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چكیده
اين مطالعه ميزان سهم بري زنان از دارايي هاي مشترک زندگي را نسبت به همسرانشان مورد تجزيه و تحليل قرار
مي دهد .نابرابري مالي در بطن کانون خانواده و در بين زوجين مسئله اصلي تحقيق است .از اين رو عوامل مهم ومؤثر
برسهم بري کمتر زنان از دارايي هاي مشترک زندگي زناشويي مورد بررسي قرار گرفته است .اين تحقيق بر روي  210نفر
از زنان متاهل شهر تهران که در حين انجام تحقيق با همسر خود زندگي مي کردند انجام شده است .نتايج تحقيق نشان داد
زنان به طور کلي نسبت به همسرانشان سهم کمتري از دارايي هاي مشترک زندگي زناشويي دارند ،براساس نتايج تحقيق،
عوامل اثر گذار بر ميزان سهم بري زنان را مي توان به دو دسته از عوامل مستقيم مانند :مشارکت در خريد ،نسبت درآمد
زن به مرد ،ساخت قدرت اقتصادي در خانواده ،عقيده شوهر به نان آوري بودن مرد و عوامل غير مستقيم مانند تحصيالت،
اشتغال ،ميزاني که زن درآمد خود را در خانه خرج مي کند دسته بندي کرد .مهمترين عوامل اثر گذار بر ميزان سهم بري
زنان را ميتوان :هر چه اختيارات زن در هزينه کردن درآمد خانواده بيشتر باشد سهم زن از دارايي ها افزايش مي يابد .هر
چه درآمد زن افزايش يابد سهم بري زن از دارايي ها افزايش پيدا مي کند .هر چه قدرت تصميمگيري اقتصادي افزايش
يابد سهم بري زن از دارايي ها افزايش پيدا ميکند را نام برد.
واژه هاي کليدي :سهم بري ،دارايي مشترک ،سياست اجتماعي ،قانون

 -1استاديار ،گروه جامعه شناسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران  ،نويسنده اصلي Dr.m.mahmoudi@gmail.com
 -2استاد تمام ،گروه جامعه شناسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران mehrdad_navabakhsh@yahoo.com
 -3کارشناس ارشد مطالعات زنان  ،مسئول مکاتبات farzaneh_moazezi@yahoo.com
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 .9مقدمه
تقسيم کار در خانواده عموماً به نحوي است که مردان در بيرون از خانه،مشغول به کار و زنان متصدي کارهاي خانه
ميباشند .برخالف اشتغال دستمزدي مردان در خارج از منزل،کار زنان در خانه به صورت رايگان صورت ميگيرد ،در نتيجه
تالش هاي مرد به صورت پول براي همگان قابل مشاهده است ،اما تالش هاي زنان به علت رايگان بودن غالبا مشاهده
نمي شود و به اين ترتيب زنان در معامالت قدرت در خانواده کمتر وارد ميشوند .هم چنين زنان اگر هم در بيرون از منزل
شاغل ميشوند ،به علت ماهيت جنسيتي بودن بازار کار،اغلب در مشاغل غير رسمي ،بدون بيمه وحمايت هاي اجتماعي يا
در مشاغل رسمي اما در سطوح پايين رده هاي شغلي قرار ميگيرند .نابرابري در دستمزد به داليلي که ذکر آنها شد باعث
ميشود زنان نسبت به مردان در موقعيت پايين تري براي چانه زني برسر دارايي هاي مشترک زندگي قرار بگيرند .از
طرفي هنجارها و قوانين موجود در کشورها از ديگر عوامل تاثير گذار بر ميزان سهم بري زنان هستند که به طور غير
مستقيم برآن اثر ميگذارد .به اين ترتيب نابرابري هاي موجود بين زنان و مردان در سطح جامعه ،به درون خانه و خانواده
نيز راه پيدا ميکند .و قرن هاي متمادي زنان را در اليه هاي اختفا و اختناق نهان کردند طوري که راه نفس کشيدن و هر
گونه حرکت ارزنده را بر او بستند ،به اين ترتيب به هر طريقي زنان را از صحنه فعاليت هاي اقتصادي دور نگه داشتند .به
نظر ميرسد وجود باوري قومي مبني بر مرد بودن سرپرست خانواده يکي از داليل آن باشد .البته در سال هاي اخير به
دليل افزايش سطح تحصيالت ،افزايش ميانگين سن ازدواج ،کاهش بعد خانوار،کاهش قدرت خريد سرپرست خانوار و ميل
به داشتن درآمدي از آن خود ،نرخ مشارکت زنان روند رو به افزايشي را نشان ميدهد .در ارتباط با موقعيت زنان خانه دار
بايد به اين نکته توجه کرد ،زنان خانه دار در آمارگيري ها در زمره افراد غير فعال جامعه همچون محصلين در نظر گرفته
ميشوند (جزئي .)4:1333،مطابق اين تعريف تعداد زيادي از زنان متاهل و خانه دار از لحاظ اقتصادي کنار ميروند،اين در
حالي است که قشر بزرگي از زنان متاهل در ساعات طوالني در خانه مشغول به کار هستند .از سوي ديگر زنان شاغل نيز
هم با توجه به اين که عالوه بر کار بيرون مسئوليت کارهاي خانه هم بر عهده دارند ثمره و بهره مادي تالش و زحمات
خود را دريافت نميکنند .تحقيقي در اين زمينه نشان داد ،حتي زماني که زن وشوهر هر دو يک نوع شغل دارند ،باز هم
زنان اغلب کارهاي خانه را انجام ميدهند؛ اين مطالعه که بر روي  400زوج پزشک انجام شده بود نشان داد ،هم چنان
زنان  35درصد خريد 31 ،درصد آشپزي 30،درصد مراقبت از کودکان 51،درصد نظافت خانه را انجام مي دهند
(فرنهام .)237:1334،با اين که زنان نيمه پنهان اقتصاد خانواده هستند ،اما به نظر ميرسد با توجه به زحماتشان در مقايسه
با مردان سهم کمتري از دارايي هاي مشترک زناشويي را مالک مي شوند.آمار هاي جهاني نشان ميدهند که 67درصداز
ساعات کاري دنيا متعلق به زنان است اما زنان تنها 10درصداز درآمد ها را کسب مي کنند .با آن که زنان درصد بااليي
از کار را در دنيا انجام ميدهند از لحاظ مالکيت ،تنها مالک1درصد از دارايي هاي دنيا هستند(تورنس .)10:1373،هم چنين
تحقيقي ،با عنوان بررسي تاثير برخي عوامل اجتماعي و فرهنگي بر نابرابري جنسيتي نشان داد،نابرابري جنسيتي در بعد
اقتصادي بين زوجين به وضوح ديده مي شود و دارايي هاي زوجين با هم اختالف فاحشي دارد( .حبيب.)20:1333،
تضييع حقوق مالي زنان در خانواده مسئله اي نيست که بتوان به را حتي از کنار آن گذشت زيرا سبب ميشود حاصل تمام
يا بخشي از تالش هاي زن به نفع شوهر مصادره شود،به طوري که اگر مالکيت دارايي ها به اشتراک گذاشته نشود و يا
طبق عرف ،شوهر ،به تنهايي ،مالک باشد ،در صورت فوت شوهر  ،دارايي ها مطابق قانون ارث ،ميان ورثه تقسيم مي شود.
اين در حالي است که زنان نقش مفيدي با تنظيم هزينه خانواده و صرفه جويي در اقتصاد بازي ميکند،اما به نظر مي رسد
حاصل زحمات خود را آن گونه که شايسته هست دريافت نمي کند.
از اين رو ،اين تحقيق در پي آن است که عوامل حقوقي اجتماعي مؤثر بر سهم بري زنان را از دارايي ها بررسي کند.

