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چکیده
یباش ددد  .از
هدف از این پژوهش مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر قدرت تصمیم گیری در خانواده بیننن زن نادرم و نا    م مم 
آنجاییکه در سیر تحوالت مدرن شدن جوامع خ رد نانز روضح دهاش هداونا
تحصیالت و نرخ مشارکت زنان در عرصههای م فلتخ

   فعالی یتها ای اجتم حطس نتفرالاب و عا   

نسبت به دههههها ای پیش تردق بیترت نیدب .تسا هدش ن

رد    

  

یآی ید .در مقال ا رضاح ه زز ززز نظری امرس ،زیتس ،عبنم ه یه     
تصمیم گیری نیز از موضوعات مهم در حوزه خانواده به شمار م 
اجتماعی بوردیو وطرح واره جنس تی ی بم استفاده شده است .س سپ

 اب ا زا هدافتس شسرپ حرطو شیامیپ شور و همان      

توزیع آن در جامعه آماری به ت دع اد  202نفر به صورت تمام شماری دادهها را گردآوری نموده است .در نهای اتن ت یج   
گویای آن بود که میزان قدرت تصمیم گیری زنان درخانواده در جامعه آماری ،با توجه به داش و لغش ،تالیصحت نت
درامد میتواند به عنوان منبع قدرت عمل کنند وباع نز رادتقا شیازفا ث رد

گید فرط زا دنوش هداوناخ ر شجنس    
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بخشی از این ارزشها ،هنوز برای ویژگیها و نقشهای سنتی اهمیت زیادی قائل میقتسم و یوق هطبارو دنتسه ی اب        
قدرت تصمیم گیری دارد.
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مقدمه و بیان مساله
خانواده از گذشته تا به امروز ازنهادهای مهم وتاثیرگذار به شمار میآید و جامعه شناساننن هم هراو
نسبت به تغ یی رات اجتماعی و تأثیر آن بر ساخت و کارکرد وکنشگری اعضای خ رظن تقد هداونا    
داشتند از جمله موضوعاتی که با توجه تحوالت زن ادنورهش یعامتجا یگد ن نن نننن د هب یدایز هغدغ    
همراه داشته است نابرابری جنس تی ی در هرم قدرت خانواده بوده است و امکان تصمیم گ ربارب یری   
که از خروجیهای آنمحسوب میشود گرچه نابرابری جنس تی ی واق تیع ی اجتماعی در هر برههههای از
شهایی که نشان دهن هاگ دید هد    
تاریخ بشری بوده و هر گونه رفتار ،زبان ،سیاست و یا سایر واکن 
ثابت فراگیر و نهادینه شدهی اعضای جامعه نسبت ب ب نانز ه ههه هههه عن دشاب تسدورف یتادوجوم ناو     
معنای نابرابری جنس تی ی میباشد (گروسی . (10:1384،جامعه شناسان م تع قدند اگ د راک میسقت ر ر   
سطح کالن یک جامعهی جنسیت یافته باشد وکارها بر اساس جنس افراد تعریف و توزی دنوش ع ،،، ،،
مردان منابعی بیش از زنان کسب م ممیکنن ددد  .این تبم یتنس راک میسقت ماظن هک دندقتعم نا ن رب ی          
اختصاص فعالیتهای خانگی به زنان و فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بیرون از خان هب ه   
مردان در خدمت تثبیت قدرت و تسلط مردان بر زنان بوده است .یکی از عوامل تداوم تقسیم ک را
سنتی جنس تی ی ،وجود و باز تول دی تعاریف جنسی یت

شها ای
تأیی ید کننده هی تقسی و راک م ماظن     نقش ش

جنس تی ی است (ترنر .) 236 : 1999 ،از انجا که خانواده اصلیترین واحد اجتماعی است و ه یناسنا ر   
اولین مراحل جامعه پذیری را در کانون خانواده پشت سر م ممیگ راذ ددد ،بن ربا ااین اولین نمونهههها ای
ن تیسنج یرباربای ار 

برجت هداوناخ رد زین ه         مممینمایید ،رواب رب مهس و ردام و ردپ ط یزا اهنآ 

         

سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگ گگی و نم وصت یدا یری زا ینیع  درم و نز طباور میسقت و       
سرمایه بین آنها در ذهن کودک ایجاد مینماید ،اگر بهرمندی زن ومرد از امکانات م فلتخ

ن رباربا

باشد این تصویر در ذهن کودکان شکل میگیرد که نابرابری جنس تی ی امری طب عی ی است .از س یو
دیگر اگر باورهای قالبی جنس تی ی از سوی زن خانواده پذیرفته شده باشد ،دو پیام هارمه هب مهم د     
خواهد داشت :نخست باعث میشود زن موق یع ت فرودست خ  رباربان یرب مهس و دو ا تاناکما ز      
موجود را بپذیرد ،دوم مادر که مهمترین کار گذار جام ذپ هع یری یقلت      م ممیشوددد ای  رواب ن ر هب ا    
نسلهای آتی منتقل کند ،هر دو پیامد فوق باعث استمرار و بازتول دی نابرابری در خانواده و به دنبال
آن در جامعه میشود (گروسی .)4 : 1383 .امروزه درای  اب نار ا ازف ی نانز تالیصحت ش  ،،،،،، ،،،،،تغیی یر در
وض یع ت اشتغال وتغ یی ر در الگوی سکونت که منجر به سکونت در شهرها ومناطق جدید شده است،

عوامل اجتماعی مؤثر بر قدرت تصمیمگیری در خانواده79 .....................................................................

