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شاغل  هاي تك هاي اشتراكي با همسر در خانواده اي فعاليت بررسي مقايسه
 هاي هردو شاغل و خانواده

 1(مورد مطالعه: متاهلين شهر تهران)
  

  فاطمه مديري
  )25/02/96، تاريخ پذيرش 15/07/95(تاريخ دريافت 

 
  چكيده 

سر را كاهش داده و موجبات هاي اشتراكي با هم برخي پژوهشگران معتقدند اشتغال زنان، فعاليت
كند. بر اين اساس اين مقاله با هدف بررسي تاثير اشتغال زنان  ناپايداري زندگي زناشويي را فراهم مي

هاي هردو شاغل پرداخته شاغل و خانواده هاي تكهاي اشتراكي با همسر به مقايسه خانواده بر فعاليت
اي  گيري خوشه شهر تهران بوده و به شيوه نمونهاست. جمعيت آماري پيمايش، مردان و زنان متأهل  

حوزه شهر تهران انتخاب شده است. در تحليل عامل  50واحد نمونه از  1736اي،  چند مرحله
عامل ديدار اجتماعي، گذران زمان خارج از  5هاي اشتراكي با همسر،  هاي فعاليت اكتشافي از گويه

كرد مالي استخراج شده و در تجزيه تحليل  و هزينهوگو با همسر  خانه، گذران زمان در خانه، گفت
هاي اشتراكي با همسر در  دهد: فعاليت است. نتايج اين تحقيق نشان مي نهايي به كار گرفته شده

كرد مالي بيش از  هاي هر دو شاغل در ابعاد ديدار اجتماعي، گذران زمان در خانه و هزينه خانواده
هاي هردو شاغل در ابعاد  هاي اشتراكي با همسر در مردان خانواده شاغل است. فعاليت هاي تك خانواده

هاي  كرد مالي بيش از مردان خانواده گذران زمان خارج از خانه، گذران زمان در خانه و هزينه
كرد مالي بيش از زنان  هاي هر دو شاغل در ابعاد ديدار اجتماعي و هزينه شاغل و در زنان خانواده تك
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هاي اشتراكي با همسر با نشاط زناشويي در  غل است. همچنين همبستگي فعاليتشا هاي تك خانواده
توان گفت نه تنها شواهدي  هاست. به طور كلي مي هاي هردو شاغل بيش از ساير گروه زنان خانواده

دهد مشاهده نشد، بلكه به نظر  هاي اشتراكي با همسر را كاهش مي كه نشان دهد اشتغال زنان فعاليت
هاي اشتراكي با همسر  ب موقعيت اقتصادي اجتماعي باالتر در زنان، زمينه افزايش فعاليترسد كس مي

هاي حوزه  كند. بنابراين در نسبت دادن برخي چالش را در زنان و همچنين در مردان فراهم مي
  خانواده به اشتغال زنان بايد احتياط بيشتري به كار برد. 

هاي هر دو شاغل،  همسر، اشتغال زنان، خانوادههاي اشتراكي با  فعاليت كليدي: مفاهيم
  شاغل  هاي تك خانواده

 
  مقدمه  و بيان مسئله

هاي اخير، خانواده نيز تغييراتي در ساختار، كاركرد و  در پي تغييرات اقتصادي اجتماعي در دهه
ري نگ ابعاد مختلف خود تجربه كرده و وجود اين تغييرات طيف وسيعي از آراء متخصصان و آينده

ظهور اين تغييرات ايشان از ثبات و پايداري تا اضمحالل و فروپاشي خانواده را موجب شده است. 
فردگرايي در خانواده را مطرح نموده و تداوم و پايداري خانواده را به پرسش كشيده است. احتمال 

ي در بخش و خودتحقق يخصوص ميحفظ حر ،يبر استقالل فرد ديتاكدهد  ها نشان مي برخي پژوهش
و  2به نقل از بال 640: 2001، 1روابط زوجين به شكل روزافزون درحال توسعه است (كالمين

