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ر يافراد تحت تأث يهارزشتحرک رفتارها، حاالت و ا نظريهبراساس 

 يجار يگاه اجتماعيز پاين )مبدأ( و نيشيپ يگاه اجتماعيپا

گاه ين و پايشيپ يگاه اجتماعيرد. اگر پايگينها قرار م)مقصد( آ

رخ داده  يم تحرک اجتماعييگوکسان نباشد، يفرد  يجار يجتماعا

-بر رفتارها، حاالت و ارزش ير تحرک اجتماعيتأث يجهت بررس است.

شنهاد شده يتحرک پ يقطر يهاتحت عنوان مدل ييهاافراد، مدل يها

 يتحرک برا يقطر يهابا استفاده از مدل له،مقان ياست. در ا

زنان شاغل  ياجتماع يت طبقاتيهو مطالعه، به يبير پاسخ ترتيمتغ

-يم شاپور يجند يد چمران اهواز و علوم پزشکيشه يهادر دانشگاه

توان به مي حاصل از اين مطالعه ختلفاز ميان نتايج م م.يپرداز

 ،درآمد همسر ،درآمد فرد ،پدرتحصيالت  ،تأثير متغيرهاي سن

وضعيت استخدامي همسر و تحرك اجتماعي بر هويت طبقاتي اجتماعي 

زنان  ،با توجه به نمونه مورد مطالعهن يهمچن .زنان اشاره كرد

ز موقعيت شان به موقعيت شغلي خود بيش ادر تعيين طبقه اجتماعي

  .دهندشغلي همسرشان اهميت مي

، مبدأ، مقصد، ي، تحرک اجتماعيگاه اجتماعيپا :گانواژکليد 

 ياجتماع يت طبقاتيتحرک، هو يقطر يهامدل

______________________________________________________________

_____________ 
 مقدمه

بشر را به خود  هاست که ذهن گاه او در جهان مدتيجاانسان و 

ق بوده است. در جوامع يتحق يبرا يمشغول داشته و موضوع مناسب

، انسان از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است و از يامروز

و  يشخص ياز وجود انسان است و زندگ يز بخش مهميت نيآنجا که هو

ت يهو ين بررسيتش است، بنابراير هويهر شخص تحت تأث ياجتماع

 ار قابل توجه است.يا بسانسانه

 ياگونهک جامعه است بهيبه  ياحساس تعلق و وابستگ« يت اجتماعيهو»

ز باشد و فرد در مقابل ير جوامع متمايک جامعه از سايکه عضو 

ف کند و در امور يجامعة خود احساس تعهد و تکل يهاارها و ارزشيمع

دهد و در  د، انتظارات جامعه را از خود پاسخيمختلف آن مشارکت جو

او مهم باشد  يغلبه بر بحران برا ، سرنوشت جامعه ويمواقع بحران

-)طبقه يت طبقاتيت، هويهو يهااز جنبه يکي .(1381 ذقان،يمان و کيا)

شان اشاره ياجتماع طبقهافراد از  ياست که به تلق ي( اجتماعيا

 دارد.



2 

 

 بفا سفابقهجوانب مختلفف طبقفة اجتمفاع ، سابقه مطالعات مرتبط با 

رغم يفهفا علد. در آن سفالالدی بر م  گرديبه دهة چهل م طوالن نسبتٌا 

حضور زنان در برخ  مشاغل، با توجه بفه سفاختار خفانواده کفه پفدر 

ن کنندة درآمد خانوار محسوب م  شد و بقفا  يخانواده منبع اصل  تأم

ن يد، بنفا بفرايفن مف  گردييت شغل  او تعيخانواده تنها توسط موقع

ت اجتمفاع  و شفغل  همسرشفان قابفل يع  زنفان از وضفعت اجتمايموقع

ش يشتر  مشارکت اجتمفاع  زنفان و اففزاياستنباط بود. اما با رشد ب

، جامعه شناسان ر در ساختار خانوادهيين تغيتعداد زنان شاغل و همچن

ت طبقفات  يفا زنفان هوآيفپيدا نمودند که ة سوق به سوی بررس  فرضي

آيفا  ت اجتماع  همسرشان م  داننفد ياجتماع  خود را متأثر از موقع

ت شفغل  يفشفتر متفأثر از موقعبيت طبقات  اجتماع  خود را زنان هوي

 طبقفه نيفيشفغل  خودشفان را در تع يفا موقعيفتهمسرشان م  داننفد 

ت تر تلق  م  کنند. تحرک اجتماع ، چگونه تصور ياجتماع  شان با اهم

دهد و زنفان تحفت ر قرار م  اع  شان تحت تأثياجتم هآنان را از طبق

اجتماع  باالتری برای خود قائل مف  شفوند. در ايفن  هط  طبقرايچه ش

مقاله به بررسي هويت طبقاتي اجتماعي زنان و رابطه آن بفا موقعيفت 

 . 1شغلي همسرشان )مطالعه موردی دانشگاه های اهواز( خواهيم پرداخت

 مروری بر دانش موجود در زمينه مسئله )مالحظات نظری(

در جهففان  يعيقففات وسففيزنان تحق ياجتماع يت طبقاتيد هودر مور

زنفان متأهفل بفه  يوابسفتگ يبه بررسفلسون و کنوک  .صورت گرفته است

خود، پرداختند.  ياجتماع قةطب يابيهمسرانشان در ارز يت اجتماعيوضع

 يابيففجه گرفتند که هم زنان و هم همسران آنهففا هنگففام ارزيآنها نت

طففرم مقابففل خففود  يت اجتماعيبه موقع يترشان توجه کم ياجتماع قةطب

 يت شفغليفان موقعيفم ةافتند که رابطيدرترو هارگنز ي. ر(1974)دارند

 يهففايژگيپففا از بففه حسففاب آوردن و ياو حت يواقع يت طبقاتيزن و هو

نکففه زن از مشخصففات يگر عففالوه برايماند. به عبارت د يم يهمسرش باق

 يت شففغليففرد، از موقعيپذ ير مياش تأث يت طبقاتين هوييهمسرش در تع

  .(1975)رديپذ ير ميز تأثيخودش ن

ن يينشان داد که زنان در تع بر يليلر و فيانجام شده توسط ه ةمطالع

همسرشففان  يت شغليخود و موقع يت شغليشان موقع ياجتماع يت طبقاتيهو

کفه ون ولسفر و  ي. در حفال(1978)داننفد يکسفان مفيت ياهم يرا دارا

ر يففجه گرفتنففد کففه زنففان غينه نتين زميد در ااز مطالعات خو يقليب

 يت شففغليففر موقعيخود تحت تففأث ياجتماع يت طبقاتين هوييشاغل در تع

خففود  يت طبقاتين هوييرند، اما زنان شاغل در تعيگ يهمسرشان قرار م

                                                 
مدل های قطری تحرک و کاربرد »اين مقاله حاصل پژوهشي است تحت عنوان  1

آنها در بررسي هويت طبقاتي اجتماعي زنان شاغل در دانشگاه های شهيد 

که در قالب يک رسالة کارشناسي ارشد « چمران و علوم پزشکي جندی شاپور

ان اهواز ارائه در دانشگاه شهيد چمر 1384آمار اقتصادی و اجتماعي در سال 

 گرديد.
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 يت ميهمسرشان اهم يت شغليخود و موقع يت شغليک اندازه به موقعيبه 