عوامل حقوقی اجتماعی مؤثر بر میزان سهم بري زنان از منابع اقتصادي خانواده در برخی مناطق شهر تهران در سال 9312
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بديهي است که در سير تحول و تکامل جبري زمان ،آثاري بر احوال عمومي هر جامعه مترتب ميشود و در اين ميان نظر
به دگرگوني هاي مختلف ،در وضع زنان نيز تحوالتي رخ مي دهد که دستخوش مزايا يا نا هنجاري هاي آن زمان قرار
گرفته و به هر نحو در آن تحوالت در گير خواهند شد ،اما بايد دانست که اين دگرگوني ها در همه جاي دنيا کم و بيش
با اختالفاتي ديده مي شود به طوري که مي توان گفت :قبالً در کشور هاي اروپا وآمريکا و پس از آن در کشورهاي
سوسياليستي ،زنان بيشتر در اين مسير قرار گرفتند و به موازات مشکالت اقتصادي و فشار زندگي،وارد معرکه و کارزار
زندگي شدند و با دانشي که اندوخته بوند از نيروي خود حد اکثر استفاده را نمودند ولي در ممالک مشرق زمين چنانچه
ميدانيم اين تحوالت به کندي صورت گرفته و چنان که تاريخ سنت هاي گذشته نشان ميدهد زنان اين سرزمين ،قرن هاي
متمادي در گرو سنت وتعصب و رسوم گذشتکان در ميان چهار ديواري خانه و حرمسراها محبوس و زنداني مردان بودند
زيرا اين گروه ادعا مي کردند که زن هيچ گونه لياقت و کارايي انساني ندارد تا متوجه حقوق طبيعي خود شود و قادر نيست
در هيچ کاري با مردان به رقابت بپردازند.آنان با اين طرز تفکر خواهان مالکيت کامل خود نسبت به زنان بودند
(ساوجي .)23:1371،به اين ترتيب عموماً زنان به خاطر باور هاي موجود در ارتباط با نقش نان آور بودن مرد تشويق به
خانه نشيني وانجام کارهاي بي مزد خانگي شدند ،در نتيجه مردان در الويت کارهاي دستمزدي قرار گرفتند ،که اين مساله
ظاهراّ مي تواند بر سهم بري زنان در خانواده اثر گذار باشد.
هم چنين الگوي زن با گذشت و فداکاري باعث مي شود که زنان در طول زندگي زناشويي در چانه زني هاي مربوط به
دارايي هاي مشترک زندگي کمتر وارد شوند و يا به دليل انجام کارهاي بي مزد در خانه نسبت به مردان در سلسله
مراتب پايين تر قدرت قرار بگيرند .اگر چه اشتغال دستمزدي زنان از عوامل موثر بر افزايش سهم بري زنان است اما به
نظر مي رسد زنان شاغل هم به نسبت مردان شاغل در موقعيت پايين تري قرار دارند .زيرا ساختار هاي موجود در بازار
کار ،زنان را بيشتر به مشاغل غير رسمي،بدون حمايت هاي اجتماعي و کار در بخش خدمات مي کشاند ،اين مساله
موقعيت زنان را در چانه زني هاي مربوط به دارايي ها تحت شعاع قرار ميدهد .از طرفي به نظر مي رسد نابرابري در
قوانين ،بين زنان و مردان ،از سويي ديگر بر سهم بري زنان تاثير گذار باشد ،اگر چه در اين تحقيق ،به بررسي زناني
پرداخته شده است که شوهرشان در قيد حيات است ،اما قانون ارث که در نهايت هر زن وشوهري ناگزير از آن است يکي
از مصاديق بارز نابرابري حقوق در زمينه دارايي بين زن وشوهر مي باشد .براي مثال زني را در نظر بگيريد که  20سال با
شوهرش زندگي کرده و دارايي در اين مدت کسب نکرده ،ناگهان مرد فوت کند .در اين صورت همه اموال متعلق به زن و
شوهر که جزء مايملک مرد قرار گرفته بود ،بين ورثه تقسيم مي شود .هم چنين در صورت طالق ،زن مطلقه وضعيت
وخيم تري خواهد داشت ،زيرا نه مالي به او در طول زندگي مشترک قرار گرفته و نه اين که از اموال مرد ارث مي برد،
لذا اگر در طول زندگي مشترک زن وارد مذاکره و چانه زني نشود ،ماحصل تالش هاي او به وسيله قانون ارث بر فنا
ميرود .از سوي ديگر اگر چه از مهريه به عنوان پشتوانه مالي زن ياد مي کنند اما به نظر ميرسد در اکثر موارد ،با توجه
به شرايط سخت زندگي امروز طلب مهريه ،از سوي زن حتي به مقدار ناچيز ،سبب ايجاد بحران اقتصادي در خانواده
مي شود .در حقيقت مهريه در مقابل حق طالق مرد قرار دارد ،به اين ترتيب مهريه دارايي است که زن به واسطه ازدواج
مالک آن مي شود.هم چنين نصف بودن ارث دختر و پسر ،نيز بر دارايي زنان در طول زندگي مشترک اثر گذار است .به
نظر مي رسد زنان از آن جا که مطابق عرف و فرهنگ تشويق به گذشت مستمر مي شوند ،براي تصاحب نيمي از
دارايي هاي مشترک پا فشاري نمي کنند و يا اگر هم که مي کنند با مخالفت شوهر و اطرافيان روبرو مي شوند؛ اما عواقب
آن بعد از طالق يا فوت شوهر گريبان گير آنان خواهد شد در حالي که ديگر پشيماني سودي ندارد.اين در حالي است که
آنها بعد از مرگ همسر يا مطلقه شدن ،در زمره زنان سرپرست خانوار قرار مي گيرند و اين دسته از زنان در معرض فقر
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بيشتري هستند .اصلي ترين يافته ها ي مطالعه در زمينه فقر زنان سرپرست خانوار نشان مي دهد که همواره فقر زنان
سرپرست خانوار بيشتر از مردان سرپرست خانواده است ،زن بودن سرپرست خانوار ،احتمال قرار گرفتن خانواده را در
دايره فقر افزايش مي دهد .هم چنين در دو دهه اخير ،اعالم زنان سر پرست خانوار به عنوان«فقير ترين فقرا» در اغلب
نوشته اي توسعه به چشم مي خورد (شادي طلب )51:1332،هم چنين عدم دسترسي و کنترل منابع مالي توسط زنان سبب
بيماري هاي روحي و افسردگي در زنان ميشود .نتايچ يک پژوهش در مورد منشأ بيماري افسردگي زنان با روش پيمايش
در زنان 20-60ساله ساکن تهران نشان مي دهد که اين بيماري داراي منشا اجتماعي است .دستيابي نابرابر زنان به منابع
ارزشمند در خانواده ،تقسيم جنسي کار ،نوع روابط قدرت در خانواده در ايجاد فشار هاي رواني نقش دارد (محسني
تبريزي .)93:1333،به اين ترتيب آثار و عواقبي که به دنبال سهم بري کمتر زنان از منابع اقتصادي مي شود از
ضرورت هاي انجام تحقيق است.
با توجه به مباحث مطرح شده ،اين پژوهش در پي بررسي عوامل حقوقي اجتماعي موثر بر ميزان سهم بري زنان از
دارايي هاي مشترک زندگي زناشويي از اهداف اصلي تحقيق است؛ و فرضيات ذيل را عنوان مي کند:
 .1به نظر ميرسد بين قدرت اقتصادي زن در خانواده با سهم بري او از دارايي ها رابطه وجود دارد.
 .2به نظر ميرسد بين تصور شوهر از خود به عنوان نان آور خانواده با سهم بري او از دارايي ها رابطه وجود دارد.
 .3به نظر مي رسد ميانگين سهم بري از داراييها زنان با تحصيالت مختلف تفاوت معناداري دارد.

