روحی  -روانی مادر می باشند ،ممکن است ،دچار افسردگی و عدم اعتماد به نفس شده ،و
متعاقبا دچارآسیب های بعدی گردند و نیز طبق نظريه يادگیری  ،الگوی ستمگری علیه زن برای آنها مشروعیت فرهنگی اجتماعی
پیدا خواهد کرد  .در اين صورت  ،اگر فرزند دختر باشد ،نقشی منفعل  ،منزوی  ،وابسته و همیشه قربانی را يا د می گیرد که با
آرزوهای والدين امروز ،مبنی بر کسب موفقیت و هويت شاخص اجتماعی برای فرزندانشان مغايرت دارد.
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از سويی همسری که دچار توسعه نیافتگی فرهنگی است  ،از درک کارکردهای تعارضات احتمالی بین زوجین عاجز است و
توانايی الزم را برای سوق دادن اختالفات زناشويی به سمت استحکام پايه های اين نهاد مقدس نخواهد داشت  .بهره مندی از
فرآيند توسعه در همه ابعاد از حقوق اساسی شخصیت يک زن محسوب می شود و اهمیت اين موضوع  ،از نظر من به دلیل نقش
مهم زن در امر تعلیم و تربیت فرزندان و مديريت خانواده می باشد  .لذا با توجه اهمیت تاثیر نقش توسعه بر کارکردهای خانواده
به ذکر برخی سیاست ها با هدف اشاعه توسعه انسانی با محوريت زنان در کانون خانواده می پردازيم؛
 -4ايجاد يک پايگاه اطالعاتی جامع در مورد زنان ،تعیین نقش آنان در توسعه و برآورد نیازها و مسائل و موانع توسعه زنان؛
 -1از بین بردن موانع ادامه تحصیالت زنان؛
 -9افزايش آگاهی زنان در مشارکت در مجامع علمی – فرهنگی جهت رسیدن به خودآگاهی و شناخت انتظارات و حقوق
متعارف خود د رکانون خانواده؛
 -1پیشنهاد می شود همگام با افزايش سطح تحصیالت و تثبیت جايگاه های شغلی زنان ارزشهايی حول محور تشکیل خانواده
ايجاد شود تا با افزايش سن ازدواج به دلیل تحصیل ،جامعه با شکاف بین نسلی فرزندان و والدين روبه رو نشود  .از مشکالت
تربیتی و عدم درک متقابل جلوگیری به عمل آيد.
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