  ). 1986، 7و ميكرز 6؛ لستهاگ 1990، 5؛ بومپس1983، 4و شوارتز3؛ بلومستين1985همكاران، 
از سوي ديگر شواهد حاكي از آن است كه در چند دهه گذشته، نرخ مشاركت اقتصادي زنان در 

از كشورهاي جهان روندي صعودي داشته است. به طوري كه در حدود نيم قرن نرخ بسياري 
 2/19، در سنگاپور از 4/49به  4/18، در برزيل از 8/56به  29مشاركت اقتصادي زنان در آمريكا از 

درصد  5/56به  3/29و در اندونزي از  5/14به  2/5، در مصر از 1/49به  3/32، در ژاپن از 2/50به 
). گرايش روزافزون زنان به بازار كار به زنان 2016، 8المللي كار داشته است (سازمان بين افزايش

، 1900- 2000هاي  بر اساس مطالعات صورت گرفته، در آمريكا طي سالمتاهل نيز تسري يافته و 
درصد  60هشتم زنان مجرد) به بيش از  درصد (يك 5نرخ مشاركت زنان متأهل در نيروي كار از 
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). همزماني 250: 1390، 1درصد كمتر از زنان مجرد) افزايش يافته است (هوفمن و اورت 6(تنها 
پژوهشگران    هاي حوزه خانواده و ورود زنان به بازار كار موجب شده توجه برخي سير صعودي چالش

ميان اين دو جلب شود و اشتغال زنان را عامل ناپايداري زندگي زناشويي يا تسهيل كننده  به رابطه
  آن معرفي نمايند. 

خـورد.   در تاثير اشتغال زنان بر روابط ميان همسران نتايج متفاوت و گاهي متناقض به چشم مي
برخي معتقدند اشتغال زنان به اشكال گوناگون موجبات گسسـت زنـدگي زناشـويي را فـراهم كـرده      

ت است كه وقـوع  هاي ميداني در برخي كشورهاي غربي گواه اين واقعي پژوهشاست. به عنوان مثال 
). برخي 60-61: 1388طالق در ميان زنان شاغل تقريباً چهار برابر زنان غيرشاغل است (زعفرانچي، 

كننده پيامدهاي  )، بيمه2002، 3؛ شون و همكاران2000، 2كننده طالق (ساير و بيانچي آن را تسهيل
. )2010، 5اند (تيچمن دانسته) يا عاملي در افزايش تمايل به طالق 1994، 4مونتالتواقتصادي طالق (

كـارتي و ادواردز،   مـك (داننـد   تر شدن روابط زوجـين مـي   استقالل مالي زنان را عامل شكنندهبرخي 
). مشاركت اقتصـادي  7،2007موپلوس الگران و زيسي؛  2007و همكاران،6پاچبه نقل از  543: 1390

گيـري   طـور چشـم   شان را به زني چانه سازد و قدرت زنان، سهم آنان در بودجه خانواده را بااهميت مي
هاي تند درباره نكات مورد اختالف، بحث و  توانند بدون واهمه از واكنش رو مي دهد. از اين افزايش مي

  ). 215: 1382، 8امتيازگيري كنند و ساختار عمومي خانواده را به چالش بكشند (كاستلز
اند. ايشان نشان  همسران اشاره داشتهبرخي پژوهشگران به اثرات مثبت اشتغال زنان بر روابط 

ها كمتر است (سانگ و  اند رضايت زناشويي در زوجين هردو شاغل بيشتر و طالق در اين خانواده داده
؛ فلدبرگ و 11،1969به نقل از ادوس1980؛ الكسلي، 2001، 10بر ؛ راجرز و دي9،2003همكاران

