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عوامل مؤثر بر تضاد نقشهاي زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگي در شهر همدان
اسماعيل باللي ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا همدان ،ايران



زهره بختياري سفر ،كارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان ،ايران
اكرم محمدي ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا همدان ،ايران
حسين محققي ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا همدان ،ايران
چکيده
با وجود افزايش سطح تحصيالت و توانمنديهاي زنان در عرصههاي شغلي و اجتماعي ،نقشهاي سنتي آنان (به ويژه خانهداري و بچههداري)
همچنان بر دوش آنان سنگيني ميكند .حاصل انجام كليه وظايف مربوط به نقشهاي مدرن و سنتي ،براي زنهان شها،ل ،مهيتوانهد تهنشههاي
ارتباطي و مشاجرات خانوادگي باشد .در اين تحقيق كه بر روي زنان  15-21ساله در سطح شهر همدان انجام شده ،سعي بهر آن اسهت كهه بها
سنجش ميزان تضاد نقشهاي آنها ،رابطه بين تجربه تضاد نقش با تعارضات خانوادگي مورد بررسي و اندازهگيري قرار گيرد .اين پهژوهش بهه
روش پيمايشي و با استفاده از نمونهگيري خوشهاي بر روي نمونهاي  245نفري انجام شده و ابزار اندازهگيري آن پرسهشنامهه محقهق سهاخته
است .نتايج حاصل از آمار توصيفي و استنباطي نشان مي دهند كه تقسيم كار جنسيتي در دامنه حد متوسط پايين و بها داراي بيشهترين درصهد
است .ايفاي نقش مادري و نگرش مثبت مردان به اشتغال زنان در سطح متوسط به با ست .همچنين احساس تضهاد نقهش در زنهان ،در سهطح
متوسط (با و پايين) قرار دارد .در مقابل ،باورمندي به كليشههاي جنسيتي بيشتر در سطح متوسط به پايين است .همچنين نتايج نشان مهيدههد
كه تعارضات مالي در ميان انواع ديگر تعارض (جنسي و خانوادگي) وفور بيشتري دارد .جامعهپذيري جنسيتي (با ابعهاد تقسهيم كهار جنسهيتي،
نقش مادري ،نوع نگرش زن و شوهر به اشتغال زنان و همچنين ميزان باورمندي زنان به كليشههاي جنسيتي) ،رابطه مثبت و مستقيم بها تجربهه
تضاد نقش در زنان دارد و تضاد نقش نيز عامل مؤثر در تجربه تعارضات خانوادگي زنان مورد تحقيق است.
كليدواژهها :نقشهاي جنسيتي ،جامعهپذيري ،تقسيم كار ،تضاد نقش ،تعارضات خانوادگي.
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مقدمه و بيان مسأله

ترنولوژيري ،زمينه هاي التزام به نقش هاي جنسيتي به ويژه در

تغييرات حاصله در جريان توسعه ،مناسبات حاكم بهر زنهدگي

ميان زنان كم رنگ تر شده اسهت .مناسهبات زنهدگي مهدرن بها

انسانها را در جوامع مختلف دستخوش تحو ت جدي قرار

عواملي چون ميل زنان به برابرخواهي جنسيتي ،كس

منزلهت

ميدهد و به خصوص در اقشار و گهروهههايي خهاص ،سهب

اجتماعي و تالش آنان براي تحصيل تخصهص ههاي علمهي و

مي شود تأثيرات عميقي به لحاظ اجتماعي ،هويتي و نقشي بهر

مهارت هاي شغلي ،در ههم آميختهه كهه خهود نشهانگر ر،بهت

جاي گذاشته شود .شايد بتوان گفت كه زنان مهمترين گروهي

روزافزون زنان به مشهاركت اجتمهاعي ،گسهترش شهبرهههاي

هستند كه هويت ،جايگاه ،نقش و كيفيت زندگيشان در عبور

ارتباطي ،ورود به عرصه عمومي و در
از طههر

از جريان توسعه ،دچار تحول ،تغيير ،تالطم اسهت .از ايهنرو،
«زنان مجبورند توازني بين هويهت ،قهدرت و منزلهتشهان بها

مرات

نهايت حرفهيابي است.

ديگههر وضههعيت سههاختاري خههانواده و سلسههله

قدرت نهفته در روابهط بهين اعضها و تقسهيم جنسهيتي

بهه

نقش ها ،الباً امران تحقهق اجهراي نقهش ههاي مهدرن و برابهر

تضاد و فاصلهگيري روانشناختي از همسهر تهنش ،اسهترس و

خواهانه را از سوي زنان در خانواده فراهم نميكند .تقسيم كار

فشار ميشوند» ).(Panda, 2011:72

خانگي كه يري از اين نوع تقسيمهاي جنسيتي نقهشهاسهت،

نقشها و مسؤوليتهاي خانوادگياي برقرار كنند كه ا،ل

تحول دانش در عصر جديد با فناوريهاي نوين و تغييهر

درون خانواده نمايشدهنده شرلي از روابط قدرت بهين زن و

رشهد فرهري ،ارتقهاط سهطح

شوهر است (اعزازي به نقل از ديل و مولين .)2559 ،اين تقسيم بندي

تحصيالت ،ميل به برابرخواهي و ورود به عرصهه عمهومي در

در بسههياري از خههانوادهههها منش هأ اخههتال

و تعههارض اسههت

زنان شده است .اما قال ها و نقشهاي جنسيتي هنوز ههم در

(خسروي ،225 :5942 ،به نقل از .)Thompson & Walker, 1989

مناسبات اقتصادي از طرفي سب

برخي موارد محهدوديتههايي را بهر زنهان بهراي مشهاركت و
حضور اعمال ميكنند.

با افزايش آگاهيهاي اجتمهاعي و ميهل روزافهزون زنهان
براي ورود به بازار كار و عرصههاي اجتماعي ،ميزان نارضايتي

نقشهاي جنسيتي ،حامل آموزههايي اجتماعي هستند كهه

عمومي آنان از جايگاه و نقشهاي زنانه نيز بيشتر شده اسهت.

«زنانگي» و «مردانگي» را در انسانها ميپرورانند تا دختهران و

پيامد اين نارضايتي ها ميتواند در قال

واكهنشههاي انفعهالي

پسران ،گونههاي متفاوتي از جامعهپهذيري را تجربهه كننهد .از

نظير ناراحتي ههاي روحهي و افسهردگي نمهود پيهدا كنهد كهه

رهگذر تجربه جامعهپذيري جنسيتي اسهت كهه در بسهياري از

دوپههارگي حيههات اجتمههاعي و شخصههي ،احسههاس بيگههانگي

فرهنگها دنياي عمهومي و اجتمهاعي ،سههم مهردان و دنيهاي

اجتماعي (خود پندارههاي ذهني و احساسي جدا از زمينهههاي

خصوصي و عرصه خانگي ،سهم زنان گرديده است .امروزه با

اجتمههاعي) و انههزواي فههردي در زنههان نمونههههههايي از ايههن

همه تغييراتي كه در دنياي مدرن و مقتضيات آن و از طرفي در

واكنشهاست .بررسي ههاي اپيهدميولوژيک حرايهت از ميهزان

دنياي ذهني و آگاهي هاي زنهان اتفهاا افتهاده ،تغييهر عينهي و

شيوع افسردگي در زنان «دو تا سهه برابهر مهردان» داشهته كهه

محسوسي در شيوه تقسيم كار جنسيتي و سبک جامعه پهذيري

منزلت اجتماعي پايين و قدرت كم زنان در تصميمگيريههاي

كودكان صورت نگرفته است به طوري كه تهالش زنهان بهراي

خانوادگي و اجتماعي از مهمترين د يل جهتگيري جنسهيتي

مشاركت در بازار كار ،به نوعي در مقابله با تجويزههاي نقهش

آن است (سيدان .)32: 5949 ،شرل فعا نه اعتراض به وضهعيت

جنسيتي محسوب شده و از طرفي نقش سنتي آنان (همسهري،

نابرابر خانوادگي زنهان و تجربهه تضهادهاي نقشهي و منزلتهي

مادري و خانهداري) همچنان به عنوان «نقش اصهلي» در ابعهاد

مههيتوانههد در قالهه

مشههاجرات خههانوادگي ،پرخاشههگري،

مختلف فرهنگي و اجتماعي ،به ايشان گوشزد ميشود.

خشونتهاي فيزيرهي و كالمهي و در نهايهت طهالا زوجهين

با توسعه آگاهي هاي عمومي و بسط ارتباطات اجتماعي و

مطرح شود كه مشرالت بعدي آن نظيهر وضهعيت سرپرسهتي
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كودكان و نيازهاي عاطفي آنهان و سهاير مشهرالت اجتمهاعي
مترت

بر آن نمود مييابد.

