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و رويكردها) ها(پيامدخانواده بستراشتغال زنان بر  واكاوي  
 آمنه بختياري1
 بهاره نصيري2

  چكيده
 

شكل ديگري با غلبه  اجتماعي پس از وقوع انقالب صنعتي و گسترش روزافزون زندگي شهرنشيني تحوالت شگرف اقتصادي،
 ها،موجد ارزش همراه و همزمان گرديد كه ها و شيوه زندگي مردم،نگرش در جهان امروز و تغيير در ساختارها، از زندگي

بعاد مختلف امهم به طور مستقيم و غير مستقيم بر روي  وقوع چنين تحوالتي هاي خاص خود شده است.هنجارها و چارچوب
هاي ن در فعاليتت كه اين امر از يك طرف زمينه ايجاد مشاغل جديد و به كارگماري زنازندگي اجتماعي جوامع تأثير گذاش

  .ساز تحوالت جديدي در زندگي خانوادگي در جوامع گرديدصنعتي و از طرف ديگر زمينه
توسط آنان،  جتماعياشتغال زنان و دستيابي آنان به منابع اقتصادي حاصل كار در خارج از خانه و تسخير فضاهاي تازه ا

زه اوضاع حاكم بر زندگي اما امروو به ضرورت، تحولي نو در خانواده پديد آورده است.  ر چند ساله خانواده را تغيير دادساختا
ان و همسرداري، كه هايي همچون تدبير منزل، تربيت فرزندحاكي از آن است كه افزون بر نقش زنان شاغل در اكثر نقاط دنيا

 هايف گذشته، تعدد نقششدن آن بر وظاهاي زنان بوده است، با ورود كار بازاري و افزوده ه مسئوليت و نقشزحواز دير باز در 
- ه، نظام ارزشي، ديدگاهها، بر ساختارجامعنقش فرايند ياد شده و تعدد فشار چنداني را بر جسم و روان زنان تحميل كرده است.

يري انكارناپذير گذارده تاث ساختار خانواده و روابط سنتي زوجتر بر و از همه مهم هاي اجتماعي زن و مرد،هاي سنتي، پايگاه
  است.

بر روي هم تاثير قاء ست و عناصر موجود در آن براي برقراي تعادل و با از آنجايي كه نهاد خانواده سيستمي فعال و پويا
فراتر از آن با جامعه  وهاي موجود در جامعه ساير سيستما اين سيستم براي تداوم سالمت و بهبود كاركرد خود ب متقابل دارند،

د در جامعه جهاني هاي مثبت موجون حفظ اصول و قوانين خود از حركتجهاني ناگزيرند در ارتباط باشند. به عبارت ديگر ضم
  بهره مند شوند.

ل زنان چه تاثيري است كه اشتغاربيت فرزندان و وظايف همسرداري اين نكته قابل بررسي لذا به دليل نقش مهم زنان در ت
  .تواند بر خانواده داشته باشدمي
  لهاهميت و ضرورت مسئ -1

از طرفي نقش  است. در دو نقش پيچيده و گاه مقابل هم به طور همزمان محكوم زن امروز به ويژه در جوامع در حال گذار،
يد اين امر در كه كانون تعديل و تشد بر همگان آشكار است داري و خانوادگي.نقش خانه ،از ديگر سوي ،شغلياجتماعي و 

 .ابتدا نظام خانواده است

                                                            
  پژوهشي مطالعات زنان و دانشجوي دكتري جامعه شناسي فرهنگيپژوهشي گروه كارشناس  . 1
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پيش رو و در  هايدگرگوني و چالش هاي آنان در دوره كنوني،بنابراين از جمله مسائل و مشكالت زنان شاغل و خانواده
 را با تعارض، آنانساختار خانوادگي  به طوري كه استه مراتب قدرت و استقالل مالي زنان سلسل خصوص وظايف خانوادگي،

هاي سازماني، لذا با عنايت به جايگاه و موقعيت خطير زنان شاغل در موقعيت عديده مواجه ساخته است. تناقض و مشكالت
مسائل  و ضروري است، شايسته فرهنگي جامعه مزبور،شغلي و برون سازماني خانوادگي و به طور عام نقش ايشان در تحوالت 

هايي ساختار و روابط اعضاي خانواده، غييرات و دگرگوني در ابعاد مختلفجوانب مثبت و منفي ت ماهيت و مظاهر، و مشكالت،
  .كه زنان آنان شاغل هستند مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد

  چارچوب مفهومي -2
  خانواده -2-1

خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق پيوند «نوشتند:  1953به سال  خانوادهبرگس و الك در اثرشان با عنوان 
ط متقابلند و فرهنگ مشتركي ، زن، مادر، برادر در ارتباه عنوان شوهرعنوان فرزند) با يكديگر به زناشويي، همخوني و پذيرش( ب

  .)1370 :255كنند( ساروخاني، ي ميپديد آورده و در واحد خاصي زندگ
پيوند قانوني دو جنس «  از يك منظر خانواده عبارت است از راتي همراه بوده است.يتعريف خانواده در طول زمان با تغي

اعي و آثار مهم فرهنگي همراه تقدس مذهبي، روابط عميق عاطفي كه با نوعي قرارداد اجتم ،مخالف بر پايه روابط پايا
  ».)171: 1973 انگلس(است

ده برخي خانوا .استدر اين منظر، معناي خانواده همواره با يك قرارداد اجتماعي، پيوند حقوقي، اجتماعي و عاطفي همراه 
اند كه از يك واحد اجتماعي، ناشي از ازدواج يك زن و يك مرد كه به همراه كنند و قائلرا در مفهوم محدود آن معني مي

داند كه از راه خون، را گروهي از افراد مي شود. تعريف ديگري، خانوادهآمده از آنان، خانواده تشكيل مي فرزندان پديد
 :1999چوا، يابند و طي يك دوره زماني نامشخص، با هم زندگي مي كنند(فرزند پروري با يكديگر ارتباط ميزناشويي و يا 

93.(  
و اعضاي بزرگسال است پيوند يافته  اند كه با ارتباطات خويشاوندي مستقيماًدنز خانواده را گروهي از افراد ميآنتوني گيد

آن مسئوليت مراقبت از كودكان را بر عهده دارند. پيوندهاي خويشاوندي ارتباطات ميان افراد است كه يا از طريق ازدواج 
يره) را با يكديگر ن ديگر، پدربزرگ ها و غبرقرار گرديده، يا از طريق تبار است كه خويشاوندان خوني( مادران، پدران، فرزندا

  ).424 :1383، ( گيدنزمرتبط مي سازد
  اشتغال -2-2
(دهخدا،  »كاري در شدن، به كاري سرگرم شدنبه  به كاري پرداختن، مشغول شدن،«در زبان فارسي به معناي » اشتغال« هواژ

 در اصطالحاشتغال ). 280 :1: ج1371(معين، » گرفتاري استسرگرم شدن، سرگرمي و  پرداختن به كاري،« ،)2226 :2: ج1373
و  هاي فكري و جسمي بودهتواند به عنوان انجام وظايفي تعريف شود كه متضمن صرف كوششمي كار« عبارت است از

بل مزد يا كاري است كه در مقا پيشيه سازد. شغل ياهدفشان توليد كاالها و خدماتي است كه نيازهاي انساني را برآورده مي
اساس نظام اقتصادي يا اقتصاد است كه شامل نهادهايي است كه با توليد  هاشود. كار در همه فرهنگحقوق منظمي انجام مي

متشكل است از اعمال  يكي از عوامل عمدة توليد و كار« ).517: ص1387(گيدنز، » و خدمات سروكار دارند و توزيع كاالها
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شود. در گفتگوي روزانه اين كسب و كار گرفته مي الزحمهآن مزد، حقوق، معاش يا حق قوه فكري يا دستي كه در برابر
رود. در نظريه طور كلي كارهاي كارگران دستي به كار ميكارهاي دستي يا به  اصطالح بيشتر به معناي محدودتر يعني

كار از مواد اوليه،  ان يك عامل توليدشود. به عنوكوشش انساني يا فعاليتي است كه در جهت توليد هدايت مي اقتصادي،
است. به معناي ديگر كار، كليه افرادي را در بر  شود و فقط شامل مساعي كارگران در اشتغالسرمايه و مديريت جدا مي

جمعيت قابل اشتغال و باالي «گردد كه شامل ين تعريف به نيروي كار يك ملت بر ميند. اكنگيرد كه براي زيستن كار مييم
هاي اقتصادي انسان اعم فعاليت گيرنده تماميكار يكي از عوامل توليد كه در بر). «652: 1366(فرهنگ، » سن معين است يك

). اشتغال به كار معموًال 574: 1373نوروزي،  و (مريدي» شودمي از فكري، يدي، تخصصي و غيرتخصصي براي توليد ثروت
مركز آمار  شود. مثالًهاي معين تعريف ميقتصادي هر كشور با ذكر ويژگيمراجع و مراكز آماري و ا وضعيتي است كه توسط

روز پيش از مراجعه مأمور سرشماري به كاري  كليه جمعيت ده ساله و بيشتر كه در هفت«ايران شاغل را چنين تعريف كرده: 
 :(همان» شونداند؛ شاغل محسوب ميطور متوسط] روزي هشت ساعت يا بيشتر كار كردهبه] اند ... و در اين مدتاشتغال داشته

 .شودبيرون از خانه اطالق مي ). بنابراين در اصطالح متعارف اشتغال به كارهاي تمام وقت، داراي مزد و عمدتا52ً

شود. در عصر صنعتي، د كاال و خدمات اقتصادي انجام ميشود كه به منظور تهيه و توليمجموع اشتغال به فعاليتي گفته ميدر 
دريافت مزد در قبال  -2انجام فعاليت در زمان مشخص و منظم،  -1با شكل جديدي از اشتغال روبه روييم كه سه ويژگي دارد: 

ه ب شود.له گرفتن مصرف از توليد تعبير ميوجود فاصله ميان محل كار و محل زندگي كه گاه از آن به فاص -3ساعات كار، 
هاي بدون جه را در پي داشته است كه فعاليت، اين نتيهاي مزدوري، خواسته يا ناخواستهال در فعاليتكارگيري واژه اشتغ