اند از آنجا كه در زوجين هر  داده). برخي نيز نشان 14،1953؛ ريسمن13،1977؛ كانتر12،1976كن
گيرند و با برقراري روابط مساوي، ميزان  دوشاغل، مردان مسئوليت بيشتري را در خانه بر عهده مي
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، 52: 1390؛ ابراهيمي و صالحي، 1،2001بر يابد (راجرز و دي رضايت زناشويي بين آنان افزايش مي
  ). 2،1981به نقل از هوبر

ي پژوهشگران با استناد به آن تاثير منفي اشـتغال زنـان بـر زنـدگي     از جمله موضوعاتي كه برخ
هاي اشتراكي با همسر مانند گذران زمـان اسـت (كـالمين،     اند، كاهش فعاليت زناشويي را نشان داده

) كـه در  5،1987؛كينگسـتون و نـاك  4،1994؛ هـارل 1981؛ سيمسون،3،1984به نقل از بوت 2004
، 7؛ وايـت 1988، 6داري زندگي زناشـويي تاييـد شـده اسـت (هيـل     تحقيقات متعدد ارتباط آن با پاي

، 12؛ فلـود و گنـادك  2008، 11؛ بريـت 2009، 10؛ فـن 2004، 9؛ نـاولز 2010، 8؛ بكر و لـوئيس 1983
2003 .(  

ها، درجاتي از نابساماني خـانواده و بـروز فردگرايـي افراطـي را نشـان       برخي پژوهشنيز در ايران 
هاي اضطراري، پديـد آمـدن عناصـر نوظهـور از قبيـل       وجود خانوادهدهند. آمار روزافزون طالق،  مي

؛ آزادارمكي و 1394هاي پست مدرن خانوادگي (مديري،  همزيستي پيش از ازدواج و تمايل به ارزش
؛ مهـدوي،  2008؛ محمـد،  1384؛ سـليمي نيـا،   1388به نقل از گرمارودي،  437: 1390همكاران، 

وزه خـانواده دارد. از طـرف ديگـر آمارهـا رونـد افزايشـي نـرخ        ) نشان از بروز فردگرايي در ح2008
بـه   1335  در سـال  25/9طوري كه ايـن شـاخص از    دهد. به مشاركت اقتصادي زنان را نيز نشان مي

هر روز بر تعداد زنـاني كـه   «) و 1392و 1381شناس،  رسيده است (مطيع حق 1390در سال  7/15
  ). 83: 1387رنج،  (عنايت و دست» شود ند افزوده ميتمايل به اشتغال در بيرون از منزل دار

هاي تاثير اشتغال زنان بر روابط زناشويي متفاوت است. برخي پيامدهاي منفي  در ايران نيز يافته
؛ خالـد رسـتگار،   1391اي فرد و همكاران،  دوكانهاند ( اشتغال زنان بر روابط زناشويي را تصريح كرده

انـد   ي به اثرات مثبت اشتغال زنان بر نشاط زناشـويي صـحه گـذارده   و برخ) 1384؛ اسفنديار، 1385
ــماعيل ــور،  (اس ــاران، 1392پ ــبي و همك ــليمانيان، 1385؛ طهماس ــري و س ــري و 1386؛ نظ ؛ خض
  ). 1393سياهپوش، 
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دهد تاثيرپذيري روابط ميان همسران از  نتايج متفاوت تحقيقات داخلي و خارجي نشان مي
هاي افراد همان  ها و نگرش عه، شرايط ساختاري آن و همچنين ارزشاشتغال زنان به متن هر جام

هاي  گذاري ها و سياست ريزي توان و نبايد نسخه واحدي در برنامه جامعه بستگي دارد و بنابراين نمي
اجتماعي به كار برده شود. با توجه به اهميت موضوع، سير فزاينده اشتغال زنان، روند صعودي برخي 

گويي به اين  ده، نتايج متفاوت حاصل از تحقيقات، در اين مقاله در پي پاسخهاي خانوا آسيب
هاي اشتراكي با همسر  سئواالت اساسي هستيم كه آيا در جامعه ما اشتغال زنان با كاهش فعاليت