داشتن فرزند و يا تعداد آن ،چه رابطهاي بها تضهاد نقهش
زنان شا،ل دارد؟

رشد آگاهي زنان ،تحصيالت و افهزايش تهوان مشهاركتي
آنان در بازار كار و ميل به رهاييشان از پهرداختن صهر
كارهاي خانهداري كسلكننده و كمارج سب
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بهه

افزايش مطلوبيت

اشتغال و مشاركتجويي نزد زنان گشته و علير،م كمي تنوع

آيا عهواملي چهون ميهزان تحصهيالت و درآمهد زوجهين،
تأثيري بر تعارضات خانوادگي در زنان شا،ل دارند؟
تجربه تضاد نقهش در زنهان چهه رابطهه اي بها تعارضهات
خانوادگي آنان دارد؟

فرصت هاي شغلي و محدود بودن گستره اشهتغال بهه مشها،ل
كم اهميت با شرايط دشوار و هنجارهاي رايج در زمينه تقسهيم

ادبيات نظري و پيشينه تحقيق

كار (سيدان و خليفهلهو )35 :5947 ،ههر روز بهه تعهداد تقاضهاهاي

الف -پيشينه تحقيق

زنان بهراي ورود بهه عرصههههاي اجتمهاعي و شهغلي افهزوده

از مشهورترين تحقيقهات كالسهيک جامعهه شناسهي خهانواده،

ميشود.

تحقيق اليزابت بات در مورد تقسيم نقش در خانواده است وي

رشد تحصيالت زنهان ،درخواسهتههاي رو بهه افهزايش

بهها بررسههي  25خههانواده انگليسههي كتههاب خههانواده و شههبره

اشهتغال خهواهي و كهاهش مواليهد ،نشهان از ميهل زنهان بهراي

اجتماعي را منتشر كرد .در اين بررسي وي به وجود دو الگوي

دگرگون خواهي شرايط اجتماعي است تعدد نقش ههاي زنهان

تقسيم نقش خهانواده هها مهورد مطالعهه پهي بهرد .الگهوي اول

(سنتي و مدرن) در كنار دگرگون نشدن هنجارهاي نقش آنها

خانواده هايي هستند كه زن و شوهر هر يک به تنهايي و بهدون

شههده اسههت تهها

كمک ديگري وظايف خهود را انجهام مهي دادنهد .الگهوي دوم

(سهفيري و

كامالً متفهاوت اسهت و زن و شهوهر در اكثهر فعاليهت هها بهه

و نههرمشناپههذيري نقههشهههاي مههردان سههب

كشمرش هايي در روابط خانوادگي زنان پديهد آيهد
زارع.)63 :5941 ،

صورت مشترک با يرديگر همراري داشهتند .بهر ايهن اسهاس

به عبارتي مهي تهوان چنهين نتيجهه گرفهت كهه اگهر چهه

ديده شد كه اگر زن و شوهر كمک و پشتيباني گروه هاي ديگر

مشرالت تجربه تعدد يا تضاد نقشها ،در زندگي زنان حاضهر

(شبره خويشاوندي) را به دست آورنهد ،وظهايف هريهک بهه

نارضهايتي ،فرسهايش و ناكهاميههاي روحهي

كمک افراد هم جنس ديگر خود از گروههاي خارج از خانواده،

برايشان ميشود اما از رهگهذر روابهط انسهاني و زناشهويي بها

وابسته خواهد شد .اما اگر اين كمک ها و پشتيباني ها نباشد زن

مردان ،مشرالت به كليه اعضاي خانواده به خصهوص همسهر

و شوهر به يرديگر وابستگي متقابل مهي يابنهد

تسري يافته و تزلزل و تصادم خانوادهها را به دنبال دارد.

.)216

در اجتماع سب

(بهات-7 :5979 ،

در بررسي ديگري در يرهي از محهالت آمريرها ،دربهاره
سؤاالت تحقيق

نقشهاي جنسيتي در خهانواده ،تحقيقهي بهه فاصهله  15سهال

آيا نحوه تقسيم كار جنسيتي در خانه و تجربه تضهاد نقهش در

توسط رابرت و هلن ليند و كاپال انجام شده كه طهي آن رونهد

زنان شا،ل با هم رابطهاي دارند؟

تحول روابط خانوادگي و تغيير نقش ها دنبال شهده اسهت .در

آيا چگونگي شبره ارتباطات خانوادگي مي تواند رابطه اي
با نوع تقسيم كار جنسيتي در خانه داشته است؟

دهه ،95مردان و زنان مورد تحقيق ،نظر مثبتي راجع به ازدواج
نداشتند .از نظر مردها ازدواج راهي براي حمايت و سرپرستي

آيهها رابطهههاي بههين نههوع نگههرش زنههان شهها،ل و نگههرش

از اعضاط خانواده ،تعدادي فرزند و همسر است .نگرش زن هها

همسران شان به «اشتغال زن» و تضادهاي نقشهي و خهانوادگي

از اين هم تيرهتر است .از ديهد آنهها ازدواج بهه معنهاي فقهر،

آنها وجود دارد؟

ظلم ،بي وفايي مرد و رها شدن زن است و طالا از آن هم بدتر
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است .اما در بررسي كاپال در دهه  ،45نگرش آنها نسهبت بهه

كمتري تجربه ميكنند و حداقلي از تعهارض نقهشهها وجهود

ازدواج و زندگي خانوادگي دگرگون شده است .عقيده عمومي

خواهد داشت ).(Panda, 2011:73

به مشاركت در كارهاي خانه است .روابط كالمهي زن وشهوهر

تحقيق بارنهت نشهان داده كهه فشهار و تهنش مربهوط بهه

بهبودي آشرار يافته است و عقايد افراد نيز در مورد ازدواج و

درخواستهاي نقشهاي خانوادگي بيشتر از نقهش شهغلي بهر

خانواده بسيار مثبهت شهده اسهت .نگهرش مثبهت زوجهين بهه

روي زنان وجود دارد (اعزازي.)514-542 :5974 ،

ازدواج و زندگي خانوادگي با توجهه بهه تغييهر در نقهشههاي

در پههژوهش سههفيري و زارع تضههاد نقههش در  4حيطههه

سنتي و اجراي اشتراكي وظايف خانوادگي و كاري ايجاد شده

(تحصيل ،اشتغال ،مديريت مالي ،كار خانگي ،روابط جنسهي و

است كه خود ناشي از شرايط تاريخي و اقتصادي جديد است

عاطفي ،روابط خانوادگي و دوستي ،گذران اوقهات فرا،هت و

كه در نوع مناسبات ارتباطي زن و شوهر تأثير گذاشهته اسهت.

نگهداري و تربيت فرزندان) با اسهتفاده از پرسهش نامهه تضهاد

(اعزازي.)526-524 :5974 ،

نقش و نقش جنسيتي بم مورد سنجش قرار گرفتهه اسهت .در

در تحقيق ديگري كه توسط آندره ميشهل در سهال

1966

اين بررسهي ،زمينههههاي ناسهازگاري نقهشههاي اجتمهاعي و

انجام شد ،نوعي همبستگي بين اشتغال زنان و توزيع عاد نه تر

خانوادگي در زنان بررسي شده است بر اساس نتهايج تحقيهق،

نقش ها و وظايف خانوادگي مشاهده شهد .مطهابق نتهايج ايهن

پاي بندي به جداسازي نقش ها بر ناسازگاري نقهش تأثيرگهذار

تحقيق ،وظايف خانگي در خانواده هاي زنان شا،ل بهه نحهوي

است و چنين مي نمايد كه بها افهزايش پهاي بنهدي بهه جهدايي

عاد نهتر بين زوجين تقسيم ميشوند (سگالن.)276 :5945 ،

نقش ها ،ميزان ناسازگاري نقش كاسهته مهي شهود و اعتقهاد بهه

مطابق تحقيقهات تامسهون و واكهر مشهخص گرديهد كهه
پندارهاي اصلي زنان و مردان در خصهوص چگهونگي انجهام

كليشههاي جنسيتي ،تضاد نقش را كمتر ميكند

(سهفيري و زارع،

.)5941

كارهاي خانگي ،چندان تغييري نررده و هنهوز كهار خهانگي و

رستگار خالهد بها بررسهي تعهارض نقهش ههاي شهغلي-

مراقبههت از كودكههان ،وظيفههه اصههلي زنههان تلقههي مههيشههود

خانوادگي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن ،بها بههرهگيهري از دو