گرچه آثار اقتصادي شگرفي به همراه داشته  خانگي بدون دستمزد و امور خيريه( هايد، از جمله در خانه داري، كارگاهدستمز
اني اين دسته بندي، تحقير فعاالن جاي گيرند. ناگفته پيداست كه آثار رودار در زمره غير ) ناديده گرفته شوند و زنان خانهاست

 هاي خانگي و تشويق كردن زنان به رها كردن مسئوليت هاي خانگي به نفع كار مزدوري است.فعاليت

  چارچوب پنداشتي -3
  هاساختار خانواده و تفاوت نقش -1 -3
خانواده را سامان  هاي اعضايهاي مراوده يا ميان كنشكه شيوه از انتظارات عملكردي استاي اخت خانواده، مجموعهس
ها، الگوهايي گيرد. اين مراودات با ميان كنشاي صورت مياست كه عملكرد آن از طريق مراودهدهد. خانواده، نظامي مي

  ابد.يار اعضاي خانواده نظم ميكه رفت ايه كسي رابطه برقرار شود، به گونهآورند مبني بر اينكه چطور، چه وقت و با چپديد مي
ن خانواده شود. اولي همگاني و مستلزم قواعد جهاني است كه بر سازمارار اين الگوها ميمدر اين زمينه دو سيستم موجب است

دار د سلسله مراتب قدرت كه بايد وجود داشته باشد و در آن والدين و فرزندان از سطوح متفاوت اقتنكند. مانحكومت مي
اند به صورت يك وهري كه اتكاي متقابل را پذيرفتههاي مكمل وجود داشته باشد تا زن و شبرخوردارند. همچنين بايد نقش

  تيم عمل كنند. سيستم دومي، خاص و مستلزم انتظارات متقابل اعضاي هر خانواده از يكديگر است.
از  كند. زير منظومه زن و شوهري متشكلو اجرا مي هاي خود متمايزوظايف خود را از طريق زير منظومهسيستم خانواده 

منظومه زن و شوهري تكاليف اند. زير دف تشكيل خانواده به هم ملحق شدهاست كه با ههاي مخالف دو بزرگ سال با جنسيت
  هايي دارد كه براي عملكرد خانواده حياتي است.يا نقش
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؛ يعني زن و شوهر است» برون سازي متقابل«و » مكمليت« براي به ثمر رسيدن تكاليف اين زير منظومه، مهارت هاي اصلي الزم 
ها حمايت و تكميل كند. هم زن و هم كرد ديگري را در بسياري از زمينهبايد الگوهايي پديد آورند كه در آن هر يك عمل

بدهند. پافشاري زن و شوهر در حفظ حقوق مستقل خود شوهر بايد بخشي از مجزا بودن خود را براي كسب تعلق از دست 
  رفتن را در يك رابطه قرينه مختل سازد.» به هم وابستكي«  ممكن است زير بار

تداوم ختاري درباره خانواده معتقد است مريكايي و متخصص خانواده درماني، با تحليل ساروانشناس آ ،سالوادور مينوچين
شوهر است. در غير اينصورت  جام تكاليف مكمل از سوي هر يك از اعضا، به ويژه زن وو استحكام يك خانواده در گرو ان

اين ها توجه به . بنابراين يكي از مباني استنتاجشودواده مياختالل در خان ءها، منشاهاي ناشي از عدم توجه به نقشاسترس
هاي و شوهر است) تكاليف و نقش آن( در اينجا منظور زن و هر يك از اعضاي است كه خانواده منظومه واحدي استموضوع 

كار در ل رفتار جنسي و توليد مثل) و تقسيم در خانواده به مشاركت طرفين ( مث ها و تكاليف موجوددارند. لذا كاركردويژه 
  .)81 -87: 1376( مينوچين، بستگي دارد مانند تربيت و كاركرد اقتصادي ،انجام وظايف
هايي است دهدكه كاركردهاي ضروري خانواده نقشخانواده مطلوب اين گونه ارائه مينيز الگوي خود را براي  مك مستر
ها بايد در قالب رفتارهاي توصيه شده در يعني نقش ).100: 1366ايجاد يك خانواده سالم انجام گيرد( باركر،كه بايد براي 

خانواده تعريف شوند. در اين زمينه، انجام وظيفه نيازمند اين است كه تخصيص ديگر اعضاي اي از روابط دو جانبه با عهمجمو
 هاي خواسته شده را براساس تخصيص نقش انجام دهند.ه فعاليتنقش متناسبي صورت گيرد و اعضاي خانواد

-انواده شكل ميير بناي جامعه در خويلهم هنريش از بنيانگذاران جامعه شناسي خانواده در قرن نوزدهم معتقد است كه ز

ضرورتي بي بديل است؛ و ها تقسيم كار و تفكيك نقش گيرد؛ حفظ اجتماع بسته به حفظ خانواده است؛ براي بقاي خانواده
آفريند. از نگاه وي، بايد اعضاي خانواده نظام سلسله مراتبي را بپذيرند، و پيروي از ها نظام سلسله مراتبي را ميتقسيم نقش

شهرت يافته است، نظام سلسله مراتبي با طبيعت » اصالت حق طبيعي« را بايد حمايت كرد. در نظريه وي كه به رهبري در خانواده 
  ).14 :1383( مهدوي، مردانه و زنانه هماهنگ است. طبيعت مرد به مديريت و طبيعت زن به مديريت پذيري متمايل است

داند كه بر مبناي تفكيك اي از نظام كل جامعه ميا پارهخانواده رمريكايي نيز ، جامعه شناس مشهور آ)1999(زپارسون
د و مبناي كنوحدت آن كمك مي به حفظ نظام خانوادگي و هاتخصص و تفكيك نقش ي جنسي بنا شده است.هانقش

مرد، كند. به نظر او نقش قش متفاوت را در خانواده مطرح ميها، دو نا توجه به الگوي نقشب لذا اجتماعي كردن كودك است.
دادن پايگاه اجتماعي به خانواده از طريق شغل و ايجاد امنيت براي خانواده از طريق درآمد شغلي اوست و نقش زن، ايجاد و 

كودك نقش  ها در شكل گرفتن شخصيت. از ديدگاه وي تفكيك جنسيتي نقشحفظ روابط عاطفي در درون خانواده است
  دارد. بي بديل

دهد، اشتغال زنان ار ميها با اين تصور كه اشتغال زنان، نظام خانواده را در معرض خطر قرپارسونز در نظريه تفكيك نقش
سازد، به سبب رقابت اطفي وي را در خانواده متزلزل مياشتغال زن افزون بر آنكه موقعيت ع كند. به اعتقاد وي،را نكوهش مي

  ).466: 1377( جورج ريترز، انجامدنابساماني خانواده مياهماهنگي و به ن و ايجاد برابري با مردان شغلي زن با شوهر
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شود، اضطراب و فشار بيشتري بر زنان ميها موجب همنوا با اين نظريه كه تكثر نقش )، مطرح كرد،1993فرضيه اي را كه بارنت(
د مي شود و در گذارد كه ايفاي چند نقش عمده به صورت همزمان، موجب زايل شدن انرژي محدود فرفرض را بر اين مي

كه مستلزم توان و پاسخگويي باال هستند، » خانوادگي و شغلي« نتيجه، زنان در پاسخگويي به انتظارات و نيازهاي هر دو نقش 
تر شده ها اين نظر را كه برابري و تقارن در خانواده بيششوند. فمينيستنتيجه ضعف و ناتواني روبه رو مي با كمبود انرژي و در

د كشيده و نقش آنان را تداوم اي نابرابر است كه زنان را به انقياكنند خانواده صحنهپذيرند و برعكس، ادعا ميست، نميا
  ).1991كوپر،خشد(بمي

ان در بودجه خانواده هاي جامعه شناسان از جمله كاستلز، مشاركت كامل زنان در مشاغل درآمدزا سهم اقتصادي زنپژوهش
دهد. در اين فرض زنان را به طور چشمگيري افزايش مي در خانواده  ين دليل قدرت چانه زني زنانه همسازد، و ببا اهميت مي

خانواده را به  يازگيري كنند و ساختار عموميتهاي تند درباره نكات مورد اختالف بحث و امتوانند بدون واهمه از واكنشمي
  ).120 :همانچالش بكشند(
  عمودي را به ساختاري كه در آن مديريت تقسيم شده باشد از پيامدهاي اشتغال زنان دانستتوان تغيير ساختار بنابراين مي

هاي خانگي، اشتغال مدرن را اند با حفظ نقشصورت است كه در آغاز زنان متمايلمعادله تغيير به اين  ).106 :1382(كاستلز، 
برند ار دوچندان، به اين واقعيت پي مياجتماعي؛ و تحمل فشهاي خانگي و پس از روبه رو شدن با تعارض نقش نيز تجربه كنند.

دهند هاي خانگي ترجيح ميزشمندي اشتغال و كم ارزش شدن نقشو به دليل ار داشته باشند» ابرزن«كه نبايد از خودشان انتظار 
  ).123 :1386(ذكايي، با حفظ موقعيت شغلي، فعاليت خانگي را با همسران خود تقسيم كنند

  خانواده -تعارض كار نظريهليل تح-2- 3
دهد كه عارض كار با خانواده زماني رخ ميكار است. ت -خانواده و خانواده -خانواده، داراي دو بعد اصلي كار -تعارض كار

دهند، و تعارض هاي خانوادگي كاهش ميد، توانايي او را براي ايفاي نقشهاي كاري، با كاهش تعهد و انرژي فرخواست
كنند كه از توانايي فرد اي مصرف مي، اين منابع را به گونهدهد كه خواست هاي خانوادگيكار نيز هنگامي روي ميخانواده با 

 -هاي شغليهاي متعارض نقشت كه در هر دو حالت، تداخل خواستشود. روشن اسهاي كاري كاسته ميبراي ايفاي نقش
  .)761-749: 1998ووي دانوف، سازد( ميها را دشوار ناشي از آن دگي، انجام الزام هايخانوا

، تعارض مبتني  )، تعارض مبتني بر زمان1985گرين هاوس و بيوتل( ه داراي سه نوع است، كه به گفتهخانواد -تعارض كار
  .)490 -476 :1999( ميلكي و پلتوال، گيردرا در بر مي و تعارض مبتني بر رفتار بر فشار