 .4به نظر ميرسد ميانگين سهم بري از داراييها در بين دو گروه زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداري دارد.
 .5به نظر ميرسد بين نسبت در آمد زن به مرد با سهم بري انها از دارايي ها رابطه وجود دارد .
 .6به نظر ميرسد اشتغال با تاثير برسيستم تخصيص درآمد زوجين (شيوه خرج درآمد) بر ميزان سهم بري زنان از
دارايي ها رابطه دارد.
پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه به ابعدي چند از اين موضوع مي پردازند:
محمد صادق مهدوي ( )1332در تحقيقي با نام «بررسي ساختار قدرت در خانواده»که بر روي  200نفر از زنان متاهل
داراي 1فرزند انجام گرفته است ،متغير هاي مختلفي که در ابعاد مختلف قدرت اثر گذار است را مورد بررسي قرار داده
است .به اين ترتيب مالکيت نيز به عنوان متغير مستقل اثر گذار بر قدرت مورد بررسي قرار داده است .ايشان ضرايب
همبستگي دو به دوي متغير هاي مستقل را با ميزان دموکراتيک بودن خانواده محاسبه نموده است .نتايج اين تحقيق نشان
ميداد ،بين مالکيت منزل و ميزان دموکراتيک بودن خانواده رابطه معناداري وجود ندارد .به عبارتي چنانچه محل سکونت
متعلق به زن يا مرد باشد با دموکراتيک بودن خانواده ارتباطي ندارد.
حبيب احمدي ( )1333تحقيقي را با عنوان «بررسي تاثير برخي عوامل اجتماعي و فرهنگي بر نابرابري جنسيتي» بر روي
 632نفر از زنان متاهل ساکن شهر کرمان و روستاهاي پيرامون انجام داده است .وي براي سنجش نابرابري از تعدادي
گويه استفاده کرده است و نتايج در انتها نشان داد که مردان بيش از زنان مالکيت اقتصادي داشته اند.
نصرت اله عليرضايي ()1379در پايان نامه خود با عنوان «تبيين نقش و جايگاه زن در خانواده در حال گذار»که بر روي
 300زوج انجام داده است نشان داد در زمينه مشارکت زوجين در خانواده  56درصداز خانواده ها تک قطبي -مرد محور
و 41درصددو قطبي دموکراتيک و3درصد تک قطبي -زن محور هستند.براساس اظهار نظر مردان مواردي که بيش از
ساير موارد موضوع و محور تصميم گيري مردان است ،به ترتيب تصميم گيري در ارتباط با نوع کار زن در خارج از خانه،
وکار کردن زن در خارج از خانه  ،چگونگي هزينه کردن درآمد شوهر در خانه ،چگونگي هزينه کردن درآمد زن است که
به ترتيب  59/5درصد و  50/2درصد و 46/5درصدو  39/7درصد پاسخگويان را شامل ميشود و تنها موضوعي که بيش
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از ساير موارد ،مردان معتقد بودند که زنان در تصميم گيري پيرامون آن نقش بيشتري دارند انتخاب و خريد وسايل
زندگي است.
نسرين جزئي ( )1333تحقيقي را با عنوان «ارزش کار خانگي زنان خانه دار»با همکاري معاونت پروهشي و مرکز امور
مشارکت زنان انجام داده است که نتايج نشان داد کار زنان در خانه علي رغم کم ارزش تلقي شدن  ،داراي ارزش مالي
قابل توجهي است اما از آنجايي که محاسبه نميشود وارد معامالت قدرت در خانواده نميشود.
رقيه شکاري ( )1334تحقيقي را باعنوان «مطالعه وضعيت رفاهي زنان سرپرست خانوار شهر تهران» ،بر روي نمونه202
نفري از زناني که تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور بوده اند انجام داده است.در اين تحقيق وضعيت رفاهي زنان
سرپرست خانوار از سه بعد اقتصادي،فرهنگي و اکولوژيکي مورد ارزيابي قرار گرفته است.مقايسه ارقام ميانگين نشان
مي دهد وضعيت رفاهي زنان از بعد اقتصادي قبل از سرپرستي خانوار بسيار بهتر از وضعيت کنوني شان بوده است.
تحقيقات خارجي
پال ( )1939جامعه آماري کوچکي شامل  102زوج را در کِنت مورد مطالعه قرار داد .وي مشاهده کرد ،زناني که مسئول
خرجند ،مسئوليت خريد پوشاک براي خود و فرزندان ،خوراک ،مخارج مدرسه ،کتاب ،امور خيريه و کريسمس را بر عهده
دارند و شوهران بيشتر ،هزينه هاي سفر ،رستوران ،تعميرات اتومبيل و ...را برعهده دارند .اگر چه همه پول ها به ظاهر
شبيه هم هستند ،ولي به نظر مي رسد ،براي هدف هاي مختلفي بر چسب هاي مختلف مي خورند .در پژوهشي که پال
انجام داد ،باور بر اين بود که درآمد زن براي خرج کردن به خودش تعلق دارد ،و فرض عمومي اين بود که درآمد شوهر
متعلق به خانواده است .از نظر بسياري از شوهران نيز درآمد زن ،به خودش تعلق دارد و مي توانند هر طور که مايل
هستند آن را خرج کنند .اين مسئله مي تواند بر روي سهم بري زنان از منابع مالي خانواده اثر گذار باشد
(فرنهام.)242:1334،
شارلوت ( )2003در تحقيقي به نام «ماهيت اجتماعي پول :معناي پول در خانواده هاي سوئدي» که حاصل مصاحبه با 10
زوج سوئدي است ،نشان داد ،عقيده مرد به عنوان سرپرست خانواده با وجود مشارکت زنان در هزينه هاي زندگي وجود
دارد .نتايج اين تحقيق وجود باوري عمومي مبني بر مرد بودن سرپرست خانوار را تاييد کرده است .بر اساس اين باور
عمومي درآمد مردان به عنوان درآمد اصلي خانواده تلقي مي شود و زنان مسئول اصلي مراقبت از فرزندان.
شارلوت معتقد است ،قابل مشاهده شدن پول در خانواده بر روي قدرت اعضاي خانواده اثر گذار است .با افزايش استقالل
اقتصادي مالک پول ،قدرت وي بيشتر مي شود .جنبه هاي مختلف زندگي زناشويي مثل وفاداري ،عشق مي تواند بر تعادل
قدرت و اين که پول چگونه درخانواده معني پيدا مي کند و استفاده مي شود ،انعکاس پيدا کند ،پول در عين حال که به
روابط بين زوجين شکل مي دهد ،به همان نسبت هم توسط آنها شکل مي پذيرد.
هم چنين وي بر اساس يافته ها اين گونه نتيجه گيري کرده است ،که باور هاي جنسيتي در سطح کالن بر روابط بين
زوجين اثر گذار هستند.
هم چنين نتايج اين تئوري ،منابع قدرت را تاييد مي کند،به اين ترتيب،کسي که پول بيشتري را وارد خانه مي کند ،قدرت
بيشتري در کنترل دارايي هاي مشترک زندگي دارد .به اين ترتيب از آنجا که موضوع تحقيق به نوعي به دنبال بررسي و
تحليل عوامل موثر بر بي عدالتي در سهم بري از منابع مالي خانواده در بين زوجين مي باشد واز سويي ديگر سياست هاي
اجتماعي ناظر بر عدالت اجتماعي مي باشند ،براي تبيين مسئله تحقيق از مجموعه نطريه هاي مرتبط با نابرابري استفاده
شده است که سياست گذاريهاي اجتماعي مبتني برآنها هستند( .توسلي )34:1332،آنچه در اين جا اهميت دارد اين است
که زنان از جمله گروه هاي نابرابر مي باشند که در زمره گروه هاي هدف براي سياست گذاري هاي اجتماعي قرار مي گيرند
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در حقيقت فرض اصلي تامين اجتماعي رسمي ،نان آور بودن مرد خانواده و وابستگي مالي زن به مرد سرپرست خانوار
مي باشد .اين فرض سبب باز توليد و تثبيت موقعيت فرودست زنان از نظر مالي در خانواده مي شود .اين مسئله نشان
دهنده رابطه دو سويه سياست ها و جامعه است .هم چنين در چهار چوب کلي سياست اجتماعي ،براي بررسي نحوه
تخصيص پذيري منابع مالي در خانواده از تئوري چانه زني استفاده شده است .سياست گذاري هاي اجتماعي ،ارزش ها و
هنجارهاي 1جامعه را بازگو مي کنند .بيشتر سياست گذاري هاي اجتماعي عنصر دستوري 2دارند و يا به قصد تاثير بر
جامعه يا رفتار افراد در راستاي ارزش هاي جامعه طراحي شده اند (بليک مور )30:1335،والنتين مقدم 3سياست اجتماعي
را تالش هايي براي جلوگيري از ريسک ها و پيشامدهاي احتمالي و هم چنين فراهم کردن برابري اجتماعي و کمک براي
تحقق توسعه اجتماعي ميداند (مقدم)221:2006،
سياست گذاري اجتماعي از طريق شيوه هاي غيرمستقيم در تقسيم بندي هاي جنسيتي ،سني ،نژادي و يا افراد معلول
تاثيرگذار هستند (بليک مور)163:1335،
سياست اجتماعي يکي از عناصر اصلي است که قدرت اقتصادي زن و مرد در بازار کار،قوانين حکومتي ،تقسيم کار سنتي را
شکل ميدهد .هم چنين سياست هاي اجتماعي ،هنجارهاي فرهنگي که مسئول اداره خانواده مشخص ميکند را ،تقويت و يا
تضعيف ميکنند .سياست اجتماعي نه تنها در حمايت ايدئولوژيکي براساس تقسيم کار خانگي سهيم است ،بلکه در مواردي
جزئي تر روابط بين زوجين مثل اينکه زنان از دارايي هاي شخصي خود در خانواده چگونه استفاده کنند ،نيز تاثير گذار
است .گيست )2005( 4دريافت که فرآيند کارخانگي در رژيم هاي رفاهي کشورهاي مختلف متفاوت است (فاوو و
کوهن)3:2007،5
قضيه اصلي خط مشي فمنيست ها درباره سياست اجتماعي اين است که سياست هاي اجتماعي مبتني بر جنسيت نتايج
مختلفي را براي زنان و مردان در بر خواهد داشت .تحقيقات فمنيست ها نشان ميدهد که چگونه نقش هاي متفاوت زنان و
مردان در توليد و بازتوليد ،مخصوصاً مسئوليت بيشتر زنان در بازتوليد کار خانگي ،زنان را به شکل گروه يا دسته رزرو کار
درآورده است (مور )54:1335،هم چنين تامين اجتماعي به عنوان يکي از بارزترين نشانه هاي دولت رفاه ،بر اين فرض
استقرار يافته است که زنان به لحاظ اقتصادي وابسته به مردان هستند وبه اين خاطر ،نقش کم اهميت تري در بازار کار