(.)Thompson & Walker, 1989

رويررد كميابي و انباشتگي نقهش مشهخص كهرده اسهت كهه

تحقيقات انجام شده توسط گاسهو و مهک مهالين ()2003

تعارض زنان در نقهش ههاي كهار -خهانواده ،ناشهي از عوامهل

در خصوص نحوه تقسيم نقشهاي جنسيتي نيز نشان داده كهه

خانوادگي و نه كاري است و براي كاستن آن بايد بر حمايهت

ايههدلولوژيهههاي برابههريخواهانههه و باورهههاي فرهنگههي زن و

اجتماعي از خانواده و زنان تأكيد كرد (رستگارخالد.)5949 ،

شوهر در چگهونگي تقسهيم كهار خهانگي نقهش مهؤثري دارد
(.)Gazso & McMullin, 2003

در تحقيق نايبي در خصوص تحليل جنسهيتي نقهشههاي
خانوادگي مشخص شده كه تقسيم كارهاي خانه به شيوه كامالً

مطابق تحقيقات لو مشخص گرديهد كهه زنهان در مقابهل

جنسههيتي صههورت گرفتههه و نگههرش زنههان و مههردان در مههورد

كليشههاي جنسيتي ديدگاههاي منعطفتري نسهبت بهه مهردان

وظايف و نقش هاي شان در خانواده با يرديگر متفاوت است و

داشته و خواهان تغييرات بيشتري نسبت بهه قاله بنهديههاي

حوزه هاي تصميم گيري بيشهتر مردانهه و حهوزه ههاي ترليفهي

جنسيتي هستند (.)Loo, 1998

بيشتر زنانه است

كولترين و كوک 5در مطالعه خود دريافتند كه وقتي مردان

(راودراد و نايبي.)5944 ،

جاراللهي در مطالعه اي بر روي زنان كارگر ،نحوه تقسهيم

بيشتر كارهاي خانه را انجام ميدهند ،ادراكات زنان از انصها

كار در خانواده هاي زنان شا،ل و قدرت تصهميمگيهري زن در

و رضايت زناشويي با رفته و زوجين تضاد زناشويي و فشهار

زندگي را مورد سنجش قرار مي دههد و نتيجهه مهي گيهرد كهه

Coltrane and Cooke

1

فعاليت هاي اجتماعي زن كاهشي محسوس در مسؤوليت ههاي

عوامل مؤثر بر تضاد نقشهاي زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگي در شهر همدان

مربوط به خانه بهراي وي در برنداشهته اسهت

(جهاراللهي:5976 ،

.)49
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فرضيه كميابي
فرضيه كميابي ،مثل نظريه جريان منابع مدعي است كهه افهراد
ميزان محدودي از منابع (مثل زمان و انرژي) دارند و مشاركت

ب -ادبيات نظري تحقيق

نظريات مختلفي در خصوص خانواده و رخهدادهاي درون آن
و ارتباط تعارضات آن با محيط كهار وجهود دارد .مها در ايهن
مقاله به بخشي از اين نظريات اشاره خواهيم داشت كه ارتباط
بيشتري با موضوع تحقيق دارند.

در چندين نقش ،منابع موجود براي بهرآورد تقاضهاهاي تمهام
نقشها را كاهش ميدهد و از اينرو تضاد گار و خهانواده بهه
وجود ميآيد ). (Liberman, 2012:18

نظریه سيمون دوبووار

2

طههرح ديههدگاههههاي فمينيسههتي ،بههدون گريههز زدن بههه تبيههين

نظریه تضاد نقش
نظريه تعاض نقش بر اين نرته اشاره دارد كهه وقتهي افهراد در
نقشهاي متعددي شركت ميكنند كه ناسازگار با ههم هسهتند،
تضادي بين نقشها به وجود ميآيد .گهرين ههاوس و بولتهل

5

اشاره بر اين دارند كه هر ويژگي نقشي كه بهر زمهان درگيهري
هر فرد در يک نقش تهأثير دارد ،مهيتوانهد بهه تضهاد بهين آن
نقشش و نقش ديگر منجر شود .در اين نظريهه ،زمهان صهر
شده در فعاليتههاي درون نقهش خهانوادگي مثهل مراقبهت از
فرزندان يا وابستگان بزرگسال را نمهيتهوان بهه فعاليهتههاي
درون نقش كاري اختصاص داد .الزامات نقهشههاي مختلهف
ممرن است براي منابع زماني محدود شخص رقابهت كننهد و
فشارهاي زماني مرتبط با مشاركت در يک نقش ممرهن اسهت
امران سازگاري با تقاضاهاي نقش ديگر را به لحهاظ فيزيرهي
،ير ممرن كند .اساساً زمهان و انهرژي صهر

شهده بهر روي

فعاليتهاي مرتبط با خانواده نميتوانهد صهر

فعاليهتههاي

مرتبط با كار شود ،از اينرو ،تضهاد كهار – خهانواده بهراي بهه
وجود ميآيد ).(Liberman, 2012:16

پيش فرض اين نظريه نظريه جريان منبع آنست كه انتقال
منابع فردي مثل زمان ،توجه وانرژي (فيزيري و روانشهناختي
از يک حوزه بهه حهوزه ديگهر) محهدود اسهت .مفههوم منهابع
محدود براي اشاره به رابطه منفي بين حوزههاي كار و خانواده
به كار رفته است ).(Liberman, 2012:17

وجودگرايانه از موقعيت زنان توسط دوبووار با اثر مشههورش
«جنس دوم» كه شايد مهمترين متن نظري اين مرت

بيستم است به نظهر فاقهد جامعيهت زم مهيآيهد .بهه اعتقهاد
دوبووار ،زنان به دليل «ديگر بودن» سهتم مهيبيننهد زن ديگهر
است چون نه -مرد است .مرد يعني خود؛ يعني هسهتي آزادي
كه به وجود خويش معنا ميبخشد و زن يعني ديگر يها شهي ي
كه به او معنا ميبخشند اگر زن بخواهد خود يا فاعل شود بايد
مانند مرد از تعاريف و برچس ها و گوهرهايي كهه وجهود او
را محهدود مههيكننههد ،فراتههر رود و خههود را همههان سههازد كههه
ميخواهد باشد

(تانگ.)29 :5947 ،

دوبهووار در جههنس دوم مهينويسههد« :كسهي زن بههه دنيهها
نمي آيد ،بلره زن ميشود» .به عبارت ديگر ،مفههوم زن ،نهاظر
به امري وجودي نيست ،بلره از امري ماهوي ،آنههم مهاهيتي
مجعول و دست دوم (جهنس دوم) حرايهت مهيكنهد

(بهاقري،

.)74-73 :5942

دوبووار دو علت را براي ايهنكهه زن بهه «ديگهري» مهرد
تبديل شده است بر مهيشهمرد؛ نخسهت وضهعيت فيزيرهي و
جسمي زن كه با بارداري ،زايمان ،بزرگ كهردن فرزنهدان و ...
شرايطي را ايجاد مي كند كه بيشتر انرژي زن گرفته ميشهود و
چيزي براي تحقق نفس براي او باقي نميگهذارد .علهت دوم،
شرايط اجتماعي و نوع خاص تقسيم كار اجتمهاعي اسهت كهه
در طول تاريخ وجود داشته و زن را متعلق به خانهه و مهرد را
براي كار بيرون از خانه تعريهف كهرده اسهت

Greenhaus and Beutell

در قهرن

1

(مشهيرزاده:5949 ،
Debouar

2
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او در واقع به همان نسبت كه مردان وقت بيشتري را در خانهه
به اعتقاد دوبووار ساز و كارهاي بنيهاديني كهه «خهود» يها

ميگذرانند و به بچهها بيشتر توجهه مهيكننهد و فعاليهتههاي

فاعل براي مهار «ديگري» يا مفعول از آنهها بههره مهيجويهد

مشترک بيشتري بها همسهرانشهان دارنهد ،اقتهدار زنهان رنهگ

«نقش هاي اجتماعي» است .ديگر بودن زن در نهادهاي ازدواج

ميبازد (آبهوت و وا س .)524 :5945 ،در پاسهخ بهه ايهن پرسهش

و مادري تحريم ميشود .ازدواج ،تبادل آزادانه احساس را بهه

فمينيستي كه چرا زندگي زناشويي صورت ايده آلي را كه براي

وظايف به شدت تحريم شده اجباري و حقوقي تبديل ميكند

زنان تصوير ميشود ،پيدا نمهيكنهد ،اكلهي  6حهوزه تعهارض

و خودجوشي رابطه زوج عاشق را از ميهان مهيبهرد .دوبهووار

زندگي خانوادگي را كه زنان تجربه ميكنند ،چنين برميشمرد:

نقش همسري را مانع رشد هويت زن ميدانست .به زعهم وي

 -5تقسيم كار جنسي :از زنان انتظار مهي رود مسهؤوليتههاي

«همسري» و «مادري» نقهشههاي زنانههاي هسهتند كهه راه زن

كارهاي خانه و بچهداري را بر عهده بگيرند و ايهن يعنهي كهه

براي دستيابي به آزادي را سد ميكنند .حتهي ايفهاي نقهش زن

زنان از نظر مالي به مردان وابسته ميشوند و به پولي كهه مهال

شا،ل يا متخصص هم كه خوشهبختي او بهه خوشهنودي يهک

خود بدانند ،دسترسي ندارند؛  -2تفاوت هاي نيازهاي عهاطفي

مههرد خاصههي يهها فرزنههدان بسههتگي نههدارد ،در شههرايط عههادي

زنان و مردان :از زنان انتظار مي رود بها كالفگهي و عصهبانيت

نمي تواند زن را از دام زنانگي رهايي دهد؛ چهرا كهه امرانهات

شوهر و فرزندان شان بسازند اما خودشان كسي را ندارنهد كهه

زن شا،ل نيز براي فرار از قفس زنانگي چندان بيشهتر نيسهت

به او روي بياورند؛  -9تفاوت توان بدني و بنيه اقتصادي زن و

از همسر و مهادر

شود زنان اختياري بر منابع مهالي

حتي از جهاتي وضعيت زن شا،ل به مرات

شوهر :كه ممرن است سب

خانهنشين بدتر است؛ چون از او انتظار ميرود هميشه و همهه

نداشتهاند از شركت در فعاليتهاي اجتماعي نهاتوان هسهتند و

جا زن است و زنانه رفتار كنهد .بهه بيهان ديگهر از زن شها،ل

حتي با خشونت فيزيري از جان

شهوهر روبهرو شهوند و-6

انتظار ميرود كه وظايف شغلي خهود را بهه «وظهايفي» كهه از

سپردن اختيار روابط جنسي و كنترل باروري به دست مهردان:

زنانگي او بر مي آيد ،بيفزايد .در نتيجه او به تعارضهي درونهي

به اين معنا كه نيازهاي مردان با اهميتتر تلقهي مهيشهود و از

ميان عاليق حرفهاي و وظايف زنانه خود دچهار مهيشهود .زن

زنان انتظار ميرود موجبات «لذت» شوهر را فراهم آورند ،بهه

شا،ل اگر عالقه به پيشرفت حرفهاي را در خود پرورش دههد

نيازههاي جنسهي او تمرهين كننهد و بهراي او بچهه بياورنهد و

به اين احساس تأسف گرفتار خواهد شد كه از تجسم زنانگي

بچهداري كنند (آبوت و وا س.)525 :5945 ،

يعني زن آراسته و ...دور شده و اگر به ظهاهر خهود و زنهدگي
زنانه توجه نشان دهد احساس ميكند كه از اهدا
عق

ميماند

آن اكلي

شهغلياش

(تانگ.)992-923 :5947 ،

اكلي ،كار خانگي را در جوامع مدرن داراي ويژگهيههاي
زير ميداند:
 - 5انحصاراً زنان آن را انجام مي دهند ،نه بزرگسا ن هر
دو جههنس؛  - 2وابسههتگي مههالي زن بههه همسههرش را نشههان

5

مي دهد؛  – 9كار شمرده نميشود و  -6بر ديگر نقشهاي زن

آن اكلي ( )1974اولين جامعهشناس فمينيست است كه به طور

برتري و پيشي دارد

(كشاورز.)5942 ،

جدي به بررسي تقسيم كار در خانواده پرداخت و به كارههاي

وي همچنين معتقد است كه گام برداشتن به سوي برابري

خانگي به منزله كار نگريست .او با اين نظر كه زنان قلمهروي

جنسيتي ،حتي اگر سهدهاي قهانوني و نههادي نيهز از سهر راه

خصوصههي از آن خههود دارنههد كههه در آن حرههم مههيراننههد و

برداشته شوند ،با سدي بزرگ بهه نهام وظهايف خانههداري زن

تصميمگيري ميكنند نيز به مخالفت برخاسته است .بهه اعتقهاد

روبهرو است .با شروع انقهالب صهنعتي و افهزايش و تحهرک

1

جمعيت ،كار به شرل تخصصي درآمد ،ارتباطهات گسهترده و

Oakley
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نظم جديدي بر جوامع حهاكم شهد كهه در آن كهار از زنهدگي

اليزابت بات

خانوادگي جدا شد و جدايي خانواده از اقتصهاد بها دگرگهوني

نام اليزابت بات با نظريه شبره همراه اسهت ،نظريههاي كهه در

توليد صنعتي هم زمان گرديد .اين امر بهه تحهول نقهش زن و

كتهاب او خههانواده و شهبره اجتمههاعي ترميهل شههده و درجههه

مرد در خانواده انجاميد كه طي آن زن بهه «زن خانههدار» ،نهان

تفريک نقش ههاي زن و شهوهر را بها ميهزان تهراكم شهبرهاي

(سهفيري

همبسته مي داند كه زوجين بيرون از خانهه بهراي خهود حفهظ

خور و وابسته و مرد ،تنها به «نانآور خانه» تبديل شد
و زارع.)5941 ،

اُكلي نشان ميدهد كه اشتغال در زندگي زنان شا،ل نقش
محوري دارد .اما از زنان انتظار ميرود خود را با كار مضاعف
وفق دهند و اين مسلماً سب

مي شود نتوانند دلبسهتگي كامهل

خود را به كار نظير مردان به نمايش بگذارند .آنان ناگزيرند كه
تعادل لرزاني را ميان تعهداتشهان در برابهر خهانواده و برابهر
كارفرما حفظ كنند (گرت.)43 :5973 ،

ميكنند .بات اين نرته را در قاله

فشهارهاي فرهنگهي تبيهين

ميكند .هنگامي كه اشخاصي كه با يک فرد آشنا هسهتند داراي
اندركنشي فشرده با هم هستند – يعني وقتي كه شبره متهراكم
وجود دارد – اعضاي شبره به نوعي وفهاا مشهترک در مهورد
هنجارها دست مييابند و براي تبعيت از آنها ،به اعمال فشهار
اجتماعي ،ير رسهمي دسهت مهي زننهد .ايهن اشهخاص داراي
ارتباطات متعدد با يرديگر هستند و به همياري متقابل گرايش
دارند (سگالن.)216-211 :5945 ،

جسي برنارد

به اعتقاد اليزابت بات ،روابط اجتماعي كليه خانوادههها در

برنارد ،فمينيست ليبرال در كتاب آينهده زناشهويي ( )1982بهه

جامعه حالت «شبره» دارد؛ يعني هر خانواده با تعدادي از افراد

توصيف كاملي از محروميهت زنهان پرداختهه و تصهوير نهو و

جامعه در تماس است؛ اما شبره روابط بعضهي از خهانوادههها

مبهوت كنندهاي از نهاد زناشويي را ارالهه نمهود .بهه اعتقهاد او

شبره متصل است و شبره روابط بعضي ديگهر از خهانوادههها

زناشويي نوعي نظام فرهنگي متشرل از اعتقادهها و آرمهانهها،

شبره پراكنده است و چگونگي تقسيم نقشهاي خانوادگي بهه

يک نوع تنظيم نههادي نقهشهها و هنجارهها و مجموعههاي از

نوع شبره اجتماعي خهانواده بسهتگي دارد خهانواده ههايي كهه

تجارب مبتني بر كنش متقابل براي يرايک زنهان و مهردان بهه

تقسيم نقش آنها سنتي اسهت شهبره روابهط اجتمهاعي آنهها

شمار مي آيد .زناشويي از نظر فرهنگي ،به عنوان سرنوشهت و

متصل است؛ يعني دوستان ،آشنايان و همسايگان اين خهانواده

سرچشمه رضايت خاطر زنان ،جنبه آرماني پيهدا كهرده اسهت؛

يرديگر را مي شناسند و بدون ارتباط با خانواده مورد نظهر بها

در ضمن براي مردان نيز موهبت زندگي خهانوادگي را همهراه

يرديگر روابط اجتماعي دارند اما زن و شوهري كه به صورت

بهها مس هؤوليت و الههزامهههاي آن بههه ارمغههان آورده اسههت و در

مشاركتي با يرديگر زندگي مهيكننهد ،داراي شهبره اجتمهاعي

مجموع ،اساساً به معناي يک نوع همزيستي برابرانه ميان زن و

پراكنده هسهتند؛ يعنهي دوسهتان و آشهنايان آنهها يرهديگر را

شوهر است .اما از جهت نهادي زناشويي به نقش شوهر اقتدار

چندان نميشناسند

(بات.)213-219 :5979 ،

و آزادي مي بخشد ،چندان كه او بتواند و ملزم اسهت فراتهر از

به اعتقاد بات ،تقسيم نقشها در درون خانواده بيش از آن

محيط خانوادگي جو ن دهد؛ نهاد زناشويي فرر اقتدار مردانهه

كه يک پديده طبيعي يا ضروري براي انسهجام خهانواده اسهت

را با تصور قابليت جنسي و نيروي مردانه تقويت ميكنهد و از

به رابطه زوجها با محيط اجتماعيشان و نوع شهبره اجتمهاعي

همسران مي خواهد كه سازشگر ،وابسهته و توخهالي هسهتند و

خانواده (متصل يا پراكنده) بستگي دارد .اگر زوجهين كمهک و

اساساً به فعاليتهها و خهردهكهاريههاي خانههداري بپردازنهد.