ر اختيار فرد است؛ چنگ آوردن زمان دهاي چند گانه براي به عارض، پي آمد رقابتاين ت -تعارض مبتني بر زمان -1 -2 -3
 هاي مربوط به نقش ديگر نيز به كار گرفت. فعاليت در يك نقش را براي فعاليتتوان مدت زمان انجام حال آن كه نمي

خانواده، فشار توليد  -)، شكل دوم تعارض كار1985گرين هاوس و بيوتل(  بر پايه نظر -تعارض مبتني بر فشار -2 -2 -3
هاي شغلي و دگي است. اين محرك ها، در گستره هر يك از نقشهاي تنش زاي شغلي و خانواشده  نقش، در نتيجه محرك

آورد يي را پديد ميبي حوصلگي، و تندخوخانوادگي، فشارهايي فيزيكي و رواني مانند تنش، اضطراب، خستگي، افسردگي، 
 ).( همانو ايفاي انتظارات ناشي از نقش ديگر را دشوار مي سازد
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ه رفتار در اين نوع از تعارض، الگوهايي ويژه از رفتار در نقشي معين، با انتظارات مربوط ب -تعارض مبتني بر رفتار -3 -2 -3
ات رفتارهايي از فرد درخواست شود كه با انتظار شود؛ بدين ترتيب، ممكن است در نقش شغلي،در نقش ديگر ناسازگار مي

زماني كه فرد به رغم تعديل و تغيير رفتار خود، نتواند از انتظارات  .هاي خانوادگي تعارض داشته باشدرفتاري در حوزه  نقش
به عبارتي  .)232 -215: 2005و جوكاليگمن،  مسمر( ر تعارض مبتني بر رفتار خواهد شدرفتاري آن نقش پيروي كند، دچا

خانوادگي فرد، سالمت  بر  و بدين ترتيب  ردهگذا تاثير  ات آنو تعارض خانوادگي گونگي زندگيخانواده، بر چ -تعارض كار
تاثير آمدهاي منفي است، و تكميل، و دور از تنش و ساير پيهاي وي به عنون مادر/همسر، همراه با پاداش يعني حالتي كه نقش

  .)423-420: 2004، برك،238-223: 1998رابينسون، ( گذاردمي
  تناقض نماي خانواده و اشتغالزن و  -3-3

زنان بسياري جذب بازار كار شدند و نگهداري از كودكان خود را به ديگر زناني واگذار كردند كه آنان نيز  1980پس از سال 
روند، عملكرد، در پي كار بودند. تحت تاثير اين وضعيت، موضوع اشتغال زنان و آثار آن بر زندگي خانوادگي مطرح شد. اين 

  ).446: 1998بلسكي، (دوباره تعريف كرد سنت و دانش مادر/ مادري و همسري را
ان ها و ساختارهاي مختلف گرديد. فرزندنواده سنتي و غير سنتي در اندازهدر اين زمينه، تصوير خانواده امروز شامل خا

 قدرهر دو كار مي كنند، از نظر وقت آن اند. زن و شوهري كهكنند كه احتماال هر دو شاغلاغلب با پدر و مادري زندگي مي
اي كه نرخ طالق افزايش يافته و شمار افراد خانواده رو به كاهش است، برند، به گونهفشارند كه كمتر از زندگي لذت مي تحت
. شوندها سپرده ميها و كودكستانيابند و بقيه به مهد كودككودكان توسط پدر و مادر پرورش ميمتر از سه چهارم و ك

اي كه امروز زنان شاغل و پيامدهاي هاي شگرفي شده است؛ به گونهدستخوش دگرگونيها بنابراين وضعيت زنان و خانواده
  اشتغال آنان بر خانواده هدف بسياري از مطالعات و تحقيقات قرار گرفته است.

زنان هنگامي كه به حقوق نسبي اجتماعي خود در حوزه شغلي دست يافتند، هم نان آور، هم همسر و هم مادر شدند؛ بدون 
چ كدام برخوردار باشند. اين پيچيدگي هنگامي رخ نمود كه زنان در پي تعريف نقش خود بر آمدند از مزاياي واقعي هي آنكه

نيز  . اين در حالي بود كه از جهتيشغلي با مردان به رقابت برخاستند هاي آموزشي وها و توانايين معاش و خالقيتو در تامي
با اعضاي خانواده داشتند، غفلت شبكه ارتباطي خانواده و روابط  وظايف مهمي كه در و توانستند از روابط خانوادگيآنان نمي

رون و قدرت د ورزند. در نتيجه، رابطه بين تعهدات و مسوليت هاي كاري و خانوادگي پيچيده تر شد؛ نقش هاي جنسيتي مبهم 
و نظارت از فرزندان متغيرتر گرديد؛ و سرپرستي  هاي خانوادگي محدود و مراقبتها و فعاليتخانواده توزيع گرديد؛ برنامه
رسد به صورت هنجار درآمد. به نظر مي هاف وقت اندك، به تدريج در خانواده؛ چنان كه صرتمام وقت مادران كمتر شد

شاغل، را به طور متوسط، زن و شوهر كنند بيشتر است؛ زين زن و شوهرهايي كه هر دو كار ميگي بيخانواد -هاي كاريتعارض
اند. حال آنكه در خانواده سنتي مرد فقط چهل ساعت خارج از خانه بوده است. به بيان ديگر، هشتاد ساعت خارج از خانه

از سوي ديگر، با خانواده امروزي به بهاي فرصتي براي با هم بودن و حس همبستگي در جستجوي ثبات اقتصادي بيشتر است. 
سئوليت تربيت و پرورش فرزندان را بر عهده دارد، اغلب زنان بين انتظارها، توقع ها، توجه به نقش سنتي و تكاملي زن، كه م

  شوند.خانوادگي دچار تعارض و تناقض مي مسئوليت ها، و تعهدهاي كاري و
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بر و در پايان روز كه به خانه آيد مار ميكه كار روزانه زن خارج از خانه، شيفت اول كاري او به ش تحقيقات گوياي آن است
كنند، ساعت بيش از شوهرانشان كار مي 150شود. در نتيجه، زنان شاغل در هفته گردد، شيفت دوم كاري او آغاز ميمي

مسئوليت اصلي امور خانه داري و بچه داري همچنان بر دوش زنان است. افزون بر مشكل شيفت دوم كاري براي زن، مبارزه 
ظام شود و نبين آن دو گاه با تنش روبه رو ميگريز ناپذير است. روابط نزديك نيز پنهاني بين بسياري از زنان و شوهران شاغل 

  ).81 :1378( نوابي نژاد، رواني و افسردگي در زن مي انجامده فرسودگي كند و در مواردي بخانواده نيز ناهماهنگ عمل مي
با همسرانشان آگاهانه تر از خانه هاي خانوادگي و كار خارج ن براي سهيم شدن در نقش) زنا1985(  بنا بر نظر گيلبرت

-يشرفت بسيار در زمينه نيل به هدفهاي آنان چندان به نتيجه روشني نرسيده است. با وجود پكنند؛ اما در عمل تالشتالش مي

ري را بر عهده دارد. نگر در زندگي زناشويي، زن همچنان بخش بزرگي از مسئوليت نگهداري از كودك و خانه داهاي برابر
مشكالتي ناشي از بار اضافي كار را براي زنان به همراه دارد، و به صورت تعارض در نقش جنسيتي، مبارزه در قدرت اين امر 

ز كودك ها، تنش درباره مراقبت االگوهاي سهيم شدن در نقشرقابت،  و، تعارض در پيشرفت و وابستگي در روابط زناشويي
و بقاي روابط زن و شوهر  و حفظاطي بين زن و شوهر رخ مي نمايد. اين مسئله كيفيت زندگي خانوادگي هاي ارتبو دشواري
  سازد.دار ميرا خدشه

اند. اما معموال طالبات خانواده و شغل گزارش كردههايي ميان مدهند هم مردان و هم زنان تعارضها نشان ميپژوهش
اند وابستهاند. به بياني، آن گروه از زناني كه بيشتر به شغل خود دو شغل تمام وقت زيرا آنان درگيرزنان بيشتر است؛  مشكالت

كنند، اند به كار خود فكر ميهاي ديگر مشغولصرف كنند و هنگامي كه به فعاليت و تمايل دارند زمان بيشتري  را براي خود
شوند تا زماني كه دلبستگي شغلي كمتري داشته باشند. زنان وابسته به شغل در خانوادگي بيشتري مي -شغليهاي دچار تعارض

د زيادي احساس دلواپسي و گناه تا ح اند يا خيراي پذيرفتني انجام دادهمسئوليت خانوادگي خود را به گونهاين باره كه آيا 
بري، (ت نقش دارندري در زمينه كنترل مطالبامتاند كه زنان در مقايسه با مردان اختيار كه كردهكنند. پژوهشگران اشارمي

1999 :295- 319.(  
از خانه به معناي   مشاركت زنان در امور سياسي و هر نوع وابستگي خارج« مي نويسد: زندگي سياسيين در كتاب رابرت ل

زنان، نظام خانواده را در با اين تصور كه اشتغال » هاتفكيك نقش« پارسونز نيز در نظريه. »هاي خانوادگي استدزدي از فرصت
كند. به اعتقاد وي، تغيير در ن دارد، اشتغال زنان را نكوهش ميدهد و پيامدهاي نامطلوبي براي فرزنداخطر قرار مي معرض
شود و كاركرد جامعه كنوني را ز هم پاشيده شدن ساخت خانواده ميهاي شغلي و ايجاد برابري شغلي با مردان موجب افرصت
  ند.زيبر هم م

 هاي اشتغال زنانديدگاه -4

 :بندي نمودتوان در سه ديدگاه اصلي دستههاي مختلف پيرامون اشتغال زنان را ميبه طور كلي ديدگاه

 .ديدگاه منفي نسبت به اشتغال زنان -1

 .ديدگاه مثبت نسبت به اشتغال زنان-2

  .ديدگاه مشروط نسبت به اشتغال زنان-3
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  :پردازيمدر قالب ذيل مي به بيان نكات مهم اين نظريات هاي مختلف در مورد اشتغال زنان،ديدگاهبراي اجمال و خالصه كردن 
  ديدگاه منفي اشتغال زنان -1 -4

وم عدم در چارچوب رويكرد منفي، گذشته از نظريه پارسونز در مورد تفكيك كاركردي نقش زنان و مردان و تاكيد بر لز
و  نقش)، فرضيه تقارب، فرضيه كميابيتضاد نقش، فشار بار اضافي  هاي تكثر نقشاز فرضيهتوان اشتغال زنان خانه دار، مي