وضعیت مشارکت خانوادگی زنان بیش از پیش تغ یی ر کرده است .ش خان تتت عوامل تأثثیر گ رب راذ   
مشارکت زنان درخانواده از مباحث مهم ومطرح است ،و این تحقیق درپی پاسخگویی به این سؤال
است که آیا عوامل اجتماعی قدرت تصمیم گیری درخانواده تأثیر دارد؟
پیشینه تحقیقاتی
تحقیقی در بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواد زنان متأهل شهر آبادان در
سال  1393انجام شد که با استفاده از رویکردهای زیستشناختی ،روانشناختی ،جامعهش هب یتخان   
بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده پرداخته است .ب بیترت نید  ،،، ،،ن جیات

آزمون رابطه معناداری بین متغیرهای نگرشهای جنس تی ی زنان ،میزان منابع ارزشمند زن باطت ،نا قق ققق-
پذیری زنان ،اشتغال زنان و سن همسر با قدرت زنان در خانواده نشان میدهد؛ اما رابطهی متغیرهای
سن زنان ،قومیت زنان و مردان و طول مدت ازدواج با قدرت زنان در خانواده معنادار نبوده است.
تأثیر منابع در دسترسی زنان برقدرت تصمیم گیری در خانواده در شهر بابل تحق رگید قی ی تسا     
که توسط هوشنگ نایبی و میمنت گلشنی انجام شده است نتایج حاص ناشن هل    م ممیده ددد ک نایم ه   
اشتغال تحصیالت ودارایی شخصی زنان با افزایش قدرت تصمیم گیری در خانواده رابط میقتسم ه   
ومعنادار وجود دارد اما میان درامدو منزلت شغلی ب  تردق ا ت د یریگ میمص ر هداوناخ        رابطهههای
وجود ندارد (نایبی ،گلشنی ) 1392،135
تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر باورهای قالبی بر ن دروم یتیسنج یرباربا     مطالعهههی ش و نامرک ره
روستاهای پیرامون آن» صورت گرفته است .این تحقیق با هدف بررسی عوامل م ثؤ ررر ب یرباربان ر   
جنس تی ی ،به ویژه عوامل ایدئولوژیک و عقاید قالبی ،انجام شده است .نمونهی م شهوژپ درو   

682

نفر از زنان متأهل ساکن شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن بوده است .یافتهههها ا نش رد هک داد نا   
این منطقه نابرابری جنس تی ی به گونهای محسوس وجود دارد .مهمممترررین عوامل م ثؤ ررر ب یرباربان ر   
جنس تی ی در خانواده چنین بوده است :سطح تحصیالت م تنوکس لحم ،درمو نز نس ،نز و در ،،،،،، ،،،،،
ت دع اد اعضای خانواده ،جامعه پذیری جنس تی ی ،ایفای نق یتیسنج یژولوئدیا ،یتیسنج ش  ،،،،، ،،،،عقایید
قالبی جنس تی ی و...که در ارتباط با متغیر وابسته نابرابری جنس تی ی مورد مطالعه قرار گرفتهههان ددد  .نتا ایج
نشان داد که بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطهی معنا داری وجود دارد .این پژوهش نشان داد که
بیشتر زنان به عقاید قالبی که زنان را ض فیع  ،وابسته ،ناتوان ،بی صالحیت ،احساساتی و یغ ر منطقی
یداند باور دارند (گروسی .) 384 1،تحقیقی دیگر با عنوان «بررسی عوامل مؤثر ب تردق نازیم ر    
م 
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زنان در تصمیم گیریهای خانواده» توسط علی امامی نصیر محله صورت گرفته است .سؤال اصلی
یها ای خ ریثأت هداونا   
این پژوهش این است که «چه عواملی برمیزان قدرت زناننن در تص میم گی یر 
دارد ».متغیرهای مستقل فرضیات تحقیق عبارتند از :وض یع ت اشتغال ،منزلت شغلی ،می یزان درآمد، ،
میزان تحصیالت ،میزان اعتقاد به کلیشههای جنس تی ی ،فاصله سنی زوجین و ...درنظر گرف دندش هت ... ..
نتایج حاکی از معنادار بودن رابطهههی م دمارد نای  ،،، ،،می یزان تحصی تال  ،،می یزان اعتقادبه قالبببها ای
یها ای خ تسا هداونا  ... ..اما ا م عضو نای یت   
جنس تی ی وت دع اد فرزندان و قدرت زن مصت رد نا یم    گی یر 
اشتغال ،منزلت شغلی ،فاصلهی سنی زوجین ،طول مدت ازدواج ،می یزان ق نایوگخساپ ردام ترد    
یهای خانواده رابطهی معنا داری یافت
ومیزان عالقهی شوهر به همسر وقدرت زنان درتصمیم گیر 
نشد (امامی نصیر محلهههای .) 1383 ،کول لاس رد کی

 1999س جنا اب هدومن یع ا د م ا یشهوژپ ند      

دربارهی روابط قدرت زندگی زناشویی ،منابع آن و ایدئولوژی نق سانش ار یتیسنج ش ایی .دیامن      
این تحقق تأثیر مجموعهی متنوعی از متغیرها شامل منابع ،مشارکت عاطفی و عوامل پیش زمینهههای
را برسر روابط قدرت و وابستگی به همسر بررسی کرده است .جامعهی آماری این پژوهش م نادر
متأهل هستند .در این تحقیق نتایج بی نعی ،نادرم زا هورگ ود ن ی هک ینادرم    

شها ای نقش
    نگرش ش

جنس تی ی مدرن و نگرشهای نقش جنس تی ی سنتی دارند ،مقایسه شده است
کولیک198:1999 ،

))

چارچوب نظری:
در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر نابرابری جنس تی ی بر قدرت تصمیم گیری سعی شده است تا از
نظریات س یت ز و منابع وتئوری بم وهمچنین نظری هعلاطم دروم عوضوم نییبت روظنم هب ویدروب ه        
استفاده گردد .نظریه منابع به منزلهی یکی از نظریاتی است که به مبحث رابطهی قدرت در خانواده
یپردازد .این تئوری نخس یت ن بار توسط بالد و ولف در دههههی  1960مط نیا ساسا رب ،دش حر
م 

    

نظریه «قدرت فرصتی است که در چارچوب رابطهی اجتماعی وجود دارد و به فرد امکان میدهد،
صرف نظر از پایهای که قدرت م  راوتسا نآ رب روکذ ا تس     

ارادهاش را ،ح تتت ی ب  مغر ه م تمواق    

دیگران ،بر آنها تحم لی کند» (زنجانی زاده ) 1390 ،بر این اس تردق دارفا زا یهورگ ای درف سا      
دارند که بتوانند اراده و مقصود یا مقاصد خود را بر دیگران و از جم ناسک رب هل ی هک 