 .(1979)دهند

جه ين نتينه به اين زميقات در اينجام تحقپا از اجکمن و جکمن 

 يت اجتمففاعيففخففود را از موقع ياجتماع يت طبقاتيدند که زنان هويرس

شفنهاد کردنفد يپ نسنيا ورابيوي. د(1983)کنند يهمسرانشان استنباط م

ت يفر موقعيخود را تحت تفأث ياجتماع يت طبقاتيهو 70 ةکه زنان در ده

 80 هکه زنفان شفاغل در دهف يحالکردند در  يهمسرشان استنباط م يشغل

کسففان يت يففت خود و همسرشان اهميخود به موقع يت طبقاتين هوييدر تع

 يزنفان مطالعفات ياجتماع يت طبقاتي. در رابطه با هو(1988)دادند يم

پففا  تيز انجام گرفته است. از جمله راين ملت ها نيب ةسيدر باب مقا

جه گرفففت ينت يو سوئد ييکايزنان آمر ياجتماع يت طبقاتيهو ياز بررس

خود را متففأثر از  ياجتماع يت طبقاتين هوييدر تع ييکايکه زنان آمر

 ياست که زنفان سفوئد ين در حاليکنند. اين مييت همسرانشان تعيموقع

 يت اجتماعيخود و موقع يت اجتماعيموقع يخود برا يت طبقاتين هوييتع

 .(1989)شونديکسان قائل ميت يهمسرانشان اهم

 يت طبقففاتيففهو ةنففيدر زم يقففاتيبففا اسففتفاده از تحقجونز ز و يها 

افتند يا، دريدر استرال يقاتيتحق يهازنان با توجه به داده ياجتماع

 يت طبقففاتيففدار بففر تعيففين هو يالت زن و شغل او تاثير معنففيکه تحص

عوامفل  يپفا از بررسفکسون و گلد تفور  يار .(1992)ندارند  ياجتماع

ا، آلمففان، مجارسففتان، يففتانيزنان بر ياعاجتم يت طبقاتيمؤثر بر هو

آنهففا بطففور  ياجتمففاع يت طبقففاتيجه گرفتند که هوينروژ و سوئد، نت

اففت کفه يدر(. باکستر 1992)دارد يهمسرانشان بستگ يهايژگيعمده به و

 يان کننفدهييمتخصص نقش تع ةدر طبق ييايو استرال يت زنان سوئديعضو

ن مسففهله در مففورد زنففان يففاآنان دارد. اما  يت طبقاتين هوييدر تع

افتنفد کفه يدر(. رابرتز و مارشال 1994)ستيصادق ن يو نروژ ييکايآمر

آنفان  يت طبقاتيهو يدار يزنان شاغل تمام وقت به طور معن يهايژگيو

همسرانشفان  يهفايژگفيها نسبت به ويژگين ويکنند اما ا ين مييرا تع

. مارشفال (1995)ندهسفت يت کمترياهم يشان، دارايت طبقاتين هوييدرتع

 ييايففتانيزنففان بر ياجتمففاع يت طبقففاتيهو ةپا از مطالع همکارانو 

زنففان در  هبه دست آوردند. اما با مطالعفف يج مشابهي، نتاييکايوآمر

زن و شوهر  يهايژگيافتند که ويو مجارستان در ي، چکسلواکيآلمان غرب

زنففان سففهم  ياجتمففاع يت طبقففاتيففن هويففيک انففدازه در تعيففبففه 

  .(1995)دارند

آن با  ةزنان و رابط ياجتماع يت طبقاتيهو يبه بررس همکارانسوبل و 

انجام  ي( خود و همسرشان پرداختند. آنها براي)شغل يت اجتماعيموقع

 59تا  18از زنان  ييتا 3076 ةک نمونيق فوق اطالعات الزم را از يتحق

حققان بدست آوردند. م 1985 -1987 يسالها هدر فاصل ييايتانيبر ةسال

ا زنان يکردند آزمون کنند که آ يموضوع فوق تالش م يدر بررس يقبل

ت يخود اهم ياجتماع يت طبقاتين هوييت همسرشان در تعيتنها به موقع

ت يک اندازه اهميا به هر دو به يت خودشان و يا به موقعيدهند  يم

که  يوزن نسب يق خود به بررسيدر تحق همکاراندهند. اما سوبل و  يم
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خود و همسرشان  يت اجتماعيخود به موقع يت طبقاتين هوييدر تع زنان

ن موضوع پرداختند که زنان ين آنها به ايدهند، پرداختند. همچن يم

دهند و  يخود م يت شغليبه موقع يشتريا بيوزن کمتر  يطيتحت چه شرا

 يت شغليبه موقع يشتريا بيوزن کمتر  يطيبه طور مشابه تحت چه شرا

جه ين نتيل داده ها به ايه و تحليد. آنها پا از تجزدهن يهمسرشان م

 يا پاره وقت بودن شغليکه مرد از نظر تمام وقت  يدند که هنگاميرس

ت ين هوييکه زن در تع ينسبت به همسرش باشد، وزن يط بهتريدر شرا

 يت خود ميکه به موقع يدهد از وزن يت همسرش ميخود، به موقع يطبقات

 يط بهتريدر شرا يکه زن از نظر شغل يا زمانباشد. ام يشتر ميدهد، ب

 يت خود و همسرش ميکه به موقع يينسبت به همسرش قرار دارد، وزنها

عالوه بر تحقيقات فوق مطالعات . (2004)هستند يبأ مساويدهد تقر

ديگری نيز برروی تحرک اجتماعي در ساير زمينه ها انجام شده است. 

ی اخير در ايرلند را بر روی ولمن و ليت تاثير رشد اقتصادی سالها

يانلي و پترسون تاثير تعليم و آ (.2006تحرک اجتماعي بررسي نمودند )

 نيتلو  (2007تربيت را بر روی تحرک اجتماعي مورد مطالعه قرار داد )

اجتماعي را بر چگونگي رفتار پدر با فرزندان پسر و  تاثير تحرک

 .(2008د)دختر و همچنين با فرزندان آنها را بررسي نمو

تحقيقات محدودی در ايران  در زمينة هويت طبقاتي اجتماعي زنان،

به بررسي عوامل مؤثر بر هويت ايمان و کيذقان  صورت گرفته است.

اجتماعي زنان در شهر شيراز پرداختند. نتايج تحليل چند متغيره در 

اين تحقيق نشان داد که متغيرهاي تحصيالت فرد، ميزان رضايت از خود 

جتماع، توانايي عقالني کردن امور، درآمد خانوار، به ترتيب در ا

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 

قومي افرد داشته اند. متغير هاي گستره شبکه تأثير را در هويت 

ارتباطي تحصيالت فرد و تحصيالت پدر تأثير عمده اي در تبيين هويت 

گروهي افراد داشته و نهايتًا متغير هاي تحصيالت مادر، تحصيالت پدر و 

تحصيالت فرد بيشترين تأثيرات را در تبيين متغير هويت ملي افراد 

 . (1381)داشته اند

تحرک بين نسلي زنان نسبت به مادرانشان در تهران ايماني  سفيری و

 اج،را با شاخص هايي چون سطح تحصيالت، تعداد فرزندان، سن ازدو

ب همسر سنجيده است. در ميان منزلت شغلي و تصميم گيری در انتخا

عوامل موثر در نسل دختران، درآمد والدين مهمترين نقش را در ميان 

اص داده است در حاليکه در نسل مادران آنها اختص ساير عوامل به خود

نسبت به مادر بزرگ ها سن ازدواج مهمترين نقش را ايفا مي 

های ديگری در زمينه کلي تحرک عالوه بر موارد فوق پژوهش .(1385)کرد

و  1378،پور، کاظمي1374،مقدس )اجتماعي در ايران انجام شده است

 (.1381، کالنتری و قائمي

 روش تحقيق
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آمفاري تحقيفق،  هجامعمورد استفاده در اين تحقيق پيمايشي و  روش

هاي شهيد چمران اهفواز و علفوم پزشفکي زنان متأهل شاغل در دانشگاه

اخذ شده از امفور اداری باشند. براساس اطالعات جندي شاپور اهواز مي

، تعداد زنفان متأهفل (1384ها در زمان انجام اين پژوهش)سال دانشگاه

و علفوم  شفهيد چمفران اهفوازهفای  مختلف دانشگاه هایواحدشاغل در 

 )نفر گزارش شده است 198 و 285پزشکي جندی شاپور، به ترتيب در حدود 

الزم بففه تففذکر اسففت کففه کارکنففان دانشففگاه علففوم پزشففکي شففاغل در 

. (انفدآماري در نظر گرفتفه نشفده ههاي سطح شهر، در جامعبيمارستان

د چمران اهواز و علوم پزشکي را در يک هاي شهيزنان شاغل در دانشگاه

هيهت علمي و پزشک، کارشناس،  طبقهتقسيم بندي کلي مي توان در چهار 

گيفري از روش کارمند و کارگر قرار داد. بر همين اساس بفراي نمونفه

ابتدا يک نمونه مقدماتي انتخفاب اي استفاده گرديد. گيري طبقهنمونه

کل طبقات و با  ۀکل جامعه و اندازبا توجه به در دست بودن اندازة و 

نمونفه  180فرمول ککران اندازه نمونة هر طبقه به صفورت استفاده از 

نمونه از دانشگاه علفوم پزشفکي جنفدی  130از دانشگاه شهيد چمران و 

شاپور تعيين و به تناسب از ميان مشاغل مختلف انتخاب گرديدند. سپا 

مة طراحفي شفده و مصفاحبة اطالعات مورد نياز از طريق تکميل پرسشفنا

اي با توجه به نقشة طبقهحضوری جمع آوری و پردازش شد. از سوی ديگر 

، نيمفه (اول هدسفت)متخصصفان شفامل: شغلي ه پنج ردشغلي گلد تور ، 

هفاي ، کارمنفد(دسفته سفوم)، صاحبان مشفاغل آزاد(دسته دوم)متخصصان

تشخيص داده  ( برای شاغليندسته پنجم)کارگران ( ودسته چهارم)معمولي

-از هر فرد پاسفخ. (1992 ،، و اريکسون و گلد تور 1980 ،)گلد تور شد

گو، عنوان کامل شغل خود و همسرش سؤال شد و با توجه به پاسخ آنها، 

گو )به عنوان مبدأ( و شغل همسرش )به عنوان مقصد( بفه شغل فرد پاسخ

 5و  4، 3، 2، 1هاي شغلي فوق )که بفه ترتيفب بفا کفدهاي يکي از رده

 (2x)بنابراين طبق مدل سوبل کالس مبدأ اند( اختصاص داده شد.شده مشخص

-نيز داراي همفين تعفداد دسفته مفي ( 3x)داراي پنج دسته و کالس مقصد

نحفوه کدگفذاري مورد استفاده در اين تحقيق و ساير متغيرهاي باشد. 

