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ت و فاعل بودن زنان در ي، توجه به عامليشناس شمندان جامعهياز مسائل مورد توجه اند يکي
ن مطالعه يا يباشد. هدف اصل يم ياجتماع يدر رفتارها يطور کلو به يروزمره اجتماع يها کنش
و  يفيا روش توصن مطالعه بيباشد. ا يد بر شهر کرمانشاه ميت زنان با تأکيعامل يشناخت جامعه

نفر از زنان شهر کرمانشاه انجام گرفت.  011 يو با استفاده از ابزار پرسشنامه رو يشيمايک پيتکن
ب يها و ضر نيانگيسه ميمقا يها و از آزمون SPSSافزار ها از نرم ل دادهيه و تحليتجز يبرا

بعد از ازدواج،  يريگميمانند قدرت تصم ييهان مطالعه شاخصياستفاده به عمل آمد. در ا يهمبستگ
 يهان شاخصيترعنوان مهمزنان به يرفتن به اماکن مختلف برا ييت و تواناي، مالکياستقالل و آزاد

مثل سن  ييرهايدهد که متغ يج حاصل از آن نشان ميقرار گرفت. نتا يت زنان مورد بررسيعامل
(82/1=r) يابانيخ يهاتجربه مزاحمت (90/1-=r)يجمع يها از رسانه زان استفادهي، م (99/1=r،) 

ت يعامل يبر رو (r=90/1)اوقات فراغت ، (f=508/5، محل تولد )(f=09/5همسر ) يت شغليوضع
اشتغال  ي، استراتژيارائه خدمات مال يمثل استراتژ ييها ياستراتژ يدارد. اجرا ير معناداريزنان تأث

 د.يت نمايت زنان را در جامعه تقويند عاملتوا يم يت اجتماعيو حما يزندگ يها مهارت يو استراتژ

 .ي، استقالل و آزاديريگ ميت زنان، قدرت تصميزنان، عامل يتوانمندساز
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سنجش توسعه هر کشور، حضور فعال و مشارکت مؤثر زنان  يمهم برا يها از شاخص يکي
و  ياقتصاد يها تيالزنان در فع يت داشته است. حضور جديرباز اهميدر جامعه از د

وجود ها به آن يدر نقش سنت ينياديرات بنييها تغ وکار، همراه با روند تکامل اشتغال آن کسب
افته ي تر توسعه ا کميدر حال توسعه  يزنان در کشورها ير در نقش سنتيين تغيآورده است و ا

 يا دهيصص، پدزن متخ يروين کشورها، استفاده از نيدارد. چرا که در اغلب ا يت خاصياهم
ف گسترده از ينقاط جهان در ط ي(. زنان در اقص05: 0922، يد است )اسکندرينسبتاً جد

 يها يريگ ميتصم يها به معنا مشارکت دارند؛ اما عامل بودن آن ياجتماع يها تيفعال
دارند و هنوز در  يتر نقش کمرنگ يتيريمد يها گاهين در جايچن و هم يو خانوادگ ياجتماع

 يتوان گفت امروزه به بهانه آزاد يم يکنند. از طرف يم يفاينقش دوم را ا يبتاً سنتجوامع نس
 يرا برا يسراب يا و ماهواره ياجتماع يها از شبکه ياريدوبند مردان، بسيزنان از ق ييو رها

 ينوع سازد بلکه به يها را برآورده نم تنها انتظارات آن اند که توسط آن نه کرده يزنان طراح
 اند.  ها رقم زده را توسط آن يو اجتماع ي، خانوادگيخصوص يزندگب يتخر

افته و ي به بعد تکامل 0311م مربوطه از دهه يزنان و مفاه 0تيف نسبت به عامليتعار
 يها انگر آن بوده و سازهي، استقالل زنان بيتيجنس يط زنان، تساويهمچون شرا ييها واژه

بوده که با  يت زنان شامل منافعيوضع يخيشوند. به شکل تار يرا شامل م يمتفاوت
ن روند را يمحققان ا يع نموده برخيخانواده را تسر يها هماهنگ بوده و کاهش بارور آموزش

ر يق و نامرتبط به شمار رفته که فاقد ارجاعات نسبت به تأثيردقين غيثابت دانسته و همچن
 ييتوانا يان به معنات زني(. عامل0: 8105، 8ونتيباشد ) يها م يريگ ميزنان در تصم

بوده که منابع  يخيدر دست تکامل تار يها تيک در محدودياستراتژ يها يريگ ميتصم
مدنظر بوده  يو رفتار ين در سطح شناختيشود؛ بنابرا يز شامل مينسبت به آن را ن ياجتماع

 يرا به معنا يشود. اگبومه توانمندساز يرا شامل م يدر سطح اجتماع يکه روابط گروه
داند که موجب احساس استقالل و  يخود م يشتر زنان به منابع و کنترل بر زندگيب يابي دست
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گردد  ينفس زنان مش عزتيند موجب افزاين فرايشود. ا يها م در آن يشترياعتماد به نفس ب
ت خودشان دارند يشود که زنان از وضع يم يو تصور يرين معنا که موجب بهبود تصويبه ا

 يزان بازدارندگيمختلف بر م يدر کشورها ينکه عوامل متفاوتيباا(. 893: 8110، 0)آگبومه
در  يدهد که عوامل بازدارنده مشترک ينشان م يجهان ير دارد، اما آمارهايت زنان تأثيعامل

ل، يتحص. گذارد ير ميت زنان تأثيزان عامليمختلف وجود دارد که همچنان بر م يکشورها
 ياجتماع يها ه زنان در اجتماع و در خانه، عرفيخشونت عل زاني، ميدار ، خانهيبازار اقتصاد

 .هستند يت زنان در سطح جهانيزان عامليرگذار بر مين عوامل تأثيتر و قانون از مهم
است که در حال  يجمله موضوعات دار ازيکننده آن در توسعه پا نييزنان و نقش تع يتوانمند

ده يک پديت زنان يکه عامل يي. از آن جاشود يو کاربرد به آن توجه م يحاضر ازنظر تئور
 يت شدن زنان به عوامل درونيستند عاملين يتک علت ياجتماع يها دهياست و پد ياجتماع

، ي، روانيت جسمانيچون وضع يدرون يعوامل يدارد. از طرف يبستگ يمتعدد يرونيو ب
گر يد دارد. از طرف يا کننده نييت فرد نقش تعيخانواده بر عامل يت اقتصاديوضع

 داشته باشد. يا کننده نييتواند نقش تع ين مورد ميدر ا يموجود اجتماع يساختارها

 يسنت يها بوده که مدل يمشترک يها يژگيشامل و يدر شهر کرمانشاه روابط خانوادگ
ن مرد خانواده يرد؛ بنابرايگ يط انجام مين محير آن در ايرا شامل شده و درک تأث يپدرساالر

را  يها خانه پدر ق مرد منتقل شده و عروسياز طر ييرد. نسل و دارايگ يدر راس قرار م
ت نموده و يد از مرد تبعيب شده که زن بايا آوردن پسر ترغيو به دن يدار بچه يترک و برا

ن رسم در کل خانواده منتقل يد. اينما يفراهم م يو يرا برا يکيزيو ف يز حفاظت ماليمرد ن
شود. امروزه در  يرا شامل م يعموم يو حضور در فضا ت نسبت به تعامليشده و محدود

مختص زنان  يها ونقل ق استفاده از چادر و استفاده از حملين نماد از طريکرمانشاه ا
ز حفظ شده و عمدتاً يبوده که اعتبار زن ن يبه منابع اجتماع يمشاهده شده که شامل دسترس

ها وابسته به مردان  آن يان و زندگجه زنيرد. در نتيگ يق ازدواج صورت ميتعامالت از طر
 يريپذ بيبه حفاظت زنان را شامل شده و آس ين مردان منتقل شده که وابستگيبوده و ب

، ين ممکن است رفاه اجتماعيشود؛ بنابرا يرا شامل م يستم پدرساالريزنان نسبت به س
مرد و  زن با يازمند سازگارين امر نينزول کرده که ا يو يت اجتماعيو وضع ياقتصاد
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برقرار بوده که قدرت از  يا گونهبه ين طبقات پدرساالريباشد؛ بنابرا ين حفاظت خود ميتضم
ها  ط به آنيحفظ شرا يبرا يسک در صورت سازگاريا و کاهش ريزنان سلب شده و مزا

ن يت از چنديريت زنان در مديعوامل مؤثر بر عامل يين شناسايبنابراشود.  يوعده داده م
 جه است: ان تويجهت شا

 يها زنان در رده يشغل يتر شده است، اما ارتقا شيها ب هرچند حضور زنان در سازمان
 کند مواجه است. يار اندک و با رشديبس يباالتر هرم سازمان

 يبرا يديافتن افراد کلين است که در بحران استعدادها و يگر ايار مهم ديمسئله بس
افتن ي يعيطور طببه يتيريباالتر مد يها ر رده، با حذف حضور زنان ديسازمان يمشاغل باال

 ن افراد مستعد محدودتر شده است.يا

 يا در توسعه جامعه دارند. در جامعه يمير مستقيت تأثياز جمع يميعنوان ند زنان بهيترد يب
ز ين يتر باشد، رفاه اجتماع شيب ياقتصاد يها تينه اشتغال و فعاليکه مشارکت زنان در زم

ش سطح ي، افزايرا مشارکت زنان در بازار کار موجب کاهش نرخ باوريبود؛ ز تر خواهد شيب
شود  يکل جامعه م يش رفاه اجتماعيجه سبب افزايش درآمد سرانه و در نتيد، افزايتول

