مطالعه هويت طبقاتي اجتماعي زنان شاغل در
دانشگاههاي اهواز با استفاده از مدلهاي قطري تحرک
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براساس نظريه تحرک رفتارها ،حاالت و ارزشهاي افراد تحت تأثير
پايگاه اجتماعي پيشين (مبدأ) و نيز پايگاه اجتماعي جاري
(مقصد) آنها قرار ميگيرد .اگر پايگاه اجتماعي پيشين و پايگاه
اجتماعي جاري فرد يکسان نباشد ،گوييم تحرک اجتماعي رخ داده
است .جهت بررسي تأثير تحرک اجتماعي بر رفتارها ،حاالت و ارزش-
هاي افراد ،مدلهايي تحت عنوان مدلهاي قطري تحرک پيشنهاد شده
است .در اين مقاله ،با استفاده از مدلهاي قطري تحرک براي
متغير پاسخ ترتيبي ،به مطالعه هويت طبقاتي اجتماعي زنان شاغل
در دانشگاههاي شهيد چمران اهواز و علوم پزشکي جندي شاپور مي-
پردازيم .از ميان نتايج مختلف حاصل از اين مطالعه ميتوان به
تأثير متغيرهاي سن ،تحصيالت پدر ،درآمد فرد ،درآمد همسر،
وضعيت استخدامي همسر و تحرك اجتماعي بر هويت طبقاتي اجتماعي
زنان اشاره كرد .همچنين با توجه به نمونه مورد مطالعه ،زنان
در تعيين طبقه اجتماعيشان به موقعيت شغلي خود بيش از موقعيت
شغلي همسرشان اهميت ميدهند.
کليد واژگان :پايگاه اجتماعي ،تحرک اجتماعي ،مبدأ ،مقصد،
مدلهاي قطري تحرک ،هويت طبقاتي اجتماعي
______________________________________________________________
_____________

مقدمه
انسان و جايگاه او در جهان مدتهاست که ذهن بشر را به خود
مشغول داشته و موضوع مناسبي براي تحقيق بوده است .در جوامع
امروزي ،انسان از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است و از
آنجا که هويت نيز بخش مهمي از وجود انسان است و زندگي شخصي و
اجتماعي هر شخص تحت تأثير هويتش است ،بنابراين بررسي هويت
انسانها بسيار قابل توجه است.
«هويت اجتماعي» احساس تعلق و وابستگي به يک جامعه است بهگونهاي
که عضو يک جامعه از ساير جوامع متمايز باشد و فرد در مقابل
معيارها و ارزشهاي جامعة خود احساس تعهد و تکليف کند و در امور
مختلف آن مشارکت جويد ،انتظارات جامعه را از خود پاسخ دهد و در
مواقع بحراني ،سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران براي او مهم باشد
(ايمان و کيذقان .)1381 ،يکي از جنبههاي هويت ،هويت طبقاتي (طبقه-
اي) اجتماعي است که به تلقي افراد از طبقه اجتماعيشان اشاره
دارد.

سابقه مطالعات مرتبط با جوانب مختلفف طبقفة اجتمفاع  ،بفا سفابقه
ٌ طوالن به دهة چهل ميالدی بر م گردد .در آن سفالهفا عليفرغم
نسبتا
حضور زنان در برخ مشاغل ،با توجه بفه سفاختار خفانواده کفه پفدر
خانواده منبع اصل تأمين کنندة درآمد خانوار محسوب م شد و بقفا
خانواده تنها توسط موقعيت شغل او تعيين مف گرديفد ،بنفا بفراين
موقعيت اجتماع زنفان از وضفعيت اجتمفاع و شفغل همسرشفان قابفل
استنباط بود .اما با رشد بيشتر مشارکت اجتمفاع زنفان و اففزايش
تعداد زنان شاغل و همچنين تغيير در ساختار خانواده ،جامعه شناسان
به سوی بررس فرضية سوق پيدا نمودند که آيفا زنفان هويفت طبقفات
اجتماع خود را متأثر از موقعيت اجتماع همسرشان م داننفد آيفا
زنان هويت طبقات اجتماع خود را بيشفتر متفأثر از موقعيفت شفغل
همسرشان م داننفد يفا موقعيفت شفغل خودشفان را در تعيفين طبقفه
اجتماع شان با اهميت تر تلق م کنند .تحرک اجتماع  ،چگونه تصور
آنان را از طبقه اجتماع شان تحت تأثير قرار م دهد و زنفان تحفت
چه شرايط طبقه اجتماع باالتری برای خود قائل مف شفوند .در ايفن
مقاله به بررسي هويت طبقاتي اجتماعي زنان و رابطه آن بفا موقعيفت
شغلي همسرشان (مطالعه موردی دانشگاه های اهواز) خواهيم پرداخت.1

مروری بر دانش موجود در زمينه مسئله (مالحظات نظری)
فان
فات وسفيعي در جهف
در مورد هويت طبقاتي اجتماعي زنان تحقيقف
صورت گرفته است .فلسون و کنوک به بررسي وابسفتگي زنفان متأهفل بفه
وضعيت اجتماعي همسرانشان در ارزيابي طبقة اجتماعي خود ،پرداختند.
فام ارزيفابي
فا هنگف
آنها نتي جه گرفتند که هم زنان و هم همسران آنهف
فود
فل خف
فرم مقابف
طبقة اجتماعي شان توجه کمتري به موقعيت اجتماعي طف
دارند( .)1974ريترو هارگنز دريافتند که رابطة ميفان موقعيفت شفغلي
فاي
فاب آوردن ويژگيهف
فه حسف
فا از بف
زن و هويت طبقاتي واقعي او حتي پف
فات
فه زن از مشخصف
فالوه براينکف
همسرش باقي مي ماند .به عبارت ديگر عف
فغلي
همسرش در تعيين هويت طبقاتي اش تأثير مي پذيرد ،از موقعيفت شف
خودش نيز تأثير مي پذيرد(.)1975
مطالعة انجام شده توسط هيلر و فيليبر نشان داد که زنان در تعيين
فان
هويت طبقاتي اجتماعي شان موقعيت شغلي خود و موقعيت شغلي همسرشف
را داراي اهميت يکسفان مفي داننفد( .)1978در حفالي کفه ون ولسفر و
فان غيفر
فه زنف
فد کف
بيقلي از مطالعات خود در اين زمينه نتيجه گرفتنف
فغلي
فأثير موقعيفت شف
شاغل در تعيين هويت طبقاتي اجتماعي خود تحت تف
فود
همسرشان قرار مي گيرند ،اما زنان شاغل در تعيين هويت طبقاتي خف

