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چکيده
مطالعه حاضر يك مطالعه كيفي به روش تحليل محتوا است .نمونه گيري به روش مبتني بر هدف بود بدين منظور با زناني كه
به شركت در مطالعه تمايل داشته و شاغل يا غير شاغل كه متاهل بودند و نيز با همسران آنها مصاحبه انجام شد و تا زمان
اشباع داده ها و عدم دستيابي ب ه داده هاي جديد ادامه يافت .فرآيند گردآوري داده ها ،مشتمل بر  06مصاحبه نيمه ساختار
يافته و متمركز بود ،ابزارهاي گردآوري اطالعات شامل مصاحبه عميق و مشاهدات دقيق همراه با مشاهدات مشاركتي بوده
است .در اين پژوهش بين سن زن و شوهر ،سن ازدواج ،تعداد فرزاندان ،تفاوت سني زوجين ،تحصيالت مرد و تحصيالت زن،
منزلت شغلي مرد ،اشتغال زن ،ازدواج مجدد زوجين ،نحوه آشنايي با همسر ،نسبت خويشاوندي با سازگاري زناشويي رابطه
معني داري به دست آمده است و همچنين اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسران شان
شده به گونه اي كه افراد ناراضي از زندگي زناشويي كساني اند كه شوهران سنتي و زنان غير سنتي و شاغل دارند .نتايج حاصله
درباره ي زوج هاي هر دو شاغل نشان داده اند كه تغيير در ساختار خانواده به وسيله ي شاغل شدن هر دو عضو ،باعث ايجاد
تعارض بيشتر و شادي كمتر در زندگي شده و در نقش هاي جنسيتي ابهام ايجاد نموده است.
واژههای كليدی :زنان شاغل ،زنان غير شاغل ،رضايت زناشويي ،مطالعه كيفي
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مقدمه
مشاركت زنان بطور چشمگير در زمينههاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و … از بعد از جنگ جهاني دوم آغاز شد و
فعاليت زنان در هر يك از اين زمينهها پيامدهاي منفي و مثبتي در پي داشته است .نقش شغلي زنان ،نقشي جديد در مقايسه
با نقشهاي سنتي همسري و مادري مطرح و عوامل متعددي ميتوانند بر احراز نقش شغلي زنان يا عدم آن و ادامه يا ترک آن
موثر واقع شوند .شايسته است جهات مثبت و امتيازات نقش اشتغال زنان از ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي براي
افراد جامعه چه زن و چه مرد مورد شناسايي و تاكيد قرار گيرد .پرداختن به نقش اشتغال براي زنان در كنار نقشهاي
خانوادگي ،وظيفهي سنگين و خطيري است كه بر دوش مادران نهاده ميشود( .احمدينيا .)226: 12۱۱ ،پديده اشتغال و كار
از ابتداي زندگي اجتماعي بشر مورد توجه بوده است و اشتغال زنان همراه با مردان در مزارع و در خانه ،امري عادي تلقي مي
شده و با وجودي كه زنان در حدود نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند؛ تاثير اشتغال آنان بر ابعاد مختلف زندگي
اجتماعي در سطوح خانواده و حتي در سطح ملي كمتر مورد توجه قرار گرفته است .در دهه هاي اخير زنان به داليلي چند
اشتياق بيشتري به كاركردن نشان داده اند .عامل اقتصادي معموال" مهمترين دليل است زنان براي جبران كمبود در آمد
خانواده و باالبردن قدرت خريد خانواده ،براي كسب نوعي آزادي فردي ،استقالل و يا به عنوان ايمني براي آينده خود يا خانواده
شان  ،يا حضور فعال در اجتماع كار مي كنند(.سفيري .)12۱2 ،امروزه زنان به منظور به ظهور رسانيدن توانمندي هاي خود و
افزايش عزت نفس و خودشكوفايي به اشتغال عالقه مند شده اند .تصوير خانواده ي سنتي كه در آن يك مرد در خارج از خانه
كار مي كند و فرزندان و همسر همه از درآمد او گذران زندگي مي كنند ،درحال محو شدن است .تصوير خانواده ي امروز زن و
مردي با مشغله ي زياد يا زن و مردي شاغل در بيرون از خانه را نشان مي دهد كه تعارض هاي شديدي را بين نقش هاي
خانوادگي و كاري تجربه مي كنند (كوپر.)1991،
رضايت زناشويي از عوامل بسيار مهم در زندگي است ،در صورت وجود آن در زندگي و خانواده ،باعث ميشود زوجين آرامش را
در زندگي ببينند و با آرامش و رضايت آنها ،فرزندان نيز در خانواده به خوبي تربيت ميشوند و آثار آن را در جامعه از خود نشان
خواهندداد؛ نبود رضايت زناشويي باعث مشكالت و اختالفات زيادي در بسياري از زمينهها ميشود ،حتي در پارهاي موارد
زوجين را تا پاي ميز طالق هم ميكشاندكه عواقب بسيار بد و وخيم آن بر كسي پوشيده نيست.در اين ميان وجود نگرش
منفي مردان نسبت به نقش شغلي زنان و تاثير عمده ممانعت برخي از مردان از شروع به كار يا ادامه اشتغال همسران ،شرايط
نابرابري شغلي و درآمدي زنان و مردان در بازار كار ،ابراز ناخرسندي شوهران نسبت به كاركردن زنان شاغل ،احساس تعارض
نقش در مورد مادران شاغل كه در نتيجه شرايط اجتماعي فرهنگي مذكور پديد آمده ،بعضاً منجر به مشكالت سالمت رواني و
جسماني براي زنان شاغل ميگردد (احمدينيا . )229-226 : 12۱۱ ،همين مشكالت سالمت رواني و جسماني در زنان باعث
بروز مشكالت در خانواده شده و موجب ميشود كه زنان مسئوليتهاي همسري و مادري خود را در خانواده انجام ندهند؛
همين امر اهميت تحقيق حاضر را دو چندان مي كند چرا كه خانواده بنيان جامعه است و چنانچه خللي بر آن وارد شود كل
جامعه دچار مشكل ميشود( .سين ها و ماكرجك.)1996 ،
اشتغال زنان در فعاليت هاي اقتصادي خارج از چهارچوب خانوار كه طي چند دهه گذشته تدريجاً اهميت يافته مسائلي را مطرح
كرده است كه به دليل اهميت ،موضوع پژوهشهاي متعددي قرار گرفته است و از آنجا كه اين امر خصوصا در ايران با شتابزدگي
در ميان برخي از گروه ها مطرح گرديد و در عين حال شرايط اجتماعي ،فرهنگي جامعه ايران در خيلي موارد پويايي مناسب با
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آن را نداشته است ،اشتغال زنان از سويي با مسائل حاد -در برخي از موارد -مواجه گرديده و از سويي ديگر اختالف عقيده در
ميان تودههاي مختلف مردم موجب شد(ساروخاني . (1۷۱ : 12۱9 ،اثر اشتغال زن بر خانواده از آن جهت حائز اهميت است كه
نكات مثبت و منفي اشتغال زنان در خانواده را براي ما روشن مي سازد و مشكالت و عوارض ناشي از اين امور را آشكار مي
سازد در واقع بايد ديد كه چگونه مي توان مابين پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي از طرف زنان و قبول مسئوليت هاي
خانوادگي از طرف ايشان ،رابطه اي قابل قبول و انساني ايجاد كرد .بديهي است كه ايجاد شرايط مناسب در باب اشتغال زنان
تنها هنگامي ميسر است كه ايجاد شرايط متناسب با اين امر پذيرفته و تبليغ شوند .بهر حال با اينكه در اكثر جوامع و بخصوص
در جامعه ما رشد تكنولوژي و صنعت خواستار ورود زن به بازار كار است اما بدليل عدم پذيرفتن فرهنگ ،امر تحقق كامل
اشتغال زنان در كليه مشاغل امكان پذير نشده است و فاصله حقوقي ميان زن و مرد همچنان مشهود است.
آنچه در اين مبحث مورد نظر ماست ،از بين بردن تعصب و تبعيض هايي است كه به عناوين مختلف ،چه از نظر حقوقي و چه
از نظر فرهنگي باعث جدايي زن و مرد و احجاف حقوق زنان شده است .زنان در هر جامعه اي داراي نقش دو گانه اي هستند
به اين معني كه از يكسو به شدت مايلند نقش خود را در خانه و خانواده به نحو احسن ايفا كنند و از سوي ديگر تمايل دارند تا
شخصيت خود را به حد كمال پرورش دهند و در صحنه زندگي اقتصادي و اجتماعي ،نقش عمده اي داشته باشند .براي اينكه
نقش دوگانه زنان بتواند در پيشرفت اقتصادي اجتماعي كشور موثر افتد الزم است تعادل منطقي ميان اين دو وظيفه
پديدآيد.از آنجايي كه خانواده اساس و پايه زندگي اجتماعي ودرواقع كوچكترين نهاداجتماعي است پس بررسي عواملي كه به
استحكام آن كمك ميكند و همچنين مسائلي كه باعث زوال و از هم پاشيدگي آن ميشود مهم به نظرميرسند لذا بررسي
وضعيت اشتغال زنان و يا خانه دار بودن آنها به عنوان شايد عاملي كه بتواند مشكالتي در زندگي زناشويي بوجود بياورد و يا
بر عكس باعث رشد خانواده شود حائز اهميت است.
از آنجا كه احساس خوشبختي يكي از عوامل انسجام خانواده است بررسي اين مطلب كه اشتغال زن موجب استحكام يا سبب از
هم گسيختگي خانواده مي شود حائز اهميت است .در واقع مي توان گفت هدف از اين پژوهش باال بردن سطح پويايي زندگي
زناشويي و پيشگيري از جدايي زوجين است (.باويلي نژاد)136 : 12۱2 ،