و  يطور رسمرا به يو اقتصاد ياجتماع يها تياز فعال ياري(. زنان بس09: 0925واال،  ي)توکل
از منابع  يکيها توجه شود،  بالقوه آن ينانچه به استعدادهادهند که چ يانجام م يررسميغ

 (.083: 0911 ،يريتوانند باشند )سف يدر حال توسعه م يژه در کشورهايو به يگذار هيسرما

ت زنان در شهر کرمانشاه است. يعامل يشناخت ن پژوهش مطالعه جامعهيا يهدف کل
 ل است:يشرح ذژه بهياهداف و

 ؛مربوطه يهاک شاخصيتفک ت بهيزان عاملين مييتع

 ؛ت زنانيعامل يت رابطه با شوهر بر رويفير کين تأثييتع

 ؛ت زنانيعامل يت اوقات فراغت بر روير وضعين تأثييتع

 ؛ت زنانيعامل يبر رو يجمع يهازان استفاده از رسانهير مين تأثييتع

 ؛ت زنانيعامل يبر رو يابانير تجربه مزاحمت خين تأثييتع

 زانيزان درآمد، ميت اشتغال، محل تولد، مي)وضع يتيجمع يرهايتغر مين تأثييتع
 .ت زنانيعامل يالت، سن( بر رويتحص



 
 
 

  

 

  

ر است يقدر فراگ ن دغدغه آنيشۀ زنان بوده است. ايرباز دغدغۀ انديت زنان، از ديبحث عامل
آن اختصاص داده و را به  يعه مباحث فراوانيخ هم در حوزۀ ماورالطبيکه زنان در طول تار
ابد. در يب يآن پاسخ يبرا يعلم يا وهياش تالش کرده به ش ينيزم يهم در عرصۀ زندگ

 کيپردازان کالس هيات، نظريياز جز يپوش ل و چشميتقل يتوان با اندک يم يحوزۀ علوم اجتماع
کرد:  يبند ميتقس يدر دو گروه کل -دۀ ساختار و کنشيشان به دو پد شيبرحسب گرا-را 
دانند، ذهن انسان را  يهرروزۀ انسان م يکه کنش را عامل شاکله بخش زندگ يپردازان هيرنظ

 ياساس يجه رجوع به آن را اصليت انتخاب دانسته و در نتيقابل يدارا يرونيخارج از ساختار ب
را  يکه گروه مقابل ذهن عامل انسان ياند؛ در حال کرده يتلق يو اجتماع يشۀ فلسفيدر اند

 ابعاد باور دارند. يساختار بر انسان در تمام يرگيد ساختار دانسته و بر چنيز برآين

ت داشته يا جنسيبه زنان  يصورت اختصاص به يدنز اشاره کميگ  
ر شکل ييکه او به تغ يشتر در قالب توجهيت بيا جنسين اشاره او به زنان يشترياست. ب

م يصورت مستق ته متأخر داشته ابزار شده اما بهيمدرنر شکل خانواده در ييا تغيت يميصم
ته زنان همواره ياشاره کرده که قبل از مدرن يارائه نکرده است. او به طور کل يتيجنس يليتحل

ن تعدد يدآورنده هميکه پد يت اجتماعياز انجا از مشارکت کامل در عرصه فعال يبه نحو
آن  را دارند که در  ي، زنان فرصت اسميوناند. در جوامع کن شده يها است محروم م انتخاب

مردساالر  يها ند اما در فرهنگيازماياز امکانات گوناگون شانس خود را ب يعيف وسيط
استفاده از  ين برايماند. عالوه بر ا يزنان بسته م يها به رو ن راهياز ا ياريبس يامروز

 يشتريزان بيمخود را به« ت شدهيتثب»و  يت قبليد هويهم که موجود است زنان با يامکانات
 يته متأخر را به طرزيمدرن يگر زنان گشودگيعبارت دنسبت به مردان از دست بدهند. به

دنز ساختار را برحسب ي(. گ050 :0910دنز، يکنند )گ يزتر تجربه ميآم تر و البته تناقض کامل
فقط با در  يناسش (. او معتقد است جامعه000: 0922ب، يکند )کرا يف ميقواعد و منابع تعر

کنش و  يسنت يتواند بر دوگانگ يعنوان موضوع مطالعه مبه ياجتماع ينظر گرفتن کردارها
ک موضوع يا ي« زيچ»ک يبودن است:  يدر واقع دووجه ين دوگانگيد. ايساختار فائق آ

علوم  ي، قلمرو پژوهش اساسيساختاربند  هيمورد مطالعه با دو وجه وجود دارد، براساس نظر



 
 
 
 

 

 ياجتماع يبلکه کردارها يت اجتماعيکل يونه وجود نوع يکنشگر فرد  نه تجربه ياعاجتم
دنز در جمع ي(. قواعد از نظر گ000-005: 0922ب، يافته در زمان  و مکان است )کرايسامان 

 يتوان جدا از منابع اجتماع ين قواعد را نميابند. اي يم يو در ارتباط با اجتماع معن
سو به  کياست قواعد از  يارزشمند تعامل اجتماع يها هيد متضمن روکرد. قواع يساز مفهوم
 رفتار است. يها وهيد شيگر منوط به تائيد ييمعنا مربوط است و از سو يريگ شکل

 يها روزمره و نگاه يط زندگين شکل از روابط منفعل در محيگاه زن در جهان مدرن بديجا
ت يزنانه و هو يها ر درازمدت در نقشوستايک پيدر  يافت. زن سنتي ييبه زن رها يسنت

 به زادوولد و پرورش کودکان يم کار سنتيطره تقسيشد که تحت س يبرخاسته م يا افتهينييتع
 آمد؛ اما تحوالت يحساب م ن دغدغه او بهيتر يمثل اساس ديو تول يف خانگيخورد و وظا يگره م
 يدر ابزارها يتکنولوژ يها شرفتيدنبال آن پو به يزندگ يها در سبک ين و دگرگونينو يزندگ

ره موجبات يدر نوع زادوولد و غ يکيرات ژنتيير انداختن زادوولد و تغيو به تأخ يريشگيپ
 (.090:0921 ،دنزيناب خواند )گ يا دنز آن را رابطهياز رابطه را به وجود آورد که گ يشکل

در جامعه  يتيجنس ر ساختاريين تغييت به تبيموضوع عامل يبا بررس
دهنده  که پاداش ييها ليان به دليفرصت انتخاب از م»ت را ياقدام کرده است. چافتز عامل

ها و  کند. او اشاره کرده که در زمان يف ميتعر« به دنبال نداشته باشد يديه شديبوده و تنب
ر و يقادم ي( دارايتيو قوم ي، نژادي، طبقاتيتيگوناگون )جنس يها مختلف، گروه يها مکان

 يمسلط اجتماع يها تيکه در موقع يانتخاب هستند و کسان يها از فرصت يانواع متفاوت
 يها تيهستند که در موقع يشتر و بهتر از کسانيار بيبس يها نهيگز يهستند معموالً دارا

 (.200-205: 8112 اند )چافتز، تحت سلطه قرار گرفته

ار يدر اخت ييها هيدر جامعه مدرن سرماو زنان يدگاه بوردياز د
 يشتريها را واجد قدرت ب دان خانواده( آني)از جمله م ياجتماع يها دانياند که در م گرفته

دان و منازعه يع قدرت در ميدر دسترس زنان باعث باز توز يها هيش سرمايکرده است. افزا
ابد ي يم يتجل ين کسانيت بع قدريف قواعد شده است که نمود آن در باز توزيبر سر بازتعر

ت هر يمند هستند )مردان( و قدرت خود را در جهت تثب دان بهرهيت مسلط در ميکه از موقع
خواهان  يشکن که با سنت يبرد با کسان يکار مه بهيسرما يع سنتيف و توزيشتر تعريچه ب



 
 
 

  

 

  

ف يباز تعررا با يقواعد هستند )زنان( ز يت فرودست خود با توسل به دگرگونيموقع يارتقا
ل يزان قدرت زنان در خانواده و تمايگر ميان ديع خواهد شد. به بيز با توزيها ن هيقواعد سرما

دان خانواده را يها بتوانند قواعد موجود در م شود آن يها باعث م آن يسو ساختار قدرت به
 يتيهو يين کاسته شده و امکان بازنمايف کنند که از قدرت خشونت نماديباز تعر يطور

 يسبک زندگ يها که انتخاب يحاتيق و ترجيفراهم شود. سال يتر در سبک زندگ مستقل
است.  يحات فرديو ترج ياز فرد است که بازتاب تعلقات ساختار يتيهاست، روا تابع آن

کنند اما  يدا ميپ يفرا طبقات يشده و خصلت خارج يساختار يها ها از محدوده از انتخاب يبرخ
مانند.  يگشوده م يگروه خاص يفقط بر رو يساختار يها فرصت ريگر تحت تأثيد يبرخ

توانمند ساز  يعنوان منبعتواند به يدارد اما م يطبقات يعيقدرت زنان در خانواده  گرچه توز
انتخاب زنان را  يها ييز تواناير از خانواده نيغ يگريد يها دانيکه در م يطور عمل کند به

داشته  يشتريرون آمده و تنوع بيشتر بيب يسنت يصارهاها از ح ش دهد. هرچه انتخابيافزا
 دهند. يشتر نشان ميت زنان را بيباشند عامل

زنان در بازار  يت تابعين است که موقعيا يتيه جنسيدر نظر ينکته اصل
است که در  ياجتماع يستم کليک سياز  يگر مرتبط و جزئيکديکار و در خانه و خانواده با 