آمده است. 1آنها در جدول 

 دل: توصيف متغيرهاي بکار رفته در م1جدول 

 توصيف متغير توصيف متغير
طبقه 
 اجتماعي

1x 1 2= طبقه پايين؛ =

= 3طبقه متوسط پايين؛ 

= 4طبقه متوسط متوسط؛ 

= 5طبقه متوسط باال؛ 
طبقه باال

وضعيت 

استخدام 

همسر

16x 0 در 1= رسمي؛ =

غيراينصورت

17x 0 1= رسمي يا پيماني؛ =

در غيراينصورت

= کمتر از ميانگين؛ 4x 0 سن

= باالتر از ميانگين1

18x 0 رسمي يا پيماني يا =
 قراردادي؛

= در غير اينصورت1
برحسب تعداد سنوات  5x تحصيالت

تحصيل
19x 0 رسمي يا پيماني يا =

 قراردادي يا پيمانکار؛

= در غير اينصورت1 

 قوميت

6x 0 در غير 1= عرب؛=

اينصورت

 مقايسه

وضعيت 
21x 1م = اگر وضعيت استخدا

 ۀفرد حداقل به انداز
= در 0همسرش باشد؛
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غيراينصورتاستخدام

7x 0 1= عرب يا بختياري؛ =
در غير اينصورت

22x 1 اگر وضعيت استخدام =
فرد بهتراز وضعيت همسرش 

= در غيراينصورت0باشد؛ 

8x 0 عرب يا بختياري يا =
 فارس؛

= در غير اينصورت1
درآمد 

همسر

23x 1 300= 2؛ 200= کمتر از-

-500= 4؛ 300-400= 3؛ 200

 700؛ = 500-700= 65؛ 400
و بيشتر.)ده هزار لاير( تحصيالت 

 پدر
9x  برحسب تعداد سنوات

تحصيل
تحصيالت 
 مادر

10x  برحسب تعداد سنوات
نوع منزل تحصيل

 مسکوني

24x 0 در 1= شخصي؛ =
غيراينصورت

وضعيت 
 مالي

11x 1 3= متوسط؛ 2= ضعيف؛ =

يا = خوب 4متوسط باال؛ 
عالي

27x 0 شخصي يا اجاره اي؛ =

= در غير اينصورت1

وضعيت 
استخدامي 

 فرد

12x 0 در غير 1= رسمي؛ =
اينصورت.

متغيرهاي 

 تحرک

20x 1 اگر موقعيت شغلي زن =
از موقعيت شغلي همسرش 

= 0 بهتر باشد؛
رغيراينصورتد

13x 0 1= رسمي يا پيماني؛ =
در غير اينصورت

25x 1تحرک اجتماعي  = اگر زن

= در غير 0داشته باشد؛ 
اينصورت

14x 0 رسمي يا پيماني يا =

= در 1قراردادي؛ 
غيراينصورت

26x 1-  اگر زن تحرک =
اجتماعي نزولي داشته 

= اگر زن تحرک 0باشد؛ 
اجتماعي نداشته باشد؛ 

= اگر زن تحرک اجتماعي 1
صعودي داشته باشد

درآمد 

 فرد

15x 1 2؛ 100= کمتر از =

= 4؛ 200-400= 3؛ 200-100

و  700= 5؛ 700-400
بيشتر.)ده هزار لاير(

جهت تحليل تحرک اجتماعي روشهای آماری مختلف از قبيل مدل 

اما  درستنمايي و تحليل رگرسيوني مورد استفاده قرار گرفته است.

مدل های قطری تحرک تنها روش آماری است که به صورت ويژه و با هدم 

مدل های قطری تحرک . پيشنهاد شده استی تحرک اجتماعي تحليل داده ها

خاص مي باشند که امکان تحليل مبدا و نوعي مدل رگرسيوني با ساختار 

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 

بسته و مستقل بصورت اسمي، رتبه اي و يا کمي اعم از متغيرهای وا

در اين مقاله ما نيز از اين مدل ها مي توان استفاده نمود.  ،باشند

شهيد چمران اهواز در دانشگاه های  به منظور تحليل هويت زنان شاغل

بررسي منابع موجود در مورد  جندي شاپور پرداخته ايم. و علوم پزشکي

هويت اجتماعي در ايران نشان داد که  نهپژوهش های انجام شده در زمي

از مدل های قطری تحرک استفاده نشده است. لذا به  مطالعات در اين

منظور آشنايي بيشتر با اين قبيل مدل ها به اختصار تاريخچه 

 آنها را مرور نموده و به معرفي آنها مي پردازيم.استفاده از 

ن يب هرابط يهت بررسج توسط سوبلاولين بار  يبراتحرک  يقطر يهامدل

 شد.پيشنهاد )تعداد فرزندان خانواده(  يو نرخ بارور ين نسليتحرک ب

از شغل پدر به  يق نشان داد که چگونه تحرک اجتماعين تحقيسوبل در ا

 يا کاهش ميش و ي)تعداد فرزندان( را افزا يشغل پسر، نرخ بارور

ود در سال خ يشنهاديپ يهال مدليبه تکمپا از آن سوبل . (1981)دهد

ها ن مدليرا در ا مستقل يرهايب که متغين ترتيپرداخت. به ا 1981

ر تحرک يتأث يق بتوان در کنار بررسين طريوارد کرد، تا از ا
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مؤثر بر  مستقل يرهاير متغيتأث ي، به بررسر وابستهيبر متغ ياجتماع

، ه توسط سوبليمدل پا يپا از معرف .(1985)ز پرداختير وابسته نيمتغ

ر وابسته گسترش يحاالت مختلف متغ ين مدل بارها برايبعد ا يهاسالدر 

از جمله موارد استفاده از اين  .و مورد استفاده قرار گرفت يافته

توان به مطالعات مربوط به تحرک اجتماعي و ترجيح احزاب ها ميمدل

رتا و يوبين، 1993،رتا و دگرميوبينسياسي اشاره نمود )

 2000، يرتا، دگرم و آلتيوبين ،1995، همکاران دگرم و ،1995،تبروديو

 .(2000، رتا و فلپيو بين و

مشارکت  هها به مطالعمدل اين با استفاده  ون برکل و دگرم

. مارشال و (1995)الت آنها پرداختنديزن و شوهر و سطح تحص يفرهنگ

ان تحرک يم هرابط يبه بررس يمرجع قطر يهابا استفاده از مدلرد يف

ان مردان و زنان ده کشور يم يت شخصيت و عدم رضايو رضا ياجتماع

-با استفاده از مدل همکارانک و يون در اسل .(1999)پرداختند يصنعت

ن يک از والديالت هر يسطح تحص ير نسبيتأث يبه بررس يمرجع قطر يها

با  همکاران. مندن و (2002)فرزندان پرداختند يتيترب يهابر ارزش

الت او يت همسر و تحصيت موقعياهم هبه مطالع اهاين مدلاستفاده از 

ش از يگار و مصرم بيخود، استعمال س يفرد از سالمت يابيدر ارز

 يت طبقاتيهو يبررس يبرا همکاران الکل پرداختند. سوبل و ۀانداز

 يهاخود و همسرشان از مدل يت شغليآن با موقع هزنان و رابط ياجتماع

کردند که  يها بررسن مدليق ايز طراستفاده کردند. آنها ا يمرجع قطر

ت يخود به موقع ياجتماع يت طبقاتين هوييدر تع يطيزنان تحت چه شرا

دهند و يت ميخودشان اهم يت اجتماعيشتر از موقعيهمسرشان ب ياجتماع

)  ين بررسيمورد استفاده در ا هر وابستيبه عکا. از آنجا که متغ

بود،  يبيترت ياتهر رسيک متغيزنان (  ياجتماع يت طبقاتيهو

 يه را برايتحرک اول يقطر يهاابتدا مدلو همکاران  ن سوبليبنابرا

ل يه و تحليسپا آنرا جهت تجزه، گسترش داد يبير وابسته ترتيمتغ

 .(2004)ندکار بردها بهداده

 هاي قطري تحركمدل

), ,... ( م ويمقصد دار T مبدأ و T تعداد که ديکنفرض  Trr  ر يمتغ معرم

), ,... ( مبدأ( و يهاسطر )تعداد حالت Tcc  ر ستون )تعداد يمعرم متغ

), ,... ( و ر وابستهيمتغ y* همچنين. است مقصد(، يهاحالت nii  ،اسخا پياند-

بررسي تأثير تحرك اجتماعي بر  براير را يمدل ز سوبل گو باشد.