 1اين مقاله حاصل پژوهشي است تحت عنوان «مدل های قطری تحرک و کاربرد
آنها در بررسي هويت طبقاتي اجتماعي زنان شاغل در دانشگاه های شهيد
چمران و علوم پزشکي جندی شاپور» که در قالب يک رسالة کارشناسي ارشد
آمار اقتصادی و اجتماعي در سال  1384در دانشگاه شهيد چمران اهواز ارائه
گرديد.
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به يک اندازه به موقعيت شغلي خود و موقعيت شغلي همسرشان اهميت مي
دهند(.)1979
جکمن و جکمن پا از انجام تحقيقات در اين زمينه به اين نتيجه
فاعي
فود را از موقعيفت اجتمف
رسيدند که زنان هويت طبقاتي اجتماعي خف
همسرانشان استنباط مي کنند( .)1983ديويا ورابينسن پيشفنهاد کردنفد
که زنان در دهة  70هويت طبقاتي اجتماعي خود را تحت تفأثير موقعيفت
شغلي همسرشان استنباط مي کردند در حالي که زنفان شفاغل در دهفه 80
فان
در تعيين هويت طبقاتي خود به موقعيت خود و همسرشان اهميفت يکسف
مي دادند( .)1988در رابطه با هويت طبقاتي اجتماعي زنفان مطالعفاتي
فا
در باب مقايسة بين ملت ها ني ز انجام گرفته است .از جمله رايت پف
فت
از بررسي هويت طبقاتي اجتماعي زنان آمريکايي و سوئدي نتيجه گرفف
فأثر از
که زنان آمريکايي در تعيين هويت طبقاتي اجتماعي خود را متف
موقعيت همسرانشان تعيين ميکنند .اين در حالي است که زنفان سفوئدي
تعيين هويت طبقاتي خود براي موقعيت اجتماعي خود و موقعيت اجتماعي
همسرانشان اهميت يکسان قائل ميشوند(.)1989
فاتي
فاتي در زمينفة هويفت طبقف
فتفاده از تحقيقف
فا اسف
هايز و جونز بف
اجتماعي زنان با توجه به دادههاي تحقيقاتي در استراليا ،دريافتند
فاتي
فين هويفت طبقف
فر تعيف
که تحصيالت زن و شغل او تاثير معنفي دار بف
اجتماعي ندارند( .)1992اريکسون و گلد تفور پفا از بررسفي عوامفل
فتان،
فان ،مجارسف
مؤثر بر هويت طبقاتي اجتماعي زنان بريتانيفا ،آلمف
فور
فا بطف
فاعي آنهف
فاتي اجتمف
نروژ و سوئد ،نتيجه گرفتند که هويت طبقف
عمده به ويژگيهاي همسرانشان بستگي دارد( .)1992باکستر درياففت کفه
عضويت زنان سوئدي و استراليايي در طبقة متخصص نقش تعيين کننفدهاي
فان
فورد زنف
فهله در مف
در تعيين هويت طبقاتي آنان دارد .اما ايفن مسف
آمريکايي و نروژي صادق نيست( .)1994رابرتز و مارشال دريافتنفد کفه
ويژگيهاي زنان شاغل تمام وقت به طور معني داري هويت طبقاتي آنفان
را تعيين مي کنند اما اين ويژگيها نسبت به ويژگفيهفاي همسرانشفان
درتعيين هويت طبقاتيشان ،داراي اهميت کمتري هسفتند( .)1995مارشفال
فان بريتانيفايي
فاعي زنف
فاتي اجتمف
و همکاران پا از مطالعة هويت طبقف
فان در
وآمريکايي ،نتايج مشابهي به دست آوردند .اما با مطالعفه زنف
آلمان غربي ،چکسلواکي و مجارستان دريافتند که ويژگيهاي زن و شوهر
بففه يففک انففدازه در تعيففين هويففت طبقففاتي اجتمففاعي زنففان سففهم
دارند(.)1995
سوبل و همکاران به بررسي هويت طبقاتي اجتماعي زنان و رابطة آن با
موقعيت اجتماعي (شغلي ) خود و همسرشان پرداختند .آنها براي انجام
تحقيق فوق اطالعات الزم را از يک نمونة  3076تايي از زنان  18تا 59
سالة بريتانيايي در فاصله سالهاي  1985 -1987بدست آوردند .محققان
قبلي در بررسي موضوع فوق تالش مي کردند آزمون کنند که آيا زنان
تنها به موقعيت همسرشان در تعيين هويت طبقاتي اجتماعي خود اهميت
مي دهند يا به موقعيت خودشان و يا به هر دو به يک اندازه اهميت
مي دهند .اما سوبل و همکاران در تحقيق خود به بررسي وزن نسبي که
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زنان در تعيين هويت طبقاتي خود به موقعيت اجتماعي خود و همسرشان
مي دهند ،پرداختند .همچنين آنها به اين موضوع پرداختند که زنان
تحت چه شرايطي وزن کمتر يا بيشتري به موقعيت شغلي خود مي دهند و
به طور مشابه تحت چه شرايطي وزن کمتر يا بيشتري به موقعيت شغلي
همسرشان مي دهند .آنها پا از تجزيه و تحليل داده ها به اين نتيجه
رسيدند که هنگامي که مرد از نظر تمام وقت يا پاره وقت بودن شغلي
در شرايط بهتري نسبت به همسرش باشد ،وزني که زن در تعيين هويت
طبقاتي خود ،به موقعيت همسرش مي دهد از وزني که به موقعيت خود مي
دهد ،بيشتر مي باشد .اما زماني که زن از نظر شغلي در شرايط بهتري
نسبت به همسرش قرار دارد ،وزنهايي که به موقعيت خود و همسرش مي
دهد تقريبأ مساوي هستند( .)2004عالوه بر تحقيقات فوق مطالعات
ديگری نيز برروی تحرک اجتماعي در ساير زمينه ها انجام شده است.
ولمن و ليت تاثير رشد اقتصادی سالهای اخير در ايرلند را بر روی
تحرک اجتماعي بررسي نمودند ( .)2006آيانلي و پترسون تاثير تعليم و
تربيت را بر روی تحرک اجتماعي مورد مطالعه قرار داد ( )2007و نيتل
تاثير تحرک اجتماعي را بر چگونگي رفتار پدر با فرزندان پسر و
دختر و همچنين با فرزندان آنها را بررسي نمود(.)2008
در زمينة هويت طبقاتي اجتماعي زنان ،تحقيقات محدودی در ايران
صورت گرفته است .ايمان و کيذقان به بررسي عوامل مؤثر بر هويت
اجتماعي زنان در شهر شيراز پرداختند .نتايج تحليل چند متغيره در
اين تحقيق نشان داد که متغيرهاي تحصيالت فرد ،ميزان رضايت از خود
در ا جتماع ،توانايي عقالني کردن امور ،درآمد خانوار ،به ترتيب
بيشترين اثرات را در تبيين متغير وابسته هويتي ديني داشته اند.
متغير هاي گستره شبکه ارتباطي ،تحصيالت فرد ،ميزان رضايت از خود
در اجتماع و اعتماد به نفا متغيرهايي اند که به ترتيب بيشترين
تأثير را در هويت قومي افرد داشته اند .متغير هاي گستره شبکه
ارتباطي تحصيالت فرد و تحصيالت پدر تأثير عمده اي در تبيين هويت
ً متغير هاي تحصيالت مادر ،تحصيالت پدر و
گروهي افراد داشته و نهايتا
تحصيالت فرد بيشترين تأثيرات را در تبيين متغير هويت ملي افراد
داشته اند(.)1381
سفيری و ايماني تحرک بين نسلي زنان نسبت به مادرانشان در تهران
را با شاخص هايي چون سطح تحصيالت ،تعداد فرزندان ،سن ازدواج،
منزلت شغلي و تصميم گيری در انتخاب همسر سنجيده است .در ميان
عوامل موثر در نسل دختران ،درآمد والدين مهمترين نقش را در ميان
ساير عوامل به خود اختصاص داده است در حاليکه در نسل مادران آنها
نسبت به مادر بزرگ ها سن ازدواج مهمترين نقش را ايفا مي
کرد( .)1385عالوه بر موارد فوق پژوهشهای ديگری در زمينه کلي تحرک
اجتماعي

در

ايران

انجام

شده

است(

مقدس،1374،

کالنتری و قائمي.)1381 ،

روش تحقيق
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کاظميپور1378،

و

روش مورد استفاده در اين تحقيق پيمايشي و جامعه آمفاري تحقيفق،
زنان متأهل شاغل در دانشگاههاي شهيد چمران اهفواز و علفوم پزشفکي
جندي شاپور اهواز ميباشند .براساس اطالعات اخذ شده از امفور اداری
دانشگاهها در زمان انجام اين پژوهش(سال  ،)1384تعداد زنفان متأهفل
شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه هفای شفهيد چمفران اهفواز و علفوم
پزشکي جندی شاپور ،به ترتيب در حدود  285و  198نفر گزارش شده است(
فاغل در
فکي شف
فوم پزشف
فگاه علف
فان دانشف
فه کارکنف
فت کف
فذکر اسف
فه تف
الزم بف
بيمارستانهاي سطح شهر ،در جامعه آماري در نظر گرفتفه نشفدهانفد).
زنان شاغل در دانشگاههاي شهيد چمران اهواز و علوم پزشکي را در يک
تقسيم بندي کلي مي توان در چهار طبقه هيهت علمي و پزشک ،کارشناس،
کارمند و کارگر قرار داد .بر همين اساس بفراي نمونفهگيفري از روش
نمونهگيري طبقهاي استفاده گرديد .ابتدا يک نمونه مقدماتي انتخفاب
و با توجه به در دست بودن اندازة کل جامعه و اندازۀ کل طبقات و با
استفاده از فرمول ککران اندازه نمونة هر طبقه به صفورت  180نمونفه
از دانشگاه شهيد چمران و  130نمونه از دانشگاه علفوم پزشفکي جنفدی
شاپور تعيين و به تناسب از ميان مشاغل مختلف انتخاب گرديدند .سپا
اطالعات مورد نياز از طريق تکميل پرسشفنامة طراحفي شفده و مصفاحبة
حضوری جمع آوری و پردازش شد .از سوی ديگر با توجه به نقشة طبقهاي
شغلي گلد تور  ،پنج رده شغلي شفامل :متخصصفان (دسفته اول) ،نيمفه
متخصصان(دسته دوم) ،صاحبان مشفاغل آزاد(دسفته سفوم) ،کارمنفدهفاي
معمولي(دسته چهارم) و کارگران(دسته پنجم) برای شاغلين تشخيص داده
شد(گلد تور  ،1980 ،و اريکسون و گلد تور  .)1992 ،از هر فرد پاسفخ-
گو ،عنوان کامل شغل خود و همسرش سؤال شد و با توجه به پاسخ آنها،
شغل فرد پاسخگو (به عنوان مبدأ) و شغل همسرش (به عنوان مقصد) بفه
يکي از ردههاي شغلي فوق (که بفه ترتيفب بفا کفدهاي  4 ،3 ،2 ،1و 5
مشخص شدهاند) اختصاص داده شد .بنابراين طبق مدل سوبل کالس مبدأ()x2
داراي پنج دسته و کالس مقصد( ) x3نيز داراي همفين تعفداد دسفته مفي-
باشد .ساير متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق و نحفوه کدگفذاري
آنها در جدول  1آمده است .
جدول  :1توصيف متغيرهاي بکار رفته در مدل