 يت، اختصاص کارخانگيجنس يها هيدر نظر يديک موضوع کليتابع مردان هستند.  آن زنان
ش يد که گراين تأکيهمچن يتيجنس يها هيهاست. نظر ژه مراقبت از کودک( به زنيو )به

و  ير آموزگاريزنان باشد )نظ ياز نقش خانگ ين است که انعکاسيا يمشاغل زنانه برا
تر شده است،  ارزش ها کم زن يتر جوامع کار خانگ شيطور که در ب ( و درست همانيپرستار

نشان دادن  يتيجنس يها هيارزش هستند. نقش عمده نظر ز کميها ن ن مشاغل و مهارتيا
ستم ياز کل س يتوان به عنوان جزئ يت زنان  در بازار کار را مين مطلب است که موقعيا

(. تعلق 80: 0925واال،  يکلها تابع مردان هستند )تو در نظر گرفت که در آن زن ياجتماع
کنند  يرون از خانه کار ميها ب که زن يوقت يت فرزندان حتيخصوص ترب به زن به يکار خانگ

که وارد بازار  يشود. معموالً مردان از زمان يده ميهم د يصنعت ياست که در کشورها يزيچ
باً تحت يها تقر آن مانند و مشارکت يم يکار باق يرويدر ن يشوند تا هنگام بازنشستگ يکار م

ها بارها  وسته و منقطع است. آنيکه مشارکت زنان ناپ يست در صورتين ير مراحل زندگيتأث



 
 
 
 

 

به هر  يتيض جنسيو تبع ينابرابر يها هينظر يشان وارد بازار کار شده و الگو يزندگ يدر ط
رد و راه يگ يزنان سرچشمه م ياشاره دارد که از اعتقاد به فرودست يا واکنشينوع رفتار، منش 

ذکر شده  ير متفاوتي، تعابيتيجنس يها ينابرابر يابي شهيبندد. درباره ر يها م ت آنيرا بر فعال
، يتيجنس يها ان )منشأ تفاوت نقشيتوان گفت چه بر اساس کارکردگرا يمجموع م است. در

تر  شيان و بيدو جنس باشد( و چه بر اساس  نظر تضادگرا يو روان يستيز يها تفاوت
جاد کرده يرا ا يتيجنس يها تفاوت نقش يها، سلطه مردانه در نظام مردساالر ستينيمف

را  يتيجنس يها مربوط به تفاوت نقش يها ، باورها و نگرشيريپذ جامعه يندهايباشد، فرا
 (. 00: 0925 ،يکنند )سراج زاده و جواهر يت ميجاد و تثبيا

 يبرا يشتريبه گذشته از شانس ب ر، نسبتياخ يها زنان در سال
مواجه  يها با مشکالت داشتن آن ها هنوز هم در راه نگه مند هستند اما سازمان ت بهرهيريمد
مرتبط است که زنان با آن مواجه هستند و ممکن  يا شهين مشکالت به سقف شيشوند. ا يم

ها  ي(. هرچند بررس01: 8115 ز،يزنان به همراه داشته باشد )کورت يبرا يدياس و ناامياست 
 يا گونه به يشرط يها ط گوناگون و کسب پاسخيدهد که دو جنس در پاسخ به شرا ينشان م
: 0920، يدانياسف شود )جعفرنژاد و يده نميها د ان آنيم ير همانند هستند و تفاوتيپذمالحظه

سقف »ت را در اصطالح يريمد يبه سطوح عال يابيت زنان در دستيده فقدان موفقي(. پد13
از  يناش يف موانع نامرئيتوص ياست که برا ياصطالح يا شهينامند. سقف ش يم« يا شهيش

ن موانع در عمل زنان را از يه زنان ابداع شده است. ايها عل مسئوالن سازمان يها تعصب
ن اصطالح اگرچه يدارد. ا يو حقوق و دستمزد بازم يبرابر استخدام يها به فرصت يابيدست
است که  يطير به تمام شرايپذ ميتعم يط کنونيدر شرا يکا شکل گرفت وليآمرن بار در ياول

ز يآم ضيتبع يموانع يعنيبا آن مواجه هستند،  يتيريمد يدن به مشاغل بااليرس يزنان برا
 (. 11: 0921، يکنند )جزن يبه سطوح باالتر مشاهده م يابيدست يبر سر راه خود برا

 

دختران و زنان  ياقتصاد يتوانمندساز تحت عنوان يا( مطالعه0939) و همکاران يصفو
ن يانجام دادند. در ا بيکارائ ياين و حوزه دريالت يکاي، آمرييقايآفر يکشورها جوان در

 مرکز بانک AGALI1، يت بانک جهانيارائه شده درسا يها، مقاالت و گزارشيمطالعه مرور



 
 
 

  

 

  

 89  کار گرفته شده درهب يهايب و استراتژيکارائ کا و منطقهيآمر يتيفقر و گروه جنس يجهان
ج يسه شدند. نتايو مقا يبندل، دستهيست و چهار کشور، مرور، تحليدر ب يپروژه توانمندساز

، يات و عوامل فرهنگيمتنوع با توجه مقتض يهايکار گرفتن استراتژهدهد که بيحاصل نشان م
 دهد.يش ميرا افزا يتوانمندساز يهابرنامه تيمتفاوت، احتمال موفق ييايو جغراف ياجتماع

زنان نشان  يعوامل مؤثر بر توانمندساز يبر رو يا ( در مطالعه0928و همکاران ) يکتاب
، يت قانونياز حق مالک يالت، بهبود وضع سالمت، برخورداريش سطح تحصياند که افزا داده

زنان نقش مؤثر دارد. از  ينمندش توايدر افزا يسنت يض از بازار کار و حذف باورهايرفع تبع
ر يرها تأثير متغيم و ساير مستقين تأثيشتريالت بيش سطح تحصيرها، افزاين متغيان ايم
 دارند. يم در توانمندسازيرمستقيغ

 يتيريمد يها احراز پست يموانع موجود برا يبا عنوان بررس ي( در پژوهش0920پهلوان )
، نسبت يت خانوادگيالت و داشتن مسئولير تحصييشهرستان رامسر دو تغ يزنان ادارات دولت

 اند. داشته يتيريمد يها به پست يابي با دست يشترير عوامل رابطه بيبه سا

 يبر ارتقا يه اجتماعير سرمايتأث يبه بررس يا ( در مطالعه0931) يجاه و قربانرفعت
ش يدهند افزا يوجود دارد که نشان م يقاتينه تحقين زميزنان اقدام کرده است. در ا يشغل

 ک جامعه کاهش دهد. يتواند سطح فساد را در  يزنان م ياسيو س يمشارکت اجتماع

ت زنان در مصر: يعامل يريگ تحت عنوان اندازه يا ( در مطالعه8105) 0ونت و همکاراني
-02ن يزن متأهل در سن 2800از  يمل يها ، با استفاده از دادهيدر سطح مل يدييمطالعه تأ

ج نشان ياند. نتا شرکت داشته 8112پنل بازار کار مصر در سال  ير نظرسنجسال که د 03
 يها يريگ مير بر تصميتأث -0بوده و شامل  يت زنان در مصر چندوجهيدهد عامل يم

 -9و  يعموم يحرکت در فضاها يآزاد -8مردان،  ياز جمله موارد رزرو شده برا يخانوادگ
ها نشان  افتهين يچن باشد. هم يه همسران ميعلت خصوصاً خشونت يها نسبت به جنس دگاهيد
ت زنان قابل يق نسبت به ابعاد و عوامل عامليتحق يليتحل يدهد که ارزش استراتژ يم

ن سلسله مراتب شواهد در يز بيتما يبرا يمناسب يين روش از کارايرش بوده و ايپذ

                                                           
1- Yount et al 



 
 
 
 

 

وونت و يباشد ) يمزنان برخوردار  يبهبود توانمندساز يها و برنامه ياجتماع يها استيس
 (. 88-0: 8105همکاران، 

دهد که زنان  ين باره انجام داده نشان مي( در هند در ا8108) 0که پهادکه يا مطالعه
، يجمله تردد گروه من يمختلف يها شهر دست به کنش يدر فضا يتين امنيخلق چن يبرا

 زنند. يحمل اسلحه م يا حتيل يهمراه داشتن موبا

ژوهشي ديگر معتقد است بدن جسماني و ساختار فرهنگي و نمادين در پ (8112) 8آدلمن
در حقيقت از هم جدانشدني هستند و بايد در زمينه مسائلي از قبيل طبقه، نژاد، جنسيت و 

کند تا  هاي خاص ورزشي زنان را تشويق مي گرايش جنسي فهم شوند، به طوري که تمرين
 (. 52: 8112خود دفاع کنند )آدلمن، هايي که ممکن است صاحب قدرت شوند از  در راه

و وابسته به  يت زنان چندوجهيعامل -توان گفت الف ين ميشيمطالعات پ يبند در جمع
شتر متمرکز يت و ابعاد آن بيعامل يريگ اندازه يها برا استثنائات تالش يط بوده و با برخيمح

امل استفاده از ت زنان شيقات نسبت به عامليشتر تحقيب -ا بوده است. بيبر جنوب آس
 يها نهياز گز يچندگانه بوده که شامل تعداد محدود يها يه از نظرسنجيثانو يها داده

ت زنان يعامل يساز ياتيعمل يبرا ياريبس يها تالش يطور کلباشد. به يت ميمرتبط با عامل
 ها بوده است.  بر داده يو مبتن يرنظريعوامل غ يبه شکل پراکنده بوده که انتخاب رو