روش شناسی وطرح پژوهش
جمعيت مورد مطالعه
زنان شاغل در ادارات آموزش و پرورش و ساير ادارات از جمله آب و فاضالب ،بيمه خدمات درماني ،بانك ها ،اداره كشاورزي
كرج ،بيمارستان خصوصي قائم و بيمارستان دولتي البرز و نيز زنان خانه دار ساكن در نواحي مختلف كرج از قشر مرّفه تا قشر
متوسط و فقير جامعه و متقابال همسران آنها بوده است .بنا به طبيعت روش تحقيق كيفي ،در اين تحقيق جامعه آماري وجود
ندار د .لذا اطالعات مربوط به جامعه مورد مطالعه از راه مصاحبه با همسران (هر دو زوج يا يكي از آنها) ،كه بطور ناهمگن و از
ميان همه اقشار و گروه هاي سني و قومي ساكن در مناطق مختلف كرج انتخاب شده بودند ،بدست آمده است .همچنين
مرحله گردآوري اطالعات نيز تا رسيدن به حد اشباع نظري ،يعني تا حدي كه داده هاي جديد باعث تغيير در ساختار اطالعات
موجود نشود ،ادامه داشته است.
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نمونه و روش نمونه گيری
از آنجايي كه به دنبال ماهيت مسئله و در واقع به دنبال ادراک معني يا ماهيت تجارب افراد هستيم مطالعه بصورت يك مطالعه
كيفي و به روش تحليل محتوا انجام شد .از روش اسنادي و كتابخانه اي براي جمع آوري ادبيات پژو هش مطالعه؛ ايجاد فرضيه
براي مطالعات كيفي بعدي و يا تفسير عميق تر يافته هاي تجربي بهره جسته و نمونه گيري به روش مبتني بر هدف بود بدين
منظور با زناني كه به شركت در مطالعه تمايل داشته و شاغل يا غير شاغل و متاهل بودند و نيز همسران آنها مصاحبه انجام شد
و تا زمان اشباع داده ها و عدم دستيابي به داده هاي جديد ادامه يافت .فرآيند گردآوري داده ها ،مشتمل بر  06مصاحبه نيمه
ساختار يافته و متمركز بود؛ ابزارهاي گردآوري اطالعات شامل مصاحبه عميق و مشاهدات دقيق همراه با مشاهدات مشاركتي
بوده است و سئواالت تحقيق بر تاثير رويدادهاي عيني يا نحوه مواجهه ذهني فرد با شرايط فعاليت هايش متمركز بود از
آنجائيكه براي تفسير اين مصاحبه ها روش ثابتي وجود ندارد و با توجه به اينكه در هر مرحله روش كيفي معيار تعيين مي
كنيم و مصاحبه و بازيابي و اصالح انجام مي دهيم و ويژگيهاي آدم هاي مورد مطالعه در روش كيفي مشخص نبوده و نمونه
جديد احتماال ويژگي جديد ي داشته و براي برخورداري از اعتبار و صحت ودرجه مطلوبيت اين مصاحبه ها و اهميت اپي زود ها
در مطالعات اجتماعي كه ما را وارد حيطه هايي مي كنند كه دست يابي به نكات فني و اطالعات مهم تحقيق را مشخص مي
نمايند در ادامه مصاحبه هاي انجام شده و جمع آوري اطالعات كه بر خي از آنان با توجه به رضايت مصاحبه شونده و رعايت
اخالق پژوهش ضبط گرديده ،مصاحبه مسئله محور را با توجه به  2معيار اصلي  -1 :مسئله محور بودن ( وجود مسئله
اجتماعي )  -3هدفمند بودن ( اصالح و تعيين روش ها بر اساس هدف تحقيق )  – 2فرآيند محور بودن ،تحقيق و درک هدف
تحقيق؛ پيش گرفته شد ،تحليل داده ها هم زمان با جمع آوري داده ها به روش آناليز محتواي كيفي انجام شد.

یافته ها
در اين تحقيق متغيرهايي مانند سن مردان ،سن زنان ،تعداد فرزندان ،سن فرزندان ،ميزان درآمد مردان ،ميزان درآمد زنان،
سطح تحصيالت مردان ،نوع شغل مردان ،ميزان رضايت شغلي مردان ،ميزان رضايت از زندگي زناشويي مردان ،ميزان تحصيالت
زنان،نوع شغل زنان ،ميزان احساس مسئوليت زنان و ميزان رضايت از روابط با ديگران ( اقوام و اطرافيان) ،با رضايت از زندگي
مشترک در زنان؛ مورد مطالعه و تحليل و در ارتباط قرار داده شد.

جدول ( )9توزیع زنان متاهل بر حسب فراوانی افراد شاغل و خانه دار
گروه

فراوانی

درصد

شاغل

26

26

خانه دار

26

26

جمع

06

166
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نتايج جدول شماره( )1نشان مي دهد  26درصد زنان متاهل ،شاغل و  26درصد آنان خانه دار بودند.

جدول ( )2توزیع مردان متاهل بر حسب فراوانی افراد دارای همسر شاغل و همسر خانه دار
فراوانی

درصد

گروه
مردان دارای همسر شاغل

26

26

مردان دارای همسر خانه دار

26

26

جمع

06

166

نتايج جدول شماره( )3نشان مي دهد كه  26درصد از مردان داراي همسر شاغل و  26درصد داراي همسر خانه دار بودند.