در ازاي دست مزد مي پردازند، ها به نوعي حكايت از اين دارند زناني كه به كار نقش نام برد. هر يك از اين فرضيهفرضيه فشار 
تر و استرس ناشي از ايفاي چند نقش هاي بيشمسئوليت انتظارات وتر كار، افزايش تمال دارد به داليلي چون حجم بيشتر احبيش

همسري و مادري مي پردازند، هاي سنتي  به نقشتوامان، از نظر خانوادگي در وضعيت نامطلوب تري نسبت به زناني كه صرفاً
  گيرند.قرار 

   اشتغال زنان ديدگاه منفي شناسي پيراموننظريات جامعه -1 -1 -4
  شناسان كالسيكجامعه -الف

اشتغال زنان  نظريه مبادله، دهنده آن است كه از ديدگاه كاركردگرايان و طرفدارانشناسان كالسيك نشانبررسي نظرات جامعه
زنان را نيز تهديد قرار  بلكه از نظر سالمت ذهني و عاطفي، دهد،در خارج از خانه نه تنها بنيان خانواده را مورد تهديد قرار مي

 .ديدگاهي منفي نسبت به اشتغال زنان دانست توانشناسان كالسيك را ميدر واقع ديدگاه جامعه كند.مي

 كاركردگرايان -ب

برآوردن نيازهاي جنسي مردان و فرزندزايي است و نبايد  تنها نقش اساسي زنان در جامعه،« از ديد جامعه شناسان كاركردگرا
 وبر قدرت از انديشه وبر است. اند،كار گرفته شناسان براي تعريف قدرت بهمعنايي كه جامعه«. تغييري در اين نقش ايجاد كرد

 .اعمال كند رغم هر مقاومتي،تواند خواست خود را عليداند كه فرد در يك موقعيتي است كه ميرا يك رابطه اجتماعي مي
به معني  يا هر نوع وابستگي خارج از خانه، ر امور سياسيمشاركت زنان د« گويد:شناسي سياسي ميدر كتاب جامعه»رابرت لين«

زنان نبايد در زندگي شغلي از الگوي مردانه پيروي نمايند و در  »تالكوت پارسونز«از نظر   .»هاي زندگي استدزدي از فرصت
موجب از هم گسيختگي ساخت هاي شغلي و ايجاد نابرابري، زيرا تغيير در فرصت مستقيم با مردان طبقه خود برآيند، رقابت

همچنين هرگونه تغيير در نقش زنان، خطرات زيادي در پي دارد و واگذاري نقش به زنان در امور اقتصادي  خانواده خواهد شد.
  ).65-70:1380شود(اعزازي،كاركردهاي كنوني جامعه مي سبب تخريب و سياسي،

 ديدگاه مثبت اشتغال زنان -2 -4

 هم اعتبار شوهر، خانواده مؤثر است، گفت كه از ديدگاه كاركردگرايان اشتغال زنان از دو ديدگاه بر قوامتوان بدين ترتيب مي
سازد و هم آن كه با سيستم كلي جامعه مبتني بر پدر مداري تباين دارد و به پدر و اعضاء دارنده قدرت اقتصادي را نابود مي

بحث در مورد  ساماني خانه است(سومين مجمعگردد كه نتيجه آن بيصعود زن، تنازع خانوادگي را موجب مي رغم آنان،
  ).94:1379تا،خانواده،بي

 تاثيرگذاري مجا مكانيزو فرضيه تجمع، در اين نظريه بسط نقش ،فرضيه اعتالي نقش كرد مثبت بههاي رويدر چارچوب مدل
جا مكانيزم تاثيرگذاري مثبت نقش اشتغال از طريق عزت نفس افزايش يافته، درآمد شود. در اينمثبت و پرفايده در نظر گرفته مي
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المت خانواده مورد در جهت ارتقاي س -كه با اشتغال در ازاي درآمد همبسته است -تر، كسب حمايت اجتماعي گسترده تربيش
  گيرد.تاكيد قرار مي

» متغيري ساختاري« و هم به عنوان» نقشي ديگر« هم به عنوان بايداشتغال  به كار زنان را « شود كه) يادآور مي1991آربر( 
تر باشد، اما از سوي هاي بيشتواند در بردارنده  تعهدات و مسئوليتمي -ان نقشي اضافه شدهبه عنو -در نظر گرفت. اشتغال

منافع مالي در پي  ها را بربيشتر آن گيرند و اين امر حاكميتكنند، پاداش ميايگاهي كه در بازار كار احراز ميديگر، زنان با ج
 .»د و خانواده خود تاثيرگذار باشنددريج به نحو مثبتي بر شرايط زندگي خوكند كه به تدارد و به آنها اين فرصت را اعطا مي

 نظريه مبادله -3 -4

هايي هستند كه در تقسيم بيشتر زوج برخودارند، مندي نكاحيدارد كه افرادي كه از سطوح باالتر رضايتنظريه مبادله بيان مي
اي از پس كاره« سازد كه فشارهاي مربوط بهاين ديدگاه خاطرنشان مي به عبارتي، دارند. سهم و نقش مشتركاً كارهاي خانه،

گاه به عالوه اين ديد سازد.صدمات فراواني بر خوشبختي و سالمتي ذهني و عاطفي زنان وارد مي »خانه و هم اداره بر آمدن هم
تقسيم كار خانوار به تبيين مناسبات في مابين اشتغال زنان و كيفيت  دهد كه در آنهايي را كانون توجه قرار ميفرايندها و طريقه

  ).1380كند(فروتن،مي زندگي زناشويي كمك
  از اين دو رويكردهرچند به تدريج ما در ادبيات نظري شاهد ظهور سنتزي « ) نيز معتقدند: 313: 1992بارتلي و ديگران( 

رابطه همچنان مورد غفلت واقع سالمت خانواده، هستيم، برخي از عوامل درگير در اين  –( مثبت و منفي) به رابطه اشتغال 
رسمي ايشان به ضرورت در نظر گرفتن ماهيت و ميزان يا حجم كار، چه در مورد كار خانگي و كار زنان در بازار ». اندشده

  هاي موجود از نظر وضعيت سالمت خانواده را مورد تاكيد قرار مي دهند. و تفاوتاشتغال اشاره داشته 
 ( تكوين وابستگي اوليه)پرورش كودك و رشد واشتغال مادر  -5

  مباني نظري روانشناسي -1 -5
پيوستار نهايت در تجربه مادري و مراقبت از كودك متغيرهاي متعدد و پيوستاري از تجربيات وجود دارد. در يك سوي اين 

پردازد، و در سويي ديگر، محروميت كامل از داشتن مادر است. اما كه به مراقبت از فرزند خود مي مطلوبيت مادري است
  ).121: بكامينگ، كارمل، كروينگست( ا واقعيت اغلب بين اين دو انتها

يك  اين زمينه، محبت مادر به منزله  و در و محبت مادري استبي ترديد يكي از نيازهاي مهم انسان برخورداري از مهر 
  آيد.ت، مشكالت بسياري به بار ميويژه مد نظر است كه در صورت برخوردار نبودن فرزندان از اين موهبنياز 

ها براي سالمت جسمي ها و پروتئينبهداشت رواني مانند نقش ويتامين عشق مادري را در شيرخوارگي و كودكي براي بالبي
  شود:كودك از مادر سه مرحله ايجاد مي داند. بنابراين هنگام جداييمهم مي

  لجبازي؛و فرياد، بي قراري،  اعتراض: مثال داد -
  ، حركات تكراري، جلو و عقب رفتن؛مثال بي عالقگي به ديگران، مكيدن نااميدي: -
  بي اعتنايي: مثال وابستگي به مادر از بين مي رود. -

مه نگرفته است. اين نياز از ديگري سرچش داند كه از نياز-اي نخستين ميرا به مادر پديدهن دلبستگي كودك او همچني
بنابراين به شود. به لحاظ زمان و مكان گسترده تر ميهاي مستقيم مانند در آغوش گرفتن به اشكال رمزي تحول يافته، تماس
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اثير چشمگيري در رشد شخصيت كه اين رابطه و و وابستگي به مادر، ت يابد،ت رابطه به جاي كميت آن اهميت ميتدريج كيفي
: 1969بالبي، اي كه اگر وابستگي اصلي شكل نگيرد، كودك دچار آسيب شديد رواني خواهد شد(گذارد؛ به گونهوي مي

132.(  
ها، با توجه به اينكه بر پژوهش معتقد است محبت مادر به كودك براي وي به مثابه منبع تامين نياز رواني است. بنا ابيراهمسن
ها و اند اگر در خانواده هيجان گيريو شكل هاي تكوين شخصيت و تاثير پذيريهاي زندگي كودك، سالنخستين سال

  ).35 :1355ابيراهمسن، شود(شد عاطفي كودك به آساني متوقف ميهاي پياپي عاطفي روي دهد، رطغيان
كه بر حال و آينده آنان آيد آنان يك آسيب و تهديد به شمار ميوجود  شخصيت وجدا كردن كودكان از مادر، براي 

با رفتار ضد اجتماعي  كه بين نبود مادردهند شان ميها نشود. بررسيارد و موجب عقب ماندگي رشدشان ميگذتاثير مي
هاي جزئي و مختلف ديگر، از منظري اي مستقيم وجود دارد. بدين ترتيب جدايي كودك از مادر، در كنار جنبه كودك رابطه

  ).35 :1996شود(روتر، ن و كلي مانع رشد طبيعي كودك ميكال
 هاي روانشناختي به ويژه تحقيقات هاريي تغذيه اي كودك است. اما پژوهشها منبع نيازشد كه مادر صرفاًابتدا تصور مي

  سازد.است كه طفل را به مادر وابسته مياز لمس و احساس ايمني اند، نياز ناشي اي مهمنشان داد كه گرچه نيازهاي تغذيه هارلو،
فرزندي چيزي بيش از نياز به غذا در كار  -دهند كه در وابستگي مادرروفي كه هارلو انجام داد نشان ميهاي معآزمايش

ابستگي در كيفيت اين وكند، اما ي اساسي و عاطفي كودك را ارضا مياست و امنيت عاطفي و دلبستگي فرزند به مادر نيازها
ترديد وابستگي در اين مقام، وابستگي همراه با احساس ايمني است نه وابستگي همراه با احساس كودكان متفاوت است. بي