 (:1985) شنهاد کرديپ متغير پاسخ

icciiiiii iiirir
xcrxy   )()(),,(*                              )1(

                                            

 icو irام، i يگوپاسخ يبرا توضيحي يرهاياز متغ يک بردار ستوني ixکه

 متغير i همچنينام هستند.  i يگوپاسخ يبرا C و R ريادب مقيبه ترت

 ر است.يز ياضيد ريخطا با ام
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 ),,( iiiiiii cCrRxXE        

 يعنيجدول تحرک )  cو r گوها در سلولن پاسخيانگي(، م1) در مدل

 يرهايباشند( با متغيم c و مقصد r مبدأ يکه دارا ين پاسخ افراديانگيم

),,(، x يحيتوض crx يون قطرياز توابع رگرس ين وزنيانگيک مي )(x
rr  و

)(xcc .کهای گونهبهاست 

rrrr xx  )(                                                )2(

                                                              

         

 يع )دارايه را که خطاها مستقل و هم توزين فرضيمدل فوق ا يبرا

انايع نرمال( با واريتوز
 م يکنحال فرض  .ميريگي، در نظرمهستند

ک يبا  yنياشد، بنابراب يار رتبهيک متغي( yر پاسخ مورد نظر)يمتغ

، y يار رتبهيتوان به متغيشود. اما ميم يريگاندازه، يارتبه اسيمق

ر يک متغير حاصل به عنوان يح اختصاص داد و با متغيصح يهااسيمق

حالت  يبرا يم مدل قطريتعم يمانند باال رفتار کرد. برا استاندارد

Kk ي، با دسته بندy ۀشد هر مشاهدي، متغيبيترت ريمتغ  کي ,...,  را

ر پنهانيمتغ ۀشد يکم هبه عنوان نسخ
*y که  يم بطوريريگ يدرنظر م

ky   است اگرkk y   ف يبا توجه به تعر است. kو  که  1*

م. يکنيم يبندمدل y يرا به جا y* متغير پنهان ،y* و y انيفوق م هرابط

 :عبارت است از y *ر پنهانين متغيانگيساختار م

iiicciirriiiiii xxxxcrxy
iii

  )()}(1{)()(),,(*      )3(

            

 : ندشوير مشخص ميصورت زهب يون قطريرگرس همانند قبل، توابع

cicicc

ririrr

xx

xx

ii

ii











)(

)(
   

crکه  يطوربه   يم يون قطريتوابع رگرس يهاباشد. پارامتريم-

), ,... , , ,... ( ر کنندييقطر تغ Lتوانند تحت  TcTr   .(3) هدر معادل ،

)( يهاعبارت ix و )( ix ت مبدأيب به وضعيترتند که بههست ييهاوزن 

)(ابند.ييو مقصد اختصاص م ix ر وابسته ين متغيياست که در تع يوزن

)( شود ويبه مبدأ داده م ix ابد.يياست که به مقصد اختصاص م يوزن 

، پا از يحيتوض يرهاياز متغ يصورت توابعها بهف وزنيق تعرياز طر

 ردان کيتوان بيکار رفته در توابع مذکور، مبه يآورد پارامترهابر

و مقصد را تحت مبدأ  يهامختلف، وزن يحيتوض يهاريکه چگونه متغ

فوق، مبدأ  يرهاياز متغ يدر چه حالت يعنيدهند. ير قرار ميتأث

 ا حالت فرد(ير وابسته )رفتار ين متغييدر تع يشتريوزن ب)مقصد( 
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ک يصفر و  هبست هد در فاصليها بانکه وزنيه به ابا توج رد.يگيم

ر يرا به صورت ز يتوان توابع وزنيتحقق شرط فوق م يرند، برايرار گق

 سوبلد)برای آشنايي بيشتر با اين قبيل مدل ها مي توان به ف کريتعر

 .(مراجعه نمود 2004و همکاران، 

)γexp(

)γexp(
)(









i

i
i

x

x
x












                                         )4(

                                                     

 فرضيه های تحقيق

زنان شاغل در موقعيت هاي متفاوت در  رسدبه نظر مي  اصلی: فرضية

تعيين هويت طبقاتي اجتماعي خود اهميت يكساني به موقعيت شغلي 

 خودشان و موقعيت شغلي همسرشان نمي دهند.

 :فرضيه های جانبی

رسد سن افراد عامل تعيين كننده اي در تلقي آنان از . به نظر مي1

 شان باشد.اجتماعي ةطبق

رسد ميزان تحصيالت زنان شاغل عامل تعيين كننده اي در . به نظر مي2

 شان باشد.اجتماعي ةتلقي آنها از طبق

عامل تعيين كننده اي در نوع تلقي ت زنان يقوم رسدبه نظر مي. 3

 شان باشد.ويت طبقاتي اجتماعيآنان از ه

الت پدر و مادر افراد پاسخگو، در تصور يزان تحصيرسد مبه نظر مي. 4

 شان مؤثر است.آنان از هويت طبقاتي اجتماعي

افراد پاسخگو، در تصور  يپدر ۀخانواد يت ماليرسد وضعبه نظر مي. 5

 شان مؤثر است.آنان از هويت طبقاتي اجتماعي

زان درآمد زنان و همسرانشان عامل تعيين كننده يم رسد. به نظر مي6

 شان باشد.اي در نوع تلقي زنان از هويت طبقاتي اجتماعي

رسد نوع استخدام زنان و همسرانشان در تصور آنان از نظر مي به. 7

 شان مؤثر است.اجتماعي طبقة

رسد باالتر يا پايين تر بودن موقعيت شغلي زنان نسبت . به نظر مي8

( عامل  يا صعودي ينزول يموقعيت شغلي همسرانشان ) تحرک اجتماعبه 

شان تعيين كننده اي در نوع تلقي زنان از هويت طبقاتي اجتماعي

 باشد.

 يت استخداميزنان با وضع يت استخداميوضع ةرسد رابط. به نظر مي9

شان اجتماعي طبقةهمسرانشان عامل تعيين كننده اي در تصور زنان از 

 باشد.

رسد سن زنان عامل تعيين كننده اي در تعيين وزني . به نظر مي10

)اهميتي( كه آنها در تعيين هويت طبقاتي اجتماعي شان به موقعيت 

 شغلي خود و موقعيت شغلي همسرانشان مي دهند باشد.

ت عامل تعيين كننده اي در تعيين وزني يرسد قوم. به نظر مي11

قاتي اجتماعي شان به موقعيت )اهميتي( كه آنها در تعيين هويت طب

 شغلي خود و موقعيت شغلي همسرانشان مي دهند باشد.

رسد باالتر يا پايين تر بودن موقعيت شغلي زنان نسبت . به نظر مي12

(، عامل يا صعودي ينزول يبه موقعيت شغلي همسرانشان ) تحرک اجتماع
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ويت تعيين كننده اي در تعيين وزني )اهميتي( كه آنها در تعيين ه

طبقاتي اجتماعي شان به موقعيت شغلي خود و موقعيت شغلي همسرانشان 

 مي دهند باشد.

 يت استخداميزنان با وضع يت استخداميوضع ةرسد رابط. به نظر مي13

همسرانشان عامل تعيين كننده اي در تعيين وزني )اهميتي( كه آنها 

موقعيت  در تعيين هويت طبقاتي اجتماعي شان به موقعيت شغلي خود و

 شغلي همسرانشان مي دهند باشد.

 يافته های تحقيق

شاغل بفا زنان  ياجتماع يت طبقاتيهومطالعة ن پژوهش يهدم از ا

 يم بررسيب که قصد دارين ترتياست. بد هاي قطري تحرکمدل استفاده از

الت پفدر و مفادر، يت، تحصفيفالت، قوميسن، تحص مانند يم که عوامليکن

ت يزن و وضفع يت اسفتخداميزن، وضفع يپفدر خفانوادة يت اقتصفاديوضع

طبقفة  از زنفان يخانواده، چگونه تلق يت اقتصاديهمسر، وضع ياستخدام

چون، سفن،  ين عوامليدهند. همچن ير قرار ميشان را تحت تأث ياجتماع

ت ين وضفعيزن و همسفرش، رابطفة بف يت شفغلين موقعيالت، رابطة بيتحص

ن طبقفه يفيکفه زن در تع را يتفيزن و همسرش، چگونفه، اهم ياستخدام

 دهنفد.ير قرار ميدهد، تحت تأثيت خود و همسرش مياش به موقعياعاجتم

 -مشخصات فردي و عوامل اجتمفاعيبطور مشخص تاثير عوامل مختلف شامل 

، فرهنگفي خفانوادة پفدري ففرد -وضعيت اقتصادي و اجتمفاعي، فرهنگي

عيت استخدامي وضو  وضعيت استخدامي فرد، وضعيت اقتصادي خانواده فرد

 بررسي مي کنيم. هويت طبقاتي اجتماعي زنانرا بر  همسر

 ياجتمفاع يت طبقاتيعوامل مؤثر بر هو يو بررس يبندقبل از مدل

زنان شفاغل بفا  ياجتماع يت طبقاتيان هويم هزنان شاغل، ابتدا رابط

همسرانشان )به عنوان سطوح مبدأ و  يت شغليآنها و موقع يت شغليموقع

-يمان يب (2)جدول به نام جدول تحرک يطور خالصه در جدولبهمقصد(، را 

زن )بفه عنفوان  يت شغليسطوح موقع ۀدهندن جدول نشانيا يسطرها م.يکن

همسفر )بفه  يت شفغليسطوح موقع ۀدهندآن نشان يهاستون سطوح مبدأ(، و

 ۀباشند. عناصر درون هر سلول جفدول نشفان دهنفديعنوان سطوح مقصد( م

 يمعرفف ياجتمفاع طبقفهک از پنج يزآن طبقه است که هرا يدرصد افراد

اند. خود انتخاب کرده ياجتماع طبقهقبل را به عنوان  يهاشده در بخش

ن، متوسط متوسط، يين، متوسط پاييپا يقابل ذکر است که طبقات اجتماع

 5و  4، 3، 2، 1 يب بفا شفماره هفايباال در جدول به ترت و متوسط باال

انگر يفاعداد درون پرانتز در هفر سفلول جفدول ب شوند.ينشان داده م

است که در آن سلول قرار دارند. به عنوان مثال، عفدد  يتعداد افراد

کفه  يدهد که تعفداد زنفانيدرون پرانتز در سلول اول جدول نشان م 40

 40رنفد، يگيم يمتخصصان جا ۀدر رد يدو از نظر شغل خود و همسرشان هر

 %5دهند کفه تنهفا ين سلول نشان ميدر اداده شده  يانفر است. درصده

 طبقفهکه  يافراد يعنيافراد نمونه متعلق به مبدأ اول و مقصد اول )