و یضاران    

مخالفند تحم لی کند و هر اندازه که توانایی تحم لی اراده و ن لی به مقص ،دشاب رتشیب رظن دروم دو      
قدرت فرد نیز بیشتر است .آنچه به فرد توانایی تحم لی ارادهی خود به ارادهی دیگ ار یر  ،،بههه ر مغ
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نارضایتی او میدهد ،منابع مینامند .منظور از منبع «هر خصوصیت ،وضع یا دارایی است که امکاننن
تأثیر گذاری دارندهی آن را برشخص یا گروه دیگر افزایش دهد (زنجانی زاده .) 1390 ،ای عبانم ن   
یتواند شامل خصوصیات فردی چون جذابیت ظاهری ،پرس ژیت اجتماعی ،کاریزما ،ش .و تره  ..ای   
م 
داشتن موقعیتهای اجتماعی چون مق رد تیوضع ،یسایس ما

   انجمنننها ا و محافل مسر ی و 

ریغ    

رسمی ،آشنا بودن با اشخاص صاحب نفوذ و در نهایت در اخ یت ار داشتن منابع مادی چون ث تور ،،
زمین و ...باشد .نظریه س یت ز نیز که نابرابری اقتص ر نانز و نادرم نایم یدا ا یلصا أشنم  رباربان ی        
جنس تی ی میداند و از آنجایی که مردان دسترسی بیش نراد تردق عبانم هب یرت د تهج رد نآ زا 

    

اعمال فشار و تداوم یک نظام قشربندی مبتنی بر جنسیت استفاده کردهاند .کالینز سه اصل بنیادی را
برای قش مشک رب ینتبم یدنبر کش هئارا        م ممیده ددد  ،نخس هکنآ ت    آدمها ا در جهانننها ای ذهنی
خودساختهای زندگی میکنند .دوم آنکه ،آدمها قدرت تأثیر گذاری یا حتی نظ رب ترا    تجربهههی
ذهنی افراد دیگر را دارند ،سوم اینکه آدمها غالبأ میکوشند افراد دیگری را ک تفلاخم اهنآ اب ه     
یورزند تحت نظارت خودشان در آورند .نتیجهی همهی این اصول بنیادی احتماأل کشمکش بین
م 
اشخاص است .کالینز م تع قد است که ترتیبهای مادی بر کنش متقابل تأثیر میگذارند .کنشگرانی
که منابع مادی قابل توجهی در اخ یت ار دارند ،میتوانند در براب دام یاهراشف ر ی و دننک تمواقم     
حتی آنها را دگرگون سازند ،اما آنه یا ی  عبانم هب هک  ا  ،دنراد یسرتسد یکدن ا متح األ ا و راکف       
اعمالشان بیشتر از افراد دستهی باال تح نییعت ناشیدام طیحم ریثأت ت       م ممیشوددد .کاللینز اس لالدت
یکند که در موق یع ت نابرابر ،آنهایی که منابع را تحت نظارت خود دارند ،احتما ًالًال میکوشند تا
م 
افراد فاقد منابع را استثمار کنند( .ریتزر .) 173 : 1389 ،بوردیو نیز م تع قد است نابرابری ترکیبی بسن  ی   
از انواع سرمایههای (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادی) در یک م دی ان و میزان س رب مه ی ره     
فرد در این ترکیب و از هر نوع خاص سرمایه میداند .او م تع قد است که مجموعههه این س مر اایهها ا
موق یع ت اجتماعی و طبقهی فرد را مشخص میکند.
بم م تع قد است که نقش پذیری جنس تی ی کودکان و تشک لی کلیشههای جنس تی ی در افراد به واسطهی
فرایند یادگیری تدریجی محتوای طرح واره ی جنس تی ی جامعه میباشد .زیرا تداعیهای منسوب به
جنسیت در فرهنگ ما چش تاینهذ أضرف .تسا ریگم یی یی ییییی نوچ

«پس وق نار ی و 

و فیعض نارتخد

خوشکل و »...هستند ،در این مقوله جای میگیرد .به این ترتیب ،دختر پنج ساله میداند که مؤنثثث
است و باید این مفهوم را با مؤنث بودن خویش همسنگ نماید .بن  یدارا ریغ روط هب ،نیاربا ا نی
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دختر خود را با شرایط م عت ارف و هنجاره گزاس عامتجا یا ار     م ممیکن ددد (هاید .) 45 - 44 : 1380 ،،بر
اساس نظریه بم کلیشهها وباورهای جنس تی ی و تمام عواملی که باعث ایجاد و یا کاهش آن در افراد
یشود میتوانند متغیرهای اثر گذار بر تصمیم گیری زنان در خانواده باشند .در تمامی این نظریهها
م 
دو نظریه س یت ز و منابع منشأ نابرابری جنس تی ی موجود بین زن و مرد را دسترسی نابرابر آنان ب عبانم ه   
م فلتخ

میدانند .بر این اساس هر چقدر دسترسی زنان به من و یداصتقا عبا

عامتجا ی ب  ی دشاب رتش      

توان بیشتری برای اعتراض به نابرابریها داشته و نگرش منفیتررری را نس ربان هب تب ابر یتیسنج ی     
خواهد داشت (کالینز .)282:57 19 ،نظ مب و ویدروب هی ر نی یریذپ هعماج هک تسا نآ یایوگز          
ی
جنس تی ی از طریق خانواده و اجتماع و ...منجر به پذیرش نقشهای جنس تی ی ،باورهای قالبی جنسیتی ی
یو
و عمل برطبق این باورهای جنس تی ی میگردد .ک  رجنم شریذپ نیا ه به     س طل هههی م رالاس در یی یی
تاب یع ت زنان میگردد.
فرضیات تحقیق:
.1

به نظر میرسد بین جنسیت و قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه وجود دارد.

.2

به نظر میرسد بین میزان تحصیالت و قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه وجود دارد.

.3

به نظر میرسد بین وض یع ت اشتغال و قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه وجود دارد.

.4

به نظر میرسد بین میزان درآمد و قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه وجود دارد.

