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يکي از مسائل مورد توجه انديشمندان جامعهشناسي ،توجه به عامليت و فاعل بودن زنان در
کنشهاي روزمره اجتماعي و بهطور کلي در رفتارهاي اجتماعي ميباشد .هدف اصلي اين مطالعه
جامعهشناختي عامليت زنان با تأکيد بر شهر کرمانشاه ميباشد .اين مطالعه با روش توصيفي و
تکنيک پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه روي  011نفر از زنان شهر کرمانشاه انجام گرفت.
براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSو از آزمونهاي مقايسه ميانگينها و ضريب
همبستگي استفاده به عمل آمد .در اين مطالعه شاخصهايي مانند قدرت تصميمگيري بعد از ازدواج،
استقالل و آزادي ،مالکيت و توانايي رفتن به اماکن مختلف براي زنان بهعنوان مهمترين شاخصهاي
عامليت زنان مورد بررسي قرار گرفت .نتايج حاصل از آن نشان ميدهد که متغيرهايي مثل سن
( )r=1/82تجربه مزاحمتهاي خياباني ( ،)r=-1/90ميزان استفاده از رسانههاي جمعي (،)r=1/99
وضعيت شغلي همسر ( ،)f=5/09محل تولد ( ،)f=5/508اوقات فراغت ( )r=1/90بر روي عامليت
زنان تأثير معناداري دارد .اجراي استراتژيهايي مثل استراتژي ارائه خدمات مالي ،استراتژي اشتغال
و استراتژي مهارتهاي زندگي و حمايت اجتماعي ميتواند عامليت زنان را در جامعه تقويت نمايد.
توانمندسازي زنان ،عامليت زنان ،قدرت تصميمگيري ،استقالل و آزادي.
0ـ دانشيار گروه جامعهشناسي ،واحد اسالم آبادغرب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اسالم آبادغرب ،ايران.
Email:moradi.pop@gmail.com

يکي از شاخصهاي مهم براي سنجش توسعه هر کشور ،حضور فعال و مشارکت مؤثر زنان
در جامعه از ديرباز اهميت داشته است .حضور جدي زنان در فعاليتهاي اقتصادي و
کسبوکار ،همراه با روند تکامل اشتغال آنها تغييرات بنياديني در نقش سنتي آنها بهوجود
آورده است و اين تغيير در نقش سنتي زنان در کشورهاي در حال توسعه يا کمتر توسعهيافته
اهميت خاصي دارد .چرا که در اغلب اين کشورها ،استفاده از نيروي زن متخصص ،پديدهاي
نسبتاً جديد است (اسکندري .)05 :0922 ،زنان در اقصي نقاط جهان در طيف گسترده از
فعاليتهاي اجتماعي مشارکت دارند؛ اما عامل بودن آنها به معناي تصميمگيريهاي
اجتماعي و خانوادگي و همچنين در جايگاههاي مديريتي نقش کمرنگتري دارند و هنوز در
جوامع نسبتاً سنتي نقش دوم را ايفاي ميکنند .از طرفي ميتوان گفت امروزه به بهانه آزادي
و رهايي زنان از قيدوبند مردان ،بسياري از شبکههاي اجتماعي و ماهوارهاي سرابي را براي
زنان طراحي کردهاند که توسط آن نهتنها انتظارات آنها را برآورده نميسازد بلکه بهنوعي
تخريب زندگي خصوصي ،خانوادگي و اجتماعي را توسط آنها رقم زدهاند.
تعاريف نسبت به عامليت 0زنان و مفاهيم مربوطه از دهه  0311به بعد تکامليافته و
واژههايي همچون شرايط زنان ،تساوي جنسيتي ،استقالل زنان بيانگر آن بوده و سازههاي
متفاوتي را شامل ميشوند .به شکل تاريخي وضعيت زنان شامل منافعي بوده که با
آموزشها هماهنگ بوده و کاهش باروري خانواده را تسريع نموده برخي محققان اين روند را
ثابت دانسته و همچنين غيردقيق و نامرتبط به شمار رفته که فاقد ارجاعات نسبت به تأثير
زنان در تصميمگيريها ميباشد (يونت .)0 :8105 ،8عامليت زنان به معناي توانايي
تصميمگيريهاي استراتژيک در محدوديتهاي در دست تکامل تاريخي بوده که منابع
اجتماعي نسبت به آن را نيز شامل ميشود؛ بنابراين در سطح شناختي و رفتاري مدنظر بوده
که روابط گروهي در سطح اجتماعي را شامل ميشود .اگبومه توانمندسازي را به معناي
دستيابي بيشتر زنان به منابع و کنترل بر زندگي خود ميداند که موجب احساس استقالل و
1- Agency
2- Yount

اعتماد به نفس بيشتري در آنها ميشود .اين فرايند موجب افزايش عزتنفس زنان ميگردد
به اين معنا که موجب بهبود تصويري و تصوري ميشود که زنان از وضعيت خودشان دارند
(آگبومه .)893 :8110 ،0بااينکه عوامل متفاوتي در کشورهاي مختلف بر ميزان بازدارندگي
عامليت زنان تأثير دارد ،اما آمارهاي جهاني نشان ميدهد که عوامل بازدارنده مشترکي در
کشورهاي مختلف وجود دارد که همچنان بر ميزان عامليت زنان تأثير ميگذارد .تحصيل،
بازار اقتصادي ،خانهداري ،ميزان خشونت عليه زنان در اجتماع و در خانه ،عرفهاي اجتماعي
و قانون از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر ميزان عامليت زنان در سطح جهاني هستند.
توانمندي زنان و نقش تعيينکننده آن در توسعه پايدار از جمله موضوعاتي است که در حال
حاضر ازنظر تئوري و کاربرد به آن توجه ميشود .از آن جايي که عامليت زنان يک پديده
اجتماعي است و پديدههاي اجتماعي تک علتي نيستند عامليت شدن زنان به عوامل دروني
و بيروني متعددي بستگي دارد .از طرفي عواملي دروني چون وضعيت جسماني ،رواني،
وضعيت اقتصادي خانواده بر عامليت فرد نقش تعيينکنندهاي دارد .از طرف ديگر
ساختارهاي موجود اجتماعي در اين مورد ميتواند نقش تعيينکنندهاي داشته باشد.
در شهر کرمانشاه روابط خانوادگي شامل ويژگيهاي مشترکي بوده که مدلهاي سنتي
پدرساالري را شامل شده و درک تأثير آن در اين محيط انجام ميگيرد؛ بنابراين مرد خانواده
در راس قرار ميگيرد .نسل و دارايي از طريق مرد منتقل شده و عروسها خانه پدري را
ترک و براي بچهداري و به دنيا آوردن پسر ترغيب شده که زن بايد از مرد تبعيت نموده و
مرد نيز حفاظت مالي و فيزيکي را براي وي فراهم مينمايد .اين رسم در کل خانواده منتقل
شده و محدوديت نسبت به تعامل و حضور در فضاي عمومي را شامل ميشود .امروزه در
کرمانشاه اين نماد از طريق استفاده از چادر و استفاده از حملونقلهاي مختص زنان
مشاهده شده که شامل دسترسي به منابع اجتماعي بوده که اعتبار زن نيز حفظ شده و عمدتاً
تعامالت از طريق ازدواج صورت ميگيرد .در نتيجه زنان و زندگي آنها وابسته به مردان
بوده و بين مردان منتقل شده که وابستگي به حفاظت زنان را شامل شده و آسيبپذيري
زنان نسبت به سيستم پدرساالري را شامل ميشود؛ بنابراين ممکن است رفاه اجتماعي،
اقتصادي و وضعيت اجتماعي وي نزول کرده که اين امر نيازمند سازگاري زن با مرد و
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تضمين حفاظت خود ميباشد؛ بنابراين طبقات پدرساالري بهگونهاي برقرار بوده که قدرت از
زنان سلب شده و مزايا و کاهش ريسک در صورت سازگاري براي حفظ شرايط به آنها
وعده داده ميشود .بنابراين شناسايي عوامل مؤثر بر عامليت زنان در مديريت از چندين
جهت شايان توجه است:
هرچند حضور زنان در سازمانها بيشتر شده است ،اما ارتقاي شغلي زنان در ردههاي
باالتر هرم سازماني بسيار اندک و با رشدي کند مواجه است.
مسئله بسيار مهم ديگر اين است که در بحران استعدادها و يافتن افراد کليدي براي
مشاغل باالي سازماني ،با حذف حضور زنان در ردههاي باالتر مديريتي بهطور طبيعي يافتن
اين افراد مستعد محدودتر شده است.
بيترديد زنان بهعنوان نيمي از جمعيت تأثير مستقيمي در توسعه جامعه دارند .در جامعهاي
که مشارکت زنان در زمينه اشتغال و فعاليتهاي اقتصادي بيشتر باشد ،رفاه اجتماعي نيز
بيشتر خواهد بود؛ زيرا مشارکت زنان در بازار کار موجب کاهش نرخ باوري ،افزايش سطح
توليد ،افزايش درآمد سرانه و در نتيجه سبب افزايش رفاه اجتماعي کل جامعه ميشود
(توکلي واال .)09 :0925 ،زنان بسياري از فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي را بهطور رسمي و
غيررسمي انجام ميدهند که چنانچه به استعدادهاي بالقوه آنها توجه شود ،يکي از منابع
سرمايهگذاري بهويژه در کشورهاي در حال توسعه ميتوانند باشند (سفيري.)083 :0911 ،
هدف کلي اين پژوهش مطالعه جامعهشناختي عامليت زنان در شهر کرمانشاه است.
اهداف ويژه بهشرح ذيل است:
تعيين ميزان عامليت به تفکيک شاخصهاي مربوطه؛
تعيين تأثير کيفيت رابطه با شوهر بر روي عامليت زنان؛
تعيين تأثير وضعيت اوقات فراغت بر روي عامليت زنان؛
تعيين تأثير ميزان استفاده از رسانههاي جمعي بر روي عامليت زنان؛
تعيين تأثير تجربه مزاحمت خياباني بر روي عامليت زنان؛
تعيين تأثير متغيرهاي جمعيتي (وضعيت اشتغال ،محل تولد ،ميزان درآمد ،ميزان
تحصيالت ،سن) بر روي عامليت زنان.