متغير
طبقه
اجتماعي

سن
تحصيالت

قوميت

متغير

توصيف

 =1 x1طبقه پايين؛ =2
طبقه متوسط پايين؛  =3وضعيت
طبقه متوسط متوسط؛  =4استخدام
طبقه متوسط باال؛  =5همسر
طبقه باال
 =0 x4کمتر از ميانگين؛
 =1باالتر از ميانگين
سنوات
تعداد
 x5برحسب
تحصيل
عرب؛
=0 x6
اينصورت

=1در

x16
x17
x18
x19

غير مقايسه x21
وضعيت
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توصيف
=1

رسمي؛
=0
غيراينصورت
 =0رسمي يا پيماني؛ =1
در غيراينصورت
 =0رسمي يا پيماني يا
قراردادي؛
 =1در غير اينصورت
 =0رسمي يا پيماني يا
قراردادي يا پيمانکار؛
 =1در غير اينصورت
 =1اگر وضعيت استخدام
فرد حداقل به اندازۀ
در
باشد؛=0
همسرش
در

غيراينصورت

استخدام
 =0 x7عرب يا بختياري؛ =1
در غير اينصورت

x8
تحصيالت
پدر
تحصيالت
مادر
وضعيت
مالي
وضعيت
استخدامي
فرد

x9
x10
x11
x12

x13

درآمد
فرد

 =0عرب يا بختياري يا
فارس؛
 =1در غير اينصورت
سنوات
تعداد
برحسب
تحصيل
سنوات
تعداد
برحسب
تحصيل
نوع منزل
 =1ضعيف؛  =2متوسط؛  =3مسکوني
متوسط باال؛  =4خوب يا
عالي
 =0رسمي؛  =1در غير
اينصورت.
متغيرهاي
تحرک
 =0رسمي يا پيماني؛ =1
در غير اينصورت
درآمد
همسر

 =0 x14رسمي يا پيماني يا
در
=1
قراردادي؛
غيراينصورت
 =1 x15کمتر از 100؛ =2
100-200؛ 200-400 =3؛ =4
و
700
=5
400-700؛
بيشتر(.ده هزار لاير)

 =1 x22اگر وضعيت استخدام
فرد بهتراز وضعيت همسرش
باشد؛  =0در غيراينصورت
 =1 x23کمتر از 200؛ -300 =2
200؛ 300-400 =3؛ -500 =4
400؛ 500-700 =65؛ = 700
و بيشتر(.ده هزار لاير)
شخصي؛
=0 x24
غيراينصورت

x27
x20

x25
x26

=1

در

 =0شخصي يا اجاره اي؛
 =1در غير اينصورت
 =1اگر موقعيت شغلي زن
از موقعيت شغلي همسرش
=0
باشد؛
بهتر
درغيراينصورت
 =1اگر زن تحرک اجتماعي
داشته باشد؛  =0در غير
اينصورت
تحرک
زن
اگر
=
-1
داشته
نزولي
اجتماعي
باشد؛  =0اگر زن تحرک
اجتماعي نداشته باشد؛
 =1اگر زن تحرک اجتماعي
صعودي داشته باشد

جهت تحليل تحرک اجتماعي روشهای آماری مختلف از قبيل مدل
درستنمايي و تحليل رگرسيوني مورد استفاده قرار گرفته است .اما
مدل های قطری تحرک تنها روش آماری است که به صورت ويژه و با هدم
تحليل داده های تحرک اجتماعي پيشنهاد شده است .مدل های قطری تحرک
نوعي مدل رگرسيوني با ساختار خاص مي باشند که امکان تحليل مبدا و
مقصد و نيز بررسي تاثير متغيرهای مستقل بر تحرک اجتماعي را بطور
همزمان فراهم مي نمايد .از اين مدل ها در مواردی که متغيرهای مدل
اعم از متغيرهای وابسته و مستقل بصورت اسمي ،رتبه اي و يا کمي
باشند ،مي توان استفاده نمود .در اين مقاله ما نيز از اين مدل ها
به منظور تحليل هويت زنان شاغل در دانشگاه های شهيد چمران اهواز
و علوم پزشکي جندي شاپور پرداخته ايم .بررسي منابع موجود در مورد
پژوهش های انجام شده در زمينه هويت اجتماعي در ايران نشان داد که
در اين مطالعات از مدل های قطری تحرک استفاده نشده است .لذا به
منظور آشنايي بيشتر با اين قبيل مدل ها به اختصار تاريخچه
استفاده از آنها را مرور نموده و به معرفي آنها مي پردازيم.
مدلهاي قطري تحرک براي اولين بار توسط سوبل جهت بررسي رابطه بين
تحرک بين نسلي و نرخ باروري (تعداد فرزندان خانواده) پيشنهاد شد.
سوبل در اين تحقي ق نشان داد که چگونه تحرک اجتماعي از شغل پدر به
شغل پسر ،نرخ باروري (تعداد فرزندان) را افزايش و يا کاهش مي
دهد( .)1981پا از آن سوبل به تکميل مدلهاي پيشنهادي خود در سال
 1981پرداخت .به اين ترتيب که متغيرهاي مستقل را در اين مدلها
وارد کرد ،تا از اين طريق بتوان در کنار بررسي تأثير تحرک
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اجتماعي بر متغير وابسته ،به بررسي تأثير متغيرهاي مستقل مؤثر بر
متغير وابسته نيز پرداخت( .)1985پا از معرفي مدل پايه توسط سوبل،
در سالهاي بعد اين مدل بارها براي حاالت مختلف متغير وابسته گسترش
يافته و مورد استفاده قرار گرفت .از جمله موارد استفاده از اين
مدلها مي توان به مطالعات مربوط به تحرک اجتماعي و ترجيح احزاب
و
نيوبيرتا
دگرم،1993،
و
(نيوبيرتا
نمود
اشاره
سياسي
ويتبرود ،1995،دگرم و همکاران ،1995 ،نيوبيرتا ،دگرم و آلتي2000 ،
و نيو بيرتا و فلپ.)2000 ،
اين مدلها به مطالعه مشارکت
ون برکل و دگرم با استفاده
فرهنگي زن و شوهر و سطح تحصيالت آنها پرداختند( .)1995مارشال و
فيرد با استفاده از مدلهاي مرجع قطري به بررسي رابطه ميان تحرک
اجتماعي و رضايت و عدم رضايت شخصي ميان مردان و زنان ده کشور
صنعتي پرداختند( .)1999ون در اسليک و همکاران با استفاده از مدل-
هاي مرجع قطري به بررسي تأثير نسبي سطح تحصيالت هر يک از والدين
بر ارزشهاي تربيتي فرزندان پرداختند( .)2002مندن و همکاران با
استفاده از اين مدلها به مطالعه اهميت موقعيت همسر و تحصيالت او
در ارزيابي فرد از سالمتي خود ،استعمال سيگار و مصرم بيش از
اندازۀ الکل پرداختند .سوبل و همکاران براي بررسي هويت طبقاتي
اجتماعي زنان و رابطه آن با موقعيت شغلي خود و همسرشان از مدلهاي
مرجع قطري استفاده کردند .آنها از طريق اين مدلها بررسي کردند که
زنان تحت چه شرايطي در تعيين هويت طبقاتي اجتماعي خود به موقعيت
اجتماعي همسرشان بيشتر از موقعيت اجتماعي خودشان اهميت ميدهند و
به عکا .از آنجا که متغير وابسته مورد استفاده در اين بررسي (
هويت طبقاتي اجتماعي زنان ) يک متغير رستهاي ترتيبي بود،
بنابراين سوبل و همکاران ابتدا مدلهاي قطري تحرک اوليه را براي
متغير وابسته ترتيبي گسترش داده ،سپا آنرا جهت تجزيه و تحليل
دادهها بهکار بردند(.)2004

مدلهاي قطري تحرك
 r(r  معرم متغير
فرض کنيد که تعداد  Tمبدأ و  Tمقصد داريم و ) , ..., T
 c(c  معرم متغير ستون (تعداد
سطر (تعداد حالتهاي مبدأ) و ) , ..., T
 ، i(i  انديا پاسخ-
حالتهاي مقصد) ،است .همچنين * yمتغير وابسته و ), ..., n
گو باشد .سوبل مدل زير را براي بررسي تأثير تحرك اجتماعي بر
متغير پاسخ پيشنهاد کرد (:)1985
yi *   ( xi , ri , ci )   i    r r ( xi )  (
  )cici   i