.5

به نظر میرسد بین فاصله سنی زوجین و قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه وجود دارد.

.6

به نظر میرسد بین ایدئولوژی مرد ساالری و قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه وج دو

دارد.
.7
دارد.

به نظر میرسد بین باورهای قالبی جنس تی ی و قدرت تصمیم گیری در خانواده رابط دوجو ه   
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م لد مفهومی

روش تحقیق

در تحقیق حاضر از روش تحقیق پیمایشی – اسنادی استفاده ش و تسا هد

انشسرپ کینکت زا مممم مممممه و

فیش برداری برای گرداوری اطالعات بهره گرفته ش تیعمج نآ هب هک یرامآ هعماج تسا هد

      

آماری هم می گویند عبارت است از ک یل ه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مش صخ
کتررر باشد م ممیت او ننن آن را
دارای یک یا چند صفت مشترک باشند .هر چه جام یرامآ هع    کوچک ک
دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگترمطالعه نمود .منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی اس ،ت
که از آن نمونهای نمایا یا معرف بدست آمده باشد .جامعه آماری ای هأتم نادنمراک شهوژپ ن ل    
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان میباشد که ت دع اد آنها  202نفرمی باشد .چنانچه جام یرامآ هع   
بزرگ باشد ،محقق با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه ت دع ا یصخشم د   
را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود ویژگیها و صفات جامعه را مطال ،هدرک هع   
شاخصها و اندازههای آماری آن را محاسبه کند به این جام یم هنومن دودحم هع وگ ی رب .دن ای      

 ............................................. 84پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،تابستان 6931

ان خت اب نمونه اماری با توجه به ت دع اد کم جام امت شور یرامآ هع م ش  م را ی رامشرس ای  یی ی ییی ییییییی م درو
استفاده قرار گرفته ،جمع آوری اطالعات از همه اعضای جامعه را سر شماری می گوین نیاربانب .د   
سرشماری بررسی است که تمام اعضا و واحدهای جامعه را در بر میگیرد .از آنجا که ت دع ا لک د
جامعه آماری  202نفر بود پرسش نامه بین همه آنها بصورت تمام شماری توزی .دیدرگ ع    ض بير
آلفاي کرونباخ در این بررسی برابر با  0/ 801بدست آمده است .مقادير آلفا بزرگتررر از  0/7نشاننن
دهنده اين است كه ضرايب پايا يي قابل قبول انست و بنابراین پايایي محاسبه شده در اين پژوهش ش
ش
حاکي از اعتبار قابل قبول ابزار اندازهگيري میباشد.

تحلیل یافتهها
مطالعه حاضر ،با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر قدرت تصمیم گیری درخانواده (کارمندان
متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان میباشد) به همین منظور با استفاده از نظریهها و تحقیقات
انجام شده از سوی سایر محققان 7،فرضیه طرح شده است و س سپ

متغ یی ر ها در قالب ی شسرپ ک   

نامه در اخ یت ار نمونه مورد مطالعه شامل  202نفر به صورت تمام شماری کارمندا هاگشناد لهأتم ن    
آزاد اسالمی واحد کرمان قرار گرفته اس سپس .ت

دادهها ای گ نومزآ روظنم هب هدش یروآدر      

فرضیات در سطوح تح لیل شامل رگرسیون ،مقایسه میانگین ،ضرایب همبستگی مطالعه شده است.
براساس نتایجی که با استفاده از نرم افزار  spssبدست آمده است ،یافتههای حاصل از ویژگیها ای
جم تیع ی پرسش نامه در جداول و نمودارها نشان میدهد از بین کارمندان متأهل دانش هک دازآ هاگ   
مورد بررسی قرار گرفتند جنسیت  110نفر مرد میباشن ددد ( )54.4%و  92نف  ر ( ( )45.5%از آنه نز ا
یباشد .ت دع اد (  )% 42.6از پاسخ دهندگان مدرک تحص لی ی آنها لیسانس بوده که بیشترین فراوانی
م 
را داشته ،وض یع ت شغلی  % 47از جامعه آم ارق یرا ر اد دی    م ممیباش ددد ک وارف نیرتشیب ه ا ار ین دارد    ،
یافتههای جدول نشان میدهد که حوزهی کاری  % 21.3از جامعه آماری ،حوزه مالی اس هقباس ،ت   
کاری  % 53.3از پاسخ دهندگان بین  10تا  20سال است ،یافتههای جدول نشان میدهد که درآمد
ماهیانه  % 53 . 46از پاسخ دهندگان درآمدی بیشتر از  700ه ناموت راز    داشتهههان ددد و همچنین ت دع اد
 38 .6از پاسخگویان کمتر از  5سال با همسرشان اختالف سنی داشتهاند .با توجه به جدول مربوطه،
میانگین شاخص قدرت تصمیم گیری  2.32 01میباشد و انحراف م یع ار آن  14.245میباشد.
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با توجه به بررسی رابطه جنسیت با قدرت تصمیم گیری در خانواده ،ک یلصا هیضرف ناونع هب ه      
مطرح شده از ضریب همبستگی الندا برای سنجشر رابطه استفاده شد که مقدا نآ ر

 17 2 0.وسط ححح

معنا داری  ، 0.000بنابراین فرضیه  H1تأی دی و قدرت تصمیم گیری در مردان بیشتر از زنان است.
جدول  :1ضریب همبستگی متغییر های قدرت تصمیم گیری و جنسیت
قدرت تصمیم گیری
جنسیت

فراواني
202

همبستگي الندا
ضريب همبستگي
0/ 217

معني داري
0/ 000

در بررسی فرضیه فرعی اول (به نظر م ممیرس ددد بی یریگ میمصت تردق و تالیصحت نازیم ن

رد    

  

خانواده رابطه وجود دارد) در بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که میزان
ضریب همبستگی  .143 0و مقدار معنا داری  .043 0میباش ددد  ،بن نیاربا م ممیت او ننن گف نازیم نیب ت    
تحصیالت و قدرت تص ریگ میم ی وناخ رد  ا میقتسم هطبار هد ی دوجو 