جدول ( )3ویژگی های جمعيت شناختی زنان مشاركت كننده
متغير

سن

تحصيالت

اشتغال

تعداد

درصد

 36 – 1۷سال

1

160۷

 39 – 31سال

13

36

 29 – 26سال

23

2262

 22 – 26سال

12

32

بيسواد

6

6

ابتدايي و راهنمايي

۷

116۷

ديپلم

1۱

26

دانشگاهي

22

2۱62

خانه دار

26

26

شاغل

26

26

06

166

جمع
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نتایج
در اين پژوهش سعي شد تاثير اشتغال زنان و تاثير آن بر كاركرد خانواده و نيز عوامل موثر بر رضايت مندي از زندگي زناشوويي
مورد بررسي قرار گيرد ،همچنين با توجه به موضوع پژوهش و با استفاده از تكنيكها و روشهاي مربوط نتايج زير به دست آموده:
در خصوص؛ رابطه محل تولد ،وضعيت تاهل ،مدت ازدواج ،تعداد فرزندان ،وضعيت استخدامي ،ميزان حقوق دريافتي ،وضوعيت
رفاهي خانواده ،ميزان درآمد ،صرف درآمد ،خريد مايحتاج منزل ،مديريت مالي ،كمك به نظافت منزل ،عامل موفقيوت ،موافقوت
با كار ،رضايت از شغل ،اشتغال فرزند دختر ،پيشرفت تحصيلي فرزندان  ،ميل و انگيزه جمعوي خوانواده  ،اختالفوات خوانوادگي،
تصميم براي رفع مشكل ،مراقبت از فرزندان ،و گرايش به اشتغال زنان رابطه اي استنباط نشد.
ولوووي در خصووووص؛ رابطوووه سووون زنوووان ،ميوووزان تحصووويالت  ،داشوووتن فرزنووود ،نظوووارت بووور تحصووويل فرزنووودان
و گرايش به اشتغال رابطه وجود دارد .در اين پژوهش بين سن زن و شوهر ،سن ازدواج ،تعداد فرزاندان ،تفواوت سوني زوجوين،
تحصيالت مرد وتحصويالت زن ،منزلوت شوغلي مورد ،اشوتغال زن ،ازدواج مجودد زوجوين ،نحووه آشونايي بوا همسور ،نسوبت
خويشاوندي با سازگاري زناشويي رابطه معني داري به دست آمده همچنين اشوتغال زنوان باعوث كواهش رضوايت زناشوويي و
افزايش روان رنجوري هم سران شان شده به گونه اي كه افراد ناراضي از زندگي زناشويي كساني اند كه شووهران سونتي و زنوان
غير سنتي و شاغل دارند .به گونه اي كه در فرهنگ مسلط مرد ساالر ،تأكيد بسيار بر نقش مادري موجب رانده شودن زنوان بوه
خانهها ميشود .تسلط فرهنگ مرد ساالري موانع بزرگي در راه اشتغال زنان بوجود آورده است .
اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان شده در حالي كه بررسيها در باره اشتغال زنان
نشان داد زناني كه با كار بيرون از خانه ،داراي درآمد هستند در مقايسه با زنان ديگر ،مستقلتر هستند و در تصميم گيريها
بهتر عمل ميكنند .آنها اعتماد به نفس بيشتري داشته و رضايت از خود در آنها بيشتر به چشم ميخورد .براي زن ،اشتغال
تأمين كننده ي بسياري از نيازهايش از جمله مشغله ي كاري ،تنوع و چالش انگيزي و قدرت است كه ممكن است نقش خانه
داري با همه ي اهميتش برآورده نكند .براساس اين تحقيق ،مادران با فرزند خردسال در خانه در مقايسه با زنان شاغل
رسيدگي بيشتر به سالمت جسمي روحي ،رواني فرزند خردسال دارند ونيز چنانچه داراي فرزند محصل باشند نظارت بيشتري
بر تحصيل و عملكرد فرزند خود دارند در حالي كه زنان شاغل به استثناي آنهايي كه براي فرزند و امورات منزل از فرد معتمد و
قابل اطميناني كه داراي سن و تحصيالت و توانمندي هاي مناسب برخوردار است بكارگيري مي كنند نظارت و رسيدگي كمتر
به اوضاع درس و تحصيل فرزندان و رسيدگي به نيازهاي عاطفي و روحي رواني آنان دارند .دوري كودک از پدر و به خصوص
ماد ر براي مدت مديد و سپردن به شير خوارگاه تقريبا هميشه با اختالل رفتاري در كودكي و نوجواني همراه بوده كه اين
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نتيجه نيز به نوبه خود اهميت حضور زن در خانه را نشان مي دهد .نتايج حاصله درباره ي زوج هاي هر دو شاغل نشان داده اند
كه تغيير در ساختار خانواده به وسيله ي شاغل شدن هر دو عضو  ،باعث ايجاد تعارض بيشتر و شادي كمتر در زندگي شده و
در نقش هاي جنسيتي ابهام ايجاد نموده است اگرچه كه اين زوج ها روياي زندگي بي تعارض همراه با شادي بيشتر ،رضايت
زناشويي و مشاركت و لذت بيشتر را در كنار اشتغال همسرشان داشتند چرا كه در اين رويا مرد به تنهايي مسؤوليت تأمين
مالي خانواده را عهده دارنبوده كمتر احساس فشار رواني داشته و اين شيوه ي زندگي بر كيفيت روابط زناشويي نيز اثر مثبت
دارد و تعامل بيشتري بين زن و مرد در قدرت و تصميم گيري وجود دارد و تصميم گيري هاي مشترک باعث احترام بيشتر زن
و شوهر نسبت به يكديگر شده و آن دو را به هم نزديكر مي كند و هر دوي آنها به دليل اين كه رابطه اي منصفانه را تجربه مي
كنند احساس ارزشمندي و شايستگي دارند .يافته ها حاكي از آن بود كه در روابط زوج هاي هردو شاغل ،مشكالت زوجي مهمي
(بين فردي و درون فردي) وجود دارد كه به تقسيم كار و ميزان مراقبت از فرزند مربوط است در مقايسه با ميانگين طالق،
ميزان طالق در زنان شاغل و زناني كه حقوق باالتري دريافت مي كنند زيادتر است .ماهيت مداوم تعارض در زوج هاي هر دو
شاغل كه در اثر وجود تقاضاهاي متعدد مسؤوليت هاي چند گانه ،اهداف متعدد و نياز شديد به پيشرفت (انگيزش پيشرفت باال)
به وجود مي آيد،كيفيت تعامالت زندگي روزمره در اين نوع ازدواج ها را با چالشي جديد مواجه مي كند.

بحث
اشتغال زنان براي بعضي از خانواده ها تأثير منفي و در مجموع نارضايتي شوهر از زندگي زناشويي را به هموراه دارد و در بعضوي
از خانواده ها تأثير مثبت و افزايش كيفيت روابط زناشويي يا حداقل رضايت بوه هموراه دارد .اگرچوه رضوايت منودي از زنودگي
زناشويي ،اكثريت زنان شاغل از زنان خانه دار بواسطه كسب قدرت و استقالل و كسب پايگاه اجتمواعي و نيوز اعتمواد بوه نفوس
بيشتر و اغنا شدن از لحاظ روحي به جهت حضور در اجتماع و خرسندي از استفاده كردن از تحصيالتي كوه كورده انود ،بيشوتر
است ولي در پاره اي از موارد نيز رضايت مندي زنان شاغل از زنان خانه دار كمتر مي باشد زيرا بعود از اتموام كوار و آمودن بوه
منزل شيفت كاري دوم شروع مي شود و اعتراض هاي شوهر و اعضاي خانواده مبني بر انجام ندادن وظايف محوله داخل منوزل
باعث عدم رضايت مندي آنان (زنان شاغل) از زندگي مي شود .نخستين نقش كه نقش زنانه ناميده ميشود ،زن را نواگريز موي-
سازد حساس تر وماليم تر از مردان باشند وسلطهجويي و ستيزهگري آنان كمتر باشد ،خود را پيش مردان دلربا جلوه دهند ،بوه
زناشويي وكودكان عالقهمند باشند واموري نظيرآن .نقش دوم كه نقش جديد ناميده ميشود ،رفتار و وضع نفساني مردان اسوت.
بسياري اززناني كه مورد مطالعه بودهاند از ايفاي اين دونقش در يك زموان ومطابقوت دادن خوود بوا آن در رنوج بودنود .ميوزان
رضايت مندي زنان خانه دا ر در مقايسه با زنان شاغل از زندگي زناشويي خود باالتر است ،زنان شاغل به دليول مشوغلك كواري و
استقالل مالي از همسران خود كمتر تبعيت ميكنند ؛ زني كه درآمدي ندارد تسليم مويشوود حتوي اگور در ازدواج خوشوبخت
نباشد  ،برعكس زني كه شاغل است  ،اجباري در تحمل ازدواج ناموفق نميبيند  ،وابسوتگي اقتصوادي مووقعيتي توابع و پسوت
براي زنان بوجود ميآورد عوامل متعددي در ميزان رضايت مندي يا عدم رضايت از اشتغال زنان مؤثر است ،زنان هر چوه كمتور
نگرش هاي سنتي از نقش هاي جنسيتي را بپذيرند احساس آنها نسبت به كيفيّت روابط زناشويي افزايش مي يابد ،نگرش هواي
سنتي بر دوگانگي ميان شوهر به عنوان نان آور و زن به عنوان مادر و خانه دار نيز ،تفاوت قدرت در روابط كه الزمه تفاوت نقش
است ،تأكيد مي ورزد ،نگاه شوهر به قضيه اشتغال زن (سنتي بودن يا غير سنتي بودن شوهر) ،شهري يا روستايي بودن ،تفواوت