()1

i i

که  xiيک بردار ستوني از متغيرهاي توضيحي براي پاسخگوي  iام ri ،و c i

به ترتيب مقادير  Rو  Cبراي پاسخگوي  iام هستند .همچنين   iمتغير
خطا با اميد رياضي زير است.
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E ( i X i  xi , Ri  ri , Ci  ci )  

در مدل ( ،)1ميانگين پاسخگوها در سلول  rو cجدول تحرک ( يعني
ميانگين پاسخ افرادي که داراي مبدأ  rو مقصد  cميباشند) با متغيرهاي
توضيحي   ( x, r, c) ،xيک ميانگين وزني از توابع رگرسيون قطري )  r r (xو
)  cc (xاست .بهگونهای که
 rr ( x)   r  x r

()2

براي مدل فوق اين فرضيه را که خطاها مستقل و هم توزيع (داراي
توزيع نرمال) با واريانا  هستند ،در نظرميگيريم .حال فرض کنيم
متغير پاسخ مورد نظر(  ) yيک متغير رتبهاي باشد ،بنابراين  yبا يک
مقياس رتبهاي ،اندازهگيري ميشود .اما ميتوان به متغير رتبهاي ، y
مقياسهاي صحيح اختصاص داد و با متغير حاصل به عنوان يک متغير
استاندارد مانند باال رفتار کرد .براي تعميم مدل قطري براي حالت
 k  را
يک متغير ترتيبي ،متغير مشاهده شدۀ  ،yبا دسته بندي ,...,K
به عنوان نسخه کمي شدۀ متغير پنهان *  yدرنظر مي گيريم بطوري که
 y  kاست اگر   k 1  y*   kکه     و   k  است .با توجه به تعريف
رابطه فوق ميان  yو * ،yمتغير پنهان * yرا به جاي  yمدلبندي ميکنيم.
ساختار ميانگين متغير پنهان*  yعبارت است از:
()3

( xi )   i

ci

yi *   ( xi , ri , ci )   i   ( xi )ri ri ( xi )  {1   ( xi )}ci

همانند قبل ،توابع رگرسيون قطري بهصورت زير مشخص ميشوند:

 r r ( xi )   r  xi  r
i i

c c ( xi )   c  xi  c
i i

بهطوري که
توانند تحت

r  c
L

ميباشد .پارامترهاي توابع رگرسيون قطري مي-

 . (r  در معادله (،)3
, ..., T , c  
قطر تغيير کنند ) , ..., T

 وزنهايي هستند که بهترتيب به وضعيت مبدأ
عبارتهاي )   ( xiو )   ( xi
و مقصد اختصاص مييابند  ( xi ) .وزني است که در تعيين متغير وابسته
 وزني است که به مقصد اختصاص مييابد.
به مبدأ داده ميشود و )   ( xi
از طريق تعريف وزنها بهصورت توابعي از متغيرهاي توضيحي ،پا از
برآورد پارامترهاي بهکار رفته در توابع مذکور ،ميتوان بيان کرد
که چگونه متغيرهاي توضيحي مختلف ،وزنهاي مبدأ و مقصد را تحت
تأثير قرار ميدهند .يعني در چه حالتي از متغيرهاي فوق ،مبدأ
(مقصد) وزن بيشتري در تعيين متغير وابسته (رفتار يا حالت فرد)
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ميگيرد .با توجه به اينکه وزنها بايد در فاصله بسته صفر و يک
قرار گيرند ،براي تحقق شرط فوق ميتوان توابع وزني را به صورت زير
تعريف کر د(برای آشنايي بيشتر با اين قبيل مدل ها مي توان به سوبل
و همکاران 2004 ،مراجعه نمود).
)exp(   xi  γ
 ( xi ) 

) exp(  x  γ

()4

i



فرضيه های تحقيق
فرضية اصلی :به نظر ميرسد زنان شاغل در موقعيت هاي متفاوت در
تعيين هويت طبقاتي اجتماعي خود اهميت يكساني به موقعيت شغلي
خودشان و موقعيت شغلي همسرشان نمي دهند.
فرضيه های جانبی:
 .1به نظر ميرسد سن افراد عامل تعيين كننده اي در تلقي آنان از
طبقة اجتماعيشان باشد.
 .2به نظر ميرسد ميزان تحصيالت زنان شاغل عامل تعيين كننده اي در
تلقي آنها از طبقة اجتماعيشان باشد.
 .3به نظر ميرسد قوميت زنان عامل تعيين كننده اي در نوع تلقي
آنان از هويت طبقاتي اجتماعيشان باشد.
 .4به نظر ميرسد ميزان تحصيالت پدر و مادر افراد پاسخگو ،در تصور
آنان از هويت طبقاتي اجتماعيشان مؤثر است.
 .5به نظر ميرسد وضعيت مالي خانوادۀ پدري افراد پاسخگو ،در تصور
آنان از هويت طبقاتي اجتماعيشان مؤثر است.
 .6به نظر ميرسد ميزان درآمد زنان و همسرانشان عامل تعيين كننده
اي در نوع تلقي زنان از هويت طبقاتي اجتماعيشان باشد.
 .7به نظر ميرسد نوع استخدام زنان و همسرانشان در تصور آنان از
طبقة اجتماعيشان مؤثر است.
 .8به نظر ميرسد باالتر يا پايين تر بودن موقعيت شغلي زنان نسبت
به موقعيت شغلي همسرانشان ( تحرک اجتماعي نزولي يا صعودي ) عامل
تعيين كننده اي در نوع تلقي زنان از هويت طبقاتي اجتماعيشان
باشد.
 .9به نظر ميرسد رابطة وضعيت استخدامي زنان با وضعيت استخدامي
همسرانشان عامل تعيين كننده اي در تصور زنان از طبقة اجتماعيشان
باشد.
 .10به نظر ميرسد سن زنان عامل تعيين كننده اي در تعيين وزني
(اهميتي) كه آنها در تعيين هويت طبقاتي اجتماعي شان به موقعيت
شغلي خود و موقعيت شغلي همسرانشان مي دهند باشد.
 .11به نظر ميرسد قوميت عامل تعيين كننده اي در تعيين وزني
(اهميتي) كه آنها در تعيين هويت طبقاتي اجتماعي شان به موقعيت
شغلي خود و موقعيت شغلي همسرانشان مي دهند باشد.
 .12به نظر ميرسد باالتر يا پايين تر بودن موقعيت شغلي زنان نسبت
به موقعيت شغلي همسرانشان ( تحرک اجتماعي نزولي يا صعودي) ،عامل
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تعيين كننده اي در تعيين وزني (اهميتي) كه آنها در تعيين هويت
طبقاتي اجتماعي شان به موقعيت شغلي خود و موقعيت شغلي همسرانشان
مي دهند باشد.
 .13به نظر ميرسد رابطة وضعيت استخدامي زنان با وضعيت استخدامي
همسرانشان عامل تعيين كننده اي در تعيين وزني (اهميتي) كه آنها
در تعيين هويت طبقاتي اجتماعي شان به موقعيت شغلي خود و موقعيت
شغلي همسرانشان مي دهند باشد.