 ).48: 1991سليگمن، ناايمني در كودك(

مادرانه در كيفيت رشد  ژان پياژه نيز اهميت اين تجربيات را در رشد شناختي مورد تأكيد قرار داده است. تأثير رفتار مطلوب
(اتكينسون و هيليگارد،  يابدرش طفل از سوي مادر تجلي ميو نحوه آن در پذي استاجتماعي و عاطفي كودك امري حياتي 

1368: 32(.   
و مادر را مهمترين  ودك بر نقش مادر تأكيد نموده استنيز در مراحل اول و دوم (دهانيو مقعدي) تحول رواني ك  فرويد

ه داند. در مرحلة دوم رواني ـ جنسي (مقعدي) مادر بتحول وي مي ازهاي كودك و از اين رهگذر همواركنندهمنبع تأمين ني
طوري كه در هر ه گيرد. بعنوان موضوع محبوب كودك در تعارض با ميل كودك به ايفاي كنترل بر محيط اطرافش قرار مي

   .)45 :(اتكينسون و هيليگارد گرددب عدم تحول به هنجار وي ميدر محبت نسبت به كودك موج دو مرحله افراط و تفريط
با توجه به اين نظريه از طرفي حضور مادر براي تحول كودك ضروري است و از طرف ديگر كيفيت اين رابطه در درجه 

اني كودك خللي وارد نمايد مانعي براي تحول گيرد. بنابراين اشتغال مادر اگر به نيازهاي جسمي و رونخست اهميت قرار مي
 شود.مي كودك محسوب

در سال اول زندگي مورد بررسي قرار داده است. براساس نظرية وي، كودك  اوتأثير رابطه كودك را با مادر بر تحول وي 
خود، به يك ادراك  هاي گوناگون حسيدر سال اول زندگي به تدريج از عدم شناخت نسبت به محيط خارجي و منبع دريافت

  يابد. سازمان يافته از مادر دست مي
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عنوان يك موضوع منسجم خارجي كه عواطف كودك برآن ه از ديدگاه اين پژوهشگر، مرحله تشكيل موضوع عشق (مادر) ب
تواند در جهات گوناگوني از اضطراب، مستقر است، يك مرحله بحراني است. فقدان نسبي يا كامل مادر، در اين دوره مي

  .)زندگي نقشي را در پي داشته باشد(همان افسردگي و عدم آمادگي در برابر مشكالت بعدي 
پذيرد داند. به اعتقاد وي امنيت كودك از برخورد والدين با او تأثير ميترين نيازها ميرا جزو اساسيهورناي نياز به ايمني 

ترين شيوه تضعيف امنيت ما نشان ندادن گرمي و محبت به كودك است. بنابراين آنچه در رابطه مادر شاغل و فرزندش و عمده
  .)1377(شولتز، ي باشد كه مادر در آن قرار داردوقعيتتواند متأثر از ماهميت دارد خلق و خوي وي است كه مي

در نظام فرويد نيز توضيح داد. اين مفهوم يك مكانيزم دفاعي است كه »جابجايي«توان با استفاده از مفهوم اين پديده را مي
د. بنابراين شودر آن يك برانگيختگي پرخاشگرانه به جاي يك فرد قدرتمند و خطرناك نسبت به يك فرد ضعيف اعمال مي

اش با كودك منتقل كند و موجب ناامني و آشفتگي كودك شود. ممكن است مادر ناخواسته مشكالت كاري خود را به رابطه
  .)1999(كرسيني، 

وجود آوردن محيطي امن ه ) نيز تأكيد دارند كه پدر و مادر دور كن اساسي خانواده هستند كه با ب1980پاريس و كاپالن (
   .)836: 1980پاريش و كوپلند، (سازنداني فرزند خود را ميسر ميوو سالم، رشد ر

بر رشد ) معتقد است كه عدم حضور هر يك از والدين در محيط خانواده تعادل آنها را بر هم زده و آثار سويي 1978شين (
   ).35: 1978شاين، (گذارندطبيعي فرزندان مي

و عاطفي و ايجاد وابستگي اوليه در كودك است كه در اين رابطه  تمامي مطالعات و تحقيقات فوق بيانگر رشد اجتماعي
 . استنقش مادر حائز اهميت 

 اشتغال مادران و دلبستگي ايمن در فرزندان -2 -5

ري جسمي وي تاثي -بنا بر تحقيقات به دست آمده، دلبستگي اولي كودك به مادر و رابطه گرم و عاطفي با او بر رشد رواني
  گردد:هاي ذيل مطرح مياين اساس، پرسششگرف دارد. بر 

چگونه اين تعلق و وابستگي شكل آورند ميدر اوضاع كنوني كه زنان و مادران بيشتري به اشتغال در خارج از خانه روي  -
  گيرد؟مي

رشد رواني و اجتماعي  پرده شود چه تغييراتي در فرايندخانواده يا مهد كودك سچنانچه مراقبت كودك به فرد ديگري در  -
  آيد؟او پديد مي

هاي مختلف هاي تازه رو آورده و در عرصه فعاليتبه شرايط اجتماعي و تطبيق با آن به مشاغل و نقش امروزه زنان بنا
اند. طبيعي است اين تحوالت در نگرش و عملكرد هاي تازه و تجارب باالتري دست يافتهاجتماعي، تحصيلي و شغلي به هويت

داري و وجود آورده است. چرا كه آنان ناچارند عليرغم وظايف خانهه آنان و نيز روابط اعضاي خانواده تأثيرات مهمي ب نقش
و دوري از فرزندان خود  بپردازندهاي اشتغال، به حفاظت از پيوندهاي خانوادگي و شبكه ارتباطي درون آن حضور در عرصه

رواني كودكان را محدود ساخته ممكن است نوعي گرسنگي و احساس عدم  را تحمل نمايند. اين جدائي كه فضاي حيات
  وجود آورد و اين دغدغه اصلي مادران شاغل است. ه عبارت ديگر سوء تغذيه رواني و عاطفي را در كودكان به ايمني و ب
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خاطر فرزندانشان نيروي كار را رها ما زنان طبقة متوسط را كه به «گويد: ) در تحليل و تفسير اشتغال زنان مي1995( الن گودمن
». نمايدسرزنش نمي» غيرمسئول«عنوان افراد ه كند و بكنيم و هيچ رهبر منصفي اين زنان را محكوم نميكنند، ستايش ميمي

خورد اين است كه مادر يك محرك هاي انجام گرفته در اين زمينه به چشم ميها و بررسياي كه در پژوهشمهمترين مسئله
». دكانشان هستندمادران كليد اصلي آموزش صحبت با كو«طوري كه كارشناسان معتقدند ه شود بمي براي طفل محسوب ميدائ

اند بر توانايي يادگيري ماه نرسيده 9زنان وقتي كه هنوز فرزندانشان به سن » مادران شاغل بازگشت به كار« لذا بر طبق نظريه
كنند، به احتمال ساعت در هفته كار مي 30اني كه در طول اولين سال زندگي كودك عبارتي مادره گذارند. بآنان تأثير مي

ـ  داري تر و در بچهماهگي داراي كيفيت پايين 36و براي بچه در  فرزندي از حساسيت كمتري برخوردارندزياد در تعامالت مادر
تر هاي رابطة آنها با فرزندانشان ضعيفنند مهارتكتواند بدين معني باشدكه وقتي مادران كار ميتر هستند. اين ميثباتبي
دليل خستگي ه اند، حتي اگر زماني هم به منزل بازگردند باز بها داشتهشود زيرا آنها زمان كمتري براي پرورش اين مهارتمي

    )2006(زاسلو، گاالگر، كنندسي توانايي آن را پيدا نميـ جسمي و احياناً احسا ذهني
هاي اولية رشد، جاي اين سئوال وجود ويژه در ساله ه نقش اساسي مادر در زمينه پرورش همه جانبه كودك، بلذا با توجه ب

توانند كمبود زماني را كه در خانواده برند ميدارد كه آيا زنان شاغل هنگامي كه در خانه و در كنار اعضاي خانواده بسر مي
  حضور ندارند جبران نمايند؟

فرزندان و نگراني از وضع احتمالي نامساعد فرزندان مادراني  مربوط به رابطه اشتغال مادران و تأثير آن بر ها و تحقيقاتيافته
مريكا منجر شد. تعدادي از دانشمندان ه وسيله آكادمي علوم آب 1982كه شاغل هستند به بازنگري وسيع پژوهشي در سال 

ز عدم اثرگذاري پايدار اشتغال مادران برتحول كودك بود را مورد مشهور علوم اجتماعي همه شواهد و مباحثي را كه حاكي ا
اي واحد بركودكان عنوان مجموعهتواند اثرات يكساني، بهبازنگري قرار دادند. نتايج اين بررسي نشان داد اشتغال مادران نمي

  كنند.داشته باشد زيرا مادران به داليل گوناگوني كار مي
هنگامي كه كودكان آنها در سطوح گوناگون تحول هستند، آغاز به كار كرده يا اين كه كار را همچنين برخي از مادران 

گيرد كه در برخي اي متفاوتي صورت ميهاي خانوادگي و اجتماعيكنند. اين در حالي است كه اشتغال آنها در زمينهترك مي
اي كه در دهة شود. مطالعهشتغال مادران حمايت نميهاي چندگانه مورد حمايت است و در موارد ديگر از اموارد اين نقش

وقت اشتغال سال مادر به كار تمام 5بر كودكان مادران شاغل انجام گرفت، نشان داده است اگر قبل از رسيدن كودك به  1970
  نمايند.يابد، اين كودكان سطوح پاييني از توجه را دريافت مي

ها برمبناي اين فرضيه ساله مربوط به اشتغال مادران پرداخت اكثر اين پژوهش هاي پنجاهلوئيس هافمن به بازنگري پژوهش
هافمن با مروري برتاريخچة اين زمينه پژوهشي دريافت كه ». كه اشتغال مادران بر رشد كودك اثرات منفي دارد«قرار داشت 

دهند. اشتغال داري اختصاص ميخود و بچه دار، وقت كمتري را به مراقبت از كودكانمادران شاغل در مقايسه با مادران خانه
ويژه در دوران اوليه زندگي كودكان تأثيرات منفي بيشتري بركودكان و روند رشد آنها دارد. الكسيس كارل جراح،  مادران به