پشتيباني گروههاي ديگر را به دست آورند وظايف هر يک بهه

(ريتزر.)671 :5976 ،

كمک افراد ههم جهنس ديگهر خهود از گهروه ههاي خهارج از
Bernard

1

خانواده وابسته خواهد شد اما اگر اين كمکها و پشهتيبانيهها
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نباشد زن و شوهر به يرديگر وابستگي متقابل مييابند كهه بهه
انسجام واقعي خانواده ميانجامد

سنتي آن ميداند .به اعتقاد وي با كهار كهردن زن در بيهرون از
خانه ،امنيت و موجوديت خانواده كه به وجود آورنده زيربناي

(بات.)211 :59795 ،

معنوي رفتار اسهت بهه خطهر افتهاده و سهب
اجتماعي ميشود

پارسونز

نابسهامانيههاي

(اعزازي.)71 :5974 ،

پارسههونز خههانواده هسههتهاي (آمريرههايي) را متشههرل از زن و
شوهر و فرزندان به عنوان «خانواده» بها سهنخ معمهول معرفهي

تافلر

ميكند كه از لحاظ زندگي نو مران است و پايگاه اجتماعي آن

تافلرمعتقد است مردها از دوران كودكي براي مشها،ل بيرونهي

تنها از طريق «شغل» شوهر كه مستقل از روابهط خويشهاوندي

با ديدي عينيتگرا و واقع بينانهه تربيهت شهدند در حهالي كهه

قابل حصول است مشخص ميگردد .اشرال ديگر خانواده بهه

زنها براي فعاليتهاي خانگي كه به ميهزان زيهاد در «انهزواي

(پارسهونز،

اجتماعي» است آمهاده مهي شهدند و از همهان كهودكي ديهدي

اعتقاد وي «منحر » از سنخ معمول خوانده ميشود
.)721-727 :5949

«ذهنيتگرا» پيدا كردند .شيوه كار زنان «مهوج اولهي» و شهيوه

بههه اعتقههاد پارسههونز شههرايط دسههتيههابي بههه حههداكثر
كاركردهاي خانواده ،وجود دو تفاوت اساسي در ميان اعضهاي

كاري مردان «موج دومي» است كهه در اثهر جهدايي «توليهد از
مصر » تعارض آن تشديد ميشود

گروه كوچک خهانواده اسهت .اولهين شهرط وجهود دو قطه
مخالف رهبري و زيردستان و دومين شرط وجود اخهتال

(تافلر.)42 :5975 ،

به زعم تافلر كليه تعارضهاي بين دو جنس ،مباحثهههاي
در

زن شا،ل /زن خانه دار ،تقابل طبيعي دو شيوه توليهد متفهاوت

ميان نقشهاي ابزاري 5يا مردانه و نقشهاي بيهانگر يها زنانهه

در يک جامعه موج دوم است و تنها با پيهدايش «مهوج سهوم»

است و تنها بر اساس اين تقسيم نقهش جنسهي ،امرهان بقها و

(جامعه فرا صنعتي) و با به كارگيري اطالعات به طور كامل از

همبستگي خانواده وجهود دارد چهرا كهه تشهخيص و رعايهت

ميان خواهد رفت

2

(تافلر.)45 :5975 ،

حدود وظايف هر يک از والهدين مهانع ا،تشهاش نقهشهها و
ايجاد يک وضعيت رقابتي در خانواده ميشود كه مثالً ميتواند

والترگو

ناشي از دخالت زن در فعاليتهاي شغلي است ،كه در نهايهت

گو و همرارانش معتقدند ازدواج براي زنان نسبت بهه مهردان

به از هم پاشيدگي خانواده منجر گردد

كم تر خشنود كننهده اسهت و ايهن در حهالي اسهت كهه بهراي

(اعزازي.)75 :5974 ،

بسياري از زنان ازدواج تنها منبع خشهنودي و رضهايت خهاطر
هلموت شلسکي

9

در دوران بزرگسالي است .آنچنانكه مردان متأههل معمهو ً

وي در خصوص اشهتغال زنهان وحتهي در برابهر جنهبشههاي

دو نقش عمده اجتمهاعي؛ يعنهي سرپرسهتي خهانواده و نقهش

آزاديخواهانه آنان ديدگاهي مخالف داشت و كارآيي منحصهر

حرفه اي را دارند كه ممرن است با آنهها ارضها شهوند ،زنهان

به فرد خانواده را تربيت فرزندان در محيطي سرشار از اعتمهاد

مشخصاً فقط يک نقش دارند و آن هم خانههداري اسهت .اگهر

و مراقبت مي دانست كه با اشتغال زن ويا فرديت خواهي او به

به هر دليلي يري از نقشهاي اجتماعي مرد متأههل بهه انهدازه

مخاطره ميافتاد

كافي او را ارضا نرنند ،وي هنوز نقش ديگهري دارد تها بهراي

(اعزازي.)99 :5974 ،

شلسههري «سههلطه طبيعههي» مههرد بههر زن را نيههز از عوامههل
تعيينكننده موجوديهت خهانواده و ضهامن حفهظ كاركردههاي
Instrumental Roles
Expressiveness Roles
Shelsky

1

كس

حمايت و به عنوان منبعي براي كس

عزت نفس به آن

روي آورد .از سههوي ديگههر اگههر زنههان قههادر بههه كسهه
خشنودي هايي از همسر بودن و مادر شهدن نيسهتند ،راهچهاره

2
3

Gove

4
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روشن ديگري براي كس
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مضاعفي دارد (كوكرين.)14 :5974 ،

خانهداري به طهور قطهع «سهاخت نايافتهه»« ،ناپيهدا» و «داراي

گههو وظههايف خانهههداري و مراقبههت از فرزنههدان و ديگههر

وضعيت و موقعيت نازل» است چون خانهه داري ههي نتيجهه

اعضاي خانواده را يري از منابع ايجاد تنش براي زنان ميداند.

نهايي ندارد و پاداشهاي دروني يا بيروني آن بسيار كم اسهت

به اعتقاد وي نقشي كه جامعه به زنان محهول كهرده اسهت بهه

پس در نتيجه بعيد است كه خشنودي زيادي براي همه فهراهم

عنوان يک عامل تنشزا ميتواند سب

اختالل در سالمتروان

كند .بنابراين يهک زن متأههل در مقايسهه بها شهوهرش كهه از

زنان شود

(خسروي.)43 :5942 ،

موقعيت خود به عنوان پدر بودن و سرپرسهت خهانواده بهودن

بر اساس مباني فوا ميتوان مدلي تحليلي به شهرل زيهر

منههافعي بههه دسههت آورده و هههي ضههرورتي هههم بههه انجههام

ترسيم نمود .زم به يادآوري است كه اين مدل مهدعي تبيهين

فعاليتهاي حقير و روزمره خانهداري ندارد ،وضعيت نامساعد

همه عناصر در گير در پديده نيست.

جامعهپذیري نقشهاي جنسيتي

باورمندي

نگرش زوجين به

زنان به

اشتغال زنان

نقش مادري

تقسيم كار
جنسيتي

كليشههاي
جنسيتي

تجربه تضاد نقش در زنان شاغل

مشاجرات و

تعارضات خانوادگي

جدايي

احساس ناكامي،
افسردگي و
ناراحتيهاي روحي

مدل تحليلي تحقيق
فرضيات
بر مبناي مدل تحليلي تحقيق ميتوان فرضياتي به اين صهورت
نوشت:

فرضههيه  -5بههين تقسههيم كههار جنسههيتي كههار در خانههه و
احساس تضاد نقش زنان شا،ل رابطه معنيداري وجود دارد.
فرضيه  -2ميزان ارتباطات خانوادگي با ميزان تقسيم كهار
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متغيرهاي تحقيق و رابطه آنها را بها ههم در محهدوده خهاص

جنسيتي در خانه رابطه معنيداري دارد.
فرضيه  -9نگرش مثبت به اشتغال زنان با احساس تضهاد

زماني و نه در زمانهاي متعدد بر عهده دارد.
در اين پژوهش نيز به منظور گردآوري دادهها و سهنجش

نقش در زنان شا،ل رابطه منفي و معنيدار دارد.
فرضيه  -6بين تعداد فرزندان و احساس تضهاد نقهش در
زنان شا،ل رابطه معنيداري وجود دارد.