شاغل و  هاي تك هاي اشتراكي با همسر در مردان و زنان خانواده همراه است؟ آيا تفاوتي ميان فعاليت
هاي  هاي متعدد همبستگي ميان فعاليت جا كه پژوهش هاي هردو شاغل وجود دارد؟ و از آن خانواده

هاي اشتراكي با  اند، آيا همبستگي فعاليت اشتراكي با همسر و پايداري زندگي زناشويي را تاييد كرده
ن هاي هردو شاغل يكسا شاغل و خانواده هاي تك همسر و نشاط زناشويي در زنان و مردان خانواده

  خورد؟  هايي به چشم مي است يا تفاوت
  

  مباني نظري و پيشينه تحقيق 
هايي مطرح شده كه در ادامه به  در حوزه اشتغال زنان و تاثير آن بر روابط ميان همسران تئوري

  گردد:  ها اشاره خواهد شد و سپس پيشينه تحقيق ارائه مي اختصار به آن
تئوري تخصيص نقش  2پارسونز 1950ر دهه د: 1تخصيص نقش (وابستگي متقابل)  تئوري-

جنسي را براي پايداري خانواده مطرح كرد و آن را براي دوام و بقاي خانواده ضروري دانست. 
هايِ  دانست با نقش آور و رئيس خانواده مي كه مرد را نان 3هاي ابزاري پارسونز، تمايزي بين نقش

و مسئول مراقبت از اعضاي آن و مادراني دلسوز عمل آورد كه در آن زنان حافظان خانه  به 4ابرازي
). پارسونز اين تقسيم نقش را بهترين شكل 601- 602: 1390كارتي و ادواردز،  شوند (مك قلمداد مي

دانست و تداخل هر نوع نقش ديگر را سبب برهم خوردن تعادل  براي حفظ وحدت خانوادگي مي
شِ ابرازي را از دست داده و تبديل به رقيب شغلي آورد. از ديد او زنان شاغل نق حساب مي زندگي به

شود (اعزازي،  شود. رقابت زن و شوهر سبب ناهماهنگي و نابساماني خانواده مي شوهر خود مي
1380:120 .(  

شناسان كاركردگرا، نقش اساسي زنان را در جامعه، برآوردن  مطابق با تئوري پارسونز جامعه
(عنايت و ها مخالفند  و با هر تغييري در اين نقش  انستهنيازهاي جنسي مردان و فرزندزايي د
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) مفهومي مشابه را با استفاده از مفاهيم اقتصادي مطرح كرد. در 1981. بكر()83: 1387رنج،  دست
شود كه يكي از  اين ديدگاه بهترين استراتژي كارآمد براي زن و همچنين براي مرد زماني ايجاد مي

هايي غير بازار كار  افزايش درآمد در ارتباط است، و ديگري در سرمايههايي كه با  زوجين در مهارت
مانند نگهداري محيط خانه و پرورش فرزندان تخصيص نقش يابد. بكر معتقد است اگر زن و مرد هر 

: 2002و همكاران،  1يابد (شون دو در اشتغال مشاركت داشته باشند دستاوردهاي ازدواج كاهش مي
644 .(  

هاي اقتصاد خانه جديد، اقتصاد سرمايه  بر اساس تئوري :2قتصاد خانه جديدهاي ا تئوري-
اقتصاددانان به نقش مهم شغل دهد.  زناشويي ويژه را افزايش  و بخت انحالل زناشويي را كاهش مي

بر اين اساس اشتغال  به عنوان عامل انسجام بخش زناشويي با افزايش سود اقتصادي تاكيد دارند.
مدت زمان غيبت زن در خانه از آنجا كه كسب درآمد بيشتري را به دنبال دارد  رغم زنان، علي