 طبقفهباشفد(، يران مفيمتخصصان و مفد طبقهآنها و همسرانشان،  يشغل

ن اففراد يفا %45انفد، خود گزارش داده يمتوسط متوسط را برا ياجتماع
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خفود  يباال را برا ياجتماع بقهطآنها  %50متوسط باال و  ياجتماع طبقه

 اند.تصور کرده

 طبقه ۀجدول تحرک نشان دهند يقطر اصل يهااعداد درون سلول

 يت شغليآنها و موقع يت شغلياست که موقع يافراد ياجتماع

-يج درون جدول نشان ميک رده قرار دارند. نتايهمسرانشان، هردو در 

-يم يها جان سلولير انفر(، د 174افراد نمونه) %13/56دهد که حدود 

 يت شغليافراد نمونه، با موقع %13/56 يت شغليموقع يعنيرند. يگ

 ۀ، نشان دهنديخارج قطر اصل يهاکسان است. اعداد درون سلوليهمسرشان 

آنها و  يت شغلياست که موقع يتوسط زنان يانتخاب ياجتماع طبقه

درون جدول رد. اعداد يگيک رده قرار نميهمسرانشان در  يت شغليموقع

ها ن سلولينفر(، درون ا 136افراد نمونه ) %87/43دهد که ينشان م 2

ت ي، موقعيافراد نمونه، از نظر شغل از %87/43 يعنيرند. يگيقرار م

 نسبت همسرشان دارند. يمتفاوت





 يت شغليزنان و موقع ياجتماع يت طبقاتين هويب ه: رابط2جدول 

 خود و همسرشان
 شغل زن شغل همسر

 يکارمند ها ارگرانک

 يمعمول
صاحبان 

 مشاغل آزاد
مه ين

 متخصصان
متخصصان و 

 رانيمد
-.......1 
-.......2 
-.......3 
-.......4 
-.......5 

(0)

-.......1 
-.......2 
1.......3 
-.......4 
-.......5 

(1)

-.......1 
-.......2 
40.......3 
20.......4 
40.......5 

(5)

-.......1 
-.......2 

75/18.......3 
75.......4 
25/6.......5 
(16)

-.......1 
-.......2 
5.......3 
45.......4 
50.......5 

(40   )

 

متخصصان و 

 رانيمد

-.......1 
-.......2 
-.......3 
-.......4 
-.......5 

(0)

70/3.......1 
70/3.......2 
67/66.......3 
92/25.......4 

-.......5 
(27)

.-.......1 
20.......2 
20.......3 
60 .......4

-.......5 
(5)

-.......1 
57/3.......2 
61/35.......3 
14/57.......4 
57/3.......5 
(28)

-.......1 
-.......2 

33/33.......3 
22/22.......4 
44/44.......5 
(9)

 

مه ين

 متخصصان

-.......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 
-.......2 
-.......3 
-.......4 
-.......5 

(0)

 

صاحبان 

 مشاغل آزاد

-.......1 
-.......2 
-.......3 
-.......4 
-.......5 

(0)

28/1.......1 
35/24.......2 
72/48.......3 
64/25.......4 

-.......5 
(78)

23/3.......1 
84/54.......2 
71/38.......3 
26/3.......4 

-.......5 
(31)

-.......1 
10.......2 

5/52.......3 
5/37.......4 

-.......5 
(40)

-.......1 
-.......2 
50.......3 
50.......4 
-.......5 

(2)

 

 يکارمند ها

 يمعمول

57/53.......1    
43/46.......2 

 -.......3 
-.......4 
-.......5 

(28)

-.......1 
-.......2 
-.......3 
-.......4 
-.......5 

(0)

-.......1 
-.......2 
-.......3 
-.......4 
-.......5 

(0)

-.......1 
-.......2 
-.......3 
-.......4 
-.......5 
(0)

      -.......1     
 -.......2         

-.......3 
-.......4 
-.......5 

(0)

 

 کارگران
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دهد که هيچ يک از افرادي نشان مي 2عناصر درون سلول اول جدول 

که در سلول اول قرار دارند )يعني افرادي که خود و همسرشان از نظر 

پايين گيرند(، خود را متعلق به طبقه متخصصان قرار مي ۀشغلي در رد

افرادي که در سلول اول قرار دارند، خود را متعلق به  %5دانند؛ نمي

آنها خود را متعلق به طبقه  %45دانند؛ طبقه اجتماعي متوسط متوسط مي

آنها، طبقه باال را به عنوان طبقه اجتماعي  %50اجتماعي متوسط باال و 

نيز  1ل هاي باالي قطر اصلي جدواند. عناصر درون سلولخود برگزيده

اند، يعني افرادي است، که تحرک اجتماعي نزولي داشته ۀنشان دهند

افرادي که از نظر شغلي در موقعيت بهتري نسبت به همسرانشان قرار 

 %42/17شود که حدود دارند. با توجه به اعداد درون جدول ديده مي

اند. همچنين نفر(، داراي تحرک اجتماعي نزولي بوده 54افراد نمونه )

افرادي است  ۀهاي پايين قطر اصلي جدول، نشان دهندناصر درون سلولع

اند، يعني افرادي که موقعيت شغلي که تحرک اجتماعي صعودي داشته

همسرانشان از موقعيت شغلي آنها بهتر است. با توجه اعداد درجدول 

نفر(، داراي تحرک  82افراد نمونه ) %45/26شود که حدود مشاهده مي

 اند. دي بودهاجتماعي صعو

ت يمؤثر بر هو يفرهنگ -يعوامل اجتماعمشخصات فردي و ل يتحل

 زنان ياجتماع يطبقات

-يعوامفل اجتمفاعو مشخصات ففردي ر يتأث يبه بررس بخشن يدر ا

 يهفاريم. متغيپفرداز ياش مفياعاجتم يت طبقاتيگو بر هوپاسخ يفرهنگ

ت و يفمالت، قوياز: سفن، تحصف عبارتنفدبخفش ن يفدر امورد اسفتفاده 

ر يفک متغيفزنفان  ياجتماع يت طبقاتياز آنجا که هو تحرک. يهاريمتغ

 يت طبقاتير عوامل مختلف بر هويم تأثين قصد دارياست و همچن يبيترت

( کفه يتفي)اهم ير عوامل مختلف را بر وزنفيز تأثيزنان و ن ياجتماع

-يشان مفخود و همسر يت شغليه موقعشان بين طبقة اجتماعييزنان در تع

تحرک  ياست از مدل قطرلذا ضروری  .ميد، را مورد مطالعه قرار دهدهن

افتفه بفه مبفدأ و ياختصفاص  يهاکه وزن يتدر حال يکمک يهاريبا متغ

وابسفته  مسفتقل يهفاريز بفه متغيففزن وهمسرش( ن يت شغليمقصد )موقع

 ،مفي باشفندبه مبدأ و مقصفد غير وابسته  يقطر يهانيانگيو م هستند

ممکن  يهاتمام مدلمنظور دستيابي به بهترين مدل، به . مياستفاده کن

معيفار اطفالع مدل دارای کمتفرين  با متغيرهای فوق را برازش داده و

براساس  بهترين مدل برازش شده انتخاب مي کنيم. را به عنوان آکائيک

كه شامل متغيرهاي سن، تحصيالت و سفه متغيفر تعيفين مدلي اين معيار 

توانفد قوميت، به عنوان عاملي که مفيبر آن عالوه و است  قوميت ۀکنند

اش بفه موقعيفت شفغلي خفود در اهميتي که زن در تعيين طبقه اجتماعي

 هبفه وسفيل و دهد مؤثر باشد)مبدأ( و موقعيت شغلي همسرش )مقصد( مي

، بهتفرين مفدل شوداش وارد توابع وزني مدل ميهاي تعيين کنندهرمتغي

استاندارد پارامترهاي اين مدل را  ، برآورد و خطاي3جدول مي باشد. 