و اندازهگيري متغيرها و روابط بين آنها از پرسش نامه محقهق
ساخته ،استفاده ميشود كه حاوي هشت گروه سهؤال اسهت و

فرضيه  -1بين احسهاس تضهاد نقهش در زنهان شها،ل و
تعارضات خانوادگي رابطه معنيداري وجود دارد.

تدوين آن بر اسهاس مفهاهيم موجهود در چهارچوب نظهري و
سؤا ت و فرضيات بر گرفته از آن صورت گرفته است.

فرضيه  -4بين باور به كليشه ههاي جنسهيتي و احسهاس
تضاد نقش رابطه وجود دارد.

به منظور تعيين پايايي اين تحقيهق ،پرسهشنامهه طراحهي
شده ،ابتدا در ميان چند نفهر از پاسهخگويان توزيهع و پهس از

فرضيه  -7بين ايفاي نقش مادري و احساس تضاد نقهش
رابطه وجود دارد.

ترميل توسط آنها ،ضري

آلفاي كرونباخ به وسيله نهرمافهزار

آماري  SPSSاستخراج گرديد و پس از تعيين پايايي گويههها،
از طريق مقادير آلفا پرسشنامه نهايي تنظيم گرديهد .ههد

فرضيه  -4بين متغيرهاي زمينههاي (ميهزان تحصهيالت و

از

ميزان درآمد زنان شا،ل) و احساس تضاد نقهش زنهان شها،ل

اجراي پيش آزمون بررسي نحوه جملهبندي گويههها ،ارزيهابي

رابطه معنيداري وجود دارد.

نوع واكنش پاسخگويان نسبت به سؤا ت و مفهوم مورد نظهر
محقق و رفع ساير نقايص احتمالي در پرسهشنامهه اسهت ،تها

روششناسي تحقيق
ايههن پههژوهش بههه لحههاظ اهههدا

و روش تحقيههق ،از نههوع

«پيمايشههي» اسههت؛ از نظههر هههد

«كههاربردي» اسههت؛ سههطح

مشاهده تحقيق «خرد» است ،چرا كه واحد تحليهل در آن فهرد
است و به لحاظ وسعت روشهي ،از نهوع مطالعهات «پهنهانگر»

پرسشنامه اصلي تا جاي ممرهن فاقهد نقهص و ايهراد تنظهيم
شود.
مقادير آلفاي كرونباخ استخراج شده از پهيش آزمهون ،بهه
شرح جدول ذيل است:

است .از نظر زماني نيز مقطعي است .زيرا بررسهي و توصهيف
جدول  -ضریب روایي آلفاي كرونباخ
تعداد افراد

تعداد سؤاالت

ضریب آلفاي كرونباخ

متغيرها
تقسيم كار جنسيتي

95

56

5/46

وظايف نقش مادري

95

56

5/79

شبره خانوادگي متصل
شبره خانوادگي منفصل
نگرش مثبت به اشتغال زن
ميزان باورمندي به كليشههاي جنسيتي
احساس تضاد نقش

95
95
95
95
95

6
2
4
4
55

5/77
5/73
5/42
5/71
5/73

تعارضات خانوادگي

95

54

5/41

تعارضات جنسي
تعارضات مالي

95
95

4
55

5/42
5/45
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527

روايي

نقش ههاي مشهاركتي و اجتمهاعي زنهان 264 ،نفهر بها فرمهول

آلفاي كرونباخ براي سؤا ت پرسشنامه همگي با تر از 5/75

كوكران انتخاب شدند .روش نمونهگيري نيز شهيوه خوشهه اي

قرار دارد كه نشان ميدهد ابزار اندازهگيري داراي روايهي زم

چند مرحلهاي است.

است.
جامعه آماري تحقيهق حاضهر ،زنهان  15-21سهاله شههر

شاخصهاي توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق

همدان است كه تعهداد آنهها طبهق سرشهماري ههاي عمهومي

با جمع پاسخ گويههاي هر يک از متغيرههاي اصهلي تحقيهق،

 552779نفهر اسههت .تعهداد زنههان شها،ل بههر اسهاس آخههرين

دادههاي اين متغيرها در سطح سنجش فاصلهاي به دست آمد.

اطالعات گرفته شده در سرشماري نفوس و مسهرن در شههر

شاخص هاي توصيفي اين متيغرها در سطح سنجش فاصهلهاي

همدان  53544نفر در گروه سني مهورد تحقيهق اسهت كهه بها

در جدول  2ذكر شده است.

لحاظ مشا،ل ،ير قابل احتساب ،مهوارد اظههار نشهده و سهاير
جدول  -2شاخصهاي توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق
متغيرها

تعداد

تعداد

حداقل

حداكثر

سؤاالت

افراد

نمرات

نمرات

ميانه

ميانگين

مد

انحراف
معيار

تقسيم كار جنسيتي

56

245

94

75

19/36

16

11

1/77

وظايف نقش مادري

56

245

26

75

15/5

15

62

7/2

شبره خانوادگي متصل

6

245

6

25

52/29

52

52

9/47

شبره خانوادگي منفصل

2

245

2

55

6/59

6

4

5/44

نگرش مثبت زنان به اشتغال زنان

1

245

4

22

59/74

56

59

2/46

نگرش مثبت مردان به اشتغال زنان

9

245

9

51

4/46

3

55

5/35

ميزان باورمندي به كليشههاي جنسيتي

4

245

55

95

25/14

25

25

9/71

احساس تضاد نقش

55

245

57

15

92/94

92

99

7/29

تعارضات خانوادگي

54

245

25

77

67/54

67

94

3/34

تعارضات جنسي

4

245

3

96

25/34

25

26

6/45

تعارضات مالي

55

245

21

61

91/69

91

91

9/96

جدول  - 3فراواني و درصد تقسيم كار جنسيتي در ميان پاسخگویان

توزیع جمعيت نمونه بر اساس ميزان تقسيم كار جنسيتي
با توجه به جدول  9مشاهده ميشهود كهه ميهزان تقسهيم كهار
جنسيتي در منزل  69/4درصد زنان مورد بررسهي متوسهط بهه

محدوده

ميزان تقسيم كار جنسيتي

نمرات

فراواني

درصد

پايين

26-91

51

1/4

متوسط به پايين 4/4 ،درصد با و  1/4درصد نيز پايين اسهت.

متوسط پايين

94-67

554

65/1

متوسط با

64-13

556

69/4

بر اين اساس تقسيم جنسيتي كار در ميان پاسخگويهان انهدكي

با

45-75

29

4/4

شيوع بيشتري دارد.

جمع كل

-

245

555

با است .ميزان تقسهيم كهار جنسهيتي در منهزل  65/1درصهد
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ميزان ایفاي نقش مادري در ميان افراد پاسخگو

از ديگر نگرشهايي كه مانع فعاليت شغلي در زنان است بهاور

نتايج حاصله براي ميهزان ايفهاي نقهش مهادري در جهدول 6

به كليشههاي جنسيتي است .باور به كليشههاي جنسيتي بهدان

گزارش شده است .بر اساس مندرجات جدول مذكور مشاهده

معناست كه زنان مورد مطالعه ،اين كليشهها را دروني كردهاند.

مههيشههود كههه ميههزان ايفههاي نقههش مههادري در  64/1درصههد

نتايج نشان ميدهد كه درصد باور زياد به كليشههاي جنسهيتي

پاسخگويان در حد متوسط به با اسهت .ميهزان ايفهاي نقهش

كمتر از باور پايين به اين كليشههاست.

مادري در  95/1درصد متوسط به پايين ،در  56/9درصد با و
در  7/7درصد نيز پهايين اسهت .از ايهنرو در ايهن متغيهر نيهز
حدود  45درصد پاسخگويان ايفاي نقش مادري را متوسط بهه
بال و يا با گزارش نمودهاند.
جدول  -فراواني و درصد ميزان ایفاي نقش مادري در ميان
پاسخگویان
ميزان ایفاي نقش
مادري

محدوده نمرات

فراواني

درصد

پايين

56-27

25

7/7

متوسط به پايين

24-65

42

95/1

متوسط به با
با
جمع كل

62-11
14-75
-

525
97
245

64/1
56/9
555

جدول  - 6فراواني و درصد باورمندي به كليشههاي جنسيتي
ميزان باورمندي به كليشههاي
جنسيتي

محدوده
نمرات

پايين

55-57

فراواني
59

درصد
1

متوسط به پايين

54-26

561

11/4

متوسط به با
با
جمع كل

21-95
92-65
-

42
25
245

95/1
7/7
555

بررسي وضعيت احساس تضاد نقش
همانطور كه در جدول  7مشاهده مهيشهود ،ميهزان احسهاس
تضاد نقش در  66/2درصد زنان شا،ل مورد بررسهي در حهد
متوسط به پايين است .ميهزان احسهاس تضهاد نقهش در 65/6
درصد متوسط بهه بها  ،در  4/5درصهد بها و در  7/9درصهد

بررسي ميزان نگرش مثبت مردان به اشتغال زنان

پايين است .بر ايهن اسهاس ،احسهاس تضهاد نقهش پهايين بهر

يري از منابع تعارض درون خهانواده ،نگهرش منفهي مهردان و

احساس تضاد نقش با ميچربد و يا كمتر است.