دارند .تامين اجتماعي رسمي با رويکرد اشتغال محور و با تاکيد بر اشتغال رسمي بخش کوچکي از کارگران (عمدتاً شهري و
صنعتي) را پوشش ميدهد.به اين ترتيب آن قسمت از فعاليت ها و نيروي انساني عمدتاً زناني که در اشتغال غير رسمي
مشغول کار هستند .در ترتيبات نهادي رسمي قرار نميگيرند ،از دايره شمول تامين اجتماعي خارج مانده اند ،اين در حالي
است که اقتصاد و غيررسمي کشورهاي در حال توسعه با گذشت زمان نه تنها کوچکتر نشده ،بلکه بر خالف تصورات دهه
 1950و  1960اين نوع اقتصاد همواره در دهه گذشته رو به گسترش و بزرگ بودن است (جباري )32:1332،نبايد از نطر
دور داشت ،زنان به علت شرايط نابرابر کار مهارت پايين ،عدم سازگاري شرايط رسمي کار با شرايط و مسئوليت هاي
خانوادگي که در جهان شوم عمدتاً بر دوش زنان ميباشد ،بيش از مردان از بازار رسمي محروم شده و به فعاليت و اقتصاد
غير رسمي روي آورده اند .زنان به دليل طول عمر زيادتر ،بيشتر در معرض خطرات و آسيب هاي دوران کهولت قرار
دارند (جباري )32:1332،به اين ترتيب سياست تامين اجتماعي بيشتر در خدمت مردان بوده است و با عقيده قالبي مرد
1.Moral
2.normative
3.valentin Moghadam
4.Geitst
5.fuwa&cohen
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سرپرست خانوار ،زنان را از عوايد اين سازمان دور نگه داشته است (مور)174:1335،در حالي که سياست هاي اجتماعي
ميتوانند از طريق قوانين خاص و محاسبه کار خانگي و يا ترويج ايدئولوژي برابري جنسيتي بر روي ميزان مشارکت زنان به
عنوان نيروي کار وتقسيم کار خانگي اثر بگذارند .سيوبرگ )2004( 1معتقد است سياست هاي خانواده را ميتوان به عنوان
اصولي ديد که به ديدگاه کلي در ارتباط با نقش زنان در جامعه و ميزان مشارکت زنان در بازار کار شکل ميدهد (فاوو و
کوهن)520:2007،2
محققان دريافته اند ارتباط قوي بين ويژگي دولت رفاه ،طبقه و نابرابري هاي جنسيتي وجود دارد .به ويژه فوائد دولت رفاه
به طور عمده بر روي شانس زنان براي فقير شدن يا فقير ماندن اثر گذار است (فودور )439:2002،3هم چنين والنتين
مقدم در مقاله اي وضعيت کشورهاي خاورميانه با کشورهاي پيشرفته مقايسه کرده است .ايشان متذکر شده است که
سياست اجتماعي ميتواند بازتاب چيره شدن روابط جنسيتي باشد يا ميتواند آن را شکل دهد (مقدم )249:2006،به عبارت
ديگر زنان به دليل محروم بودن از حقوق کامل مدني از حقوق اجتماعي برابر با مردان نيز محروم ميباشند.نابرابري حقوقي
در قوانين خانواده سبب شده حقوق اجتماعي و حق کامل شهروندي ،مثالً حق اشتغال به کار دستمزدي تحت تاثير قرار
بگيرد ،زيرا در قوانين خانواده مرد به عنوان سرپرست خانواده در نظر گرفته شده که مسئول تامين هزينه هاي خانواده
ميباشد و طبق قانون خانواده ،زن هيچ مسئوليتي جز تمکين از شوهر ندارد .به اين ترتيب مردان در اولويت مشاغل
دستمزدي و درآمد هاي باال قرار مي گيرند و زنان از فرصت برابر براي اشتغال دستمزدي که مصداق بارز حقوق
شهروندي است محروم ميشوند .قوانين خانواده و چارچوب قانون ميبايست مشوق روابط تساوي گرا باشد .در حالي که در
کشورهاي خاورميانه که ايران جزو آن ميباشد،مشوق قراردادهاي جنسيتي سنتي مي باشد که مشارکت اقتصادي آنها را
محدود ميکند (همان) در حالي که قانون گذاران ميتوانند از روايت ها و احاديثي که بيشتر به منافع زنان و خانواده توجه
دارد استفاده کنند .از سويي ديگر نبايد از نظر دور داشت که زنان توانسته اند با حقوق اجتماعي حداقلي خود تاثير قوانين
نابرابر را در زندگي خود به نجوي خنثي و يا کمرنگ کنند .مثالً زنان با استفاده از حق آموزش و دسترسي به اطالعات
توانسته اند در مواردي شانس اشتغال خود را افزايش دهند .همان طور که در مباني نظري ذکر شد ،يکي از اصول
سياست هاي اجتماعي پاسخگويي به نيازهاي جامعه است .در اين رابطه اگر چه سياستهاي اجتماعي بر نحوه نگرش و
فعاليت هاي فردي که تحت تاثير آن سياست ها هستند اثر گذار است ،اما همان طور که ذکر شد،گاهي گروههاي فشار و
چانه زني و گروههاي ذينفع در مقابل سياست هاي دولت قرار ميگيرند و در اولويت هايي که دولت در مقابل سياست هاي
دولت قرار مي گيرند و در اولويت هايي که دولت در نظر داشته مداخله مي کنند (مور )136:1335،مطابق تئوري چرخه
پس انداز 4مردم با کمتر خرج کردن نسبت به درآمد در طول سال و يا بيشتر از درآمد خرج نکردن در دوران
بازنشستگي تمايل به پس انداز دارند .درآمد و سن دو عامل مهم هستند ،آنها انگيزه اي براي بيشتر پس انداز کردن
هستند .از آنجايي که بچه ها در دوران کهولت از والدين خود مراقبت مي کنند ،سرمايه گذاري روي بچه ها مي تواند به
نوعي جايگزين پس انداز باشد و اين مسئله بيشتر در مورد زنان مصداق پيدا مي کند ،زيرا زنان معموالً با مرداني بزرگتر
از خود ازدواج مي کنند و متوسط طول عمر زنان از مردان بيشتر است بنابراين در مورد زنان بيشتر محتمل است که
بچه ها از آنها در سنين پيري مراقبت کنند (فليپس و وولي)4:2007،در ارتباط با نحوه تخصيص پذيري درآمد بين زوجين
وولي و کوهن معتقدند تقسيم کار در خانه بر روي اين که چه کسي تصميمات را در خانه ميگيرد اثر گذار است .تئوري
1.syoberg
2.Fuwa & cohen
3.Fodor
4.life-cycle model of saving
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چانه زني 1وولي وکوهن مشخص مي کند که چه کسي دارايي خانواده را کنترل مي کند.اين که دارايي هاي خانواده به نام
زن است يا مرد موقعيت شخص را براي چانه زني در وضعيت بهتري قرار ميدهد و سهم بيشتري از دارايي ها را نصيب
وي مي کند ،زيرا او مي تواند بدون اينکه نيازي به تاييد کسي داشته باشد دارايي را به ميل خود خرج کند و اين قدرت
اگر به عرضه ظهور هم نرسد بر روي چانه زني هاي بعدي خانواده اثر گذار است ،به اين ترتيب اگر مالکيت دارايي ها،
موقعيت چانه زني فرد را تقويت مي کند پس هر کدام از زوجين تمايل خواهند داشت بيشتر دارايي هاي مشترک را تا
آنجا که ممکن است تصاحب کنند (فليپس و وولي )4:2007،بنابراين تصميماتي که در مورد مالکيت ،پس انداز و دارايي ها
گرفته مي شود مشخص مي کند در آينده چه کسي از موقعيت چانه زني بهتري برخوردار است.
جامعه شناسان مثل سافيلوس و روتاچايلد )1976( 2از عبارت قدرت رهبري 3و قدرت اجرايي 4براي متمايز کردن کنترل
و مديريت برنامه هاي مالي استفاده کرده اند (فليپس و وولي )5:2006،به نظر مي رسد ،مردان عموماً مسئول رهبري پول
و زنان مسئول مديريت آن هستند .پولي که وارد خانه مي شود مي تواند از منابع مختلفي ،مثل درآمد حاصل از کار،
امکانات رفاهي و منابع ديگر باشد.اين منابع مختلف مي توانند معاني متفاوتي براي اعضاي خانواده داشته باشند .در دهه
 ،60تئوري منابع قدرت ،يک تئوري مرکزي براي درک قدرت -قدرت تصميم گيري -در خانواده بوده است .تئوري منابع
قدرت بيان مي کند که سطح کنترل و تاثير يک فرد در تصميم گيري ارتباط مثبت با سهم منابع ،درآمد ابتدايي ،ميزان
منابع مالي که فرد به خانواده مي آورد دارد .در اين ساختار مردانه بازار کار که منجر به درآمد باالتر براي مردان نسبت
به زنان ميباشد؛مي تواند در باز توليد نابرابري قدرت در خانواده در اين زمينه نقش موثري بازي کند؛ اگر چه تاثير
فرهنگ و باورها در ساختار قدرت خانواده در تحقيقات اخير رو به افزايش است.مطالعات نشان داده است ،فاکتورهاي
ايدئولوژيکي ميتواند قدرت اقتصادي [مرد] را در خانواده تقويت کند (شارلوت )32:2003،مطابق اين ديدگاه تازه ،هاوييد
( )1934معتقد است ،قدرت مردان تنها ناشي از منابع بيشتر نيست ،بلکه اغلب به عنوان وسيله اي براي افزايش قدرت به
خوبي عمل مي کند .به عبارت ديگر قدرت بيشتر مردان در خانواده را نمي توان به منابع مالي بيشتري که دارند تقليل
داد ،بلکه هنجارهاي اجتماعي بيرون از خانواده ،بستر اجتماعي که خانواده درآن قرار دارد ،در ميزان قدرت آنها نقش
موثري ايفا مي کنند (همان)
برونه)1990( 5بيان کرده است ،وقتي پول و درآمد در خانواده به اشتراک 6گذاشته مي شود ،تحت نام اشتراک يک ادعاي
مالکيت 7به وجود مي آيد که گاهي به طور روشن و گاه پنهان بر اين که پول چگونه مفهوم پيدا کند و هزينه شود اثر گذار
است ،البته بايد به اين نکته توجه کرد ،اشتراک هم چنين مي تواند نابرابري در سهم بري را مخفي کند .کسي که قدرت
بيشتري براي تعريف پول دارد ،احتماالً کسي است که پول مشترک را مي تواند براي سود شخصي خود خرج کند.
کشمکش قدرت در خانواده ،اغلب فرايند ظريفي است که هميشه ممکن است به درستي تشخيص داده نشود .يافته هاي
قديمي بالد و وولف در ارتباط با درک قدرت براساس قدرت تصميم گيري و يا گزارش هاي شخصي در ارتباط با حق
کنترل بوده است که نمي تواند به طور کامل قدرت خانوادگي را اندازهگيري کند .بلوم استين و اسکوارت)1933( 3