  ). 1988شود (هيل،  موجب گسست در روابط همسران نمي
از ديدگاه تئوري مبادله، زوجين در زندگي خانوادگي به محاسبه برآيند سـود   :3تئوري مبادله-

هاي اشتراكي بيش از زيـان   كه سود كنش پردازند و در صورتي و زيان حاصل از تعامل با يكديگر مي
هـاي متمـايز را انتخـاب     صـورت فعاليـت   آورند و در غير ايـن  هاي اشتراكي رو مي آن باشد به فعاليت

  كنند.  مي
اند.  مطالعات خارجي تاثير اشتغال زنان بر روابط ميان همسران را به اشكال متفاوت گزارش كرده

گـزارش كردنـد كـه    ، در مطالعه طولي خـود  1981تا  1975 ها از بر اساس داده 4كينگستون و ناك
گذراننـد   آور با هم زمان مـي  ساعت كمتر از زوجين تك نان 6/0زوجين هر دونان آور به طور متوسط

ساعت در روز). در هر دو گروه تماشاي تلويزيون بيشترين سهم از زمان اشتراكي زوجين را بـه   2/3(
داري  خـوردن غـذا، داشـتن سـرگرمي وخانـه     آن  پـس از و حدود يك سـاعت)  خود اختصاص داده (

بـه   4: 2009دهد (فن،  دقيقه) به ترتيب برنامه اشتراكي زمان زوجين را تشكيل مي60تا  30تقريبا(
)، 1981)، سيمسـون ( 1984( 5بـوت ). نتايج مشـابهي در تحقيقـات   1987نقل از كينگستون وناك 

د اشتغال زنان با كاهش زمان اشتراكي ميان زوجين به ان شود كه نشان داده )، ديده مي1994( 6هارل
؛ سيمسـون،  1994، هـارل ؛ 1984به نقل از بـوت،   2001(كالمين، شود  ناپايداري خانواده منجر مي

1981 .(  
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اند  در مقاله خود با عنوان زمان با هم بودن زوجين به اين موضوع پرداخته 1كنيشمنصور و مك
ها شبيه به هم هست در آخر هفته زمان  عات كار اشتغال آنكه آيا زوجين هردو شاغل كه سا

دهد زوجين بدون داشتن فرزندان جوان با تفاوت  كنند. نتايج نشان مي بيشتري را با هم سپري مي
بيشتر در ساعات كاري هفتگي در ساعات غيركاري آخر هفته زمان كمتري در كنار يكديگر هستند 

اي ميان كار تخصصي و زمان با هم بودن  ه يكديگر هست. رابطهو اين وضعيت در زنان و مردان مشاب
  ). 2013زوجين در كساني كه فرزندان جوان دارند، ديده نشد (منصور و كنيش، 

در اوقات فراغت كنش  اشتراكي با همسرمعتقد است زمان  3بر اساس تئوري دلبستگي 2هيل
كند. بر اساس  حالل خانواده كمك ميگيري از ان كند كه به پيش متقابل لذت بخشي را ايجاد مي

دهد و احتمال انحالل  هاي اقتصاد خانه جديد، اقتصاد سرمايه زناشويي ويژه را افزايش مي تئوري
جا  رغم مدت زمان غيبت زن در خانه از آن دهد. بر اين اساس اشتغال زن، علي زناشويي را كاهش مي

  ). 1988شود (هيل،  وجب تمايز سبك زندگي نميكه كسب درآمد بيشتري را به دنبال دارد، الزاما م
زوجين در زنان و مردان نيافته   6و مصاحبت 5اي ميان اشتغال زنان و سازگاري رابطه 4الكسلي
نويسد تاثير اشتغال زنان بر زندگي خانوادگي به طور عام و به ويژه بر كيفيت فعاليت  است. او مي

خانواده، بلكه براي تمام كساني كه به اين حوزه شناسان  متقابل زوجين نه تنها براي جامعه
شناختي در باره اثر  هاي جامعه مندند با اهميت است. او با اين بررسي سعي در توسعه تئوري عالقه

هاي  متقابل ميان سود اقتصادي و پايداري زندگي خانوادگي در زمينه اشتغال زنان و تاييد تئوري
  اقتصاد خانه جديد را دارد.