همسران نسبت به كار زنان است .همانگونه كهه در جهدول 1
نيز گزارش شده است ،بيشتر پاسخگويان نگرش مردان نسهبت
به كار زنان را مثبت ارزيابي نمودهانهد (حهدود  14درصهد در
گزينههاي متوسط به با و با ).
جدول  - 5فراواني و درصد نگرش مثبت به اشتغال زنان
ميزان نگرش مثبت
مردان به اشتغال زنان

محدوده نمرات

فراواني

درصد

پايين
متوسط به پايين

9-1

54

4/3

4-4

34

94/3

متوسط به با
با
جمع كل

3-55
52-51
-

597
3
245

12/7
9/3
555

جدول  -7ميزان احساس تضاد نقش
ميزان احساس تضاد
نقش

محدوده نمرات

فراواني

درصد

پايين
متوسط به پايين

55-25

53

7/9

22-92

551

66/2

متوسط به با
با
جمع كل

99-69
66-11
-

551
25
245

65/6
4/5
555

بررسي وضعيت تعارضات در ميان پاسخگویان
منههدرجات جههدول  4نشههان مههيدهههد كههه توزيههع تعارضههات
خانوادگي در جامعه مورد مطالعه در حد متوسهطي قهرار دارد.
به گونهاي كه ميزان تعارض با و پايين تقريباً برابر هم است.

ميزان باورمندي به كليشههاي جنسيتي

در مورد تعارضات جنسي وضعيت اندكي متفهاوت اسهت ،بهه
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گونهاي كه اين گونه تعارضات شيوع كمتهري دارد .امها نتهايج

خانوادگي در مرحله بعدي قرار دارد .با توجهه بهه تهابو بهودن

نشان ميدهد كه تعارضات مالي در ميان انواع ديگهر تعهارض

مسالل جنسي درصدهاي تعارض جنسي را نيز بايد با احتيهاط

وفههور بيشههتري دارد .بههر ايههن اسههاس در خههانوادههههاي زنههان

تفسير نمود.

پاسخگو ،بيشتر تعارضات بر سر مسالل مالي است .تعارضهات
جدول  -8ميزان شيوع تعارضات خانوادگي ،جنسي و مالي در ميان پاسخگویان
گزینهها

ميزان تعارضات خانوادگي
محدوده
درصد
فراواني
نمرات

ميزان تعارضات جنسي
محدوده
فراواني درصد
نمرات

ميزان تعارضات مالي
محدوده
درصد
فراواني
نمرات

پايين
متوسط به پايين

54-95

51

1/4

4-51

96

59/5

55-25

22

4/1

92-67

554

61/6

54-29

566

11/6

22-92

43

96/2

متوسط به با
با
جمع كل

64-49
46-45
-

554
55
245

66/4
6/2
555

26-95
92-65
-

73
9
245

95/6
5/2
555

99-69
66-11
-

529
24
245

67/9
55
555

آزمون فرضيات تحقيق

تعارضات خانوادگي بها احسهاس تضهاد نقهش رابطههاي

آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي ارتبهاط متغيرهها نشهان

مثبت دارد .تعارضات مالي و جنسي نيز رابطهاي مشابه دارنهد.

ميدهد كه بين دو متغير تقسيم كار جنسيتي و احساس تضهاد

از حيههش شههدت ارتبههاط ،از ميههان انههواع تعههارض ،تعههارض

نقش رابطه معنادار مثبتي وجود دارد .بدين معنا كه با افهزايش

خانوادگي بيشهترين ارتبهاط ( ،)./46تعهارض مهالي در مرتبهه

تقسيم كار جنسيتي ،احساس تضاد نقش نيز بيشتر مهيشهود و

بعدي ( )./15و تعهارض جنسهي در مرتبهه آخهر ( )./29قهرار

بالعرس با كاهش اين نوع تقسيم كار ،احساس تضاد نقش نيز

دارد .رابطه احساس تضاد نقش با ايفاي نقش مادري نيز مثبت

كمتر ميشود .تقسيم كار جنسيتي همچنين با ميزان ارتباطهات

و به لحاظ آماري معنادار است.

خانوادگي (با خويشاوندان) ارتباط معنادار و مثبت دارد .بهدين
معنا كه بهه ميزانهي كهه تقسهيم كهار جنسهيتي زيهاد مهيشهود
ارتباطات خانوادگي (با خويشاوندان) زيادتر ميشود .همچنين
ميزان ارتباط در هر دو رابطه مذكور ضعيف است .اين نتيجهه
در مورد ارتباطات خانوادگي با دوستان صادا نيست و رابطهه
دو متغير معنادار نيست.
ارتباط نگرش مثبت زنان به اشهتغال خهود و نيهز نگهرش
مثبت همسرانشان با احسهاس تضهاد نقهش مثبهت و معنهادار
است .ارتباط نگرش مثبت زنان به اشهتغال خهود بها احسهاس
تضاد نقهش انهدكي قهويتهر ( )./99از ارتبهاط نگهرش مثبهت
همسران با احساس تضاد نقهش (در مقايسهه بها  )./22اسهت،
اگرچه هر دو ارتباط در سطح پاييني است.

در جدول  3نتايج مربوطه گزارش شده است.
جدول  -9آزمون پيرسون رابطه متغيرهاي تحقيق
شاخصهاي آماري
متغيرها
تقسيم كار جنسيتي و احساس تضاد نقش
تقسههيم كههار جنسههيتي و ارتباطههات خههانوادگي
(خويشاوندان)
تقسههيم كههار جنسههيتي و ارتباطههات خههانوادگي
(دوستان)
نگرش مثبت زنان بهه اشهتغال خهود و احسهاس
تضاد نقش
نگرش مثبت همسران به اشتغال زنان و احساس
تضاد نقش
تعارضات خانوادگي و احساس تضاد نقش
تعارضات مالي و احساس تضاد نقش
تعارضات جنسي و احساس تضاد نقش
نقش مادري و احساس تضاد نقش

r

سطح
معنيداري

5/29

5/555

5/51

5/52

5/93

5/54

5/99

5/555

5/22

5/555

5/46
5/15
5/29
5/54

5/555
5/555
5/555
5/556

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)46شماره چهارم ،زمستان 5931

595

تبيين ميكند و رابطه دو متغير مثبت ولي در حد پاييني اسهت

همچنين رابطه رگرسيوني ميزان درآمد ماهيانه با احساس

( .)5/54جدول  55اين رابطه را نشان ميدهد:

تضاد نقش نيز معنادار است .نتيجه رگرسيوني نشهان مهيدههد
كه متغير مذكور تنها  2درصهد از تغييهرات احسهاس نقهش را

جدول  - 1آزمون رگرسيوني ارتباط درآمد ماهيانه زن با احساس تضاد نقش
ضریب همبستگي چندگانه

متغيرها

5/54

ميزان درآمد ماهيانه

ضریب تبيين
5/524

جمع

مدل

5/525
ميانگين

درجه آزادي

مربعات

مربعات

رگرسيون

555146

5

555146

باقيمانده

6575166

536

25163

جمع

6245124

531

نام متغيرها

ضریب تبيين تعدیل شده

مقدار  bو ثابت

خطاي استاندارد

ثابت

951555

5/15

درآمد ماهيانه زن

5/5555554

5/555

مقدار بتا

مقدار

سطح معني

F

داري
5/526

1154

مقدار

سطح معنيداري

T

13114
5/545

5/555
5/526

2127

رابطه باور به كليشههاي جنسيتي و احساس تضهاد نقهش

تضاد نقش نيز بيشتر ميشود و بهالعرس .جهداول زيهر رابطهه

نيز معنادار است و ارتباط دو متغير مثبت ولي ضهعيف اسهت.