يافته های تحقيق
هدم از اين پژوهش مطالعة هويت طبقاتي اجتماعي زنان شاغل بفا
استفاده از مدلهاي قطري تحرک است .بدين ترتيب که قصد داريم بررسي
کنيم که عواملي مانند سن ،تحصيالت ،قوميفت ،تحصفيالت پفدر و مفادر،
وضعيت اقتصفادي خفانوادة پفدري زن ،وضفعيت اسفتخدامي زن و وضفعيت
استخدامي همسر ،وضعيت اقتصادي خانواده ،چگونه تلقي زنفان از طبقفة
اجتماعي شان را تحت تأثير قرار مي دهند .همچنين عواملي چون ،سفن،
تحصيالت ،رابطة بين موقعيت شفغلي زن و همسفرش ،رابطفة بفين وضفعيت
استخدامي زن و همسرش ،چگونفه ،اهميتفي را کفه زن در تعيفين طبقفه
اجتماعياش به موقعيت خود و همسرش ميدهد ،تحت تأثير قرار ميدهنفد.
بطور مشخص تاثير عوامل مختلف شامل مشخصات فردي و عوامل اجتمفاعي-
فرهنگي ،وضعيت اقتصادي و اجتمفاعي -فرهنگفي خفانوادة پفدري ففرد،
وضعيت اقتصادي خانواده فرد ،وضعيت استخدامي فرد و وضعيت استخدامي
همسر را بر هويت طبقاتي اجتماعي زنان بررسي مي کنيم.
قبل از مدلبندي و بررسي عوامل مؤثر بر هويت طبقاتي اجتمفاعي
زنان شاغل ،ابتدا رابطه ميان هويت طبقاتي اجتماعي زنان شفاغل بفا
موقعيت شغلي آنها و موقعيت شغلي همسرانشان (به عنوان سطوح مبدأ و
مقصد) ،را بهطور خالصه در جدولي به نام جدول تحرک(جدول  )2بيان مي-
کنيم .سطرهاي اين جدول نشاندهندۀ سطوح موقعيت شغلي زن (بفه عنفوان
سطوح مبدأ) ،و ستونهاي آن نشاندهندۀ سطوح موقعيت شفغلي همسفر (بفه
عنوان سطوح مقصد) ميباشند .عناصر درون هر سلول جفدول نشفان دهنفدۀ
درصد افرادي ازآن طبقه است که هريک از پنج طبقفه اجتمفاعي معرففي
شده در بخشهاي قبل را به عنوان طبقه اجتماعي خود انتخاب کردهاند.
قابل ذکر است که طبقات اجتماعي پايين ،متوسط پايين ،متوسط متوسط،
متوسط باال و باال در جدول به ترتيب بفا شفماره هفاي  4 ،3 ،2 ،1و 5
نشان داده ميشوند .اعداد درون پرانتز در هفر سفلول جفدول بيفانگر
تعداد افرادي است که در آن سلول قرار دارند .به عنوان مثال ،عفدد
 40درون پرانتز در سلول اول جدول نشان ميدهد که تعفداد زنفاني کفه
خود و همسرشان هر دو از نظر شغلي در ردۀ متخصصان جاي ميگيرنفد40 ،
نفر است .درصدهاي داده شده در اين سلول نشان ميدهند کفه تنهفا %5
افراد نمونه متعلق به مبدأ اول و مقصد اول (يعني افرادي که طبقفه
شغلي آنها و همسرانشان ،طبقه متخصصان و مفديران مفيباشفد) ،طبقفه
اجتماعي متوسط متوسط را براي خود گزارش دادهانفد %45 ،ايفن اففراد
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طبقه اجتماعي متوسط باال و  %50آنها طبقه اجتماعي باال را براي خفود
تصور کردهاند.
اعداد درون سلولهاي قطر اصلي جدول تحرک نشان دهندۀ طبقه
اجتماعي افرادي است که موقعيت شغلي آنها و موقعيت شغلي
همسرانشان ،هردو در يک رده قرار دارند .نتايج درون جدول نشان مي-
دهد که حدود  %56/13افراد نمونه( 174نفر) ،در اين سلولها جاي مي-
گيرند .يعني موقعيت شغلي  %56/13افراد نمونه ،با موقعيت شغلي
همسرشان يکسان است .اعداد درون سلولهاي خارج قطر اصلي ،نشان دهندۀ
طبقه اجتماعي انتخابي توسط زناني است که موقعيت شغلي آنها و
موقعيت شغلي همسرانشان در يک رده قرار نميگيرد .اعداد درون جدول
 2نشان ميدهد که  %43/87افراد نمونه ( 136نفر) ،درون اين سلولها
قرار ميگيرند .يعني  %43/87از افراد نمونه ،از نظر شغلي ،موقعيت
متفاوتي نسبت همسرشان دارند.


جدول  :2رابطه بين هويت طبقاتي اجتماعي زنان و موقعيت شغلي
خود و همسرشان
شغل همسر
شغل زن

متخصصان و
مديران

نيمه
متخصصان

صاحبان
مشاغل آزاد

کارمند هاي
معمولي

کارگران

متخصصان و
مديران
1.......2.......3.......5
4.......45
5.......50
( )40
1.......2.......3.......33/33
4.......22/22
5.......44/44
()9
1.......2.......3.......4.......5.......()0
1.......2.......3.......50
4.......50
5.......()2
1.......2.......3.......4.......5.......()0

نيمه
متخصصان
1.......2.......3.......18/75
4.......75
5.......6/25
()16
1.......2.......3/57
3.......35/61
4.......57/14
5.......3/57
()28
1.......2.......3.......4.......5.......()0
1.......2.......10
3.......52/5
4.......37/5
5.......()40
1.......2.......3.......4.......5.......()0

کارمند هاي
صاحبان
معمولي
مشاغل آزاد
1.......1.......2.......2.......3.......1
3.......40
4.......4.......20
5.......5.......40
()1
()5
1.......3/70
1.......-.
2.......3/70
2.......20
3.......66/67
3.......20
4.......25/92
 4....... 60
5.......5.......()27
()5
1.......1.......2.......2.......3.......3.......4.......4.......5.......5.......()0
()0
1.......1/28
1.......3/23
2.......24/35
2.......54/84
3.......48/72
3.......38/71
4.......25/64
4.......3/26
5.......5.......()78
()31
1.......1.......2.......2.......3.......3.......4.......4.......5.......5.......()0
()0
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کارگران
1.......2.......3.......4.......5.......()0
1.......2.......3.......4.......5.......()0
1.......2.......3.......4.......5.......()0
1.......2.......3.......4.......5.......()0
1.......53/57
2.......46/43
3.......4.......5.......()28

عناصر درون سلول اول جدول  2نشان ميدهد که هيچ يک از افرادي
که در سلول اول قرار دارند (يعني افرادي که خود و همسرشان از نظر
شغلي در ردۀ متخصصان قرار ميگيرند) ،خود را متعلق به طبقه پايين
نميدانند؛  %5افرادي که در سلول اول قرار دارند ،خود را متعلق به
طبقه اجتماعي متوسط متوسط ميدانند؛  %45آنها خود را متعلق به طبقه
اجتماعي متوسط باال و  %50آنها ،طبقه باال را به عنوان طبقه اجتماعي
خود برگزيدهاند .عناصر درون سلولهاي باالي قطر اصلي جدول  1نيز
نشان دهندۀ افرادي است ،که تحرک اجتماعي نزولي داشتهاند ،يعني
افرادي که از نظر شغلي در موقعيت بهتري نسبت به همسرانشان قرار
دارند .با توجه به اعداد درون جدول ديده ميشود که حدود %17/42
افراد نمونه ( 54نفر) ،داراي تحرک اجتماعي نزولي بودهاند .همچنين
عناصر درون سلولهاي پايين قطر اصلي جدول ،نشان دهندۀ افرادي است
که تحرک اجتماعي صعودي داشتهاند ،يعني افرادي که موقعيت شغلي
همسرانشان از موقعيت شغلي آنها بهتر است .با توجه اعداد درجدول
مشاهده ميشود که حدود  %26/45افراد نمونه ( 82نفر) ،داراي تحرک
اجتماعي صعودي بودهاند.

تحليل مشخصات فردي و عوامل اجتماعي -فرهنگي مؤثر بر هويت
طبقاتي اجتماعي زنان
در اين بخش به بررسي تأثير مشخصات ففردي و عوامفل اجتمفاعي-
فرهنگي پاسخگو بر هويت طبقاتي اجتماعياش مفي پفردازيم .متغيرهفاي
مورد اسفتفاده در ايفن بخفش عبارتنفد از :سفن ،تحصفيالت ،قوميفت و
متغيرهاي تحرک .از آنجا که هويت طبقاتي اجتماعي زنفان يفک متغيفر
ترتيبي است و همچنين قصد داريم تأثير عوامل مختلف بر هويت طبقاتي
اجتماعي زنان و نيز تأثير عوامل مختلف را بر وزنفي (اهميتفي) کفه
زنان در تعيين طبقة اجتماعيشان به موقعيت شغلي خود و همسرشان مفي-
دهند ،را مورد مطالعه قرار دهيم .لذا ضروری است از مدل قطري تحرک
با متغيرهاي کمکي در حالتي که وزنهاي اختصفاص يافتفه بفه مبفدأ و
مقصد (موقعيت شغلي زن وهمسرش) نيفز بفه متغيرهفاي مسفتقل وابسفته
هستند و ميانگينهاي قطري غير وابسته به مبدأ و مقصفد مفي باشفند،
استفاده کنيم .به منظور دستيابي به بهترين مدل ،تمام مدلهاي ممکن
با متغيرهای فوق را برازش داده و مدل دارای کمتفرين معيفار اطفالع
آکائيک را به عنوان بهترين مدل برازش شده انتخاب مي کنيم .براساس
اين معيار مدلي كه شامل متغيرهاي سن ،تحصيالت و سفه متغيفر تعيفين
کنندۀ قوميت است و عالوه بر آن قوميت ،به عنوان عاملي که مفيتوانفد
در اهميتي که زن در تعيين طبقه اجتماعياش بفه موقعيفت شفغلي خفود
(مبدأ) و موقعيت شغلي همسرش (مقصد) ميدهد مؤثر باشد و بفه وسفيله
متغيرهاي تعيين کنندهاش وارد توابع وزني مدل ميشود ،بهتفرين مفدل
مي باشد .جدول  ،3برآورد و خطاي استاندارد پارامترهاي اين مدل را
ارائه ميدهد(به منظور حفظ اختصار فقط مدل نهايي ارائه شده است).
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جدول  :3برآورد و خطاي استاندارد مدلهاي برازشي براي بررسي تأثير
عوامل اجتماعي-فرهنگي و مشخصات فردي
متغيرهاي برآورد خطاي
متغيرهاي برآورد خطاي p-value
توابع وزني پارامت استاند
مستقل پارامتر استاند
ارد
رها
ارد
ها
مبدأ
از
عرض
سن
0/503
0/045
0/082
-0/165
1
تحصيالت
-1/328
 0/676قوميت()x6
0/022
-0/009