بحث عامليت زنان ،از ديرباز دغدغۀ انديشۀ زنان بوده است .اين دغدغه آنقدر فراگير است
که زنان در طول تاريخ هم در حوزۀ ماورالطبيعه مباحث فراواني را به آن اختصاص داده و
هم در عرصۀ زندگي زمينياش تالش کرده به شيوهاي علمي براي آن پاسخي بيابد .در
حوزۀ علوم اجتماعي ميتوان با اندکي تقليل و چشمپوشي از جزييات ،نظريهپردازان کالسيک
را -برحسب گرايششان به دو پديدۀ ساختار و کنش -در دو گروه کلي تقسيمبندي کرد:
نظريهپردازاني که کنش را عامل شاکله بخش زندگي هرروزۀ انسان ميدانند ،ذهن انسان را
خارج از ساختار بيروني داراي قابليت انتخاب دانسته و در نتيجه رجوع به آن را اصلي اساسي
در انديشۀ فلسفي و اجتماعي تلقي کردهاند؛ در حالي که گروه مقابل ذهن عامل انساني را
نيز برآيند ساختار دانسته و بر چيرگي ساختار بر انسان در تمامي ابعاد باور دارند.
گيدنز اشاره کمي بهصورت اختصاصي به زنان يا جنسيت داشته
است .بيشترين اشاره او به زنان يا جنسيت بيشتر در قالب توجهي که او به تغيير شکل
صميميت يا تغيير شکل خانواده در مدرنيته متأخر داشته ابزار شده اما بهصورت مستقيم
تحليلي جنسيتي ارائه نکرده است .او به طور کلي اشاره کرده که قبل از مدرنيته زنان همواره
به نحوي از انجا از مشارکت کامل در عرصه فعاليت اجتماعي که پديدآورنده همين تعدد
انتخابها است محروم ميشدهاند .در جوامع کنوني ،زنان فرصت اسمي آن را دارند که در
طيف وسيعي از امکانات گوناگون شانس خود را بيازمايند اما در فرهنگهاي مردساالر
امروزي بسياري از اين راهها به روي زنان بسته ميماند .عالوه بر اين براي استفاده از
امکاناتي هم که موجود است زنان بايد هويت قبلي و «تثبيت شده» خود را بهميزان بيشتري
نسبت به مردان از دست بدهند .بهعبارت ديگر زنان گشودگي مدرنيته متأخر را به طرزي
کاملتر و البته تناقضآميزتر تجربه ميکنند (گيدنز .)050 :0910 ،گيدنز ساختار را برحسب
قواعد و منابع تعريف ميکند (کرايب .)000 :0922 ،او معتقد است جامعهشناسي فقط با در
نظر گرفتن کردارهاي اجتماعي بهعنوان موضوع مطالعه ميتواند بر دوگانگي سنتي کنش و
ساختار فائق آيد .اين دوگانگي در واقع دووجهي بودن است :يک «چيز» يا يک موضوع
مورد مطالعه با دو وجه وجود دارد ،براساس نظريه ساختاربندي ،قلمرو پژوهش اساسي علوم

اجتماعي نه تجربه کنشگر فردي ونه وجود نوعي کليت اجتماعي بلکه کردارهاي اجتماعي
سامان يافته در زمان و مکان است (کرايب .)000-005 :0922 ،قواعد از نظر گيدنز در جمع
و در ارتباط با اجتماع معني مييابند .اين قواعد را نميتوان جدا از منابع اجتماعي
مفهومسازي کرد .قواعد متضمن رويههاي ارزشمند تعامل اجتماعي است قواعد از يکسو به
شکلگيري معنا مربوط است و از سويي ديگر منوط به تائيد شيوههاي رفتار است.
جايگاه زن در جهان مدرن بدين شکل از روابط منفعل در محيط زندگي روزمره و نگاههاي
سنتي به زن رهايي يافت .زن سنتي در يک پيوستار درازمدت در نقشهاي زنانه و هويت
تعيينيافتهاي برخاسته ميشد که تحت سيطره تقسيم کار سنتي به زادوولد و پرورش کودکان
گره ميخورد و وظايف خانگي و توليد مثل اساسيترين دغدغه او بهحساب ميآمد؛ اما تحوالت
زندگي نوين و دگرگوني در سبکهاي زندگي و بهدنبال آن پيشرفتهاي تکنولوژي در ابزارهاي
پيشگيري و به تأخير انداختن زادوولد و تغييرات ژنتيکي در نوع زادوولد و غيره موجبات
شکلي از رابطه را به وجود آورد که گيدنز آن را رابطهاي ناب خواند (گيدنز.)090:0921 ،
با بررسي موضوع عامليت به تبيين تغيير ساختار جنسيتي در جامعه
اقدام کرده است .چافتز عامليت را «فرصت انتخاب از ميان به دليلهايي که پاداشدهنده
بوده و تنبيه شديدي به دنبال نداشته باشد» تعريف ميکند .او اشاره کرده که در زمانها و
مکانهاي مختلف ،گروههاي گوناگون (جنسيتي ،طبقاتي ،نژادي و قوميتي) داراي مقادير و
انواع متفاوتي از فرصتهاي انتخاب هستند و کساني که در موقعيتهاي مسلط اجتماعي
هستند معموالً داراي گزينههاي بسيار بيشتر و بهتر از کساني هستند که در موقعيتهاي
تحت سلطه قرار گرفتهاند (چافتز.)200-205 :8112 ،
از ديدگاه بورديو زنان در جامعه مدرن سرمايههايي در اختيار
گرفتهاند که در ميدانهاي اجتماعي (از جمله ميدان خانواده) آنها را واجد قدرت بيشتري
کرده است .افزايش سرمايههاي در دسترس زنان باعث باز توزيع قدرت در ميدان و منازعه
بر سر بازتعريف قواعد شده است که نمود آن در باز توزيع قدرت بين کساني تجلي مييابد
که از موقعيت مسلط در ميدان بهرهمند هستند (مردان) و قدرت خود را در جهت تثبيت هر
چه بيشتر تعريف و توزيع سنتي سرمايه بهکار ميبرد با کساني که با سنتشکني خواهان