آور انجام داده، نشان داده ثبات شغلي  اي كه بر روي زوجين هر دو نان نيز در مطالعه 7ويچرازيورو
ها، ثبات بيشتر ازدواج را به همراه دارد و اگرچه  گذاري بيشتر درآمد بين آن زوجين و نيز اشتراك

به مردان، دهد اما درآمد برابر و يا بيشتر زنان نسبت  درآمد مردان احتمال بروز طالق را كاهش مي
ها مؤثر است. همچنين ساعات كاري زنان و بخشي كه در آن مشغول به  بر افزايش احتمال طالق آن

  ).2012(راز يوروويچ ، گذارد كار هستند نيز بر روي عدم پايداري ازدواج اثر مثبت مي
بر  تواند اثرات متفاوتي اند اشتغال و كسب درآمد زنان متأهل مي نشان داده 8برراجرز و دي

هاي اين  زوجين داشته باشد، اما در نهايت، تأثير مثبتي بر ثبات زندگي زناشويي دارد. طبق يافته
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دهد، اما تأثير  ها را افزايش مي طور معناداري نشاط زناشويي آن مطالعه، افزايش درآمد زنان، به
ن تأثيري بر احتمال داده كه افزايش درآمد زنا معناداري بر مردان ندارد. اين مطالعه همچنين نشان

طور غيرمستقيم و با افزايش نشاط زناشويي زنان، خطر طالق را كاهش  تواند به طالق ندارد اما مي
  ).2001، راجرز و دي بردهد (

را  2به اين نتيجه رسيده كه ساعات باالي كاري زنان ازدواج كرده سبك زندگي متمايز 1كالمين
شان اين طور نيست. ساعات كاري نامنظم مردان نيز بر  مسرانايشان به دنبال دارد اما در مورد هدر 

دهد  هاي تحقيق او نشان مي سبك زندگي مردان اثرگذار نيست اما در زنان اثرگذار است. يافته
  ).   653: 2001اشتغال همزمان زوجين لزوما سبك زندگي متمايز را به دنبال ندارد (كالمين، 

ها  ثير مديريت پول بر روابط صميمانه زوجين يا همزيستو همكاران سعي در بيان تا 3وگلر
اند. نتايج اين تحقيق نشان داده زنان و مرداني كه مديريت مخارج را به تنهايي دارند نسبت به  داشته

). 2008طور كلي رضايت كمتري از زندگي دارند (وگلر،  كساني كه تصميمات مشترك مالي دارند، به
آورها، فردگرايي بيشتري در مديريت پول دارند به تعبير ديگر اشتغال  دو ناناند كه  ايشان نشان داده

  كرد مالي كاهش داده است.  زنان فعاليت اشتراكي با همسر را در هزينه
شغل زن و مرد، تعداد فرزندان و تقسيم  هاي تعامل با همسر در بررسي تعيين كننده 4وايت

هاي قومي  زمان اشتراكي زوجين را كاهش دهند و گروه تواند سنتي كار خانگي را از عواملي كه مي
). و در نهايت اشتغال زنان را 1983كنند (وايت ،  نژادي نيز در اين مورد به شكل متفاوت عمل مي

  كند.  عامل اثرگذار اصلي معرفي نمي
د مالي بر رضايت از رابطه در افرا  پژوهشي با عنوان تأثير رفتارهاي هزينه 5بريت و همكاران

كرد مالي و رضايت از رابطه بسياري از  ها معتقدند عموما رفتارهاي هزينه متاهل انجام دادند. آن
دهد و در اين مقاله درصدند آزمون كنند كه چگونه رفتارهاي مالي  زوجين را به هم پيوند مي