ف و دراد ر هیض         H1تأی دی

یشود.
م 
جدول  :2ضریب همبستگی متغیرهای قدرت تصمیم گیری و تحصیالت
قدرت تصمیم گیری
تحصیالت

فراواني
202

همبستگي پیرسون
ضريب همبستگي
0/ 143

معني داري
0/ 43 0

در بررسی فرضیه دوم (به نظر میرسد بین وض یع ت اشتغال و قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه
وجود دارد) برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی الندا استفاده شده که م نآ نازی

 13 2.0و

مقدار معنا داری  0.000میباشد که نشان دهنده این است که بین وض یع ت اشتغال و قدرت تص میم
گیری در خانواده رابطه وجود دارد و قدرت تصمیم گیری در پیمانکا ران بیشتر و در قراردادیها ا
کمتر میباشد ،بنابراین فرضیه H1تأی دی میشود.
جدول  :3ضریب همبستگی متغیرهای قدرت تصمیم گیری و وضعیت اشتغال
قدرت تصمیم گیری
وض یع ت اشتغال

فراواني
202

همبستگي الندا
ضريب همبستگي
0/ 213

معني داري
0/ 000

ت تص ریگ میم ی وناخ  ا هطبار هد     
در بررسی فرضیه سوم (به نظر میرسد بین میزان درآم و د ق رد ت ت
وجود دارد ).برای این فرضیه از ضریب همبس نآ رادقم هک هدش هدافتسا نوسریپ یگت       

 0.160و
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مقدار معناداری  .023 0میباشد که فرض ص در رف م ممیشوددد بن ربا ااین بی تردق و دمآرد نازیم ن     
تصمیم گیری در خانواده رابطه مستقیمی وجود دارد و  H1تأیید میشود.
جدول  :4ضریب همبستگی متغیرهای قدرت تصمیم گیری و درآمد
قدرت تصمیم گیری
د ر آم د

فراواني
202

همبستگي پیرسون
ضريب همبستگي
0/ 160

معني داري
0/320

در بررسی فرضیه چهارم (به نظر م ممیرس ددد بی گ میمصت تردق و نیجوز ینس هلصاف ن ی رد یر     
خ راد دوجو هطبار هداونا دددد دد د) می یزان ضری گتسبمه ب ی نوسریپ        

 0.131ومق یرادانعم راد     

  
0.064

یباشد بنابراین فرض صفر در سطح  0.05تأی دی میشود بنابراین بین فاصله سنی زوجی تردق و ن   
م 
تصمیم گیری در خانواده رابطه معنا داری وجود ندارد و  H0تأی دی میشود.
جدول  :5ضریب همبستگی متغیرهای قدرت تصمیم گیری و فاصله سنی زوجین
قدرت تصمیم گیری
فاصله سنی زوجین

فراواني
202

همبستگي پیرسون
ضريب همبستگي
0/ 131

معني داري
0/ 064

در بررسی فرضیه پنجم (به نظر میرسد بین ای یریگ میمصت تردق و یرالاس درم یژولوئد
خانواده رابطه وج )دراد دو نوسریپ یگتسبمه بیرض نازیم      
یباشد بنابراین ف حطس رد رفص ضر   
م 

 0.719و مقدا یراد انعم ر   

رد    

  

، 0.000

 0.05رد م ممیشوددد .ب رگید ترابع ه     م ممیت او ننن گف نیب ت   

ایدئولوژی مرد ساالری و قدرت تص ریگ میم ی وناخ رد  اد ههه هههه رابط وق ه ی قتسم  ی و دراد دوجو یم   
فرض  H1تأیید میشود.
جدول  :6ضریب همبستگی متغیرهای قدرت تصمیم گیری و ایدئولوِژِژی مرد ساالری
قدرت تصمیم گیری
ایدئولوژی مرد
ساالری

فراواني
202

همبستگي پیرسون
ضريب همبستگي
0/ 19 7

معني داري
0/ 000

و همچنین با توجه به جدول  6-4-4در بررسی فرضیه ششم (به نظر میرس ددد بین باورها ای ق یبلا
جنس تی ی و قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه وج راد دو ددد) م رض نازی ی گتسبمه ب ی پ  ی نوسر     
برای این فرضیه  0.809و مقدار معنا داری  0.000میباشد بن د رفص ضرف نیاربا ر حطس    

 0.05رد
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یشود بنابراین بین باورهای قالبی جنس تی ی و قدرت تصمیم گیری رابطه ق جو یمیقتسم و یو ود    
م 
دارد.
جدول  :7ضریب همبستگی متغیرهای قدرت تصمیم گیری و باورهای قالبی جنسیتی
قدرت تصمیم گیری
همبستگي پیرسون

فراواني

باورهای
قالبی جنس تی ی

ضريب همبستگي

202

معني داري
0/ 000

0/ 809

-نتایج استنباطی تحلیل مدل چند متغیره تحقیق

مدل برازش عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در خانواده

برای برازش م لد تب یی ن کننده عوامل مؤثر بر تصمیم گ نویسرگر لدم زا هداوناخ رد یری ی هداس       
استفاده شده است .برای برازش مذکور از میان ک یل ه متغیرهای پژوهش حاضر (جنسیت ،نوع شغل،
میزان تحصیالت ،درآمد ،باورهای قالبی جنس تی ی ،ایدئولوژی مرد ساالری) به عنوان متغ یی ر مس لقت
وارد معادله شدند ،ودر پایان متغیرهایی که با بیش نیرت  R2در تعامل م رد دنتسه مه اب دل یقاب      
یمانند .نتایج تح لیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در خانواده نشان میدهد که از م نای
م 
متغیرهای مم مس قت ل هدش دراو   ، ،،،،در م گر لد ر نویس ی م رد  دل ییاهن غتم ی لداعم دراو هک ییاهر ه              
رگرسیونی شدهاند تقریبًاًا  0/ 743درصد از تغ یی رات متغیر وابسته را تب یی ن میکنند.
جدول  :8آمارههای تحلیلی رگرسیونی چند متغیره تصمیم گیری در خانواده
ضریب همبستگی چند گانه