ارتقاي موقعيت فرودست خود با توسل به دگرگوني قواعد هستند (زنان) زيرا با باز تعريف
قواعد سرمايهها نيز با توزيع خواهد شد .به بيان ديگر ميزان قدرت زنان در خانواده و تمايل
ساختار قدرت بهسوي آنها باعث ميشود آنها بتوانند قواعد موجود در ميدان خانواده را
طوري باز تعريف کنند که از قدرت خشونت نمادين کاسته شده و امکان بازنمايي هويتي
مستقلتر در سبک زندگي فراهم شود .ساليق و ترجيحاتي که انتخابهاي سبک زندگي
تابع آنهاست ،روايتي از فرد است که بازتاب تعلقات ساختاري و ترجيحات فردي است.
برخي از انتخابها از محدودههاي ساختاري خارجشده و خصلتي فرا طبقاتي پيدا ميکنند اما
برخي ديگر تحت تأثير فرصتهاي ساختاري فقط بر روي گروه خاصي گشوده ميمانند.
قدرت زنان در خانواده گرچه توزيعي طبقاتي دارد اما ميتواند بهعنوان منبعي توانمند ساز
عمل کند بهطوريکه در ميدانهاي ديگري غير از خانواده نيز تواناييهاي انتخاب زنان را
افزايش دهد .هرچه انتخابها از حصارهاي سنتي بيشتر بيرون آمده و تنوع بيشتري داشته
باشند عامليت زنان را بيشتر نشان ميدهند.
نکته اصلي در نظريه جنسيتي اين است که موقعيت تابعي زنان در بازار
کار و در خانه و خانواده با يکديگر مرتبط و جزئي از يک سيستم کلي اجتماعي است که در
آن زنان تابع مردان هستند .يک موضوع کليدي در نظريههاي جنسيت ،اختصاص کارخانگي
(بهويژه مراقبت از کودک) به زنهاست .نظريههاي جنسيتي همچنين تأکيد که گرايش
مشاغل زنانه براي اين است که انعکاسي از نقش خانگي زنان باشد (نظير آموزگاري و
پرستاري) و درست همانطور که در بيشتر جوامع کار خانگي زنها کمارزشتر شده است،
اين مشاغل و مهارتها نيز کمارزش هستند .نقش عمده نظريههاي جنسيتي نشان دادن
اين مطلب است که موقعيت زنان در بازار کار را ميتوان به عنوان جزئي از کل سيستم
اجتماعي در نظر گرفت که در آن زنها تابع مردان هستند (توکلي واال .)80 :0925 ،تعلق
کار خانگي به زن بهخصوص تربيت فرزندان حتي وقتيکه زنها بيرون از خانه کار ميکنند
چيزي است که در کشورهاي صنعتي هم ديده ميشود .معموالً مردان از زماني که وارد بازار
کار ميشوند تا هنگام بازنشستگي در نيروي کار باقي ميمانند و مشارکت آنها تقريباً تحت
تأثير مراحل زندگي نيست در صورتي که مشارکت زنان ناپيوسته و منقطع است .آنها بارها

در طي زندگيشان وارد بازار کار شده و الگوي نظريههاي نابرابري و تبعيض جنسيتي به هر
نوع رفتار ،منش يا واکنشي اشاره دارد که از اعتقاد به فرودستي زنان سرچشمه ميگيرد و راه
را بر فعاليت آنها ميبندد .درباره ريشهيابي نابرابريهاي جنسيتي ،تعابير متفاوتي ذکر شده
است .در مجموع ميتوان گفت چه بر اساس کارکردگرايان (منشأ تفاوت نقشهاي جنسيتي،
تفاوتهاي زيستي و رواني دو جنس باشد) و چه بر اساس نظر تضادگرايان و بيشتر
فمينيستها ،سلطه مردانه در نظام مردساالري تفاوت نقشهاي جنسيتي را ايجاد کرده
باشد ،فرايندهاي جامعهپذيري ،باورها و نگرشهاي مربوط به تفاوت نقشهاي جنسيتي را
ايجاد و تثبيت ميکنند (سراج زاده و جواهري.)00 :0925 ،
زنان در سالهاي اخير ،نسبت به گذشته از شانس بيشتري براي
مديريت بهرهمند هستند اما سازمانها هنوز هم در راه نگهداشتن آنها با مشکالتي مواجه
ميشوند .اين مشکالت به سقف شيشهاي مرتبط است که زنان با آن مواجه هستند و ممکن
است ياس و نااميدي براي زنان به همراه داشته باشد (کورتيز .)01 :8115 ،هرچند بررسيها
نشان ميدهد که دو جنس در پاسخ به شرايط گوناگون و کسب پاسخهاي شرطي بهگونهاي
مالحظهپذير همانند هستند و تفاوتي ميان آنها ديده نميشود (جعفرنژاد و اسفيداني:0920 ،
 .)13پديده فقدان موفقيت زنان در دستيابي به سطوح عالي مديريت را در اصطالح «سقف
شيشهاي» مينامند .سقف شيشهاي اصطالحي است که براي توصيف موانع نامرئي ناشي از
تعصبهاي مسئوالن سازمانها عليه زنان ابداع شده است .اين موانع در عمل زنان را از
دستيابي به فرصتهاي برابر استخدامي و حقوق و دستمزد بازميدارد .اين اصطالح اگرچه
اولين بار در آمريکا شکل گرفت ولي در شرايط کنوني تعميمپذير به تمام شرايطي است که
زنان براي رسيدن به مشاغل باالي مديريتي با آن مواجه هستند ،يعني موانعي تبعيضآميز
بر سر راه خود براي دستيابي به سطوح باالتر مشاهده ميکنند (جزني.)11 :0921 ،

صفوي و همکاران ( )0939مطالعهاي تحت عنوان توانمندسازي اقتصادي دختران و زنان
جوان در کشورهاي آفريقايي ،آمريکاي التين و حوزه درياي کارائيب انجام دادند .در اين
مطالعه مروري ،مقاالت و گزارشهاي ارائه شده درسايت بانک جهاني AGALI1 ،مرکز بانک

جهاني فقر و گروه جنسيتي آمريکا و منطقه کارائيب و استراتژيهاي بهکار گرفته شده در 89
پروژه توانمندسازي در بيست و چهار کشور ،مرور ،تحليل ،دستهبندي و مقايسه شدند .نتايج
حاصل نشان ميدهد که بهکار گرفتن استراتژيهاي متنوع با توجه مقتضيات و عوامل فرهنگي،
اجتماعي و جغرافيايي متفاوت ،احتمال موفقيت برنامههاي توانمندسازي را افزايش ميدهد.
کتابي و همکاران ( )0928در مطالعهاي بر روي عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان نشان
دادهاند که افزايش سطح تحصيالت ،بهبود وضع سالمت ،برخورداري از حق مالکيت قانوني،
رفع تبعيض از بازار کار و حذف باورهاي سنتي در افزايش توانمندي زنان نقش مؤثر دارد .از
ميان اين متغيرها ،افزايش سطح تحصيالت بيشترين تأثير مستقيم و ساير متغيرها تأثير
غيرمستقيم در توانمندسازي دارند.
پهلوان ( )0920در پژوهشي با عنوان بررسي موانع موجود براي احراز پستهاي مديريتي
زنان ادارات دولتي شهرستان رامسر دو تغيير تحصيالت و داشتن مسئوليت خانوادگي ،نسبت
به ساير عوامل رابطه بيشتري با دستيابي به پستهاي مديريتي داشتهاند.
رفعتجاه و قرباني ( )0931در مطالعهاي به بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ارتقاي
شغلي زنان اقدام کرده است .در اين زمينه تحقيقاتي وجود دارد که نشان ميدهند افزايش
مشارکت اجتماعي و سياسي زنان ميتواند سطح فساد را در يک جامعه کاهش دهد.
يونت و همکاران )8105( 0در مطالعهاي تحت عنوان اندازهگيري عامليت زنان در مصر:
مطالعه تأييدي در سطح ملي ،با استفاده از دادههاي ملي از  2800زن متأهل در سنين -02
 03سال که در نظرسنجي پنل بازار کار مصر در سال  8112شرکت داشتهاند .نتايج نشان
ميدهد عامليت زنان در مصر چندوجهي بوده و شامل  -0تأثير بر تصميمگيريهاي
خانوادگي از جمله موارد رزرو شده براي مردان -8 ،آزادي حرکت در فضاهاي عمومي و -9
ديدگاهها نسبت به جنسيت خصوصاً خشونت عليه همسران ميباشد .همچنين يافتهها نشان
ميدهد که ارزش استراتژي تحليلي تحقيق نسبت به ابعاد و عوامل عامليت زنان قابل
پذيرش بوده و اين روش از کارايي مناسبي براي تمايز بين سلسله مراتب شواهد در
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سياستهاي اجتماعي و برنامههاي بهبود توانمندسازي زنان برخوردار ميباشد (يوونت و
همکاران.)88-0 :8105 ،
مطالعهاي که پهادکه )8108( 0در هند در اين باره انجام داده نشان ميدهد که زنان
براي خلق چنين امنيتي در فضاي شهر دست به کنشهاي مختلفي منجمله تردد گروهي،
همراه داشتن موبايل يا حتي حمل اسلحه ميزنند.
آدلمن )8112( 8در پژوهشي ديگر معتقد است بدن جسماني و ساختار فرهنگي و نمادين
در حقيقت از هم جدانشدني هستند و بايد در زمينه مسائلي از قبيل طبقه ،نژاد ،جنسيت و
گرايش جنسي فهم شوند ،به طوري که تمرينهاي خاص ورزشي زنان را تشويق ميکند تا
در راههايي که ممکن است صاحب قدرت شوند از خود دفاع کنند (آدلمن.)52 :8112 ،
در جمعبندي مطالعات پيشين ميتوان گفت الف -عامليت زنان چندوجهي و وابسته به
محيط بوده و با برخي استثنائات تالشها براي اندازهگيري عامليت و ابعاد آن بيشتر متمرکز
بر جنوب آسيا بوده است .ب -بيشتر تحقيقات نسبت به عامليت زنان شامل استفاده از
دادههاي ثانويه از نظرسنجيهاي چندگانه بوده که شامل تعداد محدودي از گزينههاي
مرتبط با عامليت ميباشد .بهطور کلي تالشهاي بسياري براي عملياتي سازي عامليت زنان
به شکل پراکنده بوده که انتخاب روي عوامل غيرنظري و مبتني بر دادهها بوده است.
ن مودار زير روابط بين متغيرهاي اين پژوهش را در قالب مدل تجربي تحقيق نشان ميدهد.
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آنتوني
گيدنز