 دهد. مودار زير روابط بين متغيرهاي اين پژوهش را در قالب مدل تجربي تحقيق نشان مين
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 يآنتون
 دنزيگ

 يها در سبک ين و دگرگونينو يتحوالت زندگ
در  يتکنولوژ يها شرفتيآن پ دنبالو به يزندگ

ر انداختن زاد و ولد يو به تأخ يريشگيپ يابزارها
ره يدر نوع زاد و ولد و غ يکيرات ژنتييو تغ

دنز يوجود آورد که گاز رابطه را به يموجبات شکل
 .ناب خواند يا آن را رابطه

 يدر ابزارها يتکنولوژ يها شرفتيپ
ر انداختن زاد و يو به تأخ يريشگيپ

در نوع زاد و  يکيرات ژنتييتغ ولد و
از رابطه  يره موجبات شکليولد و غ

 را به وجود آورد

نگرش به 
بر  يفرزندآور

عامل بودن 
 ر دارديزنان تأث

نگرش به 
 يفرزندآور

 چافتس

 يمسلط اجتماع يها تيکه در موقع يکسان
شتر و يار بيبس يها نهيگز يهستند معموالً دارا

تحت  يها تيوقعهستند که در م يبهتر از کسان
 .اند سلطه قرار گرفته

تواند يم يزندگ يهاشانس و فرصت
در عامل بودن و فاعل بودن افراد 

 ر داشته باشد.يتأث

اوقات فراغت 
ت يبر عامل

 ر دارديتأث

اوقات 
 فراغت

 ويبورد

  خارج يساختار يها ها از محدوده از انتخاب يبرخ
 يخکنند اما بر يدا ميپ يفرا طبقات يشده و خصلت

فقط بر  يساختار يها ر فرصتيگر تحت تأثيد
مانند. قدرت زنان در  يگشوده م يگروه خاص يرو

توانمند ساز  يعنوان منبعتواند به يخانواده  م
 عمل کند.

 يسنت يها از حصارها هرچه انتخاب
 يشتريرون آمده و تنوع بيشتر بيب

شتر يت زنان را بيداشته باشند عامل
 دهند. ينشان م

اغت اوقات فر
ت يبر عامل

 ر دارديتأث

اوقات 
 فراغت

دگاه يد
 يتيجنس

ن است که يا يتيه جنسيدر نظر ينکته اصل
زنان در بازار کار و در خانه و  يت تابعيموقع

ستم يک سياز  يگر مرتبط و جزئيکديخانواده با 
است که در آن زنان تابع مردان  ياجتماع يکل

 هستند.

زان ي، ميلي، تحصيت شغليوضع
زنان  يت اقتصاديموقع درآمد و

 يستم اجتماعيت سياز کل يتابع
 است.

اشتغال، درآمد 
ت يو موقع

زنان  يطبقات
ت يبر عامل

 ر  دارد.يثأت

اشتغال، 
درآمد و 

ت يموقع
 يطبقات

 ها رابطه معنادار وجود دارد. ت آنيو عامل يابانيزان تجربه مزاحمت خين ميب

 ها رابطه معنادار وجود دارد. ت آنيالت و عامليزان تحصين ميب

 ها رابطه معنادار وجود دارد. ت آنيزان درآمد و عاملين ميب

 ها رابطه معنادار وجود دارد. ت آنين سن و عامليب

 دارد. ير معناداريت زنان تأثيت اشتغال بر عامليوضع



 
 
 
 

 

 دارد. ير معناداريت زنان تأثيمحل تولد بر عامل

 ها رابطه معنادار وجود دارد. ت آنيعاملت رابطه با همسر و يفين کيب

 ها رابطه معنادار وجود دارد. ت آنيگذران اوقات فراغت و عامل ين چگونگيب

 ها رابطه معنادار وجود دارد. ت آنيو عامل يجمع يهان استفاده از رسانهيب

 د. يکي رويکردهاي کميريگ يدر علوم اجتماعي پژوهش با استفاده از دو رويکرد اصلي انجام م
و ديگري رويکردهاي کيفي  است. از آنجا که در اين تحقيق محقق بر اساس يک  است

 کند، سعي در سنجش يک واقعيت معيني دارد، رويکرد مقتضي يمند حرکت م چهارچوب قاعده
است. از  ين مطالعه برحسب هدف، کاربرديباشد. روش پژوهش در ا يآن، رويکرد کمي م

ج در يها و نتا افتهيها از  ميها و تعم نش نمونه، استنباطيگز مربوط به يادياصول بنآن جا که 
شود و پژوهشگر  يت مين پژوهش رعايشده است، در ا که نمونه از آن انتخاب يتيمورد جمع

 است. ين مطالعه از نوع کاربرديشود، لذا روش پژوهش در ا يج متمرکز ميدر آن بر نتا

شود.  ياستفاده م يشيماياز نوع پ يليتحل يفيژوهش از روش توصن پياز نظر روش، در ا
ف منظم و ي، پژوهشگر به توصيفين است که در روش توصين روش ايل انتخاب ايدل

رها را ين متغيهم ارتباط ب يپردازد و از طرف يو آن چه هست، م يت فعليدار وضع نظام
 است.  يشيمايد، لذا پينما يم يبررس

باشد که در زمان  يسال شهر کرمانشاه م 03تا  05ه زنان يمطالعه کلجامعه آماري مورد 
باشد.  ينفر م 88001ها برابر  تعداد کل آن 0935( و به استناد آمار سال 0935پژوهش )سال 

استفاده به عمل آمد.  ياچندمرحله يا خوشه يتصادف يريگ ن پژوهش از روش نمونهيدر ا
است. در گام  يو تصادف يا مرحله چند يا خوشه يها از روش يبيترک يريگ روش نمونه

  کرمانشاه، کل منطقه يه شد. بر اساس اطالعات شهردارينخست، نقشه شهر کرمانشاه ته
م شد. در مرحله بعد، يتقس يو شمال يو جنوب ي، شرقيغرب هيبه چهار ناح يمورد بررس

در هر  يعنيم شد؛ ها انجا منتخب هر خوشه بر اساس حجم آن يها شمار بلوک يريگ نمونه



 
 
 

  

 

  

انتخاب افراد در هر  يانتخاب شد. برا يطور تصادف به ييها خوشه متناسب با حجم آن بلوک
 ان آن انتخاب شد. ياز م يافراد يبلوک روش تصادف

ن يعمل آمد. جهت انتخاب نمونه در ان استفاده بهيدر انتخاب حجم نمونه از جدول ل
 920د در نظر گرفته شد و تعداد نمونه برابر درص 35نان يو اطم 15/1 يپژوهش سطح خطا

ن باال رفتن يچن ها و هم ن تعداد از پرسشنامهيل اينان از تکميدست آمد. جهت اطمنفر به
ان يان پاسخگوين تعداد در مينفر در نظر گرفته شد و ا 011ابزار پژوهش  ييو روا ييايپا

پرسشنامه توأم با مصاحبه انجام ها از طريق  داده يآور ن پژوهش جمعيد. در ايع گرديتوز
ها در اختيار اساتيد و کارشناسان دانشگاه قرار گرفت. جهت اعتبار صوري گويهخواهد گرفت. 

هاي هاي هر طيف، در نهايت به گزينش گويهاظهارنظر اين افراد در راستاي سنجش گويه
شده موضوع مورد  مناسب براي هر طيف منجر شد. اما براي اين که بدانيم آيا روش انتخاب

سنجد و روش سنجش تا چه اندازه پايايي دارد و شناخت همساني طور دقيق مينظر را به
مکرر بايد سنجش روايي صورت گيرد. روايي اين سؤال را مورد توجه  يها نتايج در سنجش

سنجش قرار دهيم تا چه حد  دهد که اگر به شکل مکرر صفت يا چيزي را مورد يقرار م
د که نتيجه يکساني حاصل شود. براي ارزيابي روايي ابزار گردآوري اطالعات از امکان دار

در ابزار سنجش  يا هاي رتبهشده است که براي برآورد گويه روش آلفاي کرونباخ استفاده
باشد که مطابق با آن هراندازه روايي  يدر نوسان م 1-0شود. آلفاي کرونباخ بين  ياستفاده م

به همان  يريگ ن که نزديک شود، وسيله اندازهي( ميل کند و يا ا0ها به سمت يک )گويه
ها از مطالعات انجام شده در کشورهاي نسبت داراي روايي باال خواهد بود و بالعکس. گويه

اند و پس از تغييرات و  ن مطالعاتي که در داخل کشور انجام شده، اقتباس شدهيچن ديگر و هم
 هاي مناسب انتخاب شدند.ران،  گويهها با وضعيت اي سازگار نمودن آن

 

 21/1 09 يابانيتجربه مزاحمت خ 0

 20/1 02 اوقات فراغت 8
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 -مختلف يساختار يهاطيکنشگران مح يفته موقتايساخت  يريعنوان درگت را بهيعامل
ل و قضاوت، ساختارها يق روابط متقابل منش، تخيکه، از طر -کنش ينسب يموقت يهانهيزم

د يشود، هم باز توليجاد ميا يخيتار يهاتير موقعييله تغيوسهکه ب يرا در واکنش به مسائل
 :Cockerham, 2005) کندياره مت انتخاب رفتار اشيت به ظرفيدهد. عاملير مييو هم تغ

است که در آن زنان منابع مؤثر را حاصل نموده که از آن جمله  ينديت فرايعامل(. 54-55
اشاره نموده که به نوبه خود منجر به  يت خانوادگي، حمايمال يها ييتوان به آموزش، دارا يم