پدر و وسيله ه كند كه جز بتعليم و تربيت كودك دقتي دائمي را ايجاب مي«نويسد: شناس فرانسوي ميفيزيولوژيست و زيست
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شود. زيرا والدين و مخصوصاً مادر از آغاز زندگي، خصوصيات بدني و رواني و استعدادهاي كودك را شناخته مادر تأمين نمي
   .)36 :1989(هافمن، ». است

اشتباه بزرگ جوامع امروزي اين است كه از سنين كودكي، كودكستان و دبستان را جايگزين كانون خانواده و دامان مادر 
سپارند تا به شغل اداري و است. اين امر را بايد معلول تساهل زنان دانست. مادراني كه كودكان خود را به كودكستان ميكرده 
هاي خانوادگي كه كودكان در هاي ادبي و هنري خود بپردازند يا وقت خود را به بطالت بگذرانند، سبب خاموشي اجاقتفنن

برند بيشتر از اطفالي است كه چرا كه رشد كودكاني كه در ميان خانواده خود به سر ميشوند. گيرند، ميآنها بسي چيزها فرامي
  كنند. روزي بين همساالن خود زندگي ميدر مدارس شبانه

بين زمان و «دبستاني را بررسي كردند و اظهار داشتند: بيدرو بروكزدر تحقيقي، تأثير اشتغال مادر بر عملكرد كودكان پيش
. »مادر در اولين سال زندگي كودك، از نظر عملكردشناختي و رفتاري كودك در سه سال بعد ارتباط وجود داردميزان اشتغال 

البته در اين امر زمان اشتغال مادر مهمترين عامل بود. يعني كودكاني كه مادران آنها تا ربع چهارم سال اول زندگي كودك به 
اني كه كار كردن را زودتر آغاز كرده بودند عملكرد بهتري داشتند. ورود مادر دنياي كار وارد نشده بودند در مقايسه با مادر

ي كودك بيشترين لطمه به دنياي كار در ربع دوم نخستين سال زندگي كودك در مقايسه با ربع اول به عملكرد شناختي و رفتار
   .)51 :1366(اتكينسون و همكاران، را زده بود

كنند، داراي فرزندان زير حدود شصت درصد مادراني كه كار مي«دهد: ملل گزارش ميانجمن دفاع از كودكان سازمان 
اكثريت زنان شاغل را مادران داراي  1993اند. در سال اشتهتاكنون افزايش پنجاه درصدي د 1975شش سال هستند كه از سال 
اراي كودك سه تا پنج سال درصد د 64درصد داراي فرزند كوچكتر از سه سال و  54دادند كه فرزند كوچك تشكيل مي

  .)79: 1998گلدن برگ، ( »بودند
اشتهايي هاي بيبا نشانه» افسردگي اتكايي«تا حدود هيجده ماهگي ممكن است كودك را تا مرز  هامطابق نظر اشپيتز، جدائي

  هايي در رفتار غذايي، توقف رشد و تأخير در تحول رواني ـ حركتي پيش ببرد. رواني و اختالل
دي در سخن گفتن، كاهش پزشكان نيز نشان داده است كه اختالالت عاطفي كودكان مانند كناز سويي ديگر مطالعات روان

تواند از مي  ، ضعف استعداد تفكر انتزاعي و...وجوش، كم عمقي واكنش عاطفي، اختالل حواسبهره هوشي، كاهش جنب
   .)72 :نژاد، (شعاريار محروميت از مادر به حساب آيدآثار ناگو

استقالل عمل «و » اد در برابر عدم اعتماداعتم«، »موضوع عشق و عشق به موضوع«توان گفت با تعبير بنابراين در مجموع مي
و نيز ارائه الگوي دلبستگي بالبي (كنش حمايتي و ايمن تأمين شده  ،(تا حدود سه سالگي) اريكسون» در برابر شرم و ترديد

طفي در شش ماهه اول، بر روابط عا پذيري والنتوسط مادر با جانشين وي دانش اجتماعي شدن) و با تأكيد بر مرحله هيجان
  شود.مادر با كودك در اين دوره تأكيد مي

كنيم كه مادر تا هفت سال در مورد دختر و پسر نسبت به پدر در حضانت (نگهداري و هاي اسالم نيز مالحظه ميدر آموزه
  .)15الشيعه، ج (وسائلالد) اولويت و تقدم داردتربيت او
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هاي آغازين، نياز جسمي، عاطفي، رواني و شناختي ويژه در ساله در نتيجه حضور هر چه بيشتر مادر در كنار فرزندان ب
هاي تواند زمينهسازد و فقدان مادر به سبب اشتغال، ميشان فراهم ميفرزندان را براي رشد به هنجار شخصيت و عواطف

  اختالالت گسترده را در آنان فراهم سازد. 
دهد و تا حدي قادر به كه طفل او خوب و بد را تشخيص مي كنند كه نقش مادر در تربيت از زماني استبرخي گمان مي

تشخيص مصالح و مفاسد امور باشد. اما از نظر اسالم تأثير مادر بر كودك حتي به دوران بارداري و قبل از انعقاد نطفه نيز مربوط 
  شود. مي

ها براي رشد و ادامه حيات از آن تا مدت كند. بعدها در رحم مادر، با جسم و روح او ارتباط تنگاتنگ برقرار ميكودك ماه
كشد تا بتواند به تنهايي احتياجات خود را برطرف كند. تمام اين امور نياز به صبر و حوصله خود نياز به او دارد و طول مي

نهفته سرشاري دارد كه خداوند به مادر بخشيده تا فرزندش را به سمت كمال پيش ببرد و در اين وابستگي و احتياج حكمتي 
  است تا كودك پيوسته با مادر ارتباط داشته باشد و تحت تربيت او بزرگ شده و به كمال برسد.  

مند شود. هرگاه گريه گذارد اين حق را دارد كه در كنار مادر باشد و از مهر و محبت او بهرهكودكي كه قدم به اين دنيا مي
هاي او كم توجهي شود و پاسخ يا شير بخورد. حال اگر به درخواستكرد به او جواب الزم را بدهد، در آغوش او بخوابد و 

هاي او داده نشود، كودك در آينده از ثبات شخصيتي سالمي برخوردار نخواهد شد و به ناسازگاري اخالقي الزم به واكنش
  روي خواهد آورد. 

خواهد شد. اين احساس براي كودك وجود آمدن احساس اعتماد نسبت به اطرافيان  وجود مادر در كنار كودك سبب به
ها را در زندگي تحمل كند و نيز اگر كودك در خانواده از رابطه شود تا او بهتر بتواند شكستبسيار مفيد است و سبب مي

تواند آنگونه كه بايد به آموزش محيط پيرامون خود بپردازد تا بتواند استعدادهاي خود را عاطفي خوبي برخوردار نباشد، نمي
اي با اطرافيان برقرار توانند رابطه صميمانهاند نميها بزرگ شدههر كند. تجربه نشان داده است كودكاني كه در شيرخوارگاهظا

  كنند. 
آوردن آنان به انحراف، همچنين همدلي و ايجاد ارتباط دوستانه و صميمانه با فرزندان راهي است براي جلوگيري از روي

عنوان كسي كه رابطه مستقيمي با فرزندان خود دارد و سرپرستي درون خانواده با او است ه جرم و بزهكاري است. مادر ب
  ساز اعتماد به نفس و استقالل بيشتر در فرزندان شوند. تواند اين رابطه را با فرزندان خود برقرار كند و زمينهمي
  تاثير اشتغال زنان بر شوهران -6

، نقش  مردان دارد. اگر زن ازدواج كرند  هاي ناگواري بر روحيه، پيامدزافزون زنان اشتغال رو ها نشان داده است كهبررسي
آيد كه براي وحدت و يكپارچگي خانواده زيان آور است. افزون د، خطر رقابت با شوهر به ميان ميگيرنان آوري را بر عهده 

هاي خانگي شود، احتمال هايي در ايفاي نقشهاي خانوادگي سبب كاستيكه تقاضاي مرتبط با كار و نقش بر اين، هنگامي
  ).114: 1375زن و مرد افزايش مي يابد(ساروخاني، وز تنش در روابطبر

را كه زنان در گذشته  تحوالت ارزشي در ميان زنان را نيز در نظر آورد. به گفته توني گرنت، احترامي بايد البته در اين زمينه
كار مورد تحسينشان هستند؛ اما اي در بازار به لحاظ حرفهاند كه افراد متعددي انتقال دادهنون به براي همسرانشان قائل بودند اك
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جويانه زن استقالل ستيزه  .)96 :1381گرنت،  شود(احترامي به زن تلقي مياز مرد گناهي مرگبار و منتهاي بيتمكين كردن 
 ).167 :شوند( همانحمايت نميكنند؛ به همين دليل زنان از سوي همسرانشان نيز  به مردان  نداده است تا از او حمايت چيزي

كار خانگي، كه خستگي زنان را در پي دارد، بر روابط جنسي زوجين تاثيرات ار رسمي و از سوي ديگر فشار ناشي از ك
موثر است و حس  و رواني مرد آنكه بر شادابي جسمي افزون بر ،گذارد. روابط جنسي رضايت بخشبر جاي مي ناخوشايندي

، 76 :(هماناعتماد به نفس و انگيزه حمايت از همسر را در وي افزايش مي دهد بر رضامندي و نشاط زن نيز تاثيري مثبت دارد.
90 ،268.(  

تقويت اند كه رعايت احترام مرد در جايگاه سرپرست خانواده، به دريافتههاي رواني زن و مرد تفاوت پژوهشگران با مالحظه
. همچنين، مي تواند تاثير بسزايي در تقويت نيروي جنسي وي داشته انجامدفس و انگيزه حمايت از خانواده ميروحيه اعتماد به ن

  . )71،78 :(همانباشد
اشتغال تمام زنان است. اگر نياز به برقراري ارتباط كالمي با ديگران كاهش ارتباط كالمي با همسر نيز از ديگر پيامدهاي 

و ضعف در  همچنين فشار مضاعف به خستگي زنانشود. همسر كاسته مي محيط كار برآورده گردد از انگيزه هم صحبتي با در
نكته ديگري كه كانون توجه شماري از پژوهشگران قرار گرفته، تاثير تفاوت ساعات كار زن و مرد،  انجامد.روابط كالمي مي