چافتس

بورديو

ديدگاه
جنسيتي

تحوالت زندگي نوين و دگرگوني در سبکهاي
پيشرفتهاي تکنولوژي در ابزارهاي
نگرش به
زندگي و بهدنبال آن پيشرفتهاي تکنولوژي در
پيشگيري و به تأخير انداختن زاد و
فرزندآوري بر نگرش به
ابزارهاي پيشگيري و به تأخير انداختن زاد و ولد
ولد و تغييرات ژنتيکي در نوع زاد و
عامل بودن فرزندآوري
و تغييرات ژنتيکي در نوع زاد و ولد و غيره
ولد و غيره موجبات شکلي از رابطه
زنان تأثير دارد
موجبات شکلي از رابطه را بهوجود آورد که گيدنز
را به وجود آورد
آن را رابطهاي ناب خواند.
کساني که در موقعيتهاي مسلط اجتماعي
شانس و فرصتهاي زندگي ميتواند اوقات فراغت
اوقات
هستند معموالً داراي گزينههاي بسيار بيشتر و
در عامل بودن و فاعل بودن افراد بر عامليت
فراغت
بهتر از کساني هستند که در موقعيتهاي تحت
تأثير دارد
تأثير داشته باشد.
سلطه قرار گرفتهاند.
برخي از انتخابها از محدودههاي ساختاري خارج
شده و خصلتي فرا طبقاتي پيدا ميکنند اما برخي هرچه انتخابها از حصارهاي سنتي
اوقات فراغت
اوقات
ديگر تحت تأثير فرصتهاي ساختاري فقط بر بيشتر بيرون آمده و تنوع بيشتري
بر عامليت
فراغت
روي گروه خاصي گشوده ميمانند .قدرت زنان در داشته باشند عامليت زنان را بيشتر
تأثير دارد
نشان ميدهند.
خانواده ميتواند بهعنوان منبعي توانمند ساز
عمل کند.
اشتغال ،درآمد
نکته اصلي در نظريه جنسيتي اين است که
اشتغال،
وضعيت شغلي ،تحصيلي ،ميزان
و موقعيت
موقعيت تابعي زنان در بازار کار و در خانه و
درآمد و
درآمد و موقعيت اقتصادي زنان
طبقاتي زنان
خانواده با يکديگر مرتبط و جزئي از يک سيستم
موقعيت
تابعي از کليت سيستم اجتماعي
بر عامليت
کلي اجتماعي است که در آن زنان تابع مردان
طبقاتي
است.
تأثير دارد.
هستند.

بين ميزان تجربه مزاحمت خياباني و عامليت آنها رابطه معنادار وجود دارد.
بين ميزان تحصيالت و عامليت آنها رابطه معنادار وجود دارد.
بين ميزان درآمد و عامليت آنها رابطه معنادار وجود دارد.
بين سن و عامليت آنها رابطه معنادار وجود دارد.
وضعيت اشتغال بر عامليت زنان تأثير معناداري دارد.

محل تولد بر عامليت زنان تأثير معناداري دارد.
بين کيفيت رابطه با همسر و عامليت آنها رابطه معنادار وجود دارد.
بين چگونگي گذران اوقات فراغت و عامليت آنها رابطه معنادار وجود دارد.
بين استفاده از رسانههاي جمعي و عامليت آنها رابطه معنادار وجود دارد.

در علوم اجتماعي پژوهش با استفاده از دو رويکرد اصلي انجام ميگيرد .يکي رويکردهاي کمي
است و ديگري رويکردهاي کيفي است .از آنجا که در اين تحقيق محقق بر اساس يک
چهارچوب قاعدهمند حرکت ميکند ،سعي در سنجش يک واقعيت معيني دارد ،رويکرد مقتضي
آن ،رويکرد کمي ميباشد .روش پژوهش در اين مطالعه برحسب هدف ،کاربردي است .از
آن جا که اصول بنيادي مربوط بهگزينش نمونه ،استنباطها و تعميمها از يافتهها و نتايج در
مورد جمعيتي که نمونه از آن انتخابشده است ،در اين پژوهش رعايت ميشود و پژوهشگر
در آن بر نتايج متمرکز ميشود ،لذا روش پژوهش در اين مطالعه از نوع کاربردي است.
از نظر روش ،در اين پژوهش از روش توصيفي تحليلي از نوع پيمايشي استفاده ميشود.
دليل انتخاب اين روش اين است که در روش توصيفي ،پژوهشگر به توصيف منظم و
نظامدار وضعيت فعلي و آن چه هست ،ميپردازد و از طرفي هم ارتباط بين متغيرها را
بررسي مينمايد ،لذا پيمايشي است.
جامعه آماري مورد مطالعه کليه زنان  05تا  03سال شهر کرمانشاه ميباشد که در زمان
پژوهش (سال  )0935و به استناد آمار سال  0935تعداد کل آنها برابر  88001نفر ميباشد.
در اين پژوهش از روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي استفاده به عمل آمد.
روش نمونهگيري ترکيبي از روشهاي خوشهاي چندمرحلهاي و تصادفي است .در گام
نخست ،نقشه شهر کرمانشاه تهيه شد .بر اساس اطالعات شهرداري کرمانشاه ،کل منطقه
مورد بررسي به چهار ناحيهغربي ،شرقي و جنوبي و شمالي تقسيم شد .در مرحله بعد،
نمونهگيري شمار بلوکهاي منتخب هر خوشه بر اساس حجم آنها انجام شد؛ يعني در هر

خوشه متناسب با حجم آن بلوکهايي بهطور تصادفي انتخاب شد .براي انتخاب افراد در هر
بلوک روش تصادفي افرادي از ميان آن انتخاب شد.
در انتخاب حجم نمونه از جدول لين استفاده بهعمل آمد .جهت انتخاب نمونه در اين
پژوهش سطح خطاي  1/15و اطمينان  35درصد در نظر گرفته شد و تعداد نمونه برابر 920
نفر بهدست آمد .جهت اطمينان از تکميل اين تعداد از پرسشنامهها و همچنين باال رفتن
پايايي و روايي ابزار پژوهش  011نفر در نظر گرفته شد و اين تعداد در ميان پاسخگويان
توزيع گرديد .در اين پژوهش جمعآوري دادهها از طريق پرسشنامه توأم با مصاحبه انجام
خواهد گرفت .جهت اعتبار صوري گويهها در اختيار اساتيد و کارشناسان دانشگاه قرار گرفت.
اظهارنظر اين افراد در راستاي سنجش گويههاي هر طيف ،در نهايت به گزينش گويههاي
مناسب براي هر طيف منجر شد .اما براي اين که بدانيم آيا روش انتخاب شده موضوع مورد
نظر را بهطور دقيق ميسنجد و روش سنجش تا چه اندازه پايايي دارد و شناخت همساني
نتايج در سنجشهاي مکرر بايد سنجش روايي صورت گيرد .روايي اين سؤال را مورد توجه
قرار ميدهد که اگر به شکل مکرر صفت يا چيزي را مورد سنجش قرار دهيم تا چه حد
امکان دارد که نتيجه يکساني حاصل شود .براي ارزيابي روايي ابزار گردآوري اطالعات از
روش آلفاي کرونباخ استفادهشده است که براي برآورد گويههاي رتبهاي در ابزار سنجش
استفاده ميشود .آلفاي کرونباخ بين  1-0در نوسان ميباشد که مطابق با آن هراندازه روايي
گويهها به سمت يک ( )0ميل کند و يا اين که نزديک شود ،وسيله اندازهگيري به همان
نسبت داراي روايي باال خواهد بود و بالعکس .گويهها از مطالعات انجام شده در کشورهاي
ديگر و همچنين مطالعاتي که در داخل کشور انجام شده ،اقتباس شدهاند و پس از تغييرات و
سازگار نمودن آنها با وضعيت ايران ،گويههاي مناسب انتخاب شدند.
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تجربه مزاحمت خياباني
اوقات فراغت
عامليت