1.Negotiation
2.safilios & Rothachild
3.orchestratin power
4.impiementation power
5.Buroyne
6.pooling
7.ownership
8.blumstein & schwartz
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معتقدند ،قدرت در خانواده مي تواند نتيجه وجود ساختارهاي نابرابر بين زن و مرد و هنجارهاي اجتماعي در ارتباط با
جنسيت باشد (شارلوت)32:2003،
قدرت مي تواند مسير چانه زني براي پول در خانواده را مشخص کند .هم چنين مي تواند بعضي از منابع مالي را از مسيز
چانه زني و مذاکره 1خارج کند .تقسيم بندي پول بين زوجين منجر به سطوح مختلف دسترسي و کنترل آنها مي شود.
احتماالً مالک حسابهاي بانکي قدرت کنترل و دسترسي بيشتري به پول دارد .تصميماتي که در ارتباط با پول اتخاذ مي شود
براساس روابط پيچيده متقابل بين عواملي مثل ،مفهوم مالکيت ،تعادل قدرت ،ايدئولوژي جنسيتي ،خانواده و کار است که
منجر به نتايج اقتصادي و رواني براي سهم بري پول مي شود.
 .6روش
تحقيق حاضر از لحاظ روش ،يک تحقيق پيمايشي است و واحد تحليل آن زنان شاغل و خانه دار شهر تهران مي باشند .از
لحاظ معيار زمان يک تحقيق مقطعي است ،چرا که در يک زمان صورت گرفته و واقعيت را در يک برهه از زمان يعني در
سال  90بررسي ميکند و با توجه به ميزان ژرفايي درميان تحقيقات پهنانگر قرار دارد ،چرا که قصد دارد فقط رابطه برخي
از متغيرها با سهم بري زنان از اموال را بررسي کند .همچنين يک تحقيق در سطح جامعه شناسي خرد است و موضوع
مورد بررسي را بر روي افراد يعني زنان مطالعه ميکند به عبارت ديگر واحد تحليل و مشاهده فرد مي باشد .درنهايت با
توجه به اين که به دنبال شناخت و کمک به حل يک مسئله اجتماعي است در دسته تحقيقات کاربردي قرار ميگيرد.
جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه زنان متاهل شاغل و خانه دار شهر تهران در سال  90ميباشد .براي محاسبه حجم
نمونه از فرمولکوکران استفاده گرديد .در اين تحقيق جهت اطمينان  10درصد بيش از حجم نمونه برآورد شده انتخاب
شد که پس از حذف پرسشنامه هاي ناقص و داده هاي پرت اين تعداد به  212پرسشنامه رسيده است.روش نمونه گيري
خوشه اي و تصادفي ساده بوده استکه مناطق  1و 10و  16تهران به عنوان خوشه و به ترتيب نماينده شمال و مرکز و
جنوب تهران انتخاب شدند و دو گروه زنان شاغل و خانه دار به عنوان طبقه در نظر گرفته شد و سهم هر منطقه و طبقه
در نمونه ،متناسب با سهم آن در جامعه آماري ميباشد .و در اين تحقيق از تکنيک پرسشنامه و مصاحبه براي جمعآوري
اطالعات و دادهها استفاده شده است.
براي تأمين اعتبارتحقيق ،از اعتبار محتوايي ( )Content Validityاستفاده شده است که بر اين نکته تأکيد دارد که آيا
تعاريفي که براي مفاهيم ارائه داده است ،مفاهيم مورد نظر را ميسنجد يا نه .براي تأمين روايي محتوايي مفاهيم ازشيوه
توافق داوران استفاده شد و ضمن مشورت با اساتيد مجرب از پيشنهادات ايشان در جهت رفع ايرادات مربوط به تعاريف
مفاهيم اصلي تحقيق و سواالت مربوط به سنجش آنها ،استفاده شد .همچنين جهت سنجش ميزان قابليت اعتماد در تحقيق
حاضر براي سنجش ميزان روايي روابط اجتماعي از روش آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است .
پس از اين که اعتبار ابزار سنجش از طريق شيوه توافق داوران تأمين شد ،براي سنجش ميزان روايي ابزار سنجش ،يک
تحقيق مقدماتي با حجم نمونهاي معادل 30نفر زنان شهر تهران که به صورت تصادفي انتخاب شدند ،صورت گرفت.
جهت بررسي روايي يا قابليت اعتماد از روش باز آزمايي( )Test – Retestاستفاده شده است زيرا که سطوح سنجش اکثر
متغييرها اسمي است .در اين روش صفت مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه طراحي شده در دو زمان مختلف اندازه
گرفته مي شود .در تحقيق حاضر جهت بررسي همبستگي در دو اندازه گيري تکرار شده (با فاصله يک هفته) ،از آزمون