شود ، كه سبب ميهاي مشترك خانوادگي و روابط اعضاي خانه استفعاليتفرض نوبت كاري يكي از آن دو، بر مثال در 
  روند عادي زندگي روزانه همراه با صرف غذاي دسته جمعي فرزندان با والدين، دور هم بودن، و هم صحبتي كاهش يابد

  ).181 :ديويد سال (
ياز باشد، احساس نياز زن و شوهر به يكديگر و تامين شدن اين ن اگر بپذيريم كه يكي از عوامل پيوندزا در روابط زناشويي

و زن و  چنان كه وجود نياز جنسي در مرد. تواند به كاهش وابستگي اقتصادي وي به  همسر بينجامداشتغال درآمدزاي زن مي
در واقع، جهان مدرن با وارد سازد. را كاهش و پيوندها را نيز سست ميكامل آن در خانواده، كاركردهاي خانواده  عدم تامين
ردن روابط جنسي از زنان و جدا ك شتغالهاي جديد به خانواده، رواج دادن مصرف كاالهاي آماده، توسعه الوژيكردن تكنو

هم هاي خانوادگي فرادهايي جديد براي تقويت پيونت؛ بدون آنكه زمينههاي نياز زوج به يكديگر را كم كرده اسازدواج، زمينه
  ).181: 1375الن،(سگآورد

  سالمت جسماني ـ رواني مادران شاغل   -7
ها در اين زمينه، مؤسسه ملي بهداشت هاي متفاوت و كمبود پژوهشبا توجه به اهميت سالمت رواني ـ جسماني زنان با نقش

  مسئله سالمت رواني زنان چند نقشه را به عنوان اولويت تحقيقاتي مطرح نمود.  1987رواني  در سال 
، هابه همراه دارد. بنابراين پژوهشاي شتغال زنان پيامدهاي مثبت و منفيكه ا استهاي انجام شده گوياي آن پژوهش

  پيامدهاي مثبت اشتغال زنان عبارت اند از:
  ـ افزايش آگاهي، بينش اجتماعي، ايجاد روحيه اعتماد به نفس و رشد استقالل فكري ـ روحي زنان.1
  مسائل زنان و حل مشكالت آنان همراه با حضور بيشتر ايشان در اجتماع.ـ كمك به فهم و درك 2
  ـ باال رفتن منزلت زن در جامعه.3
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  ها و خروج آنان از حالت انفعالي و حضور فعال در اجتماع.گيريـ مشاركت بيشتر زنان در تصميم4
  وري.ده و تالش در جهت افزايش بهرهوري امكانات مادي و معنوي خانواهاي افزايش بهرهـ آشنايي بيشتر با روش 5
  هاي اساسي خانواده خواهد كرد.گيريـ افزايش توان مديريتي زنان كه كمك بسزايي در تصميم6
  ـ كمك به اقتصاد خانواده.7
  ـ كمك به شادابي و سالمت روحي و جلوگيري از افسردگي در اثر بيكاري و يكنواختي زندگي روزمره.  8

كاري مشابه با مردان با فشارهاي اضافي چون هاي زنان شاغل عالوه بر رويارويي با استرس نشان داده اند كهتحقيقات همچنين اين 
 1989ماتيوس، رپتي و وردرون، اي خانوادگي ـ شغلي روبرو هستند(هتعارض نقش اي، انزواي اجتماعي وخستگي، تفكرات كليشه

:109(. 
درصد گزارش دادند كه به طور دائم تحت  36ساله انجام گرفت،  24-40روي زنان شاغل  1999در تحقيقي كه در سال 

كردند، پنجاه درصد به دليل مشغلة كاري، ازدواج درصد اين استرس را برخي از اوقات احساس مي 56فشار رواني هستند، 
  ادند كه گاه ناگزيرند كار خود را مقدم بر فرزندانشان بدانند. درصد گزارش د 46اند و خود را مورد غفلت قرار داده

منصفانه است بگوئيم كه براي زن و مرد شاغل زمان بسيار فشرده است و آنها كمتر قادر خواهند بود با آرامش و فراغ باال، 
آورده سازند. صرف نظر از درآمد با فرزندان خود وقت بگذرانند و نيازهاي آنان را با توجه به تحصيل و اوقات فراغت آنان بر

كنند. بسياري از مادران شاغل حتي در تري را تجربه ميو پايگاه اجتماعي يا وضعيت زناشويي، زنان شاغل، زمان پرمشغله
شمار و فشار كاري هاي بيهاي دو والديني به جاي لذت بردن از بودن در خانه و در ميان اعضاي خانواده، مسئوليتخانواده
  كنند.اي را تجربه ميكننده خسته

هاي خالي باز اي در سطح ملي به خانه) حدود هشت درصد كودكان مدرسه1991برطبق گزارش ادارة آمار امريكا (
كند آنها كارايي خود را به عنوان والدين ها به صورت تنها در خانه، والدين شاغل را دچار استرس ميگردند. رها كردن بچهمي

  كنند. تأمين مي» مكرّر به خانه تلفن«از طريق 
هاي انتظارات ما از رفتارهاي قالبي نقش جنسي، منجر به استفاده زنان از شيوه«كنند: ) مطرح مي1988هاميلتون و فالوت (

وجود هاي جنسيتي مورد انتظار از زنان اين است كه با هاي انتظارات اجتماعي و نقشاي متفاوتي شده است. يكي از مثالمقابله
ظبت از كودكان دهند هنوز هم بيشتر كارهاي مربوط به خانه و موااي از نيروي كار را زنان تشكيل مياينكه امروزه بخش عمده

و حتي در كشورهاي صنعتي پيشرفته با افزايش آمار اشتغال زنان هنوز زنان ) 448- 433: 1992،(گيلبرتبه عهده آنان است
و درآمد بااليي نيز داشته باشند و  باشنداگر زنان شاغل  خوبي ايفا نمايند. در واقعه ري را بهاي مادري و همسمايلند كه نقش
ترين بخش رود و همچنين خود مايل هستند عمدههاي زندگي را فراهم كنند، باز هم از آنان انتظار مياي از هزينهبخش عمده

ي موجب هاي خانوادگي و شغلدهند. لذا مشكالت ناشي از انجام مسئوليتداري و مراقبت از فرزندان را انجام هاي خانهفعاليت
   .)110: 1992(بارنت، شودتعارض نقش در زنان مي

  شناختي در زنان وجود دارد: در اين رابطه دو فرضيه اساسي در ارتباط با گوناگوني نقش و عملكرد روان
  ـ فرضيه كمبود 1
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  ـ فرضيه بهبود 2
نيز ناميده شده است،  ه عنوان فرضيه تعارض نقش، بار اضافي نقش و يا فشار نقشه در برخي مطالعات ببراساس فرضية كمبود ك

هاي شغلي، مادري و همسري هاي عمده مانند نقششود. نقشهر نقش اضافي منجر به افزايش فشار بر وقت و انرژي فرد مي
هاي متفاوت را برآورده سازد. لذا ناشي از نقش يمامي تقاضاتواند تنياز به امكانات، تالش و زمان اساسي دارند. فرد نمي

اشتغال تمام  تواند احساس تعهد قوي داشته باشد. براساس اين تئوري اشتغال به ويژهها ميكند فقط به يكي از حوزهاحساس مي
: 1986باروچ و بارنت، (اشتراب خواهد دشناختي از قبيل احساس گناه و اضطوقت براي زنان پيامدهاي منفي جسماني و روان

112(.   
ها موجب اضطراب و فشار بيشتري بر كند كه تكثر نقشمطرح كرد عنوان مي 1993كه بارنت در سال » كميابي«فرضية 
طوري كه ايفاي چند نقش عمده به صورت همزمان، موجب ضايع شدن انرژي محدود فرد شده و در نتيجه ه شود بزنان مي

كه هر دو نيز مستلزم توان و پاسخگويي باال هستند » خانوادگي و شغلي«انتظارات و نيازهاي هر دو نقش  زنان در پاسخگويي به
  شوند.  با كمبود انرژي و در نتيجه ضعف و ناتواني روبرو مي

قلمداد هاي گوناگون را عامل مهمي در سالمت رواني زنان ) تالش براي ايجاد انسجام بين نقش1990برنان و همكاران (
هاي كردند بين نقش) در پژوهش خود دريافتند زنان متأهل متخصصي كه احساس مي1990اند. تي وجه و همكاران (كرده

اي درباره ) نيز در مطالعه1985اند. گرين كالس (كردهمورد انتظار از ايشان تعارض وجود دارد افسردگي بيشتري را گزارش
كه ميزان تداخل در زندگي شغلي و خانوادگي با سطوح افسردگي، برآشفتگي و  زنان مدير در مشاغل مختلف دريافتند

  اضطراب ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.
اند كه اشتغال تا زماني كه بيش از آستانه تحمل بار اضافي نباشد، موجب كاهش همچنين گالسر و فوجي موتو اشاره كرده

    .)194: 1994(گالس و فوجي موتو، شودوجب افزايش عالئم افسردگي مياز آن مشود، در حالي كه پس افسردگي در زنان مي
اند احساس فرسودگي در مردان بيشتر با عواملي كه به طور مستقيم به كار آنها مربوط است، برخي پژوهشگران اشاره كرده

ان حمايت كيفيت رابطه زناشويي و ميزهمبستگي دارد در حالي كه در زنان احساس فرسودگي بيشتر با عواملي چون فشار نقش، 
  .)120: 1998پنتوني و بروي، و رين گ(اجتماعي، همبستگي دارد

هاي گوناگون تا يك سطح معيني از كار قادر به ارتقاي سالمت جسماني و رواني و از آن حد به بعد موجب در واقع نقش
برخواهد داشت. با توجه به اينكه بسياري از زنان شاغل در  شوند كه پيامدهاي منفي را درفشار و بار زياد مي احساس خستگي،

كنند بنابراين طبيعي است كه آستانه تحمل مقايسه با مردان شاغل احساس مسئوليت و نگراني بيشتري براي كارهاي خانه مي
تانه ست كه آسهاي شغلي كاهش يابد براي مثال وجود كودكان كم سن يكي از عواملي ااين گروه از زنان براي درگيري

  .)120: 1985آلبر، گيلبرت و دال، (دهدپذيري را كاهش ميآسيب
هاي شود. در واقع زنان با نقشاز سويي بار اضافي نقش موجب محدود شدن زندگي اجتماعي، روابط دوستانه و فاميلي مي

دليل اينكه اوقات كمتري با ه گيرند. اين زنان بميگوناگون براي انتخاب اينكه با چه كساني رابطه داشته باشند تحت فشار قرار 
از زنان هندي شاغل نسبت به فرزندان خود احساس  درصد 38طوري كه ه كنند بكنند احساس گناه ميفرزندانشان سپري مي
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 1997ي، (هارمر، آلن، گريگس باگهداري فرزندانشان ناراضي بودندآنها از نداشتن امكانات براي ن درصد 74گناه داشتند و 
:137(.  