p-value

قوميت()x6

0/153

0/116

0/188

قوميت()x7

0/825

قوميت()x7

-0/017

0/090

0/845

قوميت()x8

-0/235

0/153

0/127

قوميت()x8
عرض از مبدأ
2
قوميت()x6

4/726

0/491

3/703

0/385

<2e-16

3/029

0/314

<2e-16

قوميت()x7

1/498

0/176

9/69e-16

قوميت()x8

2/263

0/345

2/63e-10

-16

< 2e

الزم به تذکر است که براي برخي برآوردها ،خطفاي اسفتاندارد و
مقدار احتمال غير قابل برآورد بوده است .بنابراين مقادير ياد شده
براي برخي برآوردهاي مدل برازشي در جدول  3قيد نشده انفد .مفروری
برنتايج اين جدول نشان دهنده آن است که فقط سن زنان دارای تفاثير
معني دار بر طبقه اجتماعي آنها دارا مي باشد ( .)p>0/05با توجه به
فاالتر از
فنين بف
فراد داراي سف
فن ( ،)-0/165افف
فر سف
فريب متغيف
فرآورد ضف
بف
ميانگين سن نمونه ،طبقه اجتماعي پايينتري براي خفود گفزارش کفرده
اند .از سوی ديگر معني دار شدن اثر متغيرهای توابع وزني (قوميفت)
في-
فد مف
فدا و مقصف
فين وزن مبف
فا در تعيف
فش آنهف
فت نقف
فده اهميف
نشفان دهنف
باشد( .)p>0/001لذا ميتوان براي افراد با قوميتهاي متفاوت ( عفرب،
بختياري ،فارس و ساير قوميتها ) بهطور جداگانه به محاسبه وزنهايي
که آنها در تعيين طبقه اجتماعيشان به موقعيت شغلي خود ( مبدأ ) و
موقعيت شغلي همسرشان ( مقصد ) ميدهنفد ،پرداخفت .جفدول  4وزنهفاي
مبدأ و مقصد را براي زنان با قوميتهاي مختلف نشان ميدهد.
جدول  :4برآورد وزنهاي مبدأ و مقصد براي زنان با قوميتهاي مختلف
قوميت

x6

x7

x8

عرب
بختياري
فارس
ساير
قوميتها

0
1
1
1

0
0
1
1

0
0
0
1

برآورد

برآورد

وزن مبدأ وزن مقصد
0/039
0/00052
0/00026
0/0031
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0/960
0/999
0/9997
0/996

با توجه به اطالعات جدول  4براي همه قوميتها برآورد وزن مبدأ
(موقعيت شغلي فرد) کمتر از برآورد وزن مقصد (موقعيت شغلي همسر)
است يعني زنان شاغل با قوميت های متفاوت ،درتعيين طبقه اجتماعي
به موقعيت شغلي همسر بيش از موقعيت شغلي خود اهميت ميدهند.

تحليل تأثير وضعيت اقتصادي و اجتماعي – فرهنگي خانوادۀ پدري
بر هويت طبقاتي اجتماعي زنان
در اين بخش ،هويت طبقاتي اجتماعي زنان شاغل را از ديدگاه
وضعيت اقتصادي و اجتماعي – فرهنگي خانوادۀ پدري مورد بررسي قرار
ميدهيم .متغيرهايي که در اين بخش جهت تجزيه و تحليل بکار ميروند
عبارتند از :تحصيالت پدر ،تحصيالت مادر ،وضعيت مالي خانوادۀ پدري و
سه متغير تحرک  x25 ،x20و  .x26اين سه متغير را بهترتيب متغيرهاي تحرک
اول ،دوم و سوم ناميم .با استفاده از اين سه متغير ميتوان عالوه
بر تأثير وضعيت اقتصادي و اجتماعي -فرهنگي خانوادۀ پدري ،تأثير
تحرک اجتماعي بر هويت طبقاتي اجتماعي زنان را نيز بررسي نمود.
جدول  :5برآورد و خطاي استاندارد مدل رابطه ميان
وضعيت اقتصادي و اجتماعي -فرهنگي خانوادۀ پدري و هويت
طبقاتي اجتماعي زن
متغيرهاي برآورد خطاي
متغيرهاي برآورد خطاي
p-value
توابع وزني پارامت استاند
پارامت استاند
مستقل
ارد
رها
ارد
رها
 0/00074 0/009 0/0131عرض از
تحصيالت
0/142
3/342
پدر
مبدأ1
متغير
0/086
 0/764متغير تحرک 2/804
0/091 -0/027
دوم
تحرک دوم
عرض از
0/123
1/459
مبدأ2
رتحرک
متغي
0/124
2/311
دوم

p-value
<2e-16
<2e-16
<2e-16
<2e-16

جدول  5نتايج مدل برازش شده را نشان مي دهد .براين اساس فقط
تحصيالت پدر دارای اثر معني دار بر طبقه اجتماعي زنان
است( .)p>0/001با توجه به برآورد ضريب اين متغير ( )0/031رابطه
مستقيم ميان تحصيالت پدر و تصور زنان از طبقه اجتماعي شان وجود
دارد و زناني که داراي پدران با تحصيالت باالتري هستند ،طبقه
اجتماعي باالتري براي خود تصور ميکنند .همچنين متغير تحرک دوم
تنها متغير وزني موثر بر وزن مبدا و مقصد مي باشد .بنابراين مي
توان دو دسته وزن مبدأ و مقصد برای افراد دارای تحرک اجتماعي و
فاقد تحرک اجتماعي محاسبه نمود (جدول  .)6مروری بر نتايج اين
جدول نشان مي دهد که زنان فاقد تحرک اجتماعي و دارای تحرک
اجتماعي در تعيين طبقة اجتماعي به موقعيت شغلي خود (مبدأ) بيش از
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موقعيت شغلي همسر اهميت ميدهند و زنان دارای تحرک اجتماعي نسبت
به آنهايي که تحرک اجتماعي ندارند به ميزان بيشتري در تعيين طبقة
اجتماعي به موقعيت شغلي خود اهميت ميدهند.
جدول  :6برآورد وزن هاي مبدأ ومقصد
 X25برآورد

برآورد

وزن مبدأ وزن مقصد
1

0

0/867

0/132

2

1

0/914

0/085

تحليل تأثير وضعيت اقتصادي خانواده بر هويت طبقاتي اجتماعي
زنان
از جمله عوامل موثر بر هويت طبقاتي اجتماعي زنان مي توان به
ثروت ،درآمد و بهطور کلي وضعيت اقتصادي خانوادهاي است که فرد در
آن زندگي ميکند ،اشاره نمود .بنابراين در اين بخش به بررسي تأثير
وضعيت اقتصادي خانواده بر تصور فرد از طبقه اجتماعياش ميپردازيم.
متغيرهايي که در اين بخش براي بررسي در نظر گرفته شدهاند عبارتند
از :درآمد فرد پاسخگو ،درآمد همسر ،نوع منزل مسکوني و متغيرهاي
تحرک .با استفاده از معيار اطالع آکائيک بهترين مدل برازشي شامل
متغيرهاي درآمد فرد پاسخگو ،درآمد همسر و نوع منزل مسکوني و دو
متغير تحرک همچنين متغيرهاي تحرک به عنوان متغيرهاي مؤثر بر وزن-
هاي مبدأ و مقصد ،در توابع وزني اين مدل در نظر گرفته شدهاند.
نتايج مربوط به برآورد اين مدل در جدول  7ارائه شده است.
جدول :7برآورد و خطاي استاندارد مدل برازشي براي بررسي رابطه
وضعيت اقتصادي خانواده و طبقه اجتماعي افراد
خطاي
متغيرهاي مستقل برآورد
پارامترها استان
دارد

p-value

درآمد فرد

0/123

0/072

0/089

درآمد همسر

0/215

0/044

1/96e-6

نوع منزل
مسکوني()x24
نوع منزل
مسکوني()x27
متغير تحرک اول

-0/012

0/088

0/890

-0/025

0/120

0/833

-0/580

0/202

0/004

متغير تحرک دوم

-0/277

0/121

0/023
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متغيرهاي برآور خطاي
استان
د
توابع وزني
پارام دارد
ترها
عرض از
30/149
مبدأ1
تحرک
متغير
0/382 2/674
اول
متغيرتحرک 0/234 2/718
دوم
عرض از
مبدأ2
متغير تحرک
اول
متغيرتحرک
دوم