  )به منظور حفظ اختصار فقط مدل نهايي ارائه شده است(.دهدميارائه 
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ر يتأث يبررس يبرازشي برا يهااستاندارد مدل ي: برآورد و خطا3جدول 

 يو مشخصات فرد يفرهنگ-يعوامل اجتماع

 يرهايمتغ

 مستقل

برآورد 

پارامتر

 ها

 يخطا

استاند

 ارد

p-value يهاريمتغ 

 يتوابع وزن

 برآورد

پارامت

 رها

 يخطا

استاند

 ارد

p-value 

عرض از مبدأ  045/0 082/0 -165/0 سن

1 

503/0   

   -328/1 (6x)تيقوم 676/0 022/0 -009/0 التيتحص

   825/0 (7x)تيقوم 153/0 116/0 188/0 (6x)تيقوم

 726/4 491/0 <16-e2 (8x)تيقوم 017/0- 090/0 845/0 (7x)تيقوم

عرض از مبدأ  235/0- 153/0 127/0 (8x)تيمقو

2 

703/3 385/0 <16-e2 

 029/3 314/0 <16-e2 (6x)تيقوم    

 498/1 176/0 16-e69/9 (7x)تيقوم    

 263/2 345/0 10-e63/2 (8x)تيقوم    

الزم به تذکر است که براي برخي برآوردها، خطفاي اسفتاندارد و 

بنابراين مقادير ياد شده  .ه استمقدار احتمال غير قابل برآورد بود

مفروری  قيد نشده انفد. 3براي برخي برآوردهاي مدل برازشي در جدول 

تفاثير برنتايج اين جدول نشان دهنده آن است که فقط سن زنان دارای 

با توجه به (. p<05/0معني دار بر طبقه اجتماعي آنها دارا مي باشد )

اراي سففنين بففاالتر از (، افففراد د-165/0بففرآورد ضففريب متغيففر سففن )

کفرده تري براي خفود گفزارش ميانگين سن نمونه، طبقه اجتماعي پايين

عني دار شدن اثر متغيرهای توابع وزني )قوميفت( از سوی ديگر م اند.

-نشفان دهنففده اهميففت نقففش آنهففا در تعيففين وزن مبففدا و مقصففد مففي

عفرب،  هاي متفاوت )براي افراد با قوميت نتوامي. لذا (p<001/0)باشد

هايي وزن هطور جداگانه به محاسبها ( بهبختياري، فارس و ساير قوميت

شان به موقعيت شغلي خود ) مبدأ ( و که آنها در تعيين طبقه اجتماعي

هفاي وزن 4جفدول  .خفتدهنفد، پرداموقعيت شغلي همسرشان ) مقصد ( مي

 دهد. هاي مختلف نشان ميمقصد را براي زنان با قوميت مبدأ و

 مختلف يهاتيزنان با قوم يمقصد برا مبدأ و يها: برآورد وزن4دول ج

برآورد  6x 7x 8x تيقوم

وزن مبدأ

 برآورد

وزن مقصد

000039/0960/0 عرب

10000052/0999/0 ياريبخت

11000026/09997/0 فارس

ر يسا

 هاتيقوم
1110031/0996/0
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ها برآورد وزن مبدأ تيقوم همه يبرا 4با توجه به اطالعات جدول 

همسر(  يت شغليفرد( کمتر از برآورد وزن مقصد )موقع يت شغلي)موقع

 ياجتماع طبقهن يي، درتعبا قوميت های متفاوت زنان شاغل يعنياست 

 دهند.يت ميخود اهم يت شغليش از موقعيهمسر ب يت شغليبه موقع

 يپدر ۀوادخان يفرهنگ – يو اجتماع يت اقتصادير وضعيتأث تحليل

 زنان ياجتماع يت طبقاتيبر هو

دگاه يدزنان شاغل را از  ياجتماع يت طبقاتين بخش، هويدر ا

قرار  يمورد بررسپدري  ۀفرهنگي خانواد –وضعيت اقتصادي و اجتماعي 

روند يل بکار ميه و تحلين بخش جهت تجزيکه در ا ييرهايم. متغيدهيم

و  يپدر ۀخانواد يت مالي، وضعالت مادريالت پدر، تحصيعبارتند از: تحص

تحرک  يرهايب متغيترتر را بهين سه متغيا. 26xو  20x، 25x ر تحرکيسه متغ

عالوه توان ير مين سه متغيم. با استفاده از اياول، دوم و سوم نام

ر يتأث ،يپدر ۀخانواد يفرهنگ -يو اجتماع يت اقتصاديوضعر يتأث بر

 .زنان را نيز بررسي نمود ياجتماع يت طبقاتيبر هو ياجتماع تحرک

ميان  هرابط: برآورد و خطاي استاندارد مدل 5جدول 

پدري و هويت  ۀفرهنگي خانواد -وضعيت اقتصادي و اجتماعي

 طبقاتي اجتماعي زن

 يرهايمتغ

 مستقل

برآورد 

پارامت

 رها

 يخطا

استاند

 ارد

p-value يرهايمتغ 

 يتوابع وزن

 برآورد

پارامت

 رها

 يخطا

استاند

 ارد

p-value 

الت يتحص

 پدر
عرض از  00074/0 009/0 0131/0

 1مبدأ
342/3 142/0 <16-e2 

ر يمتغ

 تحرک دوم
ر تحرک يمتغ 764/0 091/0 -027/0

 دوم
804/2 086/0 <16-e2 

عرض از     

 2مبدأ
459/1 123/0 <16-e2 

رتحرک يمتغ    

 دوم
311/2 124/0 <16-e2 

راين اساس فقط نتايج مدل برازش شده را نشان مي دهد. ب 5جدول 

تحصيالت پدر دارای اثر معني دار بر طبقه اجتماعي زنان 

 ه( رابط031/0با توجه به برآورد ضريب اين متغير ). (p<001/0)است

مستقيم ميان تحصيالت پدر و تصور زنان از طبقه اجتماعي شان وجود 

دارد و زناني که داراي پدران با تحصيالت باالتري هستند، طبقه 

همچنين متغير تحرک دوم  کنند.االتري براي خود تصور مياجتماعي ب

بنابراين مي تنها متغير وزني موثر بر وزن مبدا و مقصد مي باشد. 

توان دو دسته وزن مبدأ و مقصد برای افراد دارای تحرک اجتماعي و 

مروری بر نتايج اين  (.6فاقد تحرک اجتماعي محاسبه نمود )جدول 

ن فاقد تحرک اجتماعي و دارای تحرک جدول نشان مي دهد که زنا

در تعيين طبقة اجتماعي به موقعيت شغلي خود )مبدأ( بيش از اجتماعي 
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تحرک اجتماعي نسبت  زنان دارایدهند و موقعيت شغلي همسر اهميت مي

به آنهايي که تحرک اجتماعي ندارند به ميزان بيشتري در تعيين طبقة 

 دهند.اجتماعي به موقعيت شغلي خود اهميت مي

 مبدأ ومقصد ي: برآورد وزن ها6جدول 

 25X  برآورد

وزن مبدأ

برآورد 

وزن مقصد

10867/0 132/0 

21914/0 085/0 

 ياجتماع يت طبقاتيخانواده بر هو يت اقتصادير وضعيتأث تحليل

 زنان

 مي توان بهزنان  ياجتماع يت طبقاتيبر هوموثر عوامل از جمله 

است که فرد در  ياخانواده يت اقتصاديوضع يطور کلهثروت، درآمد و ب

ر يتأث ين بخش به بررسين در ايبنابرا ، اشاره نمود.کنديم يآن زندگ

م. يپردازياش مياجتماع طبقهخانواده بر تصور فرد از  يت اقتصاديوضع

اند عبارتند در نظر گرفته شده يبررس ين بخش برايکه در ا ييرهايمتغ

 يهاريمتغ و يدرآمد همسر، نوع منزل مسکون گو،از: درآمد فرد پاسخ

شامل  يرازشبن مدل يک بهتريع آکائار اطاليبا استفاده از مع. تحرک

و دو  يگو، درآمد همسر و نوع منزل مسکوندرآمد فرد پاسخ يرهايمتغ

-مؤثر بر وزن يرهايتحرک به عنوان متغ يرهاين متغير تحرک همچنيمتغ

اند. ن مدل در نظر گرفته شدهيا يمقصد، در توابع وزن مبدأ و يها

 ارائه شده است. 7ج مربوط به برآورد اين مدل در جدول ينتا

ه رابط يبررس يبرا ياستاندارد مدل برازش ي: برآورد و خطا7جدول

 افراد ياجتماع طبقهو  خانواده يت اقتصاديوضع

برآورد  مستقل يرهايمتغ

 پارامترها

 يخطا

استان

 دارد

p-value 
 يرهايمتغ

 يبع وزنتوا

برآور

 د

پارام

 ترها

 يخطا

استان

 دارد

p-value 

عرض از  089/0 072/0 123/0 درآمد فرد

 1مبدأ
149/30   

ر تحرک يمتغ e96/1-6 044/0 215/0 درآمد همسر

 اول
674/2 382/0 11-e83/1 

نوع منزل 

 (24x)يمسکون
رتحرک يمتغ 890/0 088/0 -012/0

 دوم
718/2 234/0 <16-e2 

نوع منزل 

 (27x)يمسکون
عرض از  833/0 120/0 -025/0

 2مبدأ
252/2 190/0 <16-e2 

ر تحرک يمتغ 004/0 202/0 -580/0 ر تحرک اوليمتغ

 اول
114/1 174/0 10-e07/6 

رتحرک يمتغ 023/0 121/0 -277/0 ر تحرک دوميمتغ

 دوم
525/1 228/0 10-e07/1 
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د همسر درآم و (p<1/0)متغير درآمد فرد نتايج اين جدول با توجه به 