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران

13

ويلکاکسون ( )Wilcoxonاستفاده گرديد که در دو اندازه گيري ،در هريک از شاخص ها ،تفاوت معناداري وجود ندارد ،به
عبارت ديگر روايي آن تاييد شده است.
 .3یافته هاي پژوهش
بررسی فرضیه هاي پژوهش

فرضيه  :1به نظر مي رسد بين قدرت اقتصادي زن در خانواده با سهم بري او از دارايي ها رابطه وجود دارد.

سهم بري زن از دارائيها
Spearman's
rho
قدرت اقتصادي زن

سهم بری زن از دارائيها

قدرت اقتصادی زن

1.000
.
150
**.216
.008
150

**.216
.008
150
1.000
.
210

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

از آنجا که سطح سنجش هر دو متغير ،در فرضيه حاضر رتبه اي مي باشد ،جهت بررسي رابطه همبستگي و همچنين ميزان
و جهت شدت رابطه از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است .نتايج جدول فوق نشان مي دهد که قدرت اقتصادي
زن در فاصله اطمينان  99درصد با سطح معناداري  ،Sig=0.00با سهم بري زن از داراييها همبستگي معناداري دارد و با
توجه به قدر مطلق ضريب همبستگي که برابر است با  r=0.21شدت اين رابطه متوسط ارزيابي مي شود و عالمت اين
ضريب که مثبت است گوياي جهت مستقيم رابطه بين دو متغير مي باشد .يعني هر چه قدرت تصميم گيري اقتصادي زن
افزايش يابد ،سهم بري زن از داراييها افزايش مي يابد و بالعکس.
فرضيه  :2به نظر مي رسد بين تصور شوهر از خود به عنوان نان آور خانواده با سهم بري او از دارايي ها رابطه وجود دارد.
سهم بری زن از دارائيها
سهم بری زن از دارائيها
تصور شوهر از خود به عنوان نان آور
خانواده

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

1
210
*-.218
.027
103

تصور شوهر از خود به عنوان نان آور
خانواده
*-.218
.027
103
1
103

از آنجا که سطح سنجش هر دو متغير ،در فرضيه حاضر فاصله اي مي باشد ،جهت بررسي رابطه همبستگي و همچنين
ميزان و جهت شدت رابطه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است .نتايج جدول فوق نشان مي دهد که تصور
شوهر از خود به عنوان نان آور خانواده در فاصله اطمينان 95درصد با سطح معناداري  ،Sig=0.02با سهم بري زن از
داراييها همبستگي معناداري دارد و با توجه به قدر مطلق ضريب همبستگي که برابر است با  r=-0.21شدت اين رابطه
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متوسط ارزيابي مي شود و عالمت اين ضريب که منفي است گوياي جهت مستقيم رابطه بين دو متغير مي باشد .يعني هر
چه تصور شوهر از خود به عنوان نان آور خانواده باالتر باشد ،سهم بري زن از داراييها کمتر مي باشد و بالعکس.
فرضيه  :3به نظر مي رسد ميانگين سهم بري از داراييها زنان با تحصيالت مختلف تفاوت معناداري دارد.
Between Groups
Within Groups
Total

df
4
144
148

Sum of Squares
24.615
55.197
79.812

F
16.054

Mean Square
6.154
.383

Sig.
.000

از آنجايي که متغير سهم بري زنان از داراييها در سطح سنجش فاصله اي مي باشد و محقق قصد مقايسه ميانگين اين
متغير را در بين پنج گروه (وضعيت هاي مختلف تحصيلي) را دارد ،در نتيجه از آزمون  Fمستقل استفاده مي نماييم.
نتايج آزمون  ANOVAدر فاصله اطمينان  99درصد با سطح معناداري  Sig=0.00حاکي از آن است که ميانگين سهم
بري زنان از داراييها در بين گروه هاي تحصيلي مختلف تفاوت معناداري وجود دارد .بنابراين با اطالعات موجود فرضيه
تحقيق تأييد و فرضيه  Hoرد مي گردد .در اين قسمت از آوردن آزمون لوين (جهت بررسي همگني و ناهمگني
واريانس ها) و آمون هاي تعقيبي ( جهت بررسي تفاوت در بين چه گروه هايي وجود دارد ) صرف نظر مي شود.
فرضيه  :4به نظر مي رسد ميانگين سهم بري از داراييها در بين دو گروه زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداري دارد.