ضریب تب یی ن

اشتباه م یع ار

ضریب تب یی ن
تصح حی شده

0/ 743

0/ 862

7/ 332

0/ 735

نتایج تح لیل واریانس نشان میدهد ک اهرییغتم ه ی ک نییبت  ن اق یراد انعم روط هب هدن د دنتسه ر          
تغ یی رات متغیر وابسته (تصمیم گیری در خانواده) را پیش بینی کنند؛ ب ینیبت لدم رگید ترابع ه      
تصح حی

شده معنی دار میباشد.
جدول  :9تحلیل واریانس رگرسیون چند متغییره تصمیم گیری در خانواده

سطح معنی داری
0/ 000

آماره F

میانگین مربعات
5051 / 303

93 / 972

53 /357

-

مجموع مربعات
30307 / 819

درجه آزادی
6

منبع تغ یی رات
اثر رگرسیونی

18401/ 603

195

باقیمانده

98704/327

201

کل
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با توجه به نتایج جدول مشخص میشود که متغ یی ر های باورهای قالبی جنسی لوئدیا و یت و درم یژ    
ساالری دو عامل مؤثر بر تصمیم گیری در خانواده هستند و سایر عوامل یا تأثیر بسیار کمی داشته و
یا اص ًالًال تاثیری نداشتهاند و از م لد نهایی حذف شدهاند.
و در نهایت به م لد زیر میرسیم:
( + 0/ 817باورهای قالبی جنس تی ی) 47 / 277 +1/ 367

= تصمیم گیری در خانواده (

(ایدئولوژی مرد ساالری
بحث و تحلیل
شوختسد     

دگرگوننیها ا و

شها ا و مس ئا للل روای و ینورد ط
در دورانها ،خانواده ،نقش ش

نآ ینوریب

تحوالت بسیار شده است .برخی آن را نهادی رو به زوال میپندارن ددد ک اظو ه ی و ف

کارکردها ای

خانواده به تدریج به کل جامعه یا دیگر نهادهای اجتماعی منتقل میشود .اولین نشانههای ن یرباربا
جنس تی ی در خانواده ،با تولد نوزاد نمایان میشود .شاید اولین پرسشی که ب یدازون ره دلوت زا دع     
پرس دی ه میشود در ارتباط با جنسیت نوزاد است و برحسب دختر یا پسر بودن نوزاد ،واکنشهای به
نسبت متفاوتی از سوی والدین و اطرافیان صورت میگیرد .در بسیار از کش هرو ا ا تول رسپ دازون د    
شادمانیهای گسترده و دیر پای در پی دارد ،اما تولد نوزاد دختر یا به سکوت برگذار میگردد ویا
به سرزنشها وسرکوفت های شوهر به همسرش میانجامد (میشل .) 35 : 376 1 ،از انجا ک هداوناخ ه   
اصلیترین واحد اجتماعی است و هر انسانی اولین مراحل جامعه پذیری را در کانون خانواده پشت
سر میگذارد ،بنابراین اولین نمونههای نابرابری جنس تی ی را نیز در خانواده تجربه م ممینمایید ،روابط
پدر و مادر و سهم بری آنها از سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادی تصویری عینی از
روابط زن و مرد و تقسیم سرمایه بین آنها در ذهن کودک ایجاد مینماید ،اگر بهرمندی زن وم در
از امکانات م فلتخ

نابرابر باشد این تصویر در ذهن کودکان شکل میگیرد ک تیسنج یرباربان ه ی    

امری طب عی ی است .از سوی دیگر اگر باورهای ق سنج یبلا یییییتی از س هدش هتفریذپ هداوناخ نز یو     
باشد ،دو پیامد مهم به همراه خواهد داشت :نخست باعث میشوددد زن موق  دوخ تسدورف تیع و
سهم بری نابرابر از امکانات موجود را بپذیرد ،دوم مادر که مهمترین کار گذار جامعه پذیری تلقی
یشود این باور را به نسلهای آتی منتقل کند ،هر دو پیامد فوق باعث استمرار و بازتول دی نابرابری
م 
در خانواده و به دنبال آن در جامعه میشود .امروزه درایران با اف انز تالیصحت شیاز ن  ،،،، ،،،تغیی یر در
وض یع ت اشتغال وتغ یی ر در الگوی سکونت که منجر به سکونت در شهرها ومناطق جدید شده است،
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وضعیت مشارکت خانوادگی زنان بیش از پیش تغ یی ر کرده است .به طورکلی نتایج پژو ناشن شه   
یدهد که دسترسی زنان به منابعی نظیر تحصیالت ،اش د ار اهنآ تیعقوم دمآرد ،لاغت ر راتخاس       
م 
قدرت خانوادگی بهبود میبخشد و در واقع با اف زا کی ره شیاز

نانز هچ ،عبانم نادرم هچ و

      

آزادی عمل بیشتری در ساختار قدرت پ دی ا میکنند .میتوان گفت که تحصی دراوم رثکا رد تال    
منجر به اشتغال و درآمد زنان شده است .همان طور که در نظریههای س یت ز و منابع نیز آم ،تسا هد

  

هر چه منابعی که شخص در اخ یت ار دارد بیشتر باشد ،از قدرت بیشتری نیز برخ تسا رادرو  ... ..زناننی
که دارای ایدئولوژی مردساالری و باورهای قالبی قوی هستند قدرت تصمیم گیری کمتری دارند
و براساس نظریه طرح واره جنس تی ی ،نق ذپ ش یری تیسنج  ی دوک  ک یجیردت دنیارف هطساو هب نا        
محتوای طرح واره جنس تی ی است که از طریق فرهنگ جامعه به فرد القاء میشود .مطالعه مش تکرا
قدرت در خانواده ،تمرکز دارد روی کسی که در خانواده تصمیم گیرنده است .اگر چه شوهران و
همسرانشان ا لغ ب می گویند که با مشورت با هم تصمیم میگیرند ،ام دنیارف رد اهنآ هک یشقن ا      
تصمیم گیری ایفا میکنند ممکن اس  ألماک ت م دشاب توافت  ..... ....ش ارهو ننن ق هدننک گنهامه ترد    
دارندآنها تمایل دارند تا در تصمیمات مهمی که در خانواده مطرح میشود حرف آخر را بزنند ،اما
زنان در خانواده قدرت اجرایی دارند و بیشتر تصمیمات روزمره را آنها میگیرند .گاهی تفاوتها
به شکل نابرابرانه ای در جامعه تول دی میشود که سبب شکل گیری نابرابری جنس تی ی است .نابرابری
جنس تی ی به این معنا که عمدتأ قالبهای جنس تی ی نوعی باورها و ارزشها را در جامعه رواج میدهد
که خمیر مایه آن جنس فروتر و درجه دو نگاشتن زن در قبال مرد است .اق دت اری که باعث تس ،طل
نظارت مرد بر زن و فرزندان در تمام زمینههای رفتاری و اجتماعی میشود و در عین حال برخی از
رفتارهای ناپسند مردان در خانواده را به عنوان حقوق خانوادگی آنها مط حر