باور به كليشههاي جنسيتي و احسهاس تضهاد نقهش را نشهان

بدان معنا كه با افزايش باور به كليشهههاي جنسهيتي ،احسهاس

ميدهند:

 -آزمون رگرسيوني ارتباط باور به كليشههاي جنسيتي با احساس تضاد نقش

جدول

ضریب همبستگي

متغيرها

ضریب تبيين

چندگانه
5/91

باور به كليشههاي جنسيتي

5/52

جمع

مدل

ميانگين

درجه آزادي

مربعات

مربعات

رگرسيون

725133

5

725133

باقيمانده

152313

212

53134

جمع

171513

219

نام متغيرها

مقدار  bو ثابت

خطاي استاندارد

ثابت

29145

5124

باور به كليشههاي جنسيتي

5/69

5/572

ضریب تبيين تعدیل شده

مقدار بتا
5/91

5/52

مقدار

سطح

F

94152

مقدار

معنيداري
5/555

T

سطح معنيداري

54143

5/555

4155

5/555
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آزمون رگرسيوني مربوط به بررسي ارتبهاط بهين سهاعات

مشاركتي و نه با مرزبندي جنسيتي ههدايت نماينهد .همچنهين

كار زنان ،سن و تحصيالت با احساس تضهاد نقهش نشهان داد

مش اهده شده كه بهه ميزانهي ايهن تقسهيم كهار جنسهيتي زيهاد

كه اين متغيرها ارتباط معناداري با احساس تضاد نقش ندارند.

ميشود زنان به ارتباطات خويشاوني بيشتر روي ميآورند كهه
بخشي از اين رويآوري ميتواند محصول فشار همين تقسهيم
كار جنسيتي است .در كنار اين روابط ،باورمندي به كليشههاي

نتيجه و ارائه پيشنهادات

احساس تضاد نقش ميشود .با اين اوصا ،

نتايج نشان ميدهد كه در جامعه مورد مطالعهه ،ميهزان تقسهيم

جنسيتي نيز سب

كار جنسيتي در حد اعتدال است .توزيع درصدهاي گزينهههها

به عنوان يک قاعده كلي ،مرزبنديهاي جنسيتي سب

به گونهاي است كه دو كرانه پايين و با داراي درصدهاي كم

نقش مهيشهود .بنهابراين ايهن مرزبنهديهها در تقسهيم كهار و

و بيشترين فراواني و درصدها در سطوح متوسط بها و پهايين

كليشههاي مرتبط بايد كمرنگ شوند.

تعارض

قرار دارند .ايفاي نقش مادري در ميان پاسخگويهان با سهت و

همچنين يافته نشان ميدهند كه انواع تعارضات (مهالي و

اين نشان ميدهد كه اشتغا ت مختلهف ايهن نقهش را خيلهي

جنسي و خانوادگي) با احساس تضاد نقهش رابطهه دارنهد .بهه

كمرنگ ننموده است .وزنه نگرش مثبهت مهردان بهه زنهان بهه

عبارت ديگهر تعارضهات در حهوزهههاي مهالي بهه تعارضهات

سمت كرانه هاي با سنگيني ميكند .به ايهن معنها كهه مهردان

حوزههاي مختلف منجر ميشود .بر اين اساس مي توان گفهت

نگرش تقريباً مثبتي به اشتغال زنان دارند .در كنار ايهن قضهيه،

كه تعارضات مسري هستند و از حوزهاي به حوزه ديگر قابهل

باورمندي به كليشههاي جنسيتي نيهز پهايين اسهت .تمهام ايهن

سرايتاند .پس مديريت ضعيف يهک تعهارض مهيتوانهد بهه

نتههايج مويههد ايههن قضههيه اسههت كههه اشههتغال زنههان در مسههالل

سرايت آن به حوزه ديگر منجر شهود .خهانوادههها و نهادههاي

خانوادگي تعارضهاي خيلي جدي نبايهد ايجهاد كنهد .ميهزان

ذيربط اين قضيه را بايد در برنامههاي خود مهورد نظهر قهرار

احساس تعارض نقش نيز اين قضيه را تأييد ميكند.

دهند.

تعارضات مالي در ميان خانوادههاي مورد بررسي با ست
و اين بدان معناست كه تصميمگيري در مورد مسالل مهالي در
ا،ل

خانوادههاي مورد مطالعه نياز به اراله مشاورههاي خاص

دارد .اگرچه ميزانهاي تعارضات خهانوادگي و جنسهي خيلهي
با نيست ولي ارقام نشاندهنده شيوع ميزان متوسهطي از ايهن
تعارضات است .اين قضيه به ويژه با در نظر گرفتن حجه

و

منابع
آبههوت و وا س،

 .)5945( .جامعهههشناسههي زنههان ،ترجمههه:

منيژه نجم عراقي ،تهران :نشر ني.
اعههزازي ،ش .)5974( .جامعهههشناسههي خههانواده ،تهههران :نشههر
روشنگران و مطالعات زنان.

گزارش كم اين مهوارد

بات ،ا .)5979( .نقش هاي زناشويي و شبرههاي اجتماعي ،در

ميشود كمي نگرانكننده است و زم است در اين خصهوص

جامعه شناسهي مهدرن ،ج  ،5مؤلهف :پترورسهلي،

نهادهاي ذيربط برنامههاي آموزشي مناسبي براي خهانوادههها

ترجمه :حسن پويان .تهران :چاپخش.

حياي مرتبط با مسالل جنسي كه سب

تدارک ببينند.
نتايج نشان ميدهند كه تقسيم كار جنسيتي احساس تضاد

باقري ،خ .)5942( .مباني فلسفي فمينيسهم ،تههران :انتشهارات
وزارت علوم و تحقيقات.

نقش را بيشتر مهيكنهد .بهر ايهن اسهاس خهانوادههها بايهد در

پارسونز ،ت .)5949( .ساختار اجتماعي خهانواده ،در مبهاني و

خصوص تقسهيم كهار جنسهيتي مسهؤوليتهها در خهانوادههها

رشد جامعه شناسي ،نوشهته :جهي .اچ  .آبراههام،

بازنگري جدي نموده و تقسيم كار را به سمت تقسهيم كهاري

ترجمه :حسن پويان ،تهران :چاپخش.
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تافلر ،آ .)5975( .موج سوم ،ترجمهه :شههيندخت خهوارزمي،
تهران :مولف.
تانگ ،ر .)5947( .درآمدي جهامع بهر نظريههههاي فمينيسهتي،
ترجمه :منيژه نجم عراقي ،تهران :نشر ني.
جههارالهي ،ع« .)5976( .اثههر اشههتغال زنههان كههارگر بههر ميههزان

مشاركت زوجين در امور خانواده» ،فصلنامه علوم

كههوكرين ،ر .)5974( .منشههأ اجتمههاعي بيمههاريهههاي روانههي،
ترجمه :فريد براتي سده و بهمن نجاريان ،تههران:
نشر رشد.
گهرت ،ا .)5973( .جامعهههشناسههي جنسهيت ،ترجمههه :كتههايون
بقالي ،تهران :نشر ديگر.
گولههد ،ک .جوليههوس ،و .)5946( .فرهنههگ علههوم اجتمههاعي،

اجتماعي ،ش  7و  ،4ص .952-241

جمعي از مترجمان ،تهران :نشر مازيار.

خسروي ،ز .)5942( .مباني روانشناسي جنسيت ،تهران :نشهر

مشيرزاده ،ح .)5949( .مقدمههاي بهر مطالعهات زنهان ،وزارت

سحاب.
راودراد ،ا .و نههايبي ،ه« .)5944( .تحليههل جنسههيتي نقههشهههاي

مورد انتظار و كاربسته زنهان در خهانواده» ،زن در
توسعه و سياسهت (پهژوهش زنهان) ،دوره  ،1ش
 ،)5(57ص .14-27
رستگار خالد ،ا« .)5949( .بررسي تعارض نقشههاي شهغلي،
خانوادگي زنان و عوامل اجتمهاعي مهؤثر بهر آن»،
نشريه علمي -پژوهشهي دانشهگاه شهاهد ،ش ،6
ص .64-91
ريتهزر ،ج .)5976( .نظريهه جامعهههشناسهي در دوران معاصههر،
ترجمه :محسن ثالثي ،تهران :نشر مركز.
سههفيري ،خ .و زارع ،ز« .)5941( .احسههاس ناسههازگاري ميههان

نقشهاي اجتماعي و خانوادگي در زنان» ،نشهريه
مطالعات زنان ،سال  ،6ش  ،2ص .75-67
سگالن ،م .)5945( .جامعهشناسي تهاريخي خهانواده ،ترجمهه:
حميد الياسي ،تهران :نشرمركز.
سيدان،

« .)5949( .چندگانگي پايگاه اجتمهاعي -اقتصهادي
زنان و بيماريهاي رواني» ،نشريه مطالعات زنان،
سال دوم ،ش  ،4ص .45-95

سيدان،

 .و خليفهلو ،س« .)5947( .خانواده و ارتقاي شغلي
زنان» ،نشريه مطالعات زنهان ،سهال  ،4ش  ،2ص
.555-43

كشاورز ،ن« .)5942( .كار خانگي زنهان؛ مشهرلي كهه تمهامي
ندارد» ،فصل زنان ،ج  ،9تهران :نشر توسعه.
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