هاي هاي گوناگون به دليل اينكه منابع گوناگوني براي احساس رضايت و پاداشطرفداران فرضيه بهبود معتقدند نقش
توان ادعا كرد كه در شوند. براساس اين فرضيه نميشناختي فرد ميآورند، موجب بهبود عملكرد روانشخصي را فراهم مي

ها بيانگر اين امرند كه در صورتي كه زنان ن به معناي فشار بيشتر است. برخي پژوهشهاي گوناگوصورت لزوم ايفاي نقش
پردازند داري ميوقت به خانهداري و شغلي خود شوند در مقايسه با زناني كه تمامهاي خانهقادر به ايجاد تعادل بين مسئوليت

كنند، امكان كمتري داري ميوقت خانهناني كه به طور تمامكنند شايد اين مسئله به اين دليل باشد كه زاحساس فشار كمتري مي
مقابله در  هايهاي مقبول و ارزشمند اجتماعي را كه موجب افزايش و بهبود عزت نفس و شيوهشدن، انجام فعاليت براي اجتماعي

  .)214-213: 1996(بتي، شود را دارندفرد مي
جز به دليل نياز اقتصادي  دارند) نشان داده است زناني كه فرزند كمتر از دو سال 1989مطالعات گوناگون هريست و زامبرانا (

و تأمين معاش نبايد كار كنند و مادراني كه داراي فرزندان زير پنج سال هستند فقط بايد به طور نيمه وقت كار كنند. ضمناً نبايد 
هاي مالي، كسب استقالل، فرصت دهد مانندر زنان قرار ميشماري را در اختياهاي بياز خانه فرصت فراموش كرد كه كار خارج

كنند، از جمله آنكه در احساس ارزشمندي، افزايش عزت نفس، اما در عين حال فشارهاي رواني زيادي را نيز برآنان وارد مي
ند، اعم از اينكه كودك توسط شخصي غير از مادر در خانه مورد مراقبت از فرزندان خود پيوسته دچار احساس گناه هست

ها سپرده شود. مراكز نگاهداري از كودك به هر شكلي كه باشد اغلب يك ها وكودكستاننگهداري گردد و يا به مهدكودك
  كنند.زا براي بسياري از مادراني است خارج از خانه كار ميمنبع نگران كننده و استرس

هاي خوابي شده و سيستم ايمني را ضعيف نمايد و خطر بيماريتواند موجب بياند استرس مداوم ميردهپزشكان نيز ثابت ك
شود عبارتي زماني كه فرد با يك موقعيت منفي يا پرفشار مواجه ميه هاي خاصي را افزايش دهد. بعروقي كرونر قلب و سرطان

هاي استرس معروفند و آنها بدن را به عنوان هورمونه كند كه بآزاد مياي شيميايي (اساساً آدرنالين و كورتيزول) را مغز ماده
شود. پاسخ فرستد. در اين وضعيت سيستم ايمني موقتاً از كار افتاده و همه انرژي در جهت پاسخ به استرس هدايت ميمبارزه مي

اي كه فرد در عبارتي افكار سادهه شود.ب تواند بدون توجه به اينكه آيا موقعيت حقيقي است يا تصور شده انجامبه استرس مي
من خيلي «هاي استرس ترشح بشوند يا خير؟ بنابراين يك فكر معمولي مثل طول روز دارد تعيين خواهد كرد كه آيا هورمون

بيرون  باشد. لذا زناني كه درآور كافي ميبراي فراخواني يك پاسخ استرس» توانست اين كار را انجام دهم... ام، نخواهمخسته
ها شامل از دست دادن فرزندان، عدم كنترل خانه و خانواده، وقت كم جهت كنند ممكن است بعضي استرساز خانه كار مي

 شود.آور منجر مياستراحت را به همراه داشته باشند كه به فراخواني يك پاسخ استرس

  نتيجه گيري -8
ن امر همواره مورد سازد و اين و شوهر و فرزندان را دگرگون ميروابط زگذارد و ان بيش از همه بر خانواده اثر مياشتغال زن

  نموده اند، قرار داشته است.توجه صاحبنظراني كه اشتغال زن را از ديدگاه جامعه شناسي بررسي 
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حقيقت كه آزادي اين « : پرسندتوجه نبوده، ميهم به اين نظر بي زن در جامعه ماري روژه و پل هانري شومباردلو در كتابشان 
هاي ارزشي و به طور كلي هايي را در تمامي روابط اجتماعي و نظامذير است؛ موجبات بروز دگرگونيزن امري اجتناب ناپ

آورند، و از همه مهمتر بايد گفت كه در وراي تصوير زن، تصوير زوجين ديده مي شود. هماهنگي و اجتماعي فراهم ميتعادل 
هاي سنتي وابسته بود كه خود به نقشها به تعادل كند. اين سازش مدتحتياج اساسي جلوه ميبه صورت يك اسازش زوجين 

پردازد كه گاه آن كه درخانه باشد به كارهايي ميزن شاغل براي  هاي متفاوت و شرايط خاص هر جنس بستگي داشت.پايگاه
اي كه ديگفتگوي عاشقانه با شوهر يابد؟ يا آن كه با آزااي براي صت تازهتواند فرشوند و آيا چنين زني ميمردانه خوانده مي

                                                                                      .» ديگر شادي زندگي را از دست مي دهد؟آورد، از طريق از اين رهگذر به دست مي
يتي و تغيير در سيستم در جوامع غربي، سازگاري موفق با شيوة زندگي زن و شوهر شاغل، شامل تغيير در انتظارات نقش جنس

خانواده و زندگي زنان و مردان است. ليكن در جامعه و نظام اسالمي كه متأثر از اعتقادات مذهبي و فرهنگ سنتي است و 
  . استريزان دست سياستگذاران و برنامهه خانواده نقش اساسي و كليدي در تربيت نسل دارد، راه حل اين تناقض و تعارض ب

خود  خانوادهازرا گذرانند لذا ساعاتي شاغل با توجه به اينكه به ناچار مدتي از روز را در خارج از خانه مي به بيان ديگر زنان
  دور هستند در نتيجة اين امر، خانواده دچار مشكالتي خواهند شد از جمله اينكه:

ويژه در ه رو تربيت آنان باين شود فرزندان نظارت والدين را احساس نكرده ازعدم حضور پدر و مادر در خانه سبب مي -1
هاي فاقد حضور پذيري آنان افزايش يابد. چنانكه بزهكاري نوجوانان در خانوادهسنين رشد، با اختالل مواجه شده و زمينة آسيب

 مادر بيشتر مشهود است. 

به فشار مضاعف و وقت) با در نظر گرفتن حفظ فعاليت خانگي، حضور مستمر و منظم زنان شاغل در محل كار (تمام -2
انجامد كه اين مسئله هم به طبيعت زنانه لطمه وارد كرده و هم به كاهش حضور استهالك قواي جسمي و روحي زنان مي
  گردد. خانگي آنان در ساعات حساس منجر مي

ه است ب زناناي انديشيد كه اين امر در وهلة اول متوجه بنابراين براي برطرف كردن مشكالت زنان شاغل بايد تدابير ويژه
طوري كه در فرزندآوري و اصول تربيتي كمال دقت را داشته باشند و در مرحلة دوم مسئوالن امور بايد در حد امكان مقدوراتي 

  نند ساعات بيشتري با فرزندانشان بسر برند. آورند تا مادران بتوا را فراهم
  الف ـ تدابير اجتماعي  

هايي كه ممكن است تأثيرات زيانبار اشتغال مادران را در تربيت فرزندان و نهايتاً سالمت جامعه به حداقل يك بخش از مسئوليت
  :شود كه شاملبرساند به نهادهاي اجتماعي مربوط مي

 كاروضع قوانين -1

 اصالحات فرهنگي به منظور برجسته شدن و كارآمدي نقش مادري و همسري  -2

 هاي حمايتي خاص هاي جنسيتي آنان در قالب طرحهاي متناسب با ويژگيتشويق زنان به حضور در عرصه -3

 التي براي زنان شاغل.و در نظر گرفتن تسهي داردادن امتيازاتي به زنان خانهپيشنهاد به متوليان امور اجتماعي و دولت، جهت  -4

فراهم نمودن امكانات آموزشي و روانشناختي ضمن خدمت در جهت كاهش تعارضات و حس اعتماد به نفس و باور خود  -5
  وجود آيد.ه هاي خانوادگي بزنان كه بتواند تعادلي مطلوب ميان اشتغال و مسئوليت
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  ـ تدابير خانواده  ب
  . ايفاي نقش مادرانه1

هايي لذا اگر مادر در زمان استاصوالً مادران بايد بدانند كه حضور مؤثر آنها در خانواده براي تربيت صحيح كودكان ارزنده 
گذراند مثبت، عالقمند، عاطفي و حمايت كننده باشد و نسبت به نقش مادرانة خود در خانواده مسئوالنه كه با كودك خود مي
وقت دارد اما منفي، پرخاشگر، تري در خانواده داشته باشد تا زماني كه حضوري تمامثير مثبتتواند تأرفتار كند به مراتب مي

  انتقادگر و طردكننده، خشك و غيرصميمي است.
  . مشاركت پدر2

الزم است در امور خانه و خانواده داشته باشد كه در اين زمينه  تواند در زمان حضور نداشتن مادر نقش مؤثريپدر نيز مي
  داده شود. به پدران هاي الزمهيآگا

در آخر بايد اذعان داشت كه اشتغال زنان بايد با نقش مادري آنها انطباق و سازگاري داشته باشد چرا كه تأكيد براين امر 
  ناپذير است. ويژه در جامعة اسالمي ما يك ضرورت مسلم و اجتنابه ب
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