ار باشد. تواند بر رضايت از رابطه زناشويي اثرگذ شخص، همسر و رفتارهاي مشترك در اين زمينه مي
بندي  طبق نظريه مبادله هر لذت فيزيكي، اجتماعي يا روانشناختي، به عنوان يك پاداش طبقه

كنند تا تصميم بگيرند كدام جايگزين را  شود. بر اين اساس افراد پاداش و هزينه را محاسبه مي مي
كرد  زينهگويان از رفتارهاي ه هاي اين تحقيق نشان داده كه درك پاسخ انتخاب كنند. يافته
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ترين تأثير را بر رضايت از رابطه دارد. زوجيني كه بدون مشورت با يكديگر پول  شان، عميق شريك
  ).2008تري از رضايت را دارند (بريت و همكاران،  كنند، سطح پايين هزينه مي

استفاده كرده و نتيجه  2010تا  2003هاي پيمايش مصرف زمان از سال  از داده 1فلود و گنادك
گذرانند. زنان و  هاي هردو شاغل زمان كمتري را با همسر خود مي اند كه مردان در خانواده هگرفت

  ).  2013مردان در روزهاي كاري زمان كمتري را با هم سپري مي كنند (فلود و گنادك، 
هاي اشتراكي با همسر ديده نشد و  مطالعات داخلي در حوزه تاثير اشتغال زنان بر فعاليت

مقاله تحليل جنسيتي فاصله در روابط به شكل غير مستقيم به اين مورد اشاره داشته  اي كه مطالعه
فاصله هاي اين مقاله تفاوت جنسيتي در مفهوم فاصله است.  زوجين از صادقي فسائي است. از يافته

احساسي را هر دو جنس تقريبا به صورت برابر عنوان كردند، با اين تفاوت كه براي مردان احساس 
تر و شديدتر بود و ايشان كمبود نزديكي فيزيكي و جنسي را به  نداشتن به يكديگر برجسته تعلق

  ).1392كه زنان فقدان همدلي را بيشتر گزارش كردند (صادقي،  كنند. حال آن منزله فاصله درك مي
هاي مطرح شده، تاثير اشتغال زنان بر روابط زناشويي را به سه شيوه  چنانكه گفتيم تئوري

كنند. بنابر تئوري تخصيص نقش، اشتغال زنان و حضور فيزيكي ايشان در خارج از  وت تبيين ميمتفا
هاي  هاي اشتراكي با همسر شده و به كنش خانه به همراه داشتن درآمد، منجر به كاهش فعاليت

ي را زند و در نهايت موجبات ناپايداري زندگي زناشوي هاي هردو شاغل دامن مي فردگرايانه در خانواده
آورد. تئوري اقتصاد خانه جديد همراستا با تئوري تخصيص نقش معتقد است كه اشتغال  فراهم مي

دهد اشتغال زنان  گردد اما مغاير با آن نشان مي زنان موجب كاهش زمان اشتراكي با همسر مي
زندگي  رغم كاهش حضور زنان در خانه به دليل ورود منابع مالي به خانواده در نهايت پايداري علي

هاي اشتراكي با  بينيم هر دو تئوري قائل به كاهش فعاليت كه مي زناشويي را به دنبال دارد. چنان
هاي اشتراكي  هاي هردو شاغل است. تفاوت اين دو تئوري در پيامد كاهش فعاليت همسر در خانواده

پايداري زندگي با همسر است كه در تئوري تخصيص نقش ناپايداري و در تئوري اقتصاد خانه جديد 
هاي اشتراك يا عدم اشتراك با  ها و پاداش زناشويي است. بر اساس تئوري مبادله، زن و مرد هزينه

تواند اشتراك يا عدم اشتراك با همسر را در  كنند و برآيند اين محاسبه مي يكديگر را محاسبه مي
  هاي زندگي روزمره به دنبال داشته باشد.  فعاليت