خود بدون  يشخص يزندگ يها ف انتخابيده و منجر به تعريت زنان گرديعامل يارتقا
است  ياجتماع يها ن مؤلفهياز ا يکيت يجنس(. 2: 8105ونت، يگردد ) ين ميريمخالفت سا

ند يآن در فرا يک داشته و سپس نقش اجتماعيولوژيب يها يژگيشه در ويامر ر يکه در باد
حات و در يازها و ترجين يريگ شکل يها انيت از بنيسان جنسنيابد. بدي يرشد فرد قوت م

ت يب جنسين ترتيشود. بد يمحسوب م يو کنش انسان يرفتار يها وهيل شيدال جه ازينت
ت مردانه يت زنانه را از عامليک زن بوده و عامليا يک مرد يعنوان ت بخش فرد بهيعامل هو

 بخشد. يز ميتما

 يزنان برا يين شاخص نسبت به تواناياست که شامل چند يت زنان مفهوميمفهوم عامل
 2خود در زمان پژوهش بوده و ارجاعات نسبت به  يريپذه تحرکنسبت ب يريگ ميتصم

دهنده ا ارائهيمجاور  ي، مراکز بهداشتيقرار خواهد گرفت. بازار محل يمکان مورد بررس
ا خارج ي ينما و مراکز سرگرميان و سيا آشناي، خانه دوستان ي، مراکز مذهبيخدمات بهداشت

روم، يبا اجازه همسرم م -9روم، يبا دوستان م -8اجازه ندارم،  -0ها شامل  ن پاسخيشهر، ا
 (. Phadke, 2012: 23) روميبدون اجازه همسر م -0

 يريگ ر اندازهيق سه متغيت روابط با شوهران از طريفيک 
شود.  ير از سؤاالت مرتبط با رابطه با شوهران در پرسش از زنان حاصل مين متغيشود. اول يم

ان يها و مشکالت در بازه بعد از پا يا دشواريسؤال دوم نسبت به خوب بودن روابط سپس 
را  يو خشونت خانگ ييزناشو يت زندگيفير کين متغيشود. دوم يرا شامل م يحاملگ

ار واحد يک معيها در  ن پاسخيشود. ا يم يماه گذشته، بررس 08 يسنجد، ضرب و شتم ط يم



 
 
 

  

 

  

ر يا سايد يتهد -9و  يکيزيتجربه خشونت ف -8ت، بدون خشون -0بکار رفته که شامل 
ار ين معيتر بوده که مهم يمتأهل يت زندگيفيار کين معيباشد. سوم يمشکالت توسط شوهر م

با  ين روابط قويد نموده که تخميتأک يمشترک بر وفادار يستم خانوادگيباشد و س يز مين
 باشد. يشوهر م

است.  يابانين پژوهش مزاحمت خيته در ار وابسيمتغ
ت عابران يآرامش و احساس امن يکه به نوع يبه هر نوع عمل و لفظ يابانيخ يها مزاحمت

گردد؛  يکند، اطالق م جاد يفرد عابر ا يبرا يو ناراحت ياحساس نگران ين ببرد و نوعيرا از ب
کرت يل يا ف پنج درجهيب طه در قاليگو 88ن پژوهش با استفاده از يدر ا يابانيمزاحمت خ

ه، يگو 0با استفاده از  ير در پنج بعد مزاحمت لمسين متغيمورد سنجش قرار گرفته است. ا
 يبيه، مزاحمت تعقيگو 9با استفاده از  يه، مزاحمت بصريگو 2با استفاده از  يمزاحمت کالم
 ش قرار گرفت.ه مورد سنجيگو 5با استفاده از  يا ه و مزاحمت رسانهيگو 0با استفاده از 

خود  يخود و برا يل شخصياست که فرد آن را طبق تما ييها زمان 
، سن و يروح يازهايقه، نيکند و برنامه آن در مورد هرکس متفاوت است و به سل يم ميتنظ

 يف پنج درجه ايه در قالب طيگو 02ر با استفاده از ين متغيدارد. ا يفرد بستگ يتوان مال
 د.يگردکرت سنجش يل

 

ل ينفر زن تکم 011است که توسط  ييها تحقيق حاصل استخراج پرسشنامه يها داده
 پژوهش حاضر قرار گرفته است. پس از پايان يافتن يها افتهيل يوتحل هيگرديده و اساس تجز

استفاده از ها، استخراج و آنگاه به کامپيوتر انتقال يافت و سپس با  ، پرسشنامه ها گرداوري داده
اند. تجزيه و  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته 0افزار آماري براي علوم اجتماعي بسته نرم

 ها انجام گرفته، بدين ترتيب با استفاده فيها بر اساس سطوح سنجش متغيرها و ط تحليل داده
آماري، کليه متغيرها در قالب  يها آمار توصيفي و جداول متقاطع نمونه يها از شاخص

                                                           
1- Statistical Package for Social Science(SPSS) 



 
 
 
 

 

ن براي تحليل رابطه بين متغيرهاي مستقل و يچن اند. هم داول توزيع فراواني توصيف شدهج
 و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. Fوابسته از تحليل واريانس و آزمون 

ن معنا که متوسط سن افراد يباشد. به ا يسال م 00/99ان برابر ين سن پاسخگويانگيم
ن معنا که متوسط يباشد. به ا يم 0ان برابر ين سواد پاسخگويانگيسال است. م 99ک به ينزد

درصد، شاغل  9/99ان ياست. در مورد شغل پدر از کل پاسخگو 0ک به يسواد افراد نزد
آن است  يايج گويکار بودند. نتايها ب درصد، از آن 02شغل آزاد و  يدرصد، دارا 00 ،يدولت

کار ير افراد بين متغيباشد. لذا مد )نما( در ا يکار ميمربوط به افراد ب ين فراوانيشتريکه ب
 يدرصد، دارا 1/50 ،يدرصد، شاغل دولت 9/95ان يهستند. در مورد شغل فرد از کل پاسخگو

 ين فراوانيشتريآن است که ب يايج گويکار بودند. نتايها ب درصد، از آن 1/0شغل آزاد و 
هستند  ير افرادين متغيباشد. لذا مد )نما( در ا يها آزاد م است که شغل آن يمربوط به افراد

 باشد. يها آزاد م که شغل آن

 يت شغليوضع
 پدر

 9/95 012 يدولت
 1/50 020 آزاد

 1/0 5 کاريب
 يت شغليوضع

 فرد
 9/99 011 يدولت

 00 08 آزاد
 02 000 کاريب

باشد.  يم 31/80ان زمان ازدواج برابر ين سن پاسخگويانگيدهد که ميج نشان مينتا 
سال و حداکثر سن  09ان يو حداقل سن ازدواج پاسخگو 83/0ار ين انحراف معيهمچن

 30/91ان برابر ين سن شوهر پاسخگويانگيباشد. م يسال م 91ان در زمان ازدواج يپاسخگو
سال و حداکثر  01ان يو حداقل سن شوهر پاسخگو 01/3ار يانحراف معن يباشد. همچن يم

ان يپاسخگو يجمع يها ن استفاده از رسانهيانگيباشد. م يسال م 25ان يسن شوهر پاسخگو
 يها و حداقل استفاده از رسانه 13/091ار ين انحراف معيباشد. همچن يقه ميدق 20/951برابر 



 
 
 

  

 

  

 9/02باشد. از کل  يقه ميدق 101 يجمع يها رسانه قه و حداکثر استفاده ازيدق 081 يجمع
 يزندگ ييدرصد در مناطق روستا 9/03و  يدرصد در مناطق شهر9/91 درصد در مرکز استان،

 است که در مرکز استان يمربوط به افراد ين فراوانيشتريآن است که ب يايج گويکنند. نتا يم
 کنند. يم يهستند که در مرکز استان زندگ ير افرادين متغيکنند. لذا مد )نما( در ا يم يزندگ

دهد.  يان برحسب رفتار با همسر را نشان ميپاسخگو يع فراوانيتوز :9جدول شماره 
ز يآم درصد رفتار خشونت 1/92ان يدهد که از کل پاسخگو يج حاصل از جدول نشان مينتا

کنند و  ياده مه همسران خود استفيعل يکيزيدرصد از خشونت ف 1/00 با همسرانشان ندارند،
 يدرصد اگر از دست همسرانشان عصبان 9/90کنند و  يد ميدرصد همسران خود را تهد 1/01

 ييجا ازحد نسبت به جابه شيدرصد، ب 1/2ان يکنند. از کل پاسخگو يها را رها م شوند آن
همسران  ييجا نسبت به جابه يدرصد تا حدود 1/92 ت قائل هستند،يهمسران خود محدود

همسران خود  ييجا نسبت به جابه يت کميدرصد محدود 9/92 ت قائل هستند،يخود محدود
 همسران خود قائل هستند.  ييجا نسبت به جابه يتيچ محدوديدرصد ه 1/05قائل هستند و 

ز اگر همسرتان ا
شما ناراحت 
 يشود چه رفتار

با شما خواهد 
 داشت.