39

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،6آبان 9317

قومي افراد و منطقه سكونتي افراد و فرهنگ اجتماعي كه در آن زندگي مي كنند ،داشتن تحصيالت دانشگاهي و نيز دوره هواي
زندگي زوجين (شروع يا اواسط ازدواج) ،سن و سال زوجين ،داشتن فرزند خصوصاً فرزند خردسال يا تازه متولد شده  ،اصرار زن
بر داشتن شغلي مرتبط با تحصيالت و حضور فعال داشتن در اجتماع يا كسب پرستيژ اجتماعي و يا رتبوه شوغلي و نيوز كسوب
استقالل و قدرت مالي و همچنين كسب پايگاه اجتماعي ،مرتبط بودن يا عدم ارتباط شغل زن با وظايف او در خوانواده (تربيوت
فرزندان) ميزان و نياز به نظارت بر تحصيل فرزندان ،ميزان خستگي زن بور اثور اشوتغال و نووع شوغل او ( اداري ،خودماتي)... ،
ساعت كاري و ساعت حضور او در محل كارش ،همه و همه در رضايت مندي شوهر از زندگي زناشويي و حتوي رضوايت منودي
زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار مؤثر مي باشد و مي تواند همانطوري كه گفته شد تأثير منفي يا مثبت بر روابوط زوجوين در
خانواده بگذارد .زنان در خانواده تحت سلطه مردان قرار دارند  ،چنانچه از اشتغال آنان حمايت شوود و در ادغوام نقوش هايشوان
مساعدت الزم انجام گيرد كه آنهم منوط به پذيرش امر رشد و ارتقاي زنان در محيط اجتمواعي از طورف پودران و شوهرانشوان
ميباشد ،بنظر ميرسد آنگاه تعارض در نقشها  ،پيش نيايد و مشاركت زنان در برنامه ريزي ها و تصميم گيوري هوايي از قبيول
بودجه و تجهيزات و وسايل و مسكن و قابل تعويض بودن نقش هاي ميوان زوجوين باعوث رضوايت زناشوويي بيشوتر زنوان موي
شود.تصميم گيري هاي مشترک باعث احترام بيشتر زن و شوهر نسبت به يكديگر شده و آن دو را با هم نزديكتر مي كنودو هور
دوي آنها به دليل اين كه رابطه اي منصفانه را تجربه مي كنند احساس ارزشمندي و شايستگيخواهند داشت .
بعضي از مطالعات اوليه درباره ي زوج هاي هر دو شاغل نشان داده اند كه تغيير در ساختار خانواده به وسيله ي شاغل شدن هر
دو عضو ،باعث ايجاد تعارض بيشتر و شادي كمتر در زندگي شده و در نقش هاي جنسيتي ابهام ايجاد مي كند مطالعات بعدي
تعارض زيادي را در زندگي زوجين هردو شاغل نشان ندادند .اين مطالعات ،شادي بيشتر ،رضايت زناشويي بيشتر و مشاركت و
لذت بيشتر را در زوج هاي هر دو شاغل نشان داده اند .اگر همكاري مردان در امور خانه تقسيم وظايف با حمايت و امنيت
شغلي زنان از سوي دولت و كارفرمايان در محل كار خوب صورت گيرد ،اشتغال اثرات مثبت چشمگيري بر روي زوجين خواهد
داشت  .از جمله اينكه با اشتغال زنان وضعيت اقتصادي خانواده بهتر ،عزت نفس زنان و فرزندانشان باالتر ،تحصيالت زنان و در
پي آن تاثير مثبت روي همسر و فرزندان بيشتر و روابط اجتماعي و روابط كالمي با همسران وسيعتر خواهد شد و همه اينها
موجب افزايش ميزان سالمت خانواده و اعضاي موجود در آن خواهد شد .لذا شوهران و فرزندان زنان سالم از سالمت بااليي
برخوردار خواهند بود و جامعه نيز از جوامع كوچك خانواده متشكل است ،رو به سالمت و رشد حركت خواهد كردضمن اينكه
همسران زنان شاغل در مقايسه با همسران زنان خانهدار از عالئم جسماني كمتر برخوردارخواهند بود .با توجه به مشكالتي كه
امروزه در زندگي زناشويي زن و شوهر پديد آمده ،كه ميتواند داليل بي شماري از جمله تغييرات جامعه از نظم ساختاري
مشاغل يا از نظم تغييرات اقتصادي داشته باشد ،الزم به و ضروري به نظر ميرسد كه پژوهشهاي بسياري در مورد جنبههاي
مختلف زندگي زناشويي انجام پذيرد .افراد ناراضي از زندگي زناشويي كساني اند كه شوهران سنتي و زنان غير سنتي دارند .زنان
شاغل به علت استقالل رواني و اقتصادي حق خود مي دانند كه در تصميم گيري هاي خانواده شركت جويند ولي سنتي بودن
شوهران مانعي براي تحقق اين خواسته محسوب شده است .زناني كه در برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي مربوط به بودجه
تجهيزات وسايل و مسكن تعداد و تحص يالت فرزندان در كنار شوهران شان به صورت فعال مشاركت دارند از زندگي خود راضي
هستند اين رضايت در عين حال با قابل تعويض بودن نقش هاي ميان زوجين كه تصميم گيري مشترک را تسهيل مي نمايد،
رابطه زيادي داشته است .زنان كه به علت گرفتاري شغلي نمي توانند زمان زيادي را با كودكان خود بگذرانند اما در اوقات
كوتاهي كه با فرزندان خويش سپري مي كنند از نظر عاطفي و ابراز محبت رفتاري مناسب دارند .كودكان شان به اندازه كافي
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احساس امنيت و محبت مي كنند و دچار كمبود نمي شوند .دوري كودک از پدر و مخصوصا مادر براي مدت مديد و سپردن او
به پرورشگاه تقريبا هميشه با اختالل رفتاري در كودكي و نوجواني همراه بوده است .در واقع زنان شوهردار شاغل در نهايت
ال شاد هستند ،منوط به اينكه از سوي همكاران و
اندكي بيشتر از زنان خانهدار معتقدند كه از زندگي خود لذت ميبرند ويا كام ً
نيز از ناحيه شوهر خود به خاطر كاري كه ميكنند حمايت شوند ،شوهرشان آنها را تشويق كرده و در مراقبت از فرزندان به آنها
كمك نمايد،در اين صورت مشكلي پيش نميآيد .زنان شاغلي كه به طور نيمه وقت به كار اشتغال دارند از نظر ميزان
رضامندي زناشويي در سطح باالتري اززنان خانه دار قرار دارند و در مقابل زنان شاغلي كه به طور شيفتي و شبها مشغول به كار
هستند نسبت به زنان شاغل ديگر رضامندي زناشويي پايين تري دارند؛ درآمد به عنوان عاملي كه مي تواند امنيت اقتصادي
افراد را تامين كند از جمله عواملي است كه نقش موثري در رضايت از زندگي زناشويي افراد دارد .بدين معني كه ميزان درآمد
پايين در كاهش رضامندي زناشويي و انحالل آن موثر است  ،جوامعي هم هستند كه رضامندي زندگي زناشويي مثل جامعه ما