م ممیکن ددد ای طیارش ن   

یهای جنس تی ی بلک داجیا ثعاب ه    
خانوادگی بر جامعه تأثیر میگذارد و نه فقط باعث ایجاد نابرابر 
آسیبهای اجتماعی م دعت دی میگردد .باورهای مربوط به نقشهای جنس تی ی که از زمانننها ای دور
در فرهنگ این مرز و بوم ریشه دوانده است یکی از اساسیترین عواملی است که مانع حضور زنان
در جامعه میشود .براساس این باورها نقش دست دوم زنان ترویج میشوددد به گونهههای ک نانآ ه   
متقاعد میگردند که نباید وظایف اولیه را در جامعه عهده دار شوند .در دهههای اخیر با توج هب ه   
گذار از جامعه سنتی به مدرن ،فراین ددد جهاننی ش دشر ،ند    ش کب هههها ای ارتب ون یطا ی و ن

تارییغت    
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فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در جهان در خصوص نگرشها و تعریفهای مربوط به زنان و نقش
آنها در اجتماع باز اندیشی شده و مشروعیت آن مورد سؤال قرار گرفته است.
نتیجه گیری
مهمترین دستاورد پژوهش حاضر تأی دی همسویی نظر مردان و زنان در باب ق مصت ترد یم یریگ     
خانمهای متأهل میباشد .بنابراین ارزیابی زنان از جایگاه خودشان در خانواده با آنچه که مردان نیز
در خصوص جایگاه همسرا نش  داقتعا نا د ناوخمه دنرا ی شخب رد .دراد  بت ی هب هجوت اب زین نی          
نظریههای منبع و نظریه س یت ز و نظریه سرمایه اجتماعی برودیو ا نتظار میرفت که ب حطس شیازفا ا   
سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی زنان قدرت تصمیم گیری آنان در خانواده نیز افزایش یابد که نتایج
آزمونهای آماری این فرض را تأی دی میکند به این معنا که نتایج برآمده از ه و نادرم هنومن ود ر
زنان نشان دادند زنانی که خود ایشان دارای ثروت و درآمد بیشتر هستند و موق یع ت اجتماعی بهتر و
سطح تحصیالت باالتر برخوردارند قدرت تصمیم گیری بیشتری دارند .به طور کلی نتایج پژوهش
نشان میدهد که دسترسی زنان ب غتشا ،تالیصحت ریظن یعبانم ه ا نآ تیعقوم دمآرد ،ل ه رد ار ا         
ساختار قدرت خانوادگی بهبود میبخشد و در واقع با اف زا کی ره شیاز

نانز هچ ،عبانم هچ و

   

مردان آزادی عمل بیشتری در ساختار قدرت پ دی ا میکنند .میتوان گفت ک رثکا رد تالیصحت ه    
موارد منجر به اشتغال و درآمد زنان شده است .همان طور که در نظریههای س یت ز و منابع ن هدمآ زی   
است ،هر چه منابعی که شخص در اخ یت ار دارد بیشتر باشد ،از قدرت بیشتری ن .تسا رادروخرب زی    
بالد و ولف در مطالعه خود دریافتند که قدرت تصمیم گیری در خانواده عمومأ ب حطس شیازفا ا   
تحصیالت ،درآمد و منزلت شغلی افزایش مییابد .بنابراین متغیرهای یاد شده به عنوان من هک یعبا   
زن یا مرد میتوانند از آن در جهت کسب قدرت بیشتر در روابط خانوادگی استفاده کنند تعریف
شد .قدرت معمو ًالًال از طریق فرایند تصمیم گیری اندازه گیری میشود .بر اساس ای ضرف هیرظن ن    
یشود که سطح تحصیالت ،درآمد ،پایگاه شغلی از متغیرهایی به ش رام م ممیرون ددد ک عیزوت رب ه    
م 
قدرت در خانواده تأثیر میگذارند ،نتایج تحقیق نیز گوی هک تسا نیا یا

و دمآرد ،تالیصحت     

شغل میتواند به عنوان منبع قدرت عمل کنند و باعث افزایش اق دت ار زن در خانواده شوند .همچنین
مشخص شد که رابطه مستقیمی بین جنسیت و قدرت تصمیم گ  دوجو یری د عم نیا هب درا ن هک ا       
یهااا دارن یرتمک یریگ میمصت تردق زا نانز و د        
م  تردق نیرتشیب نادر را رد میمصت      گی یر 
برخوردارند .همچنین گویه هایی که جهت سنجش نگرش نسبت به باورها یا قالبببها ای جنسی یت
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شها ای م ذپ و نرد ی زا یشخب شر ا نی     
طراحی شده بودند نشان داد که با وجود رویارویی با ارز 
ارزشها به عنوان منابع هویتی خود ،هنوز برای ویژگیها و نقشها ای س دایز تیمها دوخ یتن ی     
قائل هستند و مشخص شد رابطه قوی و مستقیمی با قدرت تصمیم گیری دارد .و همچنین مشخص
شد زنانی که دارای ایدئولوژی مردساالری ق دنراد یرتمک یریگ میمصت تردق دنتسه یو و      
براساس نظریه طرح واره جنس تی ی بم ،نقش پ هب ناکدوک یتیسنج یریذ نیارف هطساو ددددددددددددد ت یجیرد
محتوای طرح واره جنس تی ی است که از طریق فرهنگ جامعه به فرد القاء میشود .طب  نیا ق ن هیرظ    
زن بودن به نقشهای خاص خانه داری وض فیع