 زيآم رفتارخشونت
 ندارد 

ت يمحدود 1/92 000
بعد  ييجابجا

 از ازدواج 

 ز يآم رفتارخشونت
 ندارد

80 1/2 

 1/92 001 يکيزيخشونت ف 1/00 95 يکيزيخشونت ف

 9/92 005 کند يد ميتهد 1/01 50 کند يد ميتهد

 1/05 01 کند يم رها 9/90 30 کند يرها م

بعد از ازدواج را  يريگ ميان برحسب قدرت تصميپاسخگو يع فراوانيتوز :0جدول شماره 
درصد  1/98ان يدهد که از کل پاسخگو يج حاصل از جدول نشان ميدهد. نتا ينشان م

قدرت  يدرصد تا حدود 1/53ار شوهر است، يبعد از ازدواج در اخت يريگ ميقدرت تصم
بعد از ازدواج  يريگ ميدرصد قدرت تصم 1/1 از ازدواج با اجازه شوهر است،بعد  يريگ ميتصم

 باشد.  يبدون اجازه شوهر م



 
 
 
 

 

تا چه حد بعد از ازدواج قدرت 
 ديدار يريگ ميتصم

 1/98 32 وهرار شيمعموالً در اخت
 1/53 013 با اجازه شوهر يتا حد

 1/1 80 بدون اجازه شوهر

زان رابطه با شوهر و استقالل بعد يان برحسب ميپاسخگو يع فراوانيتوز :5جدول شماره 
 9/09ان، يدهد که از کل پاسخگو يج حاصل از جدول نشان ميدهد. نتا ياز ازدواج را نشان م

درصد رابطه  9/00درصد رابطه خوب،  9/00خوب دارند،  يليدرصد با شوهرشان رابطه خ
ن از کل يف دارند. همچنيضع يليدر صد رابطه خ 1/1ف و يدرصد رابطه ضع 9/8 متوسط،
درصد استقالل  1/09بعد از ازدواج دارند،  ياديز يليدرصد استقالل خ 9/01ان يپاسخگو
 بعد از ازدواج دارند.  يکم درصد استقالل 1/80درصد استقالل در حد متوسط و  1/09خوب، 

 9/01 90 9/09 091 خوب يليخ
 1/09 00 9/00 080 خوب

 1/09 083 9/00 90 متوسط
 1/80 18 9/8 1 کم

 1/2 80 1/1 8 کم يليخ

ان برحسب واکنش شوهر نسبت به همسر در يپاسخگو يع فراوانيتوز :2جدول شماره 
 ، عصبانيت هنگام جر و بحث همچنينقصور در مورد فرزندان ،موارد مختلف سوزاندن غذا

توسط مسر  در دادن پوله واکنش شوهر نسبت به همسر در زمان صحبت با ديگر مردها
 دهد.نشان مي



 
 
 

  

 

  

 93 85 22 25 018 تعداد سوزاندن غذا
 1/09 9/2 1/88 1/80 1/90 درصد

 51 21 15 52 80 تعداد قصور در مورد فرزندان
 1/02 1/83 1/85 1/02 1/1 درصد

 19 25 28 90 85 تعداد جروبحث با همسر
 9/80 9/82 9/81 9/00 9/2 درصد

 92 52 12 11 50 تعداد گر مردهايصحبت با د
 1/08 9/03 1/82 9/89 1/02 درصد

 52 03 29 59 52 تعداد هدر دادن پول
 9/03 9/02 1/81 1/01 1/02 درصد

دهد.  يت را نشان ميت مالکيان برحسب وضعيوپاسخگ يع فراوانيتوز :1جدول شماره 
منزل  درصد، صاحب 1/82ان يدهد که از کل پاسخگو يج حاصل از جدول نشان مينتا

ن يدرصد صاحب ماش 9/90ستند ين يمنزل مسکون درصد صاحب 9/53هستند،  يمسکون
 1/22ن هستند و يزم يدرصد دارا 1/01، ستندين نيدرصد صاحب ماش 1/59هستند؛ و 

درصد تلفن همراه  9/2تلفن همراه هستند و  يدرصد دارا 1/21 ستند،ين نيزم يدارا درصد
 1/99هستند،  يدرصد فاقد حساب بانک 1/01 ،يحساب بانک يدرصد دارا 1/10ندارند، 

درصد فاقد امکانات  1/3گر هستند و يل ديامکانات و وسا يدرصد به جزءموارد فوق دارا
است که صاحب  يمربوط به افراد ين فراوانيشترياست که بآن  يايج گويباشند نتا يگر ميد

 هستند که صاحب تلفن همراه هستند. ير افرادين متغيتلفن همراه هستند. لذا مد )نما( در ا



 
 
 
 

 

 تلفن  1/82 22 دارم ينمنزل مسکو
 همراه

 1/21 829 دارم
 9/2 03 ندارم 9/53 012 ندارم

 حساب 9/90 019 دارم نيماش
 يبانک 

 1/10 888 دارم
 1/01 59 ندارم 1/59 020 ندارم

 ريسا 1/01 59 دارم نيزم
 موارد 

 1/99 010 دارم
 1/3 83 ندارم 1/22 812 ندارم

مختلف را نشان  يها ر رفتن به مکانيان برحسب متغيع پاسخگويتوز :2جدول شماره 
ستند به يان اظهار کردند قادر نيدرصد از کل پاسخگو 1/3دهد که  يج نشان ميدهد. نتا يم
 1/82روند،  يها م ن مکانيا دوستان به ايدرصد فقط با همسر  1/00ها بروند  ن مکانيا

ا دادن اطالع به يرصد، بدون اجازه د 1/98روند و  يها م ن مکانيدرصد با اجازه همسر به ا
ستند به يان اظهار کردند قادر نيدرصد از کل پاسخگو 1/2روند.  يها م ن مکانيبه ا يکس

  روند، يا دوستان به شبکه بهداشت ميدرصد فقط با همسر  9/09شبکه بهداشت بروند 
ا دادن يزه درصد، بدون اجا 1/90روند و  يدرصد با اجازه همسر به شبکه بهداشت م 9/82

درصد از کل  9/3دهد که  يج نشان ميروند. نتا يبه شبکه بهداشت م ياطالع به کس
ا يدرصد فقط با همسر  1/01بروند  يمذهب يها ستند مکانيان اظهار کردند قادر نيپاسخگو

 يمذهب يها درصد با اجازه همسر به مکان 1/82 روند، يم يمذهب يها دوستان به مکان
 روند.  يم يمذهب يها به مکان يا دادن اطالع به کسيرصد، بدون اجازه د 1/89روند و  يم

ستند به خانه يان اظهار کردند قادر نيدرصد از کل پاسخگو 1/0دهد که  يج نشان مينتا
کان يا دوستان به خانه دوستان و نزديدرصد فقط با همسر  9/80کان بروند يدوستان و نزد

درصد،  1/81روند و  يکان ميبه خانه دوستان و نزددرصد با اجازه همسر  9/95روند،  يم
دهد  يج نشان ميروند. نتا يکان ميبه خانه دوستان و نزد يا دادن اطالع به کسيبدون اجازه 

 1/00بروند  يحيستند به مراکز تفريان اظهار کردند قادر نيدرصد از کل پاسخگو 9/2که 
درصد با اجازه همسر به  1/81 وند،ر يم يحيا دوستان به مراکز تفريدرصد فقط با همسر 

 يحيبه مراکز تفر يا دادن اطالع به کسيدرصد، بدون اجازه  1/1روند و  يم يحيمراکز تفر



 
 
 

  

 

  

ستند به يان اظهار کردند قادر نيدرصد از کل پاسخگو 9/98دهد که  يج نشان ميروند. نتا يم
 1/02روند،  يشهر م ا دوستان به خارج ازيدرصد فقط با همسر  1/98خارج از شهر بروند 

ا دادن اطالع به يدرصد، بدون اجازه  1/9روند و  يدرصد با اجازه همسر به خارج از شهر م
 روند.  يبه خارج از شهر م يکس
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 9/3 82 ها بروم ن مکانيستم به ايقادر ن
 1/01 59 روم يا دوستم ميفقط با همسر  1/00 00 روم يا دوستم ميفقط با همسر 

 1/82 20 روم يبا اجازه همسرم م 1/82 22 روم يبا اجازه همسرم م
 ا يبدون اجازه و 

 روم يم يالع کساط
 يا اطالع کسيبدون اجازه و  1/98 32
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 1/0 00 ها بروم ن مکانيستم به ايقادر ن
 9/80 19 ومر يا دوستم ميفقط با همسر  9/09 01 روم يدوستم م ايفقط با همسر 

 9/95 012 روم يبا اجازه همسرم م 9/82 13 روم يبا اجازه همسرم م
 يا اطالع کسيبدون اجازه و 

 روم يم
 يا اطالع کسيبدون اجازه و  1/90 35

 روم يم
21 1/81 
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 9/98 31 ها بروم مکان  نيستم به ايقادر ن
 1/98 32 روم يا دوستم ميفقط با همسر  1/00 085 روم يا دوستم ميفقط با همسر 

 1/02 51 روم يبا اجازه همسرم م 1/81 28 روم يبا اجازه همسرم م
 يا اطالع کسيبدون اجازه و 

 روم يم
 يا اطالع کسيبدون اجازه و  1/1 89

 روم يم
3 1/9 

ت اوقات فراغت، تجربه مزاحمت يوضع يرهايت متغيع وضعيتوز :3ه جدول شمار
هستند و در  يا ر فاصلهين سه متغيدهد. از آن جا که ا يت زنان را نشان ميو عامل يابانيخ

 يو واقع ينظر يها نيانگين ميب يا سهياند، الزم شد مقا کرت سنجش شدهيف ليقالب ط
ان يپاسخگو يبرا يابانينمره تجربه مزاحمت خ نيانگيدهد که م يج نشان ميرد. نتايصورت گ

باشد. يتر منيي( است پا93سه نمره مورد انتظار که )ين نمره در مقاياست. ا 08/92برابر 
ن نمره ياست. ا 21/08ان برابر يزان استفاده از اوقات فراغت پاسخگويم ين نمره برايانگيم

 يدهد که افراد از اوقات فراغت خوب يمباشد و نشان  يشتر مي( ب02سه مورد انتظار )يدر مقا



 
 
 
 

 

 99/81ت زنان برابر يزان عامليم ين نمره برايانگيدهد که م يج نشان ميستند. نتايبرخوردار ن
 است. 