كه تا درصد بااليي تحت تاثير اقتصاد است نمي باشد.
در تحقيق سيناركور (  ) 1999مشخص شد كه بين زنان شاغل و خانه دار از نظر ميزان رضامندي زناشوئي تفاوت معنا داري
وجود ندارد .نتايج تحيقات ديگري در اين زمينه نشان ميدهد كه ،در آمريكا  ،كار مادران بحرانهاي زناشويي را افزايش
ميدهد .اما رضايت زن از كار تا حدي بحرانها را تخفيف مي دهد .اين امر بويژه در طبقاتي كه از نظر اجتماعي و اقتصادي
مرفه ترند مشهود است .زيرا مادران اين طبقات از كار خود بيشتر لذت ميبرند و رضايت حاصل ميكنند .مادري كه نيمه وقت
كار مي كند ،همچنين مادر شاغل از طبقه متوسط ،هر دو  ،به احتمال قوي  ،خود تصميم به كار گرفتهاند و ميل به كاركردن يا
احساس نياز به آمد بيشتر در آنان پ يدا شده است .اين دو گروه چون بر اثر احتياج شديد مجبور به كار نميشوند ،احتما ًال
شغلي را انتخاب ميكنند كه از آن لذت ببرند .آنان  ،با اين هدف كه نقش دوگانك خانهداري و شاغلي را ايفا ميكنند ،مشغول
كار ميشوند .در نتيجه ،احساس مسئوليت بيشتري ميكنند .يا از راه سازمان دادن و تنظيم ساعات كار و براي پيشگيري از
بروز مشكالتي در زندگي كودكان  ،مي كوشند تا وقت بيشتري به مراقبت از فرزندان اختصاص دهند و بدينسان ،غيبت خود را
جبران كنند .در عوض ،مادر شاغل از طبقه پايين ،به احتمال زياد مجبور به كاركردن در خارج از خانه شده است و به كار خود
عالقه اي هم ندارد .لذا ممكن است تصور كند كه بيش از حد از او كار مي كنشد و احساس جبران زمان غيبت از خانه كمتر در
او وجود دارد (گود  ، 1223 ،ص .)369-313
تحقيقات انجام شده در آمريكا نشان ميدهد كه زنان ،هر چه كمتر نگرشهاي سنتي از نقشهاي جنسيتي را بپذيرند از
احساس آنان نسبت به كيفيت روابط زناشويي كاسته ميشود .از طرف ديگر هر قدر شوهران كمتر نگرشهاي سنتي از اين
نقشها را بپذيرد ،احساس آنها نسبت به كيفيت روابط زناشويي افزايش مييابد .البته در دهههاي اخير ،نگرشها نسبت به
نقشهاي جنسيتي زن ان و مردان در كشورهاي صنعتي پيشرفته كمتر جنبه سنتي دارد .نگرشهاي سنتي بر دوگانگي ميان
شوهر بعنوان نانآور و زن بعنوان مادر و خانهدار نيز تفاوت قدرت در روابط كه الزمه تفاوت نقش است ،تاكيد ميورزد.
اون و اورتنر( ) 19۱2به اين نتيجه دست يافتند كه افراد ناراضي از زندگي زناشويي كساني اند كه شوهران سونتي و زنوان غيور
سنتي و شاغل دارند .بعضي از مطالعات اوليه درباره ي زوج هاي هر دو شاغل نشان داده اند كوه تغييور در سواختار خوانواده بوه
وسيله ي شاغل شدن هر دو عضو،باعث ايجاد تعارض بيشتر و شادي كمتر در زندگي شده و در نقش هاي جنسيتي ابهام ايجواد
مي كند (اكسلسون.)1902،
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مطالعات بعدي تعوارض زيوادي را در زنودگي زوجوين هوردو شواغل نشوان ندادنود (بواركر و وبور19۷0،؛جانسوون.)19۷۱،ايون
مطالعات،شادي بيشتر،رضايت زناشويي بيشتر و مشاركت و لذت بيشتر را در زوج هاي هر دو شاغل نشان داده اند.
مطالعات ديگري نشان داده اند كه در روابط زوج هاي هردو شاغل ،مشكالت زوجي مهمي (بوين فوردي و درون فوردي) وجوود
دارد كه به تقسيم كار و ميزان مراقبت از فرزند مربوط است (توماس،البرت و وايت192،؛يوگيو .)19۱2،در مقايسوه بوا ميوانگين
طالق ،ميزان طالق در زنان شاغل و زناني كه حقوق باالتري دريافت مي كنند زيادتر است .ماهيت مداوم تعوارض در زوج هواي
هر دو شاغل كه در اثر وجود تقاضاهاي متعدد مسؤوليت هاي چند گانه ،اهوداف متعودد و نيواز شوديد بوه پيشورفت (انگيوزش
پيشرفت باال) به وجود مي ايد،كيفيت تعامالت زندگي روزموره در ايون نووع ازدواج هوا را بوا چالشوي جديود مواجوه موي كنود
(برهن،ساكس و ليف19۷2،؛هرتز  .)1991،رضايت تجربه شده توسط زن و مرد در ابعاد مختلف با هم همبسوتگي دارد .رضوايت
شغلي با رضايت زناشويي ،رضايت شخصي ،رضايت خانوادگي و سوالمت روانوي رابطوه دارد (بيكور و اسوكات .)1993،همچنوين
كيفيت زندگي اين زوج ها به دليل وضعيت مالي نسبتاً خوب ناشي از دو درآمد  ،بوراي زن و شووهر مطلووب اسوت .بوراي زن،
اشتغال تأمين كننده ي بسياري از نيازهايش از جمله مشغله ي كاري ،تنوع و چالش انگيزي و قودرت اسوت كوه ممكون اسوت
نقش خانه داري با همه ي اهميتش برآورده نكند.
ميشل ( ) 19۷1در پژوهش خود بيان مي دارد كه مشاركت زنان در برنامه ريزي ها و تصوميم گيوري هوايي از قبيول بودجوه و
تجهيزات و وسايل و مسكن و قابل تعويض بودن نقش هاي ميان زوجين باعث رضايت زناشويي بيشتر زنان مي شود .تحقيقوات
خانم كريندون نشان ازآن داردكه مادران شاغل حتوي درصوورت داشوتن كواري تموام وقوت  ،بسوياري از سواعات خوود را بوه
فرزندانشان اختصاص مي دهند  .بنابراين اعتقادات مبني براينكه مادران شاغل از فرزندان خود غافل مي شوند را رد مي كنود ،
وي معتقد است مادران شاغل هيچ استراحتي ندارند وداده ها نيزاين واقعيت را تاييد مي كنند (.همشهري)12۱6-
ماركوس و گرين وود ( ) 19۱2بوه ايون نتيجوه رسويدند كوه يوك ارتبواط علموي ميوان سوازگاري اجتمواعي و سوازگاري زن و
شوهر وجوود دارد  .بودين ترتيوب كوه افورادي كوه در زنودگي زناشوويي سوازگار و موفوق هسوتند  ،در روابوط اجتمواعي نيوز
افراد سازگار و موفقي خواهند بود( .موسوي)12۷2-
هووافمن و نوواي ()19۷2معتقدنوود :مووادران شوواغل غالبووا ازخووود احسوواس رضووايت بيشووتري دارنوود  ،تووا مووادراني كووه شوواغل
نيستند  .كودكي كه مادر او شاغل است  ،شاهد روابط نبتني بر برابري بيشتر والدين است
گلدوانوودروز ()19۷9طووي پژوهشووي دريافتنوود كووه نوجوانووان داراي مووادران شوواغل در مقايسووه بووا مووادران خانووه دار ،
احساس خود ارزشمندي  ،سازگاري اجتماعي و حمايت اجتماعي بيشتري مي كنند ( .بيابانگرد)12۷2-