09
02
00

1/21
1/20
1/13

عامليت را بهعنوان درگيري ساخت يافته موقتي کنشگران محيطهاي ساختاري مختلف-
زمينههاي موقتي نسبي کنش -که ،از طريق روابط متقابل منش ،تخيل و قضاوت ،ساختارها
را در واکنش به مسائلي که بهوسيله تغيير موقعيتهاي تاريخي ايجاد ميشود ،هم باز توليد
و هم تغيير ميدهد .عامليت به ظرفيت انتخاب رفتار اشاره ميکند ( Cockerham, 2005:
 .)54-55عامليت فرايندي است که در آن زنان منابع مؤثر را حاصل نموده که از آن جمله
ميتوان به آموزش ،داراييهاي مالي ،حمايت خانوادگي اشاره نموده که به نوبه خود منجر به
ارتقاي عامليت زنان گرديده و منجر به تعريف انتخابهاي زندگي شخصي خود بدون
مخالفت سايرين ميگردد (يونت .)2 :8105 ،جنسيت يکي از اين مؤلفههاي اجتماعي است
که در بادي امر ريشه در ويژگيهاي بيولوژيک داشته و سپس نقش اجتماعي آن در فرايند
رشد فرد قوت مييابد .بدينسان جنسيت از بنيانهاي شکلگيري نيازها و ترجيحات و در
نتيجه از داليل شيوههاي رفتاري و کنش انساني محسوب ميشود .بدين ترتيب جنسيت
عامل هويت بخش فرد بهعنوان يک مرد يا يک زن بوده و عامليت زنانه را از عامليت مردانه
تمايز ميبخشد.
مفهوم عامليت زنان مفهومي است که شامل چندين شاخص نسبت به توانايي زنان براي
تصميمگيري نسبت به تحرکپذيري خود در زمان پژوهش بوده و ارجاعات نسبت به 2
مکان مورد بررسي قرار خواهد گرفت .بازار محلي ،مراکز بهداشتي مجاور يا ارائهدهنده
خدمات بهداشتي ،مراکز مذهبي ،خانه دوستان يا آشنايان و سينما و مراکز سرگرمي يا خارج
شهر ،اين پاسخها شامل  -0اجازه ندارم -8 ،با دوستان ميروم -9 ،با اجازه همسرم ميروم،
 -0بدون اجازه همسر ميروم (.)Phadke, 2012: 23
کيفيت روابط با شوهران از طريق سه متغير اندازهگيري
ميشود .اولين متغي ر از سؤاالت مرتبط با رابطه با شوهران در پرسش از زنان حاصل ميشود.
سپس سؤال دوم نسبت به خوب بودن روابط يا دشواريها و مشکالت در بازه بعد از پايان
حاملگي را شامل ميشود .دومين متغير کيفيت زندگي زناشويي و خشونت خانگي را
ميسنجد ،ضرب و شتم طي  08ماه گذشته ،بررسي ميشود .اين پاسخها در يک معيار واحد

بکار رفته که شامل  -0بدون خشونت -8 ،تجربه خشونت فيزيکي و  -9تهديد يا ساير
مشکالت توسط شوهر ميباشد .سومين معيار کيفيت زندگي متأهلي بوده که مهمترين معيار
نيز ميباشد و سيستم خانوادگي مشترک بر وفاداري تأکيد نموده که تخمين روابط قوي با
شوهر ميباشد.
متغير وابسته در اين پژوهش مزاحمت خياباني است.
مزاحمتهاي خياباني به هر نوع عمل و لفظي که به نوعي آرامش و احساس امنيت عابران
را از بين ببرد و نوعي احساس نگراني و ناراحتي براي فرد عابر ايجاد کند ،اطالق ميگردد؛
مزاحمت خياباني در اين پژوهش با استفاده از  88گويه در قالب طيف پنج درجهاي ليکرت
مورد سنجش قرار گرفته است .اين متغير در پنج بعد مزاحمت لمسي با استفاده از  0گويه،
مزاحمت کالمي با استفاده از  2گويه ،مزاحمت بصري با استفاده از  9گويه ،مزاحمت تعقيبي
با استفاده از  0گويه و مزاحمت رسانهاي با استفاده از  5گويه مورد سنجش قرار گرفت.
زمانهايي است که فرد آن را طبق تمايل شخصي خود و براي خود
تنظيم ميکند و برنامه آن در مورد هرکس متفاوت است و به سليقه ،نيازهاي روحي ،سن و
توان مالي فرد بستگي دارد .اين متغير با استفاده از  02گويه در قالب طيف پنج درجه اي
ليکرت سنجش گرديد.

دادههاي تحقيق حاصل استخراج پرسشنامههايي است که توسط  011نفر زن تکميل
گرديده و اساس تجزيهوتحليل يافتههاي پژوهش حاضر قرار گرفته است .پس از پايان يافتن
گرداوري دادهها ،پرسشنامهها ،استخراج و آنگاه به کامپيوتر انتقال يافت و سپس با استفاده از
بسته نرمافزار آماري براي علوم اجتماعي 0مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند .تجزيه و
تحليل دادهها بر اساس سطوح سنجش متغيرها و طيفها انجام گرفته ،بدين ترتيب با استفاده
از شاخصهاي آمار توصيفي و جداول متقاطع نمونههاي آماري ،کليه متغيرها در قالب
)1- Statistical Package for Social Science(SPSS

جداول توزيع فراواني توصيف شدهاند .همچنين براي تحليل رابطه بين متغيرهاي مستقل و
وابسته از تحليل واريانس و آزمون  Fو ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
ميانگين سن پاسخگويان برابر  99/00سال ميباشد .به اين معنا که متوسط سن افراد
نزديک به  99سال است .ميانگين سواد پاسخگويان برابر  0ميباشد .به اين معنا که متوسط
سواد افراد نزديک به  0است .در مورد شغل پدر از کل پاسخگويان  99/9درصد ،شاغل
دولتي 00 ،درصد ،داراي شغل آزاد و  02درصد ،از آنها بيکار بودند .نتايج گوياي آن است
که بيشترين فراواني مربوط به افراد بيکار ميباشد .لذا مد (نما) در اين متغير افراد بيکار
هستند .در مورد شغل فرد از کل پاسخگويان  95/9درصد ،شاغل دولتي 50/1 ،درصد ،داراي
شغل آزاد و  0/1درصد ،از آنها بيکار بودند .نتايج گوياي آن است که بيشترين فراواني
مربوط به افرادي است که شغل آنها آزاد ميباشد .لذا مد (نما) در اين متغير افرادي هستند
که شغل آنها آزاد ميباشد.
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نتايج نشان ميدهد که ميانگين سن پاسخگويان زمان ازدواج برابر  80/31ميباشد.
همچنين انحراف معيار  0/83و حداقل سن ازدواج پاسخگويان  09سال و حداکثر سن
پاسخگويان در زمان ازدواج  91سال ميباشد .ميانگين سن شوهر پاسخگويان برابر 91/30
ميباشد .همچنين انحراف معيار  3/01و حداقل سن شوهر پاسخگويان  01سال و حداکثر
سن شوهر پاسخگويان  25سال ميباشد .ميانگين استفاده از رسانههاي جمعي پاسخگويان
برابر  951/20دقيقه ميباشد .همچنين انحراف معيار  091/13و حداقل استفاده از رسانههاي