 81/01 93 08/92 09 819 يابانيخ يهازان تجربه مزاحمتيم
 25/08 02 21/08 02 012 زان استفاده از اوقات فراغتيم

 99/5 81 08/83 3 855 ت رابطه با همسريفيک
 01/5 99 99/81 00 823 ت زنانيعامل

ت اشتغال يت زنان برحسب وضعين نمره عامليانگيآزمون تفاوت م 01جدول شماره 
و  09/5برابر  fدهد که مقدار  يانس نشان ميل واريج حاصل از آزمون تحليمسر است. نتاه

توان  يباشد، لذا م يم 15/1باشد. از آن جا که مقدار خطا کمتر از  يم 112/1 يمعنادار
جه قابل يداشته و نت ير معناداريت زنان تأثيعامل ياستنباط کرد که اشتغال همسر بر رو

 باشد. يم يارم به جامعه آميتعم

F 

  29/098 8 82/852 ها ن گروهيب
09/5 

 

112/1 
 
 

 20/85 820 19/2191 ها درون گروه
 - 829 33/1118 کل

ت يو عامل يا مستقل فاصله يرهاين متغيرسون بيپ يب همبستگيضر 00جدول شماره 
ن سن يب يدهد که مقدار همبستگ ين آزمون نشان ميج حاصل از ايدهد. نتا يزنان را نشان م

باشد  يم 118/1برابر  يباشد. از آنجا که مقدار معنادار يم -02/1ت زنان برابر يشوهر و عامل
ن يب يباشد. مقدار همبستگ يم يم به جامعه آماريشود و قابل تعم يد مييه مذکور تأيلذا فرض

 يباشد. از آن جا که مقدار معنادار يم 81/1ت زنان برابر يها و عامل زان استفاده از رسانهيم
باشد.  يم يم به جامعه آماريشود و قابل تعم يد مييه مذکور تأيباشد لذا فرض يم 19/1برابر 



 
 
 

  

 

  

باشد. از آن  يم - 90/1ت زنان برابر يو عامل يشياستفاده از لوازم آرازان ين ميب يهمبستگ
م به يشود و قابل تعم يد مييه مذکور تأيباشد لذا فرض يم 111/1برابر  يجا که مقدار معنادار

 99/1ت زنان برابر يو عامل اوقات فراغت زانين ميب يباشد. مقدار همبستگ يم يجامعه آمار
شود و  يد مييه مذکور تأيباشد لذا فرض يم 111/1برابر  يقدار معنادارباشد. از آن جا که م يم

 باشد. يم يم به جامعه آماريقابل تعم

استفاده شده است. در اين  0گامبهمدر پژوهش حاضر از آماره رگرسيون چندمتغيره به شيوه گا
شوند. ترتيب ميزان اهميت در تبيين متغير وابسته وارد معادله ميروش متغيرهاي مختلف به

ج حاصل از معادله رگرسيوني مربوط به تحليل چندگانه متغيرهاي مستقل جهت ينتا
ت يزان وضعيم دهند که در اين معادله چهار متغير يت زنان نشان ميمتغير عامل ينيب شيپ

زان استفاده از يت رابطه با همسران و ميفي، کيابانيخ يهااوقات فراغت، تجربه مزاحمت
دهد که ضريب بتا براي چهار متغير  ينشان م T شدند. آزمون يونيها وارد معادله رگرسرسانه

از  09/1رفته توانستند مقدار  هم ياين چهار متغير رومذکور در سطح معناداري قرار دارد. 
معنادار است که نشان  10/01با مقدار  Fتغييرات دروني متغير وابسته را تبيين کنند. کميت 

الزم برخورداند و حداقل يکي از متغيرهاي مستقل در  يها از اعتبار آمارليدهد تحليم
 متغير وابسته مؤثر است.  ينيب شيپ

                                                           
1- Stepwise 
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 118/1 -02/1 01/3 30/91 سن شوهر

 19/1 81/1 13/091 20/951 ها ده از رسانهاستفا

 111/1 -90/1 81/01 08/92 يابانيخ يهاتجربه مزاحمت

 111/1 83/1 99/5 08/83 ت رابطه با همسريفيک

 111/1 99/1 25/08 21/08 زان اوقات فراغتيم



 
 
 
 

 

B Betat R²  

  90/1 111/1 13/0 99/1 018/9 ت اوقات فراغتيوضع 0
10/01 

 
 93/1 108/1 -58/8 -01/1 -95/9 يابانيتجربه مزاحمت خ 8 111/1

 00/1 181/1 88/8 05/1 90/0 ت رابطه با همسرانيفيک 9

 09/1 101/1 11/8 00/1 52/8 يجمع يده از رسانه هااستفا 0

Constant= 89/85                                                  Durbin-Watson = 110/0                        

 باشد: يبر اين اساس معادله رگرسيون چندمتغيره در پژوهش حاضر به اين صورت م

nbxbxbxaY ....21   

(+ يابانيتجربه مزاحمت خ) -01/1ت اوقات فراغت( + ي)وضع 99/1ت زنان = يلعام
 ei ( + يجمع ياستفاده از رسانه ها)00/1(+ ت رابطه با همسرانيفيک) 05/1

ي به نام ضريب خطا عدد مهم ديگر 2Rباشد. در مقابل  يم 09/1در اين تحليل  2Rميزان
دهند، ضريب خطا ميزان تأثير عوامل  ينشان م eماند وجود دارد که آن را با  يا ضريب پس

گر ضريب خطا نسبت واريانس توضيح داده نشده يد عبارت غير از متغيرهاي مدل است و به
به توسط مدل تحليلي است. براي نشان دادن مقدار واريانس تبيين نشده بايد مقدار خطا را 

واريانس را مدل تبيين نکرده  51/1توان گفت که  يبنابراين م2e=51/1توان دو برسانيم. 
ن شده است که اين برازش خوبي ييله متغيرهاي مستقل پژوهش تبيوس آن به 09/1است و 

ت اوقات يشود، وضع يطور که در مدل مسير مشاهده م دهد. همان ياز مدل را نشان م
ن متغير يتر يعنوان قو شده به فياز ميان متغيرهاي تعر 99/1اغت با ضريب مسير فر
ت يزان عامليآن بر مشده است که تأثير  ت زنان در اين مدل شناختهيزان عامليرگذار بر ميتأث

زان درآمد ير ميتوان گفت متغيج حاصل ميم و مثبت است. براساس نتايصورت مستق زنان به
ت زنان داشته است. جهت تعيين اثرات غيرمستقيم يا مسير يزان عامليم بر ميستقرمير غين تأثيشتريب

شوند. در زير به محاسبه اند، در هم ضرب ميغيرمستقيم، ضرايبي که در امتداد آن مسير قرار گرفته
 ت زنان پرداخته شده است. ياثرات غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر عامل



 
 
 

  

 

  
 تولد( = محل 80/1( × )99/1=) 123/1

 التي( = تحص-05/1( × )01/1( +)13/1( × )99/1( +)88/1( × )05/1( = )185/1( +)183/1( + )199/1=) 121/1

 ي(= وضعيت شغل01/1( × )09/1( +)-00/1( × )99/1( + )81/1(× )05/1(= )188/1( +)192/1( + )19/1=) 122/1

 زان درآمدي( = م01/1( × )99/1( + )101/1( × )05/1(=)152/1( + )152/1=) 00/1

ت زنان ياثرات مستقيم و غيرمستقيم و کل هر يک از متغيرها بر عامل 09 شماره جدول

 دهد. را طبق مدل تجربي پژوهش نشان مي

 

 99/1 ---- 99/1 ات فراغتت اوقيوضع

 -01/1 ---- -01/1 يابانيتجربه مزاحمت خ

 05/1 ---- 05/1 ت رابطه با همسرانيفيک

 00/1 ---- 00/1 يجمع ياستفاده از رسانه ها

 122/1 122/1 ----- وضعيت شغلي
 00/1 00/1 ----- زان درآمديم

 121/1 121/1 ----- التيتحص
 123/1 123/1 ----- محل تولد
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در  يازمند اهتمام و التزام کارگزاران رسميشک نيا و کارآمد بيک جامعه مطلوب، پويامروزه 
ت مشارکت يفيو ک يسطح کم شير ارتقاء و افزاين نظيت نويريمد يهاند اعمال شاخصهيفرا

ر يعنوان بخش چشمگاز جمله زنان به ياجتماع يهاگروه و يمدن يت نهادهايو عامل
زان يزنان وجود دارد که م يبرا ييهانهين راستا زميباشد. در ايت فعال و مؤثر ميجمع

معه ت شان را در جاينه فاعل بودن و عامليتواند زم يها مت و قدرت بر آنيو مالک يدسترس
ان يدهد که از کل پاسخگوين مطالعه نشان ميج حاصل از اينتاد. يد نمايت و بازتوليتقو

ها روابط آن يريز با همسرانشان ندارند. به تعبيآم ها رفتار خشونتدرصد آن 95ش از يب
 ياند که تا حدودان اعالم کردهيدرصد از پاسخگو 21حدود  يباشد. از طرفيدوستانه م

دهد که يج نشان مين نتايبعد از ازدواج با اجازه شوهر است. هم چن يريگ ميقدرت تصم
خوب دارند،  يليدرصد از افراد پاسخگو اعالم کردند که با شوهرشان رابطه خ 9/09حدود 