p-value

1/83e-11
<2e-16

2/252

0/190

<2e-16

1/114

0/174

6/07e-10

1/525

0/228

1/07e-10

با توجه به نتايج اين جدول متغير درآمد فرد ( )p>0/1و درآمد همسر
( )p>0/001معني دار هستند .اما نوع منزل مسکوني تأثير معنيداري بر
تصور افراد از طبقه اجتماعيشان ندارد .متغيرهاي تحرک نيز هر دو
در سطح معنيداري  0/05بر هويت طبقاتي اجتماعي زنان تأثير معنيدار
دارند( .)p>0/05حال به تفسير چگونگي تأثير اين متغيرها ميپردازيم.
با توجه به برآورد ضريب متغير درآمد فرد ( )0/123مشاهده ميشود که
رابطه مستقيم ميان درآمد فرد و تصور او از طبقه اجتماعياش وجود
دارد بدين معني که افراد با درآمد باالتر ،طبقه اجتماعي باالتري
براي خود تصور ميکنند .همچنين ضريب متغير درآمد همسر ( )0/215نيز
نشان دهندۀ وجود رابطه مستقيم ميان درآمد همسر و تصور فرد از طبقه
اجتماعياش ميباشد .يعني افرادي که همسران آنها درآمد باالتري
دارند نسبت به ساير افراد ،طبقه اجتماعي باالتري براي خود تصور مي-
کنند.
حال با توجه به برآورد ضرايب متغيرهاي تحرک در جدول  8به بررسي
تأثير تحرک اجتماعي بر هويت طبقاتي اجتماعي افراد ميپردازيم .با
توجه به توصيفي که از متغير تحرک اول داشتيم و برآورد ضريب اين
متغير ( ،)-0/580با توجه به نمونه زناني که از نظر شغلي در موقعيت
باالتري نسبت به همسران خود قرار دارند ،طبقه اجتماعي پايينتري
براي خود گزارش دادهاند .مقادير احتمال داده شده در جدول  7براي
برآورد ضرايب متغيرهاي توابع وزني نشان ميدهند که تمام اين
متغيرها در سطح  0/001معني دار هستند .برآورد وزنهاي مبدأ و مقصد
براساس متغير تحرک اول در جدول  8و برآورد وزن هاي مبدأ و مقصد
براساس متغير تحرک دوم در جدول  9آمده است.
جدول  :8برآورد وزن هاي مبدأ و مقصد
برآورد
 x20برآورد
وزن مبدأ وزن مقصد
 0
0
1
1
 0
1
2
1
جدول  :9برآورد وزن هاي مبدأ و مقصد 
برآورد
 x26برآورد
وزن مبدأ وزن مقصد
 0
 1
-1
1
2

0

 1

 0

3

1

 1

 0

از قبل ميدانيم که متغير تحرک اول براي زناني که از نظر
شغلي در موقعيت باالتري نسبت به همسران خود قرار دارند برابر  1و
براي ساير افراد برابرصفر است .جدول  8برآورد وزن مبدأ و مقصد را
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براي اين دو دسته ارائه ميدهد .با توجه به وزنهاي مبدأ و مقصد،
مشاهده ميشود که با توجه به نمونه مورد بررسي ،هم زناني که از
نظر شغلي در موقعيت باالتري نسبت به همسران خود قرار دارند ،و هم
زناني که اينگونه نيستند ،هر دو گروه در تعيين طبقه اجتماعيشان
ً به موقعيت شغلي همسرشان اهميتي نميدهند.
تقريبا
حال به بررسي وزنهاي مبدأ و مقصد با استفاده از متغير تحرک
دوم ميپردازيم .همانطور که قبالً اشاره شد اين متغير براي افرادي
که تحرک اجتماعي ندارند مقدار صفر و براي افرادي که تحرک اجتماعي
منفي دارند مقدار  -1را اختيار مي کند و براي افرادي که تحرک
اجتماعي مثبت دارند مقدار اين متغير برابر  1است .جدول  9برآورد
وزنهاي مبدأ ومقصد را براي اين سه دسته افراد ،بهطور جداگانه
ارائه ميدهد .با دقت در برآوردهاي ارائه شده در جدول  9مشاهده مي-
شود که با توجه به نمونه مورد بررسي ،هر سه گروه يعني زناني که
تحرک اجتماعي ندارند ،آنهايي که تحرک اجتماعي منفي دارند و زناني
ً
که تحرک اجتماعي مثبت دارند ،در تعيين طبقه اجتماعي خود تقريبا
تمام اهميت را به موقعيت شغلي خود ميدهند.

تحليل تأثير وضعيت استخدامي بر هويت طبقاتي اجتماعي زنان
به نظر ميرسد که وضعيت استخدامي فرد بر تصور او از طبقة
اجتماعياش مؤثر باشد و همچنين ميتواند بر اهميتي که فرد در تعيين
طبقة اجتماعياش به موقعيت شغلي خود و همسرش ميدهد تأثير گذار
باشد .در اين بخش همچنين به مقايسة وضعيت استخدام فرد و همسرش مي-
پردازيم و بررسي ميکنيم که چگونه افراد با توجه به رابطة وضعيت
استخدامي خود و همسرشان در تعيين طبقة اجتماعي خود به موقعيت
شغلي خود و همسرشان اهميت ميدهند .متغيرهاي مورد استفاده در اين
بخش به شرح زير ميباشند:
سه متغير  x13 ،x12و  x14بيانگر وضعيت استخدامي فرد ميباشند .هر
يک از اين متغيرها جهت مقايسة طبقة اجتماعي انتخابي افرادي با
وضعيت استخدامي متفاوت بکار ميروند .به عنوان مثال متغير  x12هويت
طبقاتي اجتماعي افراد با استخدام رسمي را با افراد پيماني مقايسه
ميکند .همچنين متغيرهاي  x21و  x22را نيز به عنوان متغيرهای مقايسه
کنندة وضعيت استخدامي فرد و همسرش در نظر ميگيريم .جدول  10نتايج
بهترين مدل برازش شده را نشان مي دهد .اين مدل شامل متغيرهاي
تعيين وضعيت استخدامي فرد پاسخگو ميباشد و هيچ متغيري جهت بررسي
تأثير آن بر وزنهاي مبدأ و مقصد در نظر گرفته نشده است .مروری بر
نتايج اين جدول نشان مي دهد که اين متغيرها نيز دارای اثر معني
دار بر هويت طبقاتي اجتماعي فرد نمي باشند( .)p<0/05بنابراين
وضعيت استخدام تأثير معنيدار بر تصور فرد از طبقه اجتماعياش
ندارد و زنان با وضعيت استخدام متفاوت طبقه اجتماعي مشابهي براي
ً برابر 0/74
خود تصور کرده اند .عالوه بر آن برآورد وزن مبدأ تقريبا
است

و

برآورد

وزن

مقصد

برابر
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0/26

ميباشد.

با

توجه

به

اين

برآوردها مشاهده ميشود که در نمونه مورد مطالعه زنان در تعيين
طبقه اجتماعي به موقعيت شغلي خود بيش از موقعيت شغلي همسرشان
اهميت ميدهند.
جدول :10برآورد و خطاي استاندارد مدل برازشي جهت بررسي رابطه
وضعيت استخدامي و هويت طبقاتي اجتماعي فرد
خطاي
برآورد
متغيرهاي
پارامتر استاندار
مستقل
د
ها
وضعيت استخدام
0/097
0/094
()x12
وضعيت استخدام
0/133
0/023
()x13
استخدام
وضعيت
0/140
0/050
()x14

p-value
0/337
0/86

متغيرهاي برآورد خطاي
توابع پارامت استاند
ارد
رها
وزني
عرض از
0/153 1/330
مبدأ1
از
عرض
7/593 0/276
مبدأ2

p-value
3/01e-16
3/96e-13

0/721

تحليل تأثير وضعيت استخدامي همسر بر هويت طبقاتي اجتماعي
زنان
به نظر ميرسد که وضعيت استخدامي همسر (رسمي ،پيماني،
قراردادي ،پيمانکار يا آزاد) برتصور فرد از طبقه اجتماعياش مؤثر
باشد .همچنين به نظر ميرسد که رابطه وضعيت استخدامي فرد با
همسرش ،اهميتي را که فرد در تعيين طبقه اجتماعياش به موقعيت شغلي
خود و موقعيت شغلي همسرش ميدهد ،تحت تأثير قرار ميدهد .در اين
بخش به بررسي هويت طبقاتي اجتماعي زنان از ديدگاه فوق ميپردازيم.
چهار متغير بيانگر وضعيت استخدامي همسر ( x18 ،x17 ،x16و  )x19همانطور که
در قسمت معرفي متغيرها اشاره شد هر يک متغيرها جهت مقايسه هويت
طبقاتي اجتماعي انتخابي افرادي که همسران آنها در وضعيت استخدامي
متفاوت هستند ،بکار ميرود .همچنين متغيرهاي ( x21و  )x22جهت مقايسة
وضعيت استخدامي فرد و همسرش ،در مدل بکار ميروند .جهت بررسي
رابطة وضعيت استخدام همسر و هويت طبقاتي اجتماعي فرد ،تمام مدل-
هاي ممکن را با استفاده از متغيرهاي معرفي شده در ابتداي اين
بخش ،بردادهها برازش ميدهيم .معيار آکائيک نشان ميدهد که بهترين
مدل از ميان مدلهاي برازش شده مدلي است كه از چهار متغير تعيين
کنندۀ وضعيت استخدامي همسر تشکيل شده است .جدول  11برآورد و خطاي
استاندارد پارامترهاي اين مدل را ارائه ميدهد.
جدول  :11برآورد و خطاي استاندارد پارامترهاي مدل
برازشي جهت بررسي تأثيروضعيت استخدام همسر بر طبقه
اجتماعي زن
متغيرهاي
مستقل