1

بالبي ،پروونس و ليپتون ( ) 190۷طي پژوهش خود بيان مي دارند كه دوري كودک از پدر و به خصوص مادر براي مدت مديد و
سپردن به شير خوارگاه تقريبا هميشه با اختالل رفتاري در كودكي و نوجواني همراه است كوه ايون نتيجوه نيوز بوه نوبوه خوود
اهميت حضور زن در خانه را نشان مي دهد .در بخش هفتم از مقدمهاي بر جامعهشناسي خانواده تحت عنوان « اشوتغال زن و
خانواده» نويسنده به بررسي عواملي پرداخته كه در حيات خانواده مؤثرنود .وي اشوتغال زن را از جملوه مهمتورين ايون عوامول
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تشخيص داده و به اين نتيجه رسيده كه بر اثر دستيابي زنان به منوابع اقتصوادي ناشوي از كوار در خوارج از خانوه و شوركت در
فعاليتهاي اجتماعي ،ساخت چند صدساله خانواده دگرگون شده است(.ساروخاني 12۷6 ،ص . )106
به زعم محقق در بيشتر جوامع صنعتي و با تناوب اشتغال زنان در بازار كار رو به هستيم كه خروج و جذب مجدد آنان بوه بوازار
كار از خصوصيات بارز آن ست .عوامل اين تناوب سن زن و تشكيل خانواده و عده فرزنودان اسوت .در واقوع كوار زن بطوور كلوي،
بيشتر با در نظر گرفتن نقشهاي سنتي او در خانواده مورد توجه قرار ميگيرد تا مقتضيات شغلي ،شورايط خوانوادگي ،از قبيول
وجود فرزند خردسال  ،چه بسا مانع ادامه اشتغال زن در خارج خانه ميگردد در حاليكه اشتغال او در دوران تجورّد يوا در نبوود
فرزند خردسال امري پذيرفته است( .همان ص  )100نويسنده سپس نتايج مثبت و منفي مرتبت با اشتغال زن در خارج از خانه
را بررسي مي كند و با توجه به مباني نظري موجود ،از طريق پرسشنامه با دو گروه از مادران شاغل و خانهدار ،بوا شورط داشوتن
شوهر و فرزند و نيز سكونت در شهر تهران  ،مصاحبه مستقيم انجام ميدهد .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه در ميان موافقان بوا
كار زن  ،بر حسب آنكه سطح زندگي و تحصيلي آنان چه بوده باشد ،داليل توجيه كننده كار زن تعدّد و تنوع ميپذيرد .عودهاي
دال يل اقتصادي را مطرح و كساني ضمن ارضاي نيازهاي مادي ،نيازهاي اجتماعي نظير اعتبار و اسوتقالل را عنووان ميكننود .از
آن سو ،استدالل هاي مخالفان رنگ سنتي دارد و اكثريت قاطع در اين گروه با كساني است كوه يگانوه وظيفوه زن را خانوهداري
ميدانند .با وجود اين گرايش سنتي ،جامعه زن ايران با پذيرش اين واقعيت كه خروج زن از خانوه بوا ورود مورد بوه آن مقوارن
نيست ،در عين احساس وظايف دوگانه خود ،به اشتغال رو ميآورد .با توجه به اين امر ،بر اساس نتايج تحقيق ،در بويش از %20
از موارد ،زن تنها در شرايطي ميتواند به اشتغال تن دهد كه مشكل امور خانه و نگهداري فرزندش حل شده باشود( .هموان ص
) 1۷۱ -1۱1
موضوع اشتغال زن ،در اثر ديگري بنام جامعهشناسي خانواده با تأكيد بر نقش ،ساختار و كردار خانواده در دوران معاصر از ديود
يك جامعه شناس زن بررسي شده است .نويسنده در اين تحقيق اشتغال زن را ضرورتي اجتماعي ميداند كوه هويچ تعارضوي بوا
نقش مادري ندارد :زيرا مشكالتي كه زن ،در مقام شاغل بعنوان خانهدار ،با آنها مواجه است و به زن بودن او مربوط است نوه بوه
نوع فعاليت او اين جامعهشناس به زن بعنوان يكي از اركان مستقل خانواده مينگرد و در بررسي اشتغال وي به ويوژه در ايوران،
وضعيت خود را با توجه به استعداد و تواناييهاي ذاتي اش در نظر ميگيرد .وي ،همچنين ،از پديده فشار مضاعف كوه بور زنوان
شاغل و خانهدار وارد ميشود ،سخن ميگويد و به وظايف دولت در كمك به مادران و پدران در تقسيم نقشهواي سونتي اشواره
دارد .به نظر او  ،راه از ميان بردن فشار مضاعف دگرگوني نگرش اجتماعي است نه تشويق زنان به خانهداري تقسيم نقش سنتي
در خانواده بايد دگرگون شود تا شرايط تنشزا در خانواده كاهش يابد( .اعزازي  ،12۷0 ،ص . )100
بطور كلي ،نويسنده با طرح اشتغال زن بعنوان ضرورتي اجتماعي  ،بخش عمده بحث خود را به بررسي وضعيت زن در نقوش زن
خانهدار و شاغل اختصاص ميدهد  ،با اين رويكرد ،وي به اين سؤال اشاره ميكند كه آيوا واقعواً ايون شورايط بخشوي از زنودگي
زناشويي است يا پديدهايست نو براي ارائه خدمات به مرد.به نظر او ،در بسياري از موارد ،تقسيم نقش جنسيتي خود مانعي براي
زن ان در جهت پيشرفت شغلي است .زيرا باعث دور شدن آنان از انتخاب شغل دلخواه به مالحظوه مسوائل خوانوادگي ميگوردد.
عالوه بر اين  ،زنان معموالًبه نفع رسيدگي به امور فرزنودان و شووهر خوود  ،از سواعات فراغوت نواچيزي كوه در اختيوار دارنود،
چشمپوشي ميكنند.
جامعهشناس ديگري به نام خديجه سفيري در جامعهشناسي اشتغال زنان به بررسوي زمينوههاي نظوري و تجربوي مسوئله زن و
اشتغال پرداخته است .وي مينويسد  :يكي از مشكالتي كه زنان در همه جوامع با آن درگيرند مسئوليت پرورش فرزندان و اداره
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امور خانه است كه امكان دسترسي آنان را به مقاطع تحصيلي و معلومات سطوح باال كاهش ميدهود و زمواني را كوه ميتواننود
صرف شغل و حرفه خودكنند محدود ميسازد .بنظر نويسنده  ،زنان نسبت به مردان از اوقات فراغت كمتري برخوردارنود و  ،بوه
محض ختم كار در خارج از خانه ،بايد خود را به منزل برسانند تا به مراقبت از فرزنودان و خانوهداري بپردازنود .محقوق ،مسوئله
اشتغال زن را از نظر روانشناسي اجتماعي بررسي و اظهار ميكند كه جايگاه حرفهاي زن به ميزان قابل مالحظوهاي از موقعيوت
خانوادگي و ضرورت ادغام نقشهاي او متأثر است كه انتخاب نوع فعاليت او را محدود و پيشرفت شغلي او را كند ميسوازد .وي
ميزان موفقيت در تركيب نقشهاي حرفهاي و خانوادگي را وابسته به عوامل زير ميداند .چگونگي نگرش شووهران زنوان شواغل
نسبت به كار آنان  ،ميزان ساعاتي كه آنان در محل كار حضور دارند ،عالقه آنان به شوغل خوود  .در صوورت تعوارض نقشهواي
مربوط به حرفه و خانواده عده زيادي از زنان راه خانه را در پيش ميگيرند و از حرفه خوود دور ميشووند .در موواردي نيوز كوه
ادغام هماهنگ نقشها بيشتر باشد ،كار و خانواده بطور مساوي در نظر زن اهميت پيودا ميكننود و در هور دو زمينوه موفقيوت
حاصل مي شود .در اين حالت ،رضايت از شغل و شوه هر رو خانواده در حد بااليي است و هيچ تعارضي در نقشها وجوود نودارد.
تعارض نقش در خانواده ممكن است از نگرش منفي شوهر نسبت به كوار همسورش ،نظور سولطهجويانه او در كارهواي خانوه و
سرانجام  ،مشكالت مربوط به بچهداري ناشي گردد .نويسنده نتيجه ميگيرد كه با توجه به مشكلآفريني تضاد نقشها و شرايط
جديد زندگي زنان و حضور فعال آنان در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي مسئوليت مادري و همسري و توقّعات متعدد از آنان ،
تلفيق نقشها و انجام وظايف با مشكالت زيادي روبهرو خواهد بود .چنان كه ياد شد ،زنان در خوانواده زيور سولطه موردان قورار
دارند .بنابراين  ،اگر از اشتغال آن حمايت و در ادغام نقشها با آنان مساعدت شود ،تعارضي پديود نميآيود .البتوه  ،ايون جملوه
بستگي دارد به پذيرش امر رشد و ارتقاي زنان در محيط اجتماعي از جانب پدران و شووهران از آنسوو ،چنانچوه از زن حمايوت
كافي نشود ،وي ناگزير بايد شغل يا خانواده خود را ترک كند و معموالً ترجيح ميدهود شوغل خوود را تورک و خوانواده خوود را
حفظ كند .اين امر ،در سطح كالن  ،به زيان جامعه و رشد آن تمام ميشود ،چون جامعه امكاناتي در زمينوه اشوتغال و آمووزش
براي افراد فراهم ميآورد و چنانچه افراد به راحتي جايگاه شغلي خود را ترک كنند ،از مهارتهوا و تخصوصهاي آنوان در توسوعه
كشور استفاده نخواهد شد( .سفيري  ،12۷۷ ،ص . )22-22
در سطح خرد ،در محدوده يك خانواده ،زن شاغل وظايف خانوادگي را انجام ميدهود و در كسوب درآمود و رفواه خوانواده سوالم
سهمي دارد و زماني را نيز صرف آموزش ميكند تا امكان رشد و ارتقا يابد .اما ،همين زن هرگاه شغل خود را تورک گويود هموك
آن سرمايهگذاري كه در اين راه كرده ضايع ميگردد و خانواده با نقصان درآمد ،دچار شرايط سوختتري ميشوود .بودين قورار،
ترک شغل زن به سبب تعدد و ظايف آثار نامطلوبي در سطح خرد و كالن جامعه ميگذارد و اثر نامساعدي در توسوعه اقتصوادي
و اجتماعي جامعه دارد( .همان ص .)122