(001/0>p)  داري بر اما نوع منزل مسکوني تأثير معني هستند.معني دار

شان ندارد. متغيرهاي تحرک نيز هر دو تصور افراد از طبقه اجتماعي

دار بر هويت طبقاتي اجتماعي زنان تأثير معني 05/0داري در سطح معني

 ردازيم.پ. حال به تفسير چگونگي تأثير اين متغيرها مي(p<05/0)دارند

شود که مي مشاهده( 123/0با توجه به برآورد ضريب متغير درآمد فرد )

اش وجود مستقيم ميان درآمد فرد و تصور او از طبقه اجتماعي هرابط

دارد بدين معني که افراد با درآمد باالتر، طبقه اجتماعي باالتري 

نيز ( 215/0کنند. همچنين ضريب متغير درآمد همسر )براي خود تصور مي

مستقيم ميان درآمد همسر و تصور فرد از طبقه  هوجود رابط ۀنشان دهند

باشد. يعني افرادي که همسران آنها درآمد باالتري اش مياجتماعي

-طبقه اجتماعي باالتري براي خود تصور مي ،دارند نسبت به ساير افراد

 کنند.

 يرسبه بر 8تحرک در جدول  يرهايب متغيحال با توجه به برآورد ضرا

م. با يپردازيافراد م ياجتماع يت طبقاتيبر هو ير تحرک اجتماعيتأث

ن يب ايم و برآورد ضرير تحرک اول داشتيکه از متغ يفيتوجه به توص

ت يدر موقع يکه از نظر شغل ي(، با توجه به نمونه زنان-580/0ر )يمتغ

 يترنييپا ياجتماع طبقهنسبت به همسران خود قرار دارند،  يباالتر

 يبرا 7ر احتمال داده شده در جدول يمقاد اند.خود گزارش داده يابر

ن يدهند که تمام اينشان م يتوابع وزن يرهايب متغيابرآورد ضر

مبدأ و مقصد  يهابرآورد وزن .دار هستند يمعن 001/0رها در سطح يمتغ

مبدأ و مقصد  يو برآورد وزن ها 8ر تحرک اول در جدول يبراساس متغ

 آمده است. 9تحرک دوم در جدول  ريبراساس متغ

 مبدأ و مقصد ي: برآورد وزن ها8جدول 

 20x  برآورد

وزن مبدأ

برآورد 

وزن مقصد

10 1  0

21 1  0

مبدأ و مقصد ي: برآورد وزن ها9جدول 

 26x  برآورد

وزن مبدأ

برآورد 

وزن مقصد

11- 1 0

20 1 0

31 1 0

ز نظر ا که يزنان ير تحرک اول برايم که متغيدانياز قبل م 

 و 1نسبت به همسران خود قرار دارند برابر  يت باالتريدر موقع يشغل

برآورد وزن مبدأ و مقصد را  8است. جدول  صفرر افراد برابريسا يبرا
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مبدأ و مقصد،  يهاوزندهد. با توجه به يمن دو دسته ارائه يا يبرا

که از  ي، هم زنانيمورد بررس هشود که با توجه به نمونيمشاهده م

نسبت به همسران خود قرار دارند، و هم  يت باالتريدر موقع ينظر شغل

شان ياجتماع طبقهن ييدو گروه در تع ستند، هريگونه ننيکه ا يزنان

 دهند.ينم يتيهمسرشان اهم يت شغليموقع به باً يقرت

ر تحرک يبا استفاده از متغمبدأ و مقصد  يهاوزن يحال به بررس

 يافراد ير براين متغيکه قباًل اشاره شد ام. همانطور يپردازيدوم م

 يکه تحرک اجتماع يافراد يبرا وقدار صفر ندارند م يکه تحرک اجتماع

که تحرک  يافراد يکند و برا يار ميرا اخت -1دارند مقدار  يمنف

برآورد  9ست. جدول ا 1 ر برابرين متغيمثبت دارند مقدار ا ياجتماع

طور جداگانه افراد، به ه دستهن سيا يمبدأ ومقصد را برا يهاوزن

-يمشاهده م 9ارائه شده در جدول  يدهد. با دقت در برآوردهايارائه م

که  يزنان يعني، هر سه گروه يمورد بررس هشود که با توجه به نمون

 يدارند و زنان يمنف يکه تحرک اجتماع ييندارند، آنها يتحرک اجتماع

 باً يخود تقر ياجتماع قهطبن ييمثبت دارند، در تع يکه تحرک اجتماع

 دهند.يخود م يت شغليت را به موقعيتمام اهم

 زنان ياجتماع يت طبقاتيبر هو يت استخدامير وضعيتأث تحليل

تصور او از طبقة  بري فرد استخداموضعيت  رسد کهيبه نظر م

ن ييکه فرد در تع يتيتواند بر اهمين مياش مؤثر باشد و همچنياجتماع

ر گذار يدهد تأثيخود و همسرش م يت شغليبه موقعاش يطبقة اجتماع

-يت استخدام فرد و همسرش ميسة وضعين به مقاين بخش همچنيباشد. در ا

ت يم که چگونه افراد با توجه به رابطة وضعيکنيم يم و بررسيپرداز

ت يخود به موقع ين طبقة اجتماعييخود و همسرشان در تع ياستخدام

در اين  استفادهي مورد هاريدهند. متغيت ميخود و همسرشان اهم يشغل

 باشند:ير ميبه شرح زبخش 

هر  .باشنديفرد م يت استخداميانگر وضعيب 14x و 12x ،13x ريسه متغ

با  يافراد يانتخاب يسة طبقة اجتماعيرها جهت مقاين متغيک از اي

ت يهو 12x ريبه عنوان مثال متغ .رونديمتفاوت بکار م يت استخداميوضع

سه يمقا يمانيرا با افراد پ يرسم با استخدام افراد ياجتماع يطبقات

به عنوان متغيرهای مقايسه ز يرا ن 22x و 21x يهارين متغيکند. همچنيم

نتايج  10جدول  .ميريگيدر نظر مکنندة وضعيت استخدامي فرد و همسرش 

 يهاريشامل متغبهترين مدل برازش شده را نشان مي دهد. اين مدل 

 يجهت بررس يريچ متغيباشد و هيگو مفرد پاسخ يت استخداميعن وضييتع

مروری بر مبدأ و مقصد در نظر گرفته نشده است.  يهار آن بر وزنيتأث

نتايج اين جدول نشان مي دهد که اين متغيرها نيز دارای اثر معني 

ن يبنابرا (.p>05/0)دار بر هويت طبقاتي اجتماعي فرد نمي باشند

اش ياجتماع طبقهدار بر تصور فرد از ير معنيثت استخدام تأيوضع

 يبرا يمشابه ياجتماع طبقهت استخدام متفاوت يزنان با وضع و ندارد

 74/0برآورد وزن مبدأ تقريبًا برابر عالوه بر آن خود تصور کرده اند. 

باشد. با توجه به اين مي 26/0است و برآورد وزن مقصد برابر 
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مورد مطالعه زنان در تعيين  هدر نمونشود که برآوردها مشاهده مي

طبقه اجتماعي به موقعيت شغلي خود بيش از موقعيت شغلي همسرشان 

 دهند. اهميت مي

 ه: برآورد و خطاي استاندارد مدل برازشي جهت بررسي رابط10جدول

 وضعيت استخدامي و هويت طبقاتي اجتماعي فرد

متغيرهاي 

 مستقل

برآورد 

پارامتر

 ها

 خطاي

استاندار

 د

p-value 
متغيرهاي 

توابع 

 وزني

 برآورد

پارامت

 رها

 خطاي

استاند

 ارد

p-value 

 وضعيت استخدام
(12x) 

عرض از  337/0 097/0 094/0

 1مبدأ
330/1 153/0 16-e01/3 

وضعيت استخدام 

(13x) 

عرض از  86/0 133/0 023/0

 2مبدأ
276/0 593/7 13-e96/3 

وضعيت استخدام 

(14x) 