وضعي
ت
استخ
دام
همسر

x16

متغيرها برآورد خطاي
برآور خطاي
p-value
ي توابع پارامت استان
استان
د
دارد
رها
وزني
پارام دارد
ترها
 0/030 0/163 0/355عرض از 0/180 1/445
مبدأ1
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p-value

2/31e-14

x17

0/206 -0/414

0/045

x18

0/199 -0/060

0/763

x19

0/165

0/239

0/195

عرض از
مبدأ2

2/186

0/385

3/30e-8

براساس اين جدول دو متغير اول تعيين کنندۀ وضعيت استخدامي
فرد در سطح  0/05معني دار ميباشند .با توجه به ضريب مثبت متغير
 ،x16زناني که همسرانشان بهطور پيماني استخدام شده اند طبقه
اجتماعي باالتري نسبت به آنهايي که همسرانشان استخدام رسمي هستند،
براي خود گزارش کرده اند .همچنين منفي بودن ضريب متغير  x17حاکي
از آن است که زناني که همسران آنها استخدام قراردادي هستند طبقه
اجتماعي پايينتري نسبت به آنهايي که همسرانشان بهطور پيماني
استخدام شدهاند ،براي خود گزارش کردهاند .برآورد ضريب دو متغير
ديگر معني دار نميباشد ،بنابراين زناني که همسران آنها استخدام
قراردادي هستند با آنهايي که همسرانشان از طريق پيمانکار استخدام
شده اند ،در گزارش طبقه اجتماعي خود تفاوت معني داري نداشتند.
همچنين زناني که همسران آنها از طريق پيمانکار استخدام شدهاند،
در گزارش طبقه اجتماعي خود تفاوت معنيداري با آنهايي که
همسرانشان شغل آزاد دارند ،نداشتند.

جمع بندی و نتيجه گيري
در اين مقاله با استفاده از مدلهاي قطري تحرک با متغير پاسخ
ترتيبي ،به بررسي هويت طبقاتي اجتماعي زنان شاغل در دانشگاههاي
شهيد چمران اهواز و علوم پزشکي جندی شاپور و رابطه آن با موقعيت
شغلي خود و همسرشان پرداختيم .پا از تحليل دادههاي مورد مطالعه
نتايج زير در مورد هويت طبقاتي اجتماعي زنان شاغل حاصل شد :
 متغير سن تأثير معني دار بر تصور افراد از طبقة اجتماعيشان
دارد .زنان با سن باالتر نسبت به افراد با سنين کمتر طبقة
اجتماعي پايينتري براي خود تصور ميکنند .
 تحصيالت ،قوميت ،تحصيالت مادر و وضعيت مالي خانوادة پدري ،نوع
منزل مسکوني با توجه به نمونه مورد مطالعه ،تأثير معنيداري بر
تصور فرد از طبقة اجتماعياش ندارد .اما تحصيالت پدر بر تصور
زنان از طبقة اجتماعيشان تأثير معنيداري دارد .زنان داراي
پدران با تحصيالت باالتر ،نسبت به ساير افراد ،طبقة اجتماعي
باالتري براي خود گزارش کردهاند .در مطالعه ای مشابه برروی زنان
در تهران مشخص گرديد که بين تحرک اجتماعي زنان و پايگاه
اقتصادی اجتماعي والدين آنها رابطه وجود دارد .يعني هر چه
درآمد ،تحصيالت و منزلت والدين باالتر باشد ميزان تحرک صعودی
دختران آنها بيشتر مي شود( سفيری و ايماني .)1385 ،
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 درآمد فرد پاسخگو بر تصور او از طبقة اجتماعياش تأثير معني-
داري دارد .افراد با درآمد باالتر طبقة اجتماعي باالتري براي خود
گزارش دادهاند .درآمد همسر نيز تأثير معنيداري بر طبقة اجتماعي
گزارش شده از سوي زنان دارد .بگونهاي که افرادي که همسران آنها
درآمد باالتري داشتند ،طبقة اجتماعي باالتري براي خود گزارش کرده-
اند .
 با توجه به نمونه مورد مطالعه ،وضعيت استخدامي تأثير معنيداري
بر طبقة اجتماعي گزارش شدة فرد پاسخگو ،نداشت .بنابراين افراد
با وضعيت استخدامي متفاوت طبقه اجتماعي مشابهي براي خود گزارش
دادهاند .زناني که همسران آنها استخدام پيماني هستند نسبت به
زناني که همسرانشان استخدام رسمي هستند طبقة اجتماعي باالتري
براي خود تصور ميکنند .يکي از داليل اين امر ميتواند سن پايينتر
اين زنان نسبت به آنهايي که همسرانشان استخدام رسمي هستند،
باشد .با توجه به نمونه مشاهده شد که زنان با سنين پايينتر
طبقه اجتماعي باالتري براي خود تصور کردهاند .همچنين با توجه به
نمونه زناني که همسرانشان استخدام قراردادي هستند نسبت به
زناني که همسران آنها بهطور پيماني استخدام شدهاند طبقة
اجتماعي پايينتري براي خود گزارش دادهاند .زناني که همسران
آنها استخدام قراردادي هستند با آنهايي که همسرشان از طريق
پيمانکار استخدام شدهاند ،در گزارش طبقه اجتماعي خود تفاوت
معنيداري نداشتند .همچنين زناني که همسران آنها از طريق
پيمانکار استخدام شدهاند ،با آنهايي که از همسرشان شغل آزاد
دارند ،در گزارش طبقه اجتماعي خود تفاوت معنيداري نداشتند .
 زناني که از نظر شغلي در وضعيتي بهتر ازهمسران خود قرار دارند
طبقه اجتماعي پايينتري براي خود تصور ميکنند .
 باتوجه به نمونة مورد مطالعه
تحرک اجتماعي در تعيين طبقة
اهميت بيشتري ميدهند .همچنين
نسبت به بقية افراد ،به ميزان
ميدهند .

زنان دارای تحرک اجتماعي و فاقد
اجتماعيشان به موقعيت شغلي خود
آنهايي که تحرک اجتماعي دارند
بيشتري به موقعيت شغلي خود اهميت

 زناني که از نظر وضعيت استخدام در وضعيت بهتري نسبت همسرانشان
قرار دارند ،در تعيين طبقة اجتماعي به موقعيت شغلي خود اهميت
بيشتري ميدهند .همچنين زناني که وضعيت استخدامي بهتري نسبت به
همسرانشان ندارند نيز به موقعيت شغلي خود در تعيين طبقة
اجتماعي اهميت بيشتري ميدهند با اين تفاوت که زناني که از لحاظ
استخدام در وضعيت بهتري نسبت به همسرانشان هستند نسبت به دستة
دوم به ميزان بيشتري در تعيين طبقة اجتماعي شان به موقعيت شغلي
خود اهميت ميدهند .

منابع
ايمان ،محمد تقي و کيذقان ،طاهره ( )1382بررسي عوامل موثر بر
هويت اجتماعي زنان(مطالعه موردي زنان شيراز) ،فصلنامه علمي-
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Abstract
Based on the social mobility theory, behaviors, attitudes and values of people are affected by
the previous social status (origin) and the current social status (destination). The social
mobility is occurred if the previous social status of a person is not same as the current social
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status. Diagonal mobility models have been proposed to study the effect of social mobility on
behaviors, attitudes and values of people. In these models the behaviors, attitudes and values
are considered as response variables and origin, destination, social mobility and the other
variables are explanatory variables. Using these models, we can study the effect of origin,
destination and social mobility on the behavior of the people. In this article we consider the
diagonal mobility models with ordinal response variables and we study the social class
identity of working married women in the Shahid Chamran University and Jondi Shapour
University of medical sciences. Among different results, we can refer to the effect of age,
father’s education level, income, husband’s income, working statue of husband and social
mobility on social class of women
Key words: Social mobility, Origin, Distination, Diagonal Mobility Models, Social identity
class
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