F

سهم بری
زنان از
داراييها

.Sig

واريانس
برابر
واريانس
نابرابر

1.38

تفاوت

t

df

Sig. (2)tailed

ميانگين ها

.636

208

.526

3.857

تفاوت
خطای
استاندارد
6.065

فاصله اطمينان %72
کران باال

کران پايين

-8.10

15.81

.240
.636

207.
7

.526

3.857

6.065

-8.10

15.81

از آن جايي که متغير سهم بري زن از داراييها در سطح سنجش فاصله اي مي باشد و محقق قصد مقايسه اين متغير را در
دو گروه شاغلين و خانه دارها را دارد ،در نتيجه از آزمون  Tدو گروه مستقل استفاده مي نماييم.
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول فوق آزمون ليون که به بررسي همگني واريانس ها بين گروه ها مي پردازد با
سطح معناداري  Sig= 0.24حاکي از آن است که واريانس متغير سهم بري زن از داراييها در بين دو گروه شاغلين و خانه
دارها برابر مي باشد.
با توجه به نتايج آزمون  Tبا واريانس برابر در دو گروه ،در فاصله اطمينان  95درصد با سطح معناداري  ،Sig=0.52ميزان
درجه آزادي  df=208و ميزان  ،t=0.36تفاوت معنادار نمي باشد ،به عبارت ديگر ميانگين سهم بري زن از داراييها در بين
دو گروه شاغلين و خانه دارها متفاوت نمي باشد ،بنابراين با توجه به اطالعات موجود فرضيه تحقيق رد و فرضيه  Hoتأييد
مي گردد.
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فرضيه :5به نظر مي رسد بين نسبت در آمد زن به مرد با سهم بري انها از دارايي ها رابطه وجود دارد.

سهم بري زن از دارائيها
Spearman's
rho
مقايسه درامد با همسر

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

سهم بری زن از دارائيها

مقايسه درامد با همسر

1.000
.
105
**.282
.004
105

**.282
.004
105
1.000
.
105

از آنجا که سطح سنجش هر دو متغير ،در فرضيه حاضر رتبه اي مي باشد ،جهت بررسي رابطه همبستگي و همچنين ميزان
و جهت شدت رابطه از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است .نتايج جدول فوق نشان مي دهد که مقايسه درامد با
همسر در فاصله اطمينان  99درصد با سطح معناداري  ،Sig=0.00با سهم بري زن از داراييها همبستگي معناداري دارد و
با توجه به قدر مطلق ضريب همبستگي که برابر است با  r=0.28شدت اين رابطه نسبتا قوي ارزيابي مي شود و عالمت
اين ضريب که مثبت است گوياي جهت مستقيم رابطه بين دو متغير مي باشد .يعني هر چه درآمد زن افزايش يابد ،سهم
بري زن از داراييها افزايش مي يابد و بالعکس.
فرضيه  :6به نظر مي رسد اشتغال با تاثير برسيستم تخصيص درآمد زوجين (شيوه خرج درآمد) بر ميزان سهم بري زنان
از دارايي ها رابطه دارد.

سهم بري زن از دارائيها
Spearman's
rho
شيوه خرج درامد

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

سهم بری زن از دارائيها

شيوه خرج درامد

1.000
.
210
**.268
.006
105

**.268
.006
105
1.000
.
105

از آنجا که سطح سنجش هر دو متغير ،در فرضيه حاضر رتبه اي مي باشد ،جهت بررسي رابطه همبستگي و همچنين ميزان
و جهت شدت رابطه از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است .نتايج جدول فوق نشان مي دهد که شيوه خرج
درآمد در فاصله اطمينان  99درصد با سطح معناداري  ،Sig=0.00با سهم بري زن از داراييها همبستگي معناداري دارد و
با توجه به قدر مطلق ضريب همبستگي که برابر است با  r=0.26شدت اين رابطه نسبتا قوي ارزيابي مي شود و عالمت
اين ضريب که مثبت است گوياي جهت مستقيم رابطه بين دو متغير مي باشد .يعني هر چه اختيارات زن در هزينه کردن
درآمد خانواده بيشتر شود درآمد سهم بري زن از داراييها افزايش مي يابد و بالعکس.
 .1بحث
تحقيق حاضر به دنبال بررسي عوامل حقوقي و اجتماعي مؤثر بر سهم بري زنان از منابع اقتصادي خانواده مي باشد ،در اين
راستا متغيرهايي که بر اساس پيشينه تحقيق و مصاحبه اکتشافي که به نظر مي رسيد،مؤثرترين عوامل بر سهم بري زنان از
منابع اقتصادي خانواده بودند،در قالب فرضيات تنظيم شد و در بوته آزمون قرار گرفت در اين قسمت به دنبال جمع بندي
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فرضيات و نتيجه گيري هستيم.دارايي هايي که در طول زندگي زناشويي به دست آمده اند،ماحصل تالش هاي زن و شوهر
مي باشد و هر کدام از آنها به شکلي در خريد اين دارايي هاي مشترک نقش ايفا کرده اند.به اين ترتيب انتظار مي رود هر
دو به طور يکسان مالک نيمي از آنها باشند اما تحقيق حاضر نشان داد،اگر چه زن و شوهر همپاي هم براي بهتر کردن
زندگي زناشويي و رفاه خانواده تالش مي کنند،اما زنان اغلب سهم برابري از دارايي هاي مشترک زندگي زناشويي ندارند.
به اين ترتيب نتايج زير قابل ذکر است:
 .3سهم زنان از مالکيت مسکن ،وسيله نقليه و دارايي هاي ديگر به نسبت شوهرانشان کمتر است.
در طول تحقيقات فهميديم که سهم بري ازمنابع اقتصادي خانواده بر خالف تصور همگان که مي بايست بر قانون عشق،
عدالت و دوستي باشد از ساختار کامالً مادي پيروي مي کند.به طوري که طبق نتايج بدست آمده زنان سهم کمتري از
اموال مشترک به نسبت شوهرانشان دارند واز طرفي در طول تحقيقات طبق نتايج گرفته شده فهميديم که تنها مشارکت
در خريد است که احتمال سهم بري زن را از مسکن و وسيله نقليه و  ...را افزايش مي دهد و مشارکت زنان در خريد وقتي
ميسر است که زن يا درآمدي از خود داشته باشد که در اين صورت اشتغال زنان و داشتن درآمدي معين در سهم بري
آنها از دارايي هاي مشترک نقش ويژه اي ايفا مي کند و هر گونه ممانعت از اشتغال زنان چه توسط شوهر و چه توسط
سياست هاي اجتماعي ،بر منافع مالي زنان در خانواده اثر گذار است و در مورد زنان خانه دار نيز زماني ميسر است که زن
پس انداز يا ارثيه اي از خود داشته باشد تا از طريق آن بتواند سهمي در مشارکت خريد داشته باشد طبق نتايج مي توان
به اين نکته رسيد که مشارکت در خريد ،سهم زنان از مالکيت را افزايش دهد.در مورد قدرت چانه زني زنان براي در
اختيار گرفتن سهمي از مالکيت با توجه به آمار بدست آمده الزم به توضيح مي باشد که در  50 ،9درصد ابراز داشتند که
داراي سهم نمي باشند  ..که ا ين مسئله مي تواند ريشه در عرف و فرهنگ سنتي ما داشته باشد که زنان را مدام در طول
زندگي مشترک تشويق به گذشت و فداکاري مي کنند به طوري که در طول زندگي براي تصاحب نيمي از دارايي هاي
مشترک پافشاري نمي کنند و آنان که در اين زمينه پافشاري مي کنند با مخالفت شوهر و اطرافيان مواجه مي شوند اما
عواقب آن بعد از فوت شوهر يا طالق گريبان گير آنان خواهد شد در حالي که براي جبران آن بسيار دير شده است لذا
سهيم شدن زنان در ماحصل زندگي مشترک احتمال آسيب پذيري آنها را بعد از فوت همسر يا مطلقه شدن به ميزان
زيادي کاهش ميدهد .از ديگر نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر اين است که تعداد زناني که ارث دريافت نموده بودند
علي رغم قانون نابرابري ارثيه زنان ابراز داشتند که نصف يا بيشتر ارثيه خود را در زندگي مشترک هزينه کرده اند هم
چنين نتايج تحقيق در ارتباط با اخذ مهريه نشان مي دهد که  %100از افراد مورد بررسي در هيج موردي از همسرشان
طلب اخذ مهريه را نکرده بودند ،اگر چه مهريه زن بر عهده مرد مي باشد و زن بالفاصله بعد از عقد ازدواج مي تواند آن
را طلب کند ،اما برخالف هياهوي بسيار در ارتباط با مهريه باالي زنان ،آنها در طول زندگي زناشويي به ندرت از اين حق
خود استفاده کرده اند به نظر مي رسد که هنوز مهريه به عنوان پشتوانه زنان در طول زندگي مشترک قرار دارد که در
مقابل حق مطلق و يکطرفه مردان در طالق آمده است ،نه به عنوان دارايي اي که به واسطه عقد ازدواج ،زن مالک آن
مي شود .در رابطه با مهريه زنان اين نکته قابل ذکر است که بعد از فوت همسر ،زن عالوه بر سهم االرث خود مي تواند
مهريه خود را از ارثيه به جا مانده طلب کند.اين که چند درصد از زنان بعد از فوت همسر مهريه خود را طلب مي کنند
خود نيازمند تحقيقي جداگانه است .اين امر در مورد اجرت المثل کارهايي که زن در خانه همسر انجام مي دهد نيز صادق
است به طوري که قبالً طلب اجرت المثل فقط در زمان طالق قابل دريافت بوده اما با توجه به رويه قضايي و قانون جديد
در خارج از حالت طالق نيز مورد مطالبه مي باشد.از ديگر نتايج بدست آمده در مورد افراد شاغل است که زنان درآمد
کمتري به مردان دارند و اين اختالف درآمد و نحوه توزيع بازار کار را مي توان انعکاسي از سياست هاي اجتماعي مختلف