کالن منزل بعد  يدهايدر مورد خر يريگ ميدرصد از افراد اعالم کردند که قدرت تصم 9/20
در مورد مالقات با  يريگ ميباشد. در مورد قدرت تصم يزن و شوهر م ياز ازدواج با همفکر

درصد اعالم  9/21ان يدهد که از کل پاسخگو يج نشان ميدوستان، خانواده و بستگان نتا
 باشد. يزن و شوهر م يکردند که با همفکر

ک به يباشد. نزديت رابطه زنان با همسران ميفين مطالعه کيج حاصل از اياز جمله نتا
با همسران  يخوب يليا خين مطالعه اظهار داشتند که رابطه خوب و يان در ادرصد از زن 25

ت زنان برابر با يزان عامليت رابطه با همسر و ميفين کيدست آمده ببه يخود دارند. همبستگ
 ن رابطه صرفاًيجا که اباشد. از آنيمعنادار م 35/1باشد که در سطح حداقل  يم 83/1

ن، ي، درک متقابل طرفي، خانوادگيشود و روابط اجتماعينم يتيمحدود به مسائل جنس
ها بر ت داشتن خانمين مالکيچنو روزمره و هم يخانوادگ يهايريگميمشارکت در تصم

ن رابطه با همسر خود يکه زنان در ا يشود؛ در صورتيرا شامل م ياز امور خانوادگ يبرخ
تواند به يتقابل داشته باشد، من اعتماد ميت از طرف همسر، مشارکت و همچنياحساس حما

 يت روابط اجتماعيهم به تقو يک عضو فعال و عامل در خانواده باشد و از طرفيعنوان 



 
 
 

  

 

  

ونت و يم با مطالعه يرمستقيصورت غجه بهين نتيد. ايتواند کمک مؤثر نمايم يخانوادگ
 اشد.(، همسو 8112) ( و آدلمن0931) جاه(، رفعت8105) همکاران

است.  يجمع يهازان استفاده از رسانهيت زنان، ميعوامل مرتبط با عامل گر ازيد يکي
ت زنان در جامعه يت عامليها، باعث تقوهـدهد که استفاده از رسانيـج حاصل نشان مينتا
و توسعه؛ نقش زيادي در ايجاد  يناپذير عرصه زندگيعنوان عنصر جدايشود. رسانه ها بهيم

 يو سطح يگرايي، القا عدم اعتماد به نفس، سطحيتياي جنسهسازيشهياين نابرابري، کل
ج يدر جامعه دارند. نتا مردانه و.... يهاي جنسشهيها و کل، عادي جلوه دادن قالبيانديش

 ي( و کتاب0925) زاده(، اعظم8112) ( و آدلمن0931) جاهر با مطالعه رفعتين متغيحاصل از ا
 د.باشيهمسو م ي( تا حد0928و همکاران )

گذران اوقات و اوقات  يهاوهير شييت زنان در جامعه تغياز عوامل مرتبط با عامل يکي
ن يب يدهد که مقدار همبستگ يج نشان ميامروزه است. نتا يفراغت زنان در جامعه شهر

برابر  يباشد. از آن جا که مقدار معنادار يم 99/1ت زنان برابر يزان اوقات فراغت و عامليم
(، آدلمن 8105) ونت و همکاراني(، 0931) جاهجه با مطالعات رفعتين نتيا باشد. يم 111/1

داشتند و  ياديفرزندان ز يباشد. زنان در جوامع سنتي( همسو م8108) ( و پهادکه8112)
 يها يها و مهمان ح آنان به گردشيماند و لذا تفرينم يآنان باق يبرا ياوقات فراغت

 يعامل بودن آن ها و فاعل بودن شان، در دامنه محدودن يشد. بنابرا يمحدود م يخانوادگ
، يها با وجود معاشرت زن و مرد نامحرم در جمع خانوادگ ن گردشيدر ا يقرار داشت. از طرف

دند؛ اما يديها را تدارک م يپختند و خوردنيبود که زنان از قبل غذا م يا گونه م کار بهيتقس
 يواسطه فناوربه يکم اوالد است و کار خانگ يا تهران، خانواده هسيامروز ا يدر جامعه شهر

عنوان اوقات را به يده زنان هر روز ساعاتيت باعث گردين وضعيتر شده است، ا سبک يليخ
 تر، درشتر، ارزانيز بين يفراغت يگر امکانات و فضاهايفراغت داشته باشند. از طرف د

، يابان، پاساژگرديدم زدن در خچون ق ييها اند. امروزه کنش تر شدهتر و متنوعدسترس
ل يشتر به آن متماياست که زنان ب يفراغت يو... از رفتارها يا ماهواره يها اليسر يتماشا

ل ين دليهمدارد. به يهم در پ ياريبس يو اجتماع يفرد يها بيشوند و عموماً آس يم
 در خصوص يفرهنگ يها يگذار استيق سيزنان از طر يفراغت  تجربه يهدفمندساز



 
 
 
 

 

خانواده و  يتيت جنسيت و هويذهن  دهنده تواند ساخت يفراغت، م يها ها و فرصت تيظرف
در  يگريش از هر زمان ديان روجک درست در فراغت است که ما بيرا به بيزنان باشد؛ ز

و  يها، سبک زندگ تيمربوط به حقوق، مسئول يها يگذار استيمعرض اطالعات و س
ن زنان اوقات فراغت خود را به هنر ي(. بنابرا05: 0922م )روجک، يريگ يخطرات آن قرار م

شود، مشارکت در  يمرتبط با آنچه فرهنگ باال خوانده م يد، مطالعه، مصارف فرهنگيجد
 يف سنتيشتر جدا شدن از وظايشان، بيخو يجا شتر با دوستان بهي، معاشرت بيعموم يفضا

دارد.  يرا در پ يترل بدن و سالمتشتر به کنياز آشپزخانه و توجه ب يو دور يزن خانه دار
زان گذراندن يتواند م يت بودن زنان و داشتن قدرت ميدهد که عامل يها نشان م پژوهش

توان  يمثبت است م ينکه همبستگيش دهد. با توجه به ايان زنان افزاياوقات فراغت را در م
 وجود دارد.ت زنان يزان گذراندن اوقات فراغت و عاملين ميب يميگفت که رابطه مستق

قرار گرفت،  ين مطالعه مورد بررسيت زنان که در اياز عوامل مرتبط با عامل يکي
 يابانيخ ين مزاحمت هايانگيز مين مطالعه نياست. در ا يابانيخ يتجربه مزاحمت ها

رابطه  يتر از متوسط آن در جامعه است. از طرفنيياست که البته پا 08/92زنان  يبرا
دهد که هر يج نشان ميمعکوس است. نتا يهمبستگ يزنان دارا تير با عاملين متغيا

ها در جامعه ت آنيداشته باشند، عامل يشتريب يابانياندازه زنان تجربه مزاحمت خ
 يهايرند. اوضاع نامطلوب و نابسامانيگيکمتر شده و مورد سوء استفاده قرار م

 يکه زندگ يفرهنگ يدر هنجارها ينسب يثباتيخصوص ببه يبزرگ شهر يهاطيمح
و  يت اصول اخالقيدنبال آورده است. رعابه يو اقتصاد صنعت يو کارگر ينيماش

نامناسب و  يهاشيکه از لباس و آرا يبا دوستان يز از همراهي؛ پرهيپوشش اسالم
د درباره قباحت يردم بامر نگرش ييند، تغينماين، استفاده ميکننده مزاحمجلب

 ياخالق يهايط از آلودگيجامعه در حراست مح يه عمومفي، وظيابانيخ يهامزاحمت
 ينه نقش موثرين زميتواند در ا ياز منکر م يضه امر به معروف و نهيو ضرورت فر

( همسو 8112) ( و آدلمن8108) دست آمده با مطالعه پهادکهجه بهيداشته باشد. نت
 باشد.يم



 
 
 

  

 

  

از  يلين بردن خياز ب ين راهکارها برايتر از مهم يکيجه گرفت که يتوان نت يم
 يسو ت زنان بهيهدا يبرا يها است که راه و عامل کردن آن يازمشکالت زنان، توانمندس

 يها ت شبکهياست. تقو ياسيو س يمشارکت يها تيو درآمد، فعال يديتول يها تيفعال
 يبهداشت يها طهيها در ح آن يريپذ بيتواند موجب کاهش آس يدختران نوجوان م ياجتماع
 يها وه وامي)ش يارائه خدمات مال يمثل استراتژ ييها ياستراتژ ياجرا بشود. يصادو اقت

و  ياشتغال )آموزش فن ي(، استراتژيانداز جوانان، آموزش دانش مال کوچک، طرح پس
 يت اجتماعيو حما يزندگ يها مهارت ي، انتقال از مدرسه به اشتغال( و استراتژيا حرفه

عدالت  يو آموزش برقرار يائه خدمات بهداشت بارورو ار ياجتماع يها جاد شبکهي)ا
ا ي يد. اختصاص يک شبکه تلويزيونيت نمايت زنان را در جامعه تقويتواند عامل ي( ميتيجنس

ازها و مطالبات يان نيمنظور بها، بهاز آن به زنان، با مديريت و اجراي خود آن يساعات خاص
، براي ورود به عرصه توسعه با تقويت ن آموزش و تشويق زنانيو ديدگاه زنان و هم چن

ت و يت زنان را در جامعه تقويتوانند عامليها محس اعتماد به نفس آنها توسط رسانه
 ند.يت نمايريمد
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