جمعي  081دقيقه و حداکثر استفاده از رسانههاي جمعي  101دقيقه ميباشد .از کل 02/9
درصد در مرکز استان91/9 ،درصد در مناطق شهري و  03/9درصد در مناطق روستايي زندگي
ميکنند .نتايج گوياي آن است که بيشترين فراواني مربوط به افرادي است که در مرکز استان
زندگي ميکنند .لذا مد (نما) در اين متغير افرادي هستند که در مرکز استان زندگي ميکنند.
جدول شماره  :9توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رفتار با همسر را نشان ميدهد.
نتايج حاصل از جدول نشان ميدهد که از کل پاسخگويان  92/1درصد رفتار خشونتآميز
با همسرانشان ندارند 00/1 ،درصد از خشونت فيزيکي عليه همسران خود استفاده ميکنند و
 01/1درصد همسران خود را تهديد ميکنند و  90/9درصد اگر از دست همسرانشان عصباني
شوند آنها را رها ميکنند .از کل پاسخگويان  2/1درصد ،بيشازحد نسبت به جابهجايي
همسران خود محدوديت قائل هستند 92/1 ،درصد تا حدودي نسبت به جابهجايي همسران
خود محدوديت قائل هستند 92/9 ،درصد محدوديت کمي نسبت به جابهجايي همسران خود
قائل هستند و  05/1درصد هيچ محدوديتي نسبت به جابهجايي همسران خود قائل هستند.
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جدول شماره  :0توزيع فراواني پاسخگويان برحسب قدرت تصميمگيري بعد از ازدواج را
نشان ميدهد .نتايج حاصل از جدول نشان ميدهد که از کل پاسخگويان  98/1درصد
قدرت تصميمگيري بعد از ازدواج در اختيار شوهر است 53/1 ،درصد تا حدودي قدرت
تصميمگيري بعد از ازدواج با اجازه شوهر است 1/1 ،درصد قدرت تصميمگيري بعد از ازدواج
بدون اجازه شوهر ميباشد.
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تصميمگيري داريد
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جدول شماره  :5توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان رابطه با شوهر و استقالل بعد
از ازدواج را نشان ميدهد .نتايج حاصل از جدول نشان ميدهد که از کل پاسخگويان09/9 ،
درصد با شوهرشان رابطه خيلي خوب دارند 00/9 ،درصد رابطه خوب 00/9 ،درصد رابطه
متوسط 8/9 ،درصد رابطه ضعيف و  1/1در صد رابطه خيلي ضعيف دارند .همچنين از کل
پاسخگويان  01/9درصد استقالل خيلي زيادي بعد از ازدواج دارند 09/1 ،درصد استقالل
خوب 09/1 ،درصد استقالل در حد متوسط و  80/1درصد استقالل کمي بعد از ازدواج دارند.
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جدول شماره  :2توزيع فراواني پاسخگويان برحسب واکنش شوهر نسبت به همسر در
موارد مختلف سوزاندن غذا ،قصور در مورد فرزندان ،عصبانيت هنگام جر و بحث همچنين
واکنش شوهر نسبت به همسر در زمان صحبت با ديگر مردها هدر دادن پول توسط مسر
نشان ميدهد.
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جدول شماره  :1توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت مالکيت را نشان ميدهد.
نتايج حاصل از جدول نشان ميدهد که از کل پاسخگويان  82/1درصد ،صاحبمنزل
مسکوني هستند 53/9 ،درصد صاحبمنزل مسکوني نيستند  90/9درصد صاحب ماشين
هستند؛ و  59/1درصد صاحب ماشين نيستند 01/1 ،درصد داراي زمين هستند و 22/1
درصد داراي زمين نيستند 21/1 ،درصد داراي تلفن همراه هستند و  2/9درصد تلفن همراه
ندارند 10/1 ،درصد داراي حساب بانکي 01/1 ،درصد فاقد حساب بانکي هستند99/1 ،
درصد به جزءموارد فوق داراي امکانات و وسايل ديگر هستند و  3/1درصد فاقد امکانات
ديگر ميباشند نتايج گوياي آن است که بيشترين فراواني مربوط به افرادي است که صاحب
تلفن همراه هستند .لذا مد (نما) در اين متغير افرادي هستند که صاحب تلفن همراه هستند.
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جدول شماره  :2توزيع پاسخگويان برحسب متغير رفتن به مکانهاي مختلف را نشان
ميدهد .نتايج نشان ميدهد که  3/1درصد از کل پاسخگويان اظهار کردند قادر نيستند به
اين مکانها بروند  00/1درصد فقط با همسر يا دوستان به اين مکانها ميروند82/1 ،
درصد با اجازه همسر به اين مکانها ميروند و  98/1درصد ،بدون اجازه يا دادن اطالع به
کسي به اين مکانها ميروند 2/1 .درصد از کل پاسخگويان اظهار کردند قادر نيستند به
شبکه بهداشت بروند  09/9درصد فقط با همسر يا دوستان به شبکه بهداشت ميروند،
 82/9درصد با اجازه همسر به شبکه بهداشت ميروند و  90/1درصد ،بدون اجازه يا دادن
اطالع به کسي به شبکه بهداشت ميروند .نتايج نشان ميدهد که  3/9درصد از کل
پاسخگويان اظهار کردند قادر نيستند مکانهاي مذهبي بروند  01/1درصد فقط با همسر يا
دوستان به مکانهاي مذهبي ميروند 82/1 ،درصد با اجازه همسر به مکانهاي مذهبي
ميروند و  89/1درصد ،بدون اجازه يا دادن اطالع به کسي به مکانهاي مذهبي ميروند.
نتايج نشان ميدهد که  0/1درصد از کل پاسخگويان اظهار کردند قادر نيستند به خانه
دوستان و نزديکان بروند  80/9درصد فقط با همسر يا دوستان به خانه دوستان و نزديکان
ميروند 95/9 ،درصد با اجازه همسر به خانه دوستان و نزديکان ميروند و  81/1درصد،
بدون اجازه يا دادن اطالع به کسي به خانه دوستان و نزديکان ميروند .نتايج نشان ميدهد
که  2/9درصد از کل پاسخگويان اظهار کردند قادر نيستند به مراکز تفريحي بروند 00/1
درصد فقط با همسر يا دوستان به مراکز تفريحي ميروند 81/1 ،درصد با اجازه همسر به
مراکز تفريحي ميروند و  1/1درصد ،بدون اجازه يا دادن اطالع به کسي به مراکز تفريحي

ميروند .نتايج نشان ميدهد که  98/9درصد از کل پاسخگويان اظهار کردند قادر نيستند به
خارج از شهر بروند  98/1درصد فقط با همسر يا دوستان به خارج از شهر ميروند02/1 ،
درصد با اجازه همسر به خارج از شهر ميروند و  9/1درصد ،بدون اجازه يا دادن اطالع به
کسي به خارج از شهر ميروند.

رفتن به بازارهاي محلي رفتن به شبکه بهداشت رفتن به مراکز تفريحي
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085
28
89

2/9
00/1
81/1
1/1

رفتن به مکانهاي
مذهبي

02
01
13
35

2/1
09/9
82/9
90/1

رفتن به خانه دوستان و رفتن به خارج از شهر
نزديکان

قادر نيستم به اين مکانها بروم
فقط با همسر يا دوستم ميروم
با اجازه همسرم ميروم
بدون اجازه و يا
اطالع کسي ميروم
قادر نيستم به اين مکانها بروم
فقط با همسر يا دوستم ميروم
با اجازه همسرم ميروم
بدون اجازه و يا اطالع کسي
ميروم
قادر نيستم به اين مکانها بروم
فقط با همسر يا دوستم ميروم
با اجازه همسرم ميروم
بدون اجازه و يا اطالع کسي
ميروم
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قادر نيستم به اين مکانها بروم
فقط با همسر يا دوستم ميروم
با اجازه همسرم ميروم
بدون اجازه و يا اطالع کسي
ميروم
قادر نيستم به اين مکانها بروم
فقط با همسر يا دوستم ميروم
با اجازه همسرم ميروم
بدون اجازه و يا اطالع کسي
ميروم
قادر نيستم به اين مکانها بروم
فقط با همسر يا دوستم ميروم
با اجازه همسرم ميروم
بدون اجازه و يا اطالع کسي
ميروم
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جدول شماره  :3توزيع وضعيت متغيرهاي وضعيت اوقات فراغت ،تجربه مزاحمت
خياباني و عامليت زنان را نشان ميدهد .از آن جا که اين سه متغير فاصلهاي هستند و در
قالب طيف ليکرت سنجش شدهاند ،الزم شد مقايسهاي بين ميانگينهاي نظري و واقعي
صورت گيرد .نتايج نشان ميدهد که ميانگين نمره تجربه مزاحمت خياباني براي پاسخگويان
برابر  92/08است .اين نمره در مقايسه نمره مورد انتظار که ( )93است پايينتر ميباشد.
ميانگين نمره براي ميزان استفاده از اوقات فراغت پاسخگويان برابر  08/21است .اين نمره
در مقايسه مورد انتظار ( )02بيشتر ميباشد و نشان ميدهد که افراد از اوقات فراغت خوبي

برخوردار نيستند .نتايج نشان ميدهد که ميانگين نمره براي ميزان عامليت زنان برابر 81/99
است.