16

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران

دانست به گونه اي که مي توان گفت زنان شاغل به نسبت مردان شاغل در موقعيت فرو دست تري قرار دارند زيرا
ساختارهاي موجود در بازار کار زنان را بيشتر به مشاغل غير دستمزدي ،غير رسمي ،بدون حمايت هاي اجتماعي و کار در
بخش خدمات مي کشاند که خود اين مسئله موقعيت زنان را در چانه زني ها براي تخصيص و معنابخشي به پول و
دارايي ها در خانه تحت شعاع قرار مي دهد.
اما در نگاه کلي در مورد زنان خانه دار وشاغل به اين نتيجه رسيديم که درآمد همسرشان در اختيارشان نيست که اين را
مي توان ناشي از تفکرات سنتي و اهميت عقيده مردان به مرد بودن نان آور در خانواده دانست که اين نتيجه در فرضيه
رابطه بين تصور شوهر از خود به عنوان نان آور خانواده با سهم بري او از دارايي ها ثابت شد .در طول تحقيقات شده به
مسئله مربوط به قدرت تصميم گيري اقتصادي زنان و فرضيه به نظر مي رسد بين قدرت تصميم گيري اقتصادي زن در
خانواده با سهم بري او از دارايي ها رابطه وجود دارد رسيديم .با توجه به آنکه سطح سنجش هر دو متغير ،در فرضيه
حاضر رتبه اي مي باشد ،جهت بررسي رابطه همبستگي و همچنين ميزان و جهت شدت رابطه از آزمون همبستگي
اسپيرمن استفاده شده است .نتايج نشان مي دهد که قدرت اقتصادي زن در فاصله اطمينان  99درصد با سطح معناداري
 ،Sig=0.00با سهم بري زن از داراييها همبستگي معناداري دارد و با توجه به قدر مطلق ضريب همبستگي که برابر است با
 r=0.21شدت اين رابطه متوسط ارزيابي مي شود و عالمت اين ضريب که مثبت است گوياي جهت مستقيم رابطه بين
دو متغير مي باشد .يعني هر چه قدرت اقتصادي زن افزايش يابد ،سهم بري زن از داراييها افزايش مي يابد و بالعکس .در
بخش يافته هاي توصيف تحقيق به مورد شرط تقسيم اموال مشترک ميرسيم زنان ابراز داشتند که شرايط تقسيم اموال در
قبل و بعد از عقد را آگاهي نداشتند و يا قرار نداده اند و در  537درصد برخي از شرايط انجام شد.که عدم اطالع رساني از
سوي مراجع ذي ربط را مي توان يکي از عوامل آگاهي کم زنان از شروط ضمن عقد دانست .از آنجا که مطالعات نشان
داده کيفيت زندگي زنان معموالًبعد از طالق يا مرگ همسر ،پايين تر از زماني است که با همسر خود زندگي ميکردند ،لذا
اين مسئله بر کيفيت اقتصادي زندگي آنها پس از جدايي يا مرگ بسيار تاثير مي گذارد ،زيرا همان طور که نتايج اين
بررسي نشان داده است ،اگ رچه ممکن است در طول زندگي زناشويي از امکاناتي چون خانه و يا وسيله نقليه و ...بهره مند
گردند اما مالک آنها نيستند ،بنابراين احتماالً بعد از طالق يا فوت همسر با بحران هاي مالي روبرو خواهند شد .هم چنين
تضاد بين قانون و سياست هاي برخاسته از تفکرات سنتي با زندگي روزمره زنان ،بيشتر به ضرر منافع زنانه مي باشد تا
مردانه ،زيرا آن دسته از حقوقي که طبق قانون متعلق به زنان متاهل مي باشد مانند مهريه ،نفقه و شروط ضمن عقد توسط
عرف و سياست هاي مردانه به سمت وسويي سوق داده مي شود که زنان در طول زندگي مشترک آن را طلب نمي کنند.
در ادامه بررسي ها متوجه رابطه نسبتاً قوي بين درآمد زن به مرد با سهم بري آنها از دارايي ها مي شويم که از آنجا که
سطح سنجش هر دو متغير ،در فرضيه حاضر رتبه اي مي باشد ،جهت بررسي رابطه همبستگي و همچنين ميزان و جهت
شدت رابطه از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است .که نتايج نشان مي دهد که مقايسه درامد با همسر در فاصله
اطمينان  99درصد با سطح معناداري  ،Sig=0.00با سهم بري زن از داراييها همبستگي معناداري دارد و با توجه به قدر
مطلق ضريب همبستگي که برابر است با  r=0.28شدت اين رابطه نسبتا قوي ارزيابي مي شود و عالمت اين ضريب که
مثبت است گوياي جهت مستقيم رابطه بين دو متغير مي باشد .يعني هر چه درآمد زن افزايش يابد ،سهم بري زن از
داراييها افزايش مي يابد و بالعکس.
پس مي توانيم به اين نظر برسيم که اگر چه تحصيالت تاثير مستقيم بر سهم بري ندارد اما به طور غير مستقيم و تاثير آن
بر شغل بهتر و از آن طرف درآمد باالتر تاثير گذار باشد.
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