نتيجه گيري
در خصوص اشتغال زنان در ايران؛ نتايج زير بدست ميآيد:
در شرايط كنوني  ،اشتغال زنان ضرورتي اجتماعي تلقي ميشود.
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اشتغال زنان در خارج از خانه از ساختار اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامعه و ساختار شخصيتي خود زنان تاثير
ميپذيرد.
يكي از مشكالتي كه زنان در همه جوامع با آن درگيرند ،مسئوليت پرورش فرزندان و اداره امور خانه است و
جايگاه حرفهاي زن به ميزان قابل توجهي متأثر از موقعيت خانوادگي و ضرورت ادغام نقشهاي او است كه انتخاب
فعاليت در خارج از خانه را محدود و پيشرفت شغلي را مشكل تر ميسازد.
در مواردي كه ادغام هماهنگ نقشها وجود دارد ،كار و خانواده بطور مساوي براي زن اهميت پيدا ميكند و
رضايت از شغل و خانواده در حد بااليي است و هيچ تعارضي در نقشها وجود ندارد.
تقسيم تقش بر اساس جنسيت مانع پيشرفت شغلي زنان ميگردد و نه تنها باعث محدوديت آنان در انتخاب شغل
دلخواه ميگردد بلكه موجب مي شود كه زنان اندک ساعات فراغتي را كه در اختيار دارند براي رسيدگي به امور
فرزندان و خانهداري صرف كنند.
تعارض نقش در خانواده از نگرش منفي شوهر نسبت به كار همسرش ،به نظر سلطهجويانه او در باب نقش زن در
خانواده ،خودداري او از حمايت زن و شركت نكردن افراد خانواده در كارهاي خانه و مشكالت مربوط به بچهداري
ناشي ميشود.
ميزان موفقيت در تلفيق وظايف حرفه اي و خانوادگي به چند عامل بستگي دارد :چگونگي نگرش شوهر نسبت به
كار زن  ،ميزان ساعاتي كه زن در محل كار حضور دارد ،و عالقه زن به شغل خود.
حال اين سؤال مطرح ميشود كه چگونه زنان وظايف حرفهاي و خانوادگي خود را هماهنگ ميسازند تا در هر دو زمينه موفق
باشند .يكي از هنجارهاي جوامع در باب زنان تشكيل خانواده و ايفاي نقش مادري و همسري است و هر چه جامعه سنتيتر
باشد به اين نقشها اهميت بيشتري داده مي شود .با توجه به ضرورت حضور زنان در عرصه اجتماعي و با توجه به ويژگيهاي
فرهنگي سنتي غالب در ايران ،ميتوان انتظار د اشت كه زنان به مشاغلي راغب شوند كه بتوانند توقعات عمومي جامعه و خانواده
را برآورد و آنان را همسر و مادر شايسته بشناساند .زنان ،هر چه كمتر نگرشهاي سنتي از نقشهاي جنسيتي را بپذيرند از
احساس آنان نسبت به كيفيت روابط زناشويي كاسته ميشود .از طرف ديگر هر قدر شوهران كمتر نگرشهاي سنتي از اين
نقشها را بپذيرد ،احساس آنها نسبت به كيفيت روابط زناشويي افزايش مييابد .البته در دهه هاي اخير ،نگرشها نسبت به
نقش هاي جنسيتي زنان و مردان در كشورهاي صنعتي پيشرفته كمتر جنبه سنتي دارد .نگرشهاي سنتي بر دوگانگي ميان
شوهر بعنوان نانآور و زن بعنوان مادر و خانه دار و نيز تفاوت قدرت در روابط كه الزمه تفاوت نقش است ،تاكيد ميورزد و زنان
را در خانواده تحت سلطه مردان قرار مي دهد .چنانچه از اشتغال زنان حمايت شود و در ادغام نقش هاي شان مساعدت الزم
انجام گيرد كه آنهم منوط به پذيرش امر رشد و ارتقاي زنان در محيط اجتماعي از طرف پدران و شوهرانشان ميباشد ،بنظر
ميرسد ديگر تعارض در نقشها ،پيش نيايد .در محدوده يك خانواده زن نقشهاي خانوادگي را انجام ميدهد و در كسب
درآمد و رفاه خانواده سهمي را به عهده خواهد داشت ،بايد زماني را صرف آموزش كرد تا امكان رشد و ارتقاء حاصل شود  .اگر
همكاري مردان در امور خانه تقسيم وظايف با حمايت و امنيت شغلي زنان از سوي دولت و كارفرمايان در محل كار خوب
صورت گيرد ،اشتغال اثرات مثبت چشمگيري بر روي زوجين خواهد داشت از جمله اينكه با اشتغال زنان وضعيت اقتصادي
خان واده بهتر ،عزت نفس زنان و فرزندان شان باالتر ،تحصيالت زنان و در پي آن تاثير مثبت روي همسر و فرزندان بيشتر ؛ و
روابط اجتماعي و روابط كالمي با همسران وسيع تر خواهد شد و همه اينها موجب افزايش ميزان سالمت خانواده و اعضاي
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موجود در آن خواهد شد .لذا شوهران و فرزندان زنان سالم از سالمت بااليي برخوردار خواهند بود و جامعه نيز از جوامع كوچك
خانواده متشكل است  ،رو به سالمت و رشد حركت خواهد كرد همسران زنان شاغل در مقايسه با همسران زنان خانهدار از
افسردگي تقريب ًا كمتري برخوردارخواهند بود  ،مرداني كه همسران شاغل دارند ،با كمك در امور خانه و تقسيم كار ،زمينههاي
بهبود وضعيت روحي  -رواني خود و همسرشان را فراهم نموده همچنين با توجه به اين كه سالمت روان همسران با هم ارتباط
مستقيم دارند ،لذا در صورت افزايش همكاري و رضايت زناشويي و حمايت همسران شاغل از همديگر ،سالمت روان هر دو باال
ميرود و خانوادهاي سالم را بوجود ميآورند و خانوادههاي سالم نيز اجتماع سالم را نيز بوجود ميآورند ،همسران زنان شاغل در
مقايسه با همسران زنان خانه دار از نمره اضطراب كمتري برخوردارخواهند بود .اشتغال زنان زماني موجب بروز اضطراب و يا
ساير عاليم رواني در همسر و خود ميشود كه در اثر تعدد نقش هاي شغلي و خانوادگي دچار تعارض شوند و از طرفي به ويژه
زناني كه داراي فرزنداني هستند ،به علت حجم زياد فعاليتها ،نگران انجام بهينه نقش مادري و همسري همراه با اشتغال