ميزان تجربه مزاحمتهاي خياباني
ميزان استفاده از اوقات فراغت
کيفيت رابطه با همسر
عامليت زنان
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02
3
00

819
012
855
823

92/08
08/21
83/08
81/99

01/81
08/25
5/99
5/01

93
02
81
99

جدول شماره  01آزمون تفاوت ميانگين نمره عامليت زنان برحسب وضعيت اشتغال
همسر است .نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد که مقدار  fبرابر  5/09و
معناداري  1/112ميباشد .از آن جا که مقدار خطا کمتر از  1/15ميباشد ،لذا ميتوان
استنباط کرد که اشتغال همسر بر روي عامليت زنان تأثير معناداري داشته و نتيجه قابل
تعميم به جامعه آماري ميباشد.

F

بين گروهها
درون گروهها
کل

852/82
2191/19
1118/33

8
820
829

098/29
85/20
-

1/112
5/09

جدول شماره  00ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل فاصلهاي و عامليت
زنان را نشان ميدهد .نتايج حاصل از اين آزمون نشان ميدهد که مقدار همبستگي بين سن
شوهر و عامليت زنان برابر  -1/02ميباشد .از آنجا که مقدار معناداري برابر  1/118ميباشد
لذا فرضيه مذکور تأييد ميشود و قابل تعميم به جامعه آماري ميباشد .مقدار همبستگي بين
ميزان استفاده از رسانهها و عامليت زنان برابر  1/81ميباشد .از آن جا که مقدار معناداري
برابر  1/19ميباشد لذا فرضيه مذکور تأييد ميشود و قابل تعميم به جامعه آماري ميباشد.

همبستگي بين ميزان استفاده از لوازم آرايشي و عامليت زنان برابر  - 1/90ميباشد .از آن
جا که مقدار معناداري برابر  1/111ميباشد لذا فرضيه مذکور تأييد ميشود و قابل تعميم به
جامعه آماري ميباشد .مقدار همبستگي بين ميزان اوقات فراغت و عامليت زنان برابر 1/99
ميباشد .از آن جا که مقدار معناداري برابر  1/111ميباشد لذا فرضيه مذکور تأييد ميشود و
قابل تعميم به جامعه آماري ميباشد.

عامليت زنان

سن شوهر
استفاده از رسانهها
تجربه مزاحمتهاي خياباني
کيفيت رابطه با همسر
ميزان اوقات فراغت

91/30
951/20
92/08
83/08
08/21

3/01
091/13
01/81
5/99
08/25

-1/02
1/81
-1/90
1/83
1/99

1/118
1/19
1/111
1/111
1/111

در پژوهش حاضر از آماره رگرسيون چندمتغيره به شيوه گامبهگام 0استفاده شده است .در اين
روش متغيرهاي مختلف بهترتيب ميزان اهميت در تبيين متغير وابسته وارد معادله ميشوند.
نتايج حاصل از معادله رگرسيوني مربوط به تحليل چندگانه متغيرهاي مستقل جهت
پيشبيني متغير عامليت زنان نشان ميدهند که در اين معادله چهار متغير ميزان وضعيت
اوقات فراغت ،تجربه مزاحمتهاي خياباني ،کيفيت رابطه با همسران و ميزان استفاده از
رسانهها وارد معادله رگرسيوني شدند .آزمون  Tنشان ميدهد که ضريب بتا براي چهار متغير
مذکور در سطح معناداري قرار دارد .اين چهار متغير رويهمرفته توانستند مقدار  1/09از
تغييرات دروني متغير وابسته را تبيين کنند .کميت  Fبا مقدار  01/10معنادار است که نشان
ميدهد تحليلها از اعتبار آماري الزم برخورداند و حداقل يکي از متغيرهاي مستقل در
پيشبيني متغير وابسته مؤثر است.

1- Stepwise

0
8
9
0

وضعيت اوقات فراغت
تجربه مزاحمت خياباني
کيفيت رابطه با همسران
استفاده از رسانه هاي جمعي
Durbin-Watson =0/110

B

Beta

t

9/018
-9/95
0/90
8/52

1/99
-1/01
1/05
1/00

0/13
-8/58
8/88
8/11

R²

1/111
1/108
1/181
1/101

1/90
1/93
1/00
1/09

01/10

1/111

Constant=85/89

بر اين اساس معادله رگرسيون چندمتغيره در پژوهش حاضر به اين صورت ميباشد:
Y  a  bx1  bx2  ....bxn

عامليت زنان = ( 1/99وضعيت اوقات فراغت) ( -1/01 +تجربه مزاحمت خياباني)+
( 1/05کيفيت رابطه با همسران)(1/00 +استفاده از رسانه هاي جمعي) ei +

ميزان  R 2در اين تحليل  1/09ميباشد .در مقابل  R 2عدد مهم ديگري به نام ضريب خطا
يا ضريب پسماند وجود دارد که آن را با  eنشان ميدهند ،ضريب خطا ميزان تأثير عوامل
غير از متغيرهاي مدل است و بهعبارتديگر ضريب خطا نسبت واريانس توضيح داده نشده
توسط مدل تحليلي است .براي نشان دادن مقدار واريانس تبيين نشده بايد مقدار خطا را به
توان دو برسانيم e 2 =1/51 .بنابراين ميتوان گفت که  1/51واريانس را مدل تبيين نکرده
است و  1/09آن بهوسيله متغيرهاي مستقل پژوهش تبيين شده است که اين برازش خوبي
از مدل را نشان ميدهد .همانطور که در مدل مسير مشاهده ميشود ،وضعيت اوقات
فراغت با ضريب مسير  1/99از ميان متغيرهاي تعريفشده بهعنوان قويترين متغير
تأثيرگذار بر ميزان عامليت زنان در اين مدل شناختهشده است که تأثير آن بر ميزان عامليت
زنان بهصورت مستقيم و مثبت است .براساس نتايج حاصل ميتوان گفت متغير ميزان درآمد
بيشترين تأثير غيرمستقيم بر ميزان عامليت زنان داشته است .جهت تعيين اثرات غيرمستقيم يا مسير
غيرمستقيم ،ضرايبي که در امتداد آن مسير قرار گرفتهاند ،در هم ضرب ميشوند .در زير به محاسبه
اثرات غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر عامليت زنان پرداخته شده است.

 = )1/80( × )1/99(= 1/123محل تولد
 = )-1/05( × )1/01(+ )1/13( × )1/99(+ )1/88( × )1/05( = )1/185(+ )1/183( + )1/199(= 1/121تحصيالت
 =)1/01( × )1/09(+ )-1/00( × )1/99( + )1/81( ×)1/05( =)1/188(+ )1/192( + )1/19(= 1/122وضعيت شغلي
 = )1/01( × )1/99( + )1/101( × )1/05(=)1/152( + )1/152(= 1/00ميزان درآمد

جدول شماره  09اثرات مستقيم و غيرمستقيم و کل هر يک از متغيرها بر عامليت زنان
را طبق مدل تجربي پژوهش نشان ميدهد.

وضعيت اوقات فراغت
تجربه مزاحمت خياباني
کيفيت رابطه با همسران
استفاده از رسانه هاي جمعي
وضعيت شغلي
ميزان درآمد
تحصيالت
محل تولد
محل تولد
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-----------------

------------1/122
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1/123

e²=0/75
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کیفیت رابطه با همسر

1101

استفاده از رسانهها

1105
1100

عاملیت زنان

امروزه يک جامعه مطلوب ،پويا و کارآمد بيشک نيازمند اهتمام و التزام کارگزاران رسمي در
فرايند اعمال شاخصههاي مديريت نوين نظير ارتقاء و افزايش سطح کمي و کيفيت مشارکت
و عامليت نهادهاي مدني و گروههاي اجتماعي از جمله زنان بهعنوان بخش چشمگير
جمعيت فعال و مؤثر ميباشد .در اين راستا زمينههايي براي زنان وجود دارد که ميزان
دسترسي و مالکيت و قدرت بر آنها مي تواند زمينه فاعل بودن و عامليت شان را در جامعه
تقويت و بازتوليد نمايد .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد که از کل پاسخگويان
بيش از  95درصد آنها رفتار خشونتآميز با همسرانشان ندارند .به تعبيري روابط آنها
دوستانه ميباشد .از طرفي حدود  21درصد از پاسخگويان اعالم کردهاند که تا حدودي
قدرت تصميمگيري بعد از ازدواج با اجازه شوهر است .هم چنين نتايج نشان ميدهد که
حدود  09/9درصد از افراد پاسخگو اعالم کردند که با شوهرشان رابطه خيلي خوب دارند،
 20/9درصد از افراد اعالم کردند که قدرت تصميمگيري در مورد خريدهاي کالن منزل بعد
از ازدواج با همفکري زن و شوهر ميباشد .در مورد قدرت تصميمگيري در مورد مالقات با
دوستان ،خانواده و بستگان نتايج نشان ميدهد که از کل پاسخگويان  21/9درصد اعالم
کردند که با همفکري زن و شوهر ميباشد.
از جمله نتايج حاصل از اين مطالعه کيفيت رابطه زنان با همسران ميباشد .نزديک به
 25درصد از زنان در اين مطالعه اظهار داشتند که رابطه خوب و يا خيلي خوبي با همسران
خود دارند .همبستگي بهدست آمده بين کيفيت رابطه با همسر و ميزان عامليت زنان برابر با
 1/83مي باشد که در سطح حداقل  1/35معنادار ميباشد .از آنجا که اين رابطه صرفاً
محدود به مسائل جنسيتي نميشود و روابط اجتماعي ،خانوادگي ،درک متقابل طرفين،
مشارکت در تصميمگيريهاي خانوادگي و روزمره و همچنين مالکيت داشتن خانمها بر
برخي از امور خانوادگي را شامل ميشود؛ در صورتي که زنان در اين رابطه با همسر خود
احساس حمايت از طرف همسر ،مشارکت و همچنين اعتماد متقابل داشته باشد ،ميتواند به
عنوان يک عضو فعال و عامل در خانواده باشد و از طرفي هم به تقويت روابط اجتماعي