بودن و ناقص العقل و یا القاء صفاتی مانن هکنیا د   

مردان قوی و قدرتمند هستند همراه است به گونهای که این برچسبهای جنس تی ی من  رج بب بببه پیوند
افراد با این عناصر مربوط به جنسیت شده آن دوخ یدارا ریغ روط هب نا
هنجارهای اجتماع س راگزا م ممیکنن ددد  .بن ربا ااین م ممیت او ننن گفت

فو
ارش اب ار یط عتم ار فففففففف فففففففف

شها ا و باورها ای جنسی و یت
نگرش ش

ایدئولوژی مرد ساالری بر شیوههای جامعه پذیری تأثیر گذاشته و باعث نابرابری جنس تی ی میشوددد.
شها هستند و در ای ،نیب ن    ش ششیوهها ای جام ذپ هع یری   
به عبارت دیگر نگرشها و باورها مقدمه کن 
حلقه واسطه نگرش و کنش هستند.

پیشنهادها
شها ای
 کوشش در جهت ک ق یاهرواب ندومن گنر م ا سنج یبل ی ،یت        ای یدئولوژیها ا و نگرش ششهای یغ ر رسمی از
جنس تی ی از طریق آموزشهای رسمی در مدارس و دانشگاهها و همچنین آموز 
طریق رسانههای جمعی.
 آگاه سازی خانوادهها مخصوصأ والدین نسبت به حساسیت و ت ذپ ریثأ یری و یکدوک نارود نقش حساس و مهم آنان در جامعه پذیری کودکان و تأک دی برتأثیر جامعه پذیری جنس تی ی در شیوه
نگرش ،باوره و ا اییدئولوژیها ای کودک م شقن و نا

هه ه ههههم ای عماج ن ه رد یریذپ 

هدنیآ یگدنز      

کودکان.
 توانمند سازی زنان و کوشش در جهت باال بردن موق یع ت اجتماعی زنان از طریق افزایش سطحدانش آنان ،مشارکت جدی و فعال ای یداصتقا روما رد هورگ ن  ،،،،، ،،،،اجتماعععی ،فرهنگی یسایس و    
یباشد.
م 
 -توجه به نیازهای ملموس و واقعی زنان شا لغ مانند تأس سی

مهدکودکها ،کاهش ساعات کار،

پرداخت حق خانه داری ،ایجاد واحدهای مشاوره حقوقی زنان در محل کار.
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 استفاده از پتانسیلهای زنان و ارتقأ جایگاه آنان از طری ارب هنیمز نتخاس مهارف ق یی ی یی یییییی اف شیازتها ،اشتغال در ردههای مدیریتی.
تحصیالت تکم لی ی ،توسعه مهار 
 توجه جدی به مسأله خشونت ع یل ه زنان در محیطهای خانوادگی و اجتماعی و آموزش جهتکاهش آن و استفاده از سیستمهای دقیق نظارتی.
 اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب ،ترب یگراک هب و تی ر ن ی ی ش یناسنا یور ا رد هتسی        ردهها ایمدیریتی بدون توجه به جنسیت آنان.
منابع
یها ای خ  نایاپ ،هداونا ن هما    
امامی نصیر محلهای ،علی ، 1383 ،بررسی عوامل مؤثر برمیزان قدرت زنان در تص میم گی یر 
کارشناسی ارشد مطالعات زنان ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
باقری ،معصومه و همکاران  " 1393بررسی برثوم لماوع  ر تردق راتخاسرد نانز هاگیاج داوناخ ههههههه هههههههه" فص هعسوت همانل   
اجتماعی ،دانشگاه شه دی چمران دوره  9شماره  1ص 200
ترنر ،جاناتان ، 1373 ،ساخت نظریه جامعه شناسی ،عبدال لع ی لهسایی زاده ،شیراز ،نوید.
ساروخانی ،باقر ، 1370 ،جامعه شناسی خانواده ،تهران ،سروش ،چاپ سوم.
ساروخانی ،باقر ، 386 1 ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ،جل ددد
اول ،چاپ سیزدهم
ساگلن ،مارتین ، 1370 ،جامعه شناسی تاریخی خانواده ،حم دی الیاسی ،تهران ،نشر مرکز،
س دیع ی ،محمدرضا ، 1385 ،تح لیل جنس تی ی نقشهای توسعهای زنان روستایی ،فصلنامه جامعه و پژوهش ،شماره یک.
ریتزر ،جرج ،7 38 1 ،نظریههای جامعه شناسی در دوران معاصر ،محسن ثالثی ،تهران ،علمی
زنجانی زاده اعزازی ،هما وصن تع ی ،نادر ، 1391 ،سنجش میزان قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده و عوامل م ثؤ ررر بر
آن ،فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات ،دوره هشتم ،شماره 26
قندهاری ،پردیس ، 1382 ،زن و قدرت ،تهران ،معاونت پژوهشی پژوهشکده مردم شناسی.
گرت ،استفانی ، 1380 ،جامعه شناسی جنسیت ،کتایون بقایی ،تهران ،نشر دیگر.
گروسی ،س دیع ه ، 384 1 ،بررسی تأثیر باورهای قالبی بر نابرابری جنس تی ی مورد مطالعه شهر کرمان و روس ،فارطا یاهات   
مطالعات زنان ،دوره ششم ،شماره دو ،صفحه . 25 -5
م یع ن ،محمد ، 1371 ،فرهنگ فارسی ،تهران ،انتشارات امیرکبیر ،ج دل .2
میشل ،آندره ، 386 1 ،پیکار با تب یع ض جنسی ،محمد جعفر پوینده ،تهران ،چشمه.
نایبی ،هوشنگ; گلشنی ،میمنت " 1392تأثیر منابع در دسترسی زنان به قدرت تصمیم گ اب رهش یری ب رد نز هیرشن ،ل
توسعه و سیاست دوره  11شماره  1صص 251- 135
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