050/0 140/0 721/0     

 ياجتماع يت طبقاتيهمسر بر هو يت استخدامير وضعيتأث تحليل

 زنان

، يماني، پيهمسر )رسم يت استخداميرسد که وضعيبه نظر م

اش مؤثر ياجتماع طبقها آزاد( برتصور فرد از يمانکار ي، پيقرارداد

فرد با  يت استخداميوضع هرسد که رابطين به نظر ميباشد. همچن

 يت شغلياش به موقعياجتماع طبقهن ييرد در تعرا که ف يتيهمسرش، اهم

ن يدهد. در اير قرار ميدهد، تحت تأثيهمسرش م يت شغليخود و موقع

م. يپردازيدگاه فوق ميزنان از د ياجتماع يت طبقاتيهو يبخش به بررس

همانطور که  (19x و 16x ،17x ،18x)همسر  يت استخداميانگر وضعير بيچهار متغ

ت يسه هويرها جهت مقايک متغيرها اشاره شد هر يغمت يدر قسمت معرف

 يت استخداميکه همسران آنها در وضع يافراد يانتخاب ياجتماع يطبقات

سة يجهت مقا (22x و 21x) يرهاين متغيرود. همچنيم متفاوت هستند، بکار

 يجهت بررس روند.يفرد و همسرش، در مدل بکار م يت استخداميوضع

-فرد، تمام مدل ياجتماع يت طبقاتيو هور ت استخدام همسيرابطة وضع

ن يا يشده در ابتدا يفمعر يهاريممکن را با استفاده از متغ يها

ن يدهد که بهتريک نشان ميار آکائي. معميدهيها برازش مبخش، برداده

ن يير تعيبرازش شده مدلي است كه از چهار متغ يهاان مدليمدل از م

 يبرآورد و خطا 11جدول  شده است. ليهمسر تشک يت استخداميوضع ۀکنند

 دهد.ياين مدل را ارائه م ياستاندارد پارامترها

: برآورد و خطاي استاندارد پارامترهاي مدل 11 جدول

برازشي جهت بررسي تأثيروضعيت استخدام همسر بر طبقه 

 اجتماعي زن

متغيرهاي 

 مستقل

برآور

د 

پارام

 ترها

 خطاي

استان

 دارد

p-value 
متغيرها

ي توابع 

 وزني

 برآورد

پارامت

 رها

 خطاي

استان

 دارد

p-value 

ي
ع
ض
و

 
ت

خ
ت
س
ا

 
م
ا
د

ر
س
م
ه

 

16x 355/0 163/0 030/0  عرض از

 1مبدأ
445/1 180/0 14-e31/2 
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17x 414/0- 206/0 045/0  عرض از

 2مبدأ
186/2 385/0 8-e30/3 

18x  060/0- 199/0 763/0     

19x 195/0 165/0 239/0     

وضعيت استخدامي  ۀمتغير اول تعيين کنند دو براساس اين جدول

 با توجه به ضريب مثبت متغيرباشند. معني دار مي 05/0فرد در سطح 

16x، طور پيماني استخدام شده اند طبقه زناني که همسرانشان به

اجتماعي باالتري نسبت به آنهايي که همسرانشان استخدام رسمي هستند، 

حاکي  17xنفي بودن ضريب متغير همچنين مبراي خود گزارش کرده اند. 

زناني که همسران آنها استخدام قراردادي هستند طبقه  از آن است که

طور پيماني تري نسبت به آنهايي که همسرانشان بهاجتماعي پايين

اند. برآورد ضريب دو متغير اند، براي خود گزارش کردهاستخدام شده

همسران آنها استخدام باشد، بنابراين زناني که ديگر معني دار نمي

قراردادي هستند با آنهايي که همسرانشان از طريق پيمانکار استخدام 

شده اند، در گزارش طبقه اجتماعي خود تفاوت معني داري نداشتند. 

اند، همچنين زناني که همسران آنها از طريق پيمانکار استخدام شده

که  داري با آنهاييدر گزارش طبقه اجتماعي خود تفاوت معني

 همسرانشان شغل آزاد دارند، نداشتند.

 

 يريگجه ينتجمع بندی و 

ر پاسخ يمتغ باتحرک  يقطر يهامدلدر اين مقاله با استفاده از  

 يهادر دانشگاهزنان شاغل  ياجتماع يت طبقاتيهو ي، به بررسيبيترت

ت يو رابطه آن با موقع جندی شاپور يد چمران اهواز و علوم پزشکيشه

هاي مورد مطالعه پا از تحليل داده .پرداختيم همسرشان خود و يشغل

حاصل شد:زنان شاغل  ياجتماع يت طبقاتينتايج زير در مورد هو

 شان يدار بر تصور افراد از طبقة اجتماع ير معنير سن تأثيمتغ

ن کمتر طبقة يسن باالتر نسبت به افراد با سن با دارد. زنان

کنند. يخود تصور م يبرا يترنييپا يماعاجت

 نوع يخانوادة پدر يت ماليالت مادر و وضعيت، تحصيقوم الت،يتحص ،

بر  يدارير معنيبا توجه به نمونه مورد مطالعه، تأث يمنزل مسکون

الت پدر بر تصور يحصتاما  اش ندارد.يتصور فرد از طبقة اجتماع

 يدارد. زنان دارا يدارير معنيشان تأثيزنان از طبقة اجتماع

 يطبقة اجتماع ،ر افراديتر، نسبت به ساالت بااليتحصپدران با 

در مطالعه ای مشابه برروی زنان اند. خود گزارش کرده يبرا يباالتر

در تهران مشخص گرديد که بين تحرک اجتماعي زنان و پايگاه 

اقتصادی اجتماعي والدين آنها رابطه وجود دارد. يعني هر چه 

تر باشد ميزان تحرک صعودی درآمد، تحصيالت و منزلت والدين باال

(. 1385دختران آنها بيشتر مي شود) سفيری و ايماني، 
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 ير معنياش تأثيگو بر تصور او از طبقة اجتماعدرآمد فرد پاسخ-

خود  يبرا يباالتر يدارد. افراد با درآمد باالتر طبقة اجتماع يدار

 يماعبر طبقة اجت يدارير معنيز تأثيدرآمد همسر ن اند.گزارش داده

که همسران آنها  يکه افراد يارد. بگونهزنان دا يگزارش شده از سو

-خود گزارش کرده يبرا يباالتر يداشتند، طبقة اجتماع يدرآمد باالتر

اند.

 يدارير معنيتأث يت استخداميمورد مطالعه، وضع هبا توجه به نمون 

 ن افراديگو، نداشت. بنابراگزارش شدة فرد پاسخ يبر طبقة اجتماع

خود گزارش  يبرا يمشابه يماعاجت طبقهمتفاوت  يت استخداميبا وضع

هستند نسبت به  يمانيکه همسران آنها استخدام پ ياند. زنانداده

 يباالتر يهستند طبقة اجتماع يکه همسرانشان استخدام رسم يزنان

تر نييتواند سن پاين امر ميل اياز دال يکيکنند. يمخود تصور  يبرا

هستند،  يکه همسرانشان استخدام رسم ييبت به آنهان زنان نسيا

تر نيين پايمشاهده شد که زنان با سنباشد. با توجه به نمونه 

ن با توجه به ياند. همچنخود تصور کرده يبرا يباالتر ياجتماع طبقه

هستند نسبت به  يکه همسرانشان استخدام قرارداد ينمونه زنان

اند طبقة استخدام شده يمانيطور پکه همسران آنها به يزنان

که همسران  ياند. زنانخود گزارش داده يبرا يترنييپا ياجتماع

ق يکه همسرشان از طر ييهستند با آنها يآنها استخدام قرارداد

خود تفاوت  ياجتماع طبقهاند، در گزارش مانکار استخدام شدهيپ

ق يکه همسران آنها از طر ين زنانينداشتند. همچن يداريمعن

که از همسرشان شغل آزاد  يياند، با آنهانکار استخدام شدهمايپ

نداشتند. يداريخود تفاوت معن ياجتماع طبقهدارند، در گزارش 

 همسران خود قرار دارند از بهتر يتيدر وضع يکه از نظر شغل يزنان

کنند.يخود تصور م يبرا يترنييپا يماعاجت طبقه

  ی تحرک اجتماعي و فاقد زنان داراباتوجه به نمونة مورد مطالعه

خود  يت شغليموقعشان به ين طبقة اجتماعييدر تعتحرک اجتماعي 

دارند  يکه تحرک اجتماع يين آنهايدهند. همچنيم يشتريت بياهم

ت يخود اهم يت شغليبه موقع يشتريزان بية افراد، به مينسبت به بق

دهند.يم

 ت همسرانشان نسب يت بهتريت استخدام در وضعيکه از نظر وضع يزنان

ت يخود اهم يت شغليعبه موق ين طبقة اجتماعييقرار دارند، در تع

نسبت به  يبهتر يت استخداميکه وضع ين زنانيدهند. همچنيم يشتريب

بقة ن طييخود در تع يت شغليز به موقعيهمسرانشان ندارند ن

که از لحاظ  ين تفاوت که زنانيدهند با ايم يشتريت بياهم ياجتماع

نسبت به همسرانشان هستند نسبت به دستة  يت بهتريدر وضعاستخدام 

 يت شغليشان به موقع ين طبقة اجتماعييدر تع يشتريزان بيدوم به م

دهند.يت ميخود اهم
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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 