خانوادگي ميتواند کمک مؤثر نمايد .اين نتيجه بهصورت غيرمستقيم با مطالعه يونت و
همکاران ( ،)8105رفعتجاه ( )0931و آدلمن ( ،)8112همسو اشد.
يکي ديگر از عوامل مرتبط با عامليت زنان ،ميزان استفاده از رسانههاي جمعي است.
نتايج حاصل نشان مـيدهد که استفاده از رسانـهها ،باعث تقويت عامليت زنان در جامعه
ميشود .رسانه ها بهعنوان عنصر جداييناپذير عرصه زندگي و توسعه؛ نقش زيادي در ايجاد
اين نابرابري ،کليشهسازيهاي جنسيتي ،القا عدم اعتماد به نفس ،سطحيگرايي و سطحي
انديشي ،عادي جلوه دادن قالبها و کليشههاي جنسي مردانه و ....در جامعه دارند .نتايج
حاصل از اين متغير با مطالعه رفعتجاه ( )0931و آدلمن ( ،)8112اعظمزاده ( )0925و کتابي
و همکاران ( )0928تا حدي همسو ميباشد.
يکي از عوامل مرتبط با عامليت زنان در جامعه تغيير شيوههاي گذران اوقات و اوقات
فراغت زنان در جامعه شهري امروزه است .نتايج نشان ميدهد که مقدار همبستگي بين
ميزان اوقات فراغت و عامليت زنان برابر  1/99ميباشد .از آن جا که مقدار معناداري برابر
 1/111ميباشد .اين نتيجه با مطالعات رفعتجاه ( ،)0931يونت و همکاران ( ،)8105آدلمن
( )8112و پهادکه ( )8108همسو ميباشد .زنان در جوامع سنتي فرزندان زيادي داشتند و
اوقات فراغتي براي آنان باقي نميماند و لذا تفريح آنان به گردشها و مهمانيهاي
خانوادگي محدود ميشد .بنابراين عامل بودن آن ها و فاعل بودن شان ،در دامنه محدودي
قرار داشت .از طرفي در اين گردشها با وجود معاشرت زن و مرد نامحرم در جمع خانوادگي،
تقسيم کار بهگونهاي بود که زنان از قبل غذا ميپختند و خوردنيها را تدارک ميديدند؛ اما
در جامعه شهري امروز ايران ،خانواده هستهاي کم اوالد است و کار خانگي بهواسطه فناوري
خيلي سبکتر شده است ،اين وضعيت باعث گرديده زنان هر روز ساعاتي را بهعنوان اوقات
فراغت داشته باشند .از طرف ديگر امکانات و فضاهاي فراغتي نيز بيشتر ،ارزانتر ،در
دسترستر و متنوعتر شدهاند .امروزه کنشهايي چون قدم زدن در خيابان ،پاساژگردي،
تماشاي سريالهاي ماهوارهاي و ...از رفتارهاي فراغتي است که زنان بيشتر به آن متمايل
ميشوند و عموماً آسيبهاي فردي و اجتماعي بسياري هم در پي دارد .بههمين دليل
هدفمندسازي تجربه فراغتي زنان از طريق سياستگذاريهاي فرهنگي در خصوص

ظرفيتها و فرصتهاي فراغت ،ميتواند ساختدهنده ذهنيت و هويت جنسيتي خانواده و
زنان باشد؛ زيرا به بيان روجک درست در فراغت است که ما بيش از هر زمان ديگري در
معرض اطالعات و سياستگذاريهاي مربوط به حقوق ،مسئوليتها ،سبک زندگي و
خطرات آن قرار ميگيريم (روجک .)05 :0922 ،بنابراين زنان اوقات فراغت خود را به هنر
جديد ،مطالعه ،مصارف فرهنگي مرتبط با آنچه فرهنگ باال خوانده ميشود ،مشارکت در
فضاي عمومي ،معاشرت بيشتر با دوستان بهجاي خويشان ،بيشتر جدا شدن از وظايف سنتي
زن خانه داري و دوري از آشپزخانه و توجه بيشتر به کنترل بدن و سالمتي را در پي دارد.
پژوهشها نشان ميدهد که عامليت بودن زنان و داشتن قدرت ميتواند ميزان گذراندن
اوقات فراغت را در ميان زنان افزايش دهد .با توجه به اينکه همبستگي مثبت است ميتوان
گفت که رابطه مستقيمي بين ميزان گذراندن اوقات فراغت و عامليت زنان وجود دارد.

يکي از عوامل مرتبط با عامليت زنان که در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت،
تجربه مزاحمت هاي خياباني است .در اين مطالعه نيز ميانگين مزاحمت هاي خياباني
براي زنان  92/08است که البته پايينتر از متوسط آن در جامعه است .از طرفي رابطه
اين متغير با عامليت زنان داراي همبستگي معکوس است .نتايج نشان ميدهد که هر
اندازه زنان تجربه مزاحمت خياباني بيشتري داشته باشند ،عامليت آنها در جامعه
کمتر شده و مورد سوء استفاده قرار ميگيرند .اوضاع نامطلوب و نابسامانيهاي
محيطهاي بزرگ شهري بهخصوص بيثباتي نسبي در هنجارهاي فرهنگي که زندگي
ماشيني و کارگري و اقتصاد صنعتي بهدنبال آورده است .رعايت اصول اخالقي و
پوشش اسالمي؛ پرهيز از همراهي با دوستاني که از لباس و آرايشهاي نامناسب و
جلبکننده مزاحمين ،استفاده مينمايند ،تغيير نگرش مردم بايد درباره قباحت
مزاحمتهاي خياباني ،وظيفه عمومي جامعه در حراست محيط از آلودگيهاي اخالقي
و ضرورت فريضه امر به معروف و نهي از منکر مي تواند در اين زمينه نقش موثري
داشته باشد .نتيجه بهدست آمده با مطالعه پهادکه ( )8108و آدلمن ( )8112همسو
ميباشد.

ميتوان نتيجه گرفت که يکي از مهمترين راهکارها براي از بين بردن خيلي از
مشکالت زنان ،توانمندسازي و عامل کردن آنها است که راهي براي هدايت زنان بهسوي
فعاليتهاي توليدي و درآمد ،فعاليتهاي مشارکتي و سياسي است .تقويت شبکههاي
اجتماعي دختران نوجوان ميتواند موجب کاهش آسيبپذيري آنها در حيطههاي بهداشتي
و اقتصادي بشود .اجراي استراتژيهايي مثل استراتژي ارائه خدمات مالي (شيوه وامهاي
کوچک ،طرح پسانداز جوانان ،آموزش دانش مالي) ،استراتژي اشتغال (آموزش فني و
حرفهاي ،انتقال از مدرسه به اشتغال) و استراتژي مهارتهاي زندگي و حمايت اجتماعي
(ايجاد شبکههاي اجتماعي و ارائه خدمات بهداشت باروري و آموزش برقراري عدالت
جنسيتي) ميتواند عامليت زنان را در جامعه تقويت نمايد .اختصاص يک شبکه تلويزيوني يا
ساعات خاصي از آن به زنان ،با مديريت و اجراي خود آنها ،بهمنظور بيان نيازها و مطالبات
و ديدگاه زنان و هم چنين آموزش و تشويق زنان ،براي ورود به عرصه توسعه با تقويت
حس اعتماد به نفس آنها توسط رسانهها ميتوانند عامليت زنان را در جامعه تقويت و
مديريت نمايند.
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