ميشوند ليكن اگر شوهر ،در امور خانه با وي همكاري نموده از حمايت عاطفي خود ،همسر و فرزندان را بهرمند سازند منجر به
كيفيت مطلوب زندگي مشترک مي شود ،همسران زنان شاغل در مقايسه با همسران زنان خانهدار از عالئم جسماني كمتر
برخوردارخواهند بود در تبيين اين يافته ميتوان گفت:كه صرف ًا اشتغال در كاهش يا افزايش عالئم جسماني (بعنوان يكي از
ابعاد سالمت روان ) م ؤثر نيست ،بلكه با عنايت به رويكرد سيستم خانواده عالئم جسماني در اثر فعاليت متغيرهاي مختلف در
شبكه سيستمي كاهش يا افزايش مييابد.
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مركز
 .26پزنده ،زهدا ،12۷6 ،ازدواج در اسالم ،انتشارات سازمان تبليغات اسالمي.
 .21ثنايي  ،باقر  ،12۷2 ،ازدواج ،انگيزهها ،پرتگاه ها و سالمت آن ،فصلنامه موسسه تحقيقاتي تربيتي دانشگاه تربيت
معلم ،دورة جديد ،جلد چهارم شمارة .2
 .23ثنايي  ،باقر  ، 12۷9 ،مقياسهاي سنجش خانواده و ازدواج ،انتشارات بعثت.
 .22حق دوست  ،علي اكبر  ، 12۷2،بررسي ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي ايران پيرامون موثر بر ازدواج ،فصلنامه
انديشه و رفتار ،سال دوم ،شمارة .2
 .22رفعت،حسين ، 12۷2 ،سمينار شيوههاي ارتقاء و بهره وري نيروي انساني ،تفكرات رايج در اشتغال زن.
 .22ساروخاني ،باقر )12۱2( ،جامعه شناسي خانواده ،نشر سروش.
 .20ستوده  ،هدايت اهلل ، 12۷0 ،آسيب شناسي اجتماعي ،انتشارات آواي ندر.
 .2۷سعادتمند ،سارا ( ،)12۷0بررسي رابطه كارايي خانواده و سالمت عمومي فرزندان پايان نامه كارشناسي ارشد
مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رود هن
 .2۱سفيري ،خديجه ، 12۷۷ ،جامعه شناسي اشتغال زن ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .29سليمانيان ،علي اكبر ، 12۷2 ،بررسي تاثير تفكرات منطقي و غير منطقي برنامه رضايتي از زندگي زناشويي،
دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد ،كارشناسي ارشد. ،
 .26قباديان ،سعيد ، 12۷9 ،بررسي رابطه بين رضايت مندي زناشويي و سالمت روان  ،دانشگاه تربيت معلم،
كارشناسي ارشد .
 .21سميعي ،12۱۷ ،روزنامه همشهري به نقل از پژوهشگاه علوم انساني اشتغال زن ،شماره 1۱12
 .23شاملو ، 12۱6 ،مجله نافه ،شمارههاي  11و  ،13اشتغال زنان در جامعه.
 .22شفيع آبادي  ،باقر  ، 12۷2 ،روانشناسي اشتغال ،نشر ني.
 .22شفيع آبادي  ،عبداهلل  ،12۷2 ،راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفهاي ،نشر رشد.
 .22صادقكار  ،مرتضي  ،12۱2 ،روانشناسي دختر ،پسر ،ازدواج ،انتشارات تاوک.
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 .20صالحي بيرجندي ،محمد ( ،) 1209تشكيل خانواده و روابط متقابل اعضاي آن از نظر اسالم ،پايان نامه
كارشناسي ارشد الهيات دانشگاه امام صادق (ع)
 .2۷صنيع زاده ، 12۷0 ،مجلك كار و كارگر ،شماره  ،1۷زنان مشاغل و رضايت زناشويي.
 .2۱طباطبايي  ،رسول زاده  ، 12۷1 ،بررسي مقايسه اي رتبه بندي حوادث استرس زاي زندگي بين مردان كارمند و
شاغلين آزاد و زنان خانه دار و شاغل در شهر تهران ،دانشگاه علوم پزشكي ايران.
 .29عالء الديني ،اكبر ( ،)12۷3ميزان رضايتمندي زنان شاغل از زندگي زناشويي ،پايان نامه ارشد
 .06غفوري  ،سيروس  ، 1220 ،مكتب مام شماره .21
 .01قاضي  ،قاسم  ،12۷3 ،زمينه مشاوره و راهنمايي ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .03كي نيا ،مهدي  ، 12۷2 ،مباني جرم شناسي ،انتشارات دانشگاه تهران ،چا چهارم ،جلد دوم.
 .02كينگ  ،ساموئل  ، 12۱2 ،مباني جامعه شناسي ،ترجمه  :مشفق همداني ،نشر امير كبير.
 .02گيدنز  ،آنتوني  ،12۱0 ،جامعه شناسي ترجمه  :صبوري ،منوچهري ،نشر ني (بي تا)
 .02لئوبوسكاليا ،12۷6 ،زندگي با عشق چه زيباست ،ترجمه  :مالكي ،انتشارات روشنگران
 .00مشكيني ، 1222 ،ازدواج در اسالم مترجم  :احمد جنتي ،انتشارات مصر.
 .0۷موسوي  ،رقيه  ، 12۷2 ،بررسي و مقايسه عوامل موثر بر رضايتمندي زناشويي در سه گروه پزشكان كارمندان،
كارگران شهر تهران ،كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت معلم.
 .0۱موسوي ، 12۷2 ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،مشاوره ،دانشگاه تهران (تربيت معلم)
 .09ميرخشتي ، 12۷2 ،بررسي رابطه رضايت از زندگي زناشويي و سالمت روان ،كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه
آزاد واحد رود هن.
 .۷6ميشل  ،آندره  ، 12۱3 ،جامعه شناسي خانواده و ازدواج ،ترجمه  :فرنگيس اردالن
 .۷1ناظري ،1200 ،روزنامه همشهري ،به نقل از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري« ،زن ،اشتغال و خانواده» شماره
.110۷
 .۷3وزيري ،محمد ( ) 12۷2بررسي و مقايسه ميزان رضايت از زندگي زناشويي در ازدواجهاي درون فاميلي و برون
فاميلي در شهرستان يزد  ،پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي مشاوره  ،دانشگاه آزاد واحد رود هن.
 .۷2ويرجيناسيستر ، 1201 ،آدم سازي ،ترجمه  :بيرشك ،تهران انتشارات انديشمند.
 .۷2جاراللهي و عذرا  ،فصلنامه علوم اجتماعي  ،شماره  2و  ، 2تاريخچه اشتعال زنان در ايران و 12۷1
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