هاي اشـتراكي بـا همسـر در جوامـع      نيز نشان داد، تاثير اشتغال بر فعاليت مرور مطالعات پيشين
هـاي   اند اشتغال زنان با كاهش فعاليت گوناگون نتايج متفاوت به دنبال داشته است. برخي نشان داده

اشتراكي با همسر همراه بوده و ناپايداري زندگي زناشويي را به دنبال دارد. برخـي معتقدنـد اگرچـه    
هاي اشتراكي در زندگي روزمره همراه است اما در نهايت رضايت  نان با كاهش برخي فعاليتاشتغال ز
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زناشويي بيشتري را به همراه دارد. برخي شرايط كـاري زنـان را در روابـط ميـان همسـران اثرگـذار       
 هاي اشتراكي با همسر نيز گزارش شده اسـت.  اند. همچنين عدم تاثير اشتغال زنان بر فعاليت دانسته

  اند. مضاف بر آن برخي پژوهشگران به رفتارهاي متفاوت زنان و مردان اشاره داشته
كه در جامعه مـا، رونـد افزايشـي اشـتغال زنـان وجـود دارد امـا هنـوز در برخـي           با توجه به اين

طور كامل رخ نداده و مطالعات پيشين نيز به قدر كافي وجود ندارد،  ها انطباق با اين پديده به خانواده
ز طرف ديگر روابط ميان زوجين متاثر از اشتغال زنان است، بنابراين در اين تحقيق وجود تفاوت در ا

هاي هردو شاغل مفروض است ولـيكن بـه    هاي تك شاغل و خانواده هاي اشتراكي در خانواده فعاليت
  است: ها بدون جهت مطرح شده است. بر اين اساس در اين مقاله مفروض  دالئل ذكر شده اين فرضيه

هـاي هـردو شـاغل تفـاوت      شاغل با خانواده هاي تك هاي اشتراكي با همسر در خانواده فعاليت-1
 دارد. 
هـاي هـردو    شاغل با مـردان خـانواده   هاي تك هاي اشتراكي با همسر در مردان خانواده فعاليت-2

  شاغل تفاوت دارد.
هاي هردو شـاغل   زنان خانواده شاغل با هاي تك هاي اشتراكي با همسر در زنان خانواده فعاليت-3

 تفاوت دارد.
هـاي   هاي اشتراكي با همسر با نشاط زناشويي، در زنان و مردان خـانواده  در همبستگي فعاليت-4
 هايي وجود دارد.  هاي هردو شاغل تفاوت شاغل و خانواده تك

  
 روش تحقيق  

و در پي شناسايي نامه در مقياس ليكرت است  مقطعي با ابزار پرسشاين پژوهش، پيمايشي 
جمعيت آماري پژوهش افراد متاهل شهر هاي اشتراكي با همسر است.  تاثير اشتغال زنان بر فعاليت

نفر  8153974بر اساس اطالعات مركز آمار ايران  1390تهران بوده است. جمعيت تهران در سال 
د (مركز آمار ايران، باشن از اين تعداد متاهل مي 4262047حوزه سكونت دارند و  6014بوده كه در 

اي  ). با توجه به حجم باالي جمعيت آماري و محدوديت زمان و بودجه، پژوهش، در نمونه1390
 95گيري در سطح اطمينان  حجم نمونه بر اساس خطاي نمونهمعرف و متناسب با شرايط انجام شد. 

با رفته شده است. نفر در نظر گ 384بر اساس فرمول كوكران  05/0گيري  درصد و با خطاي نمونه
 2برابر با  1اثر طرحگيري تصادفي ساده است، با احتساب  كه فرمول كوكران فرمول نمونه توجه به اين

در نظر گرفته شد و با احتساب ريزش احتمالي  1728حجم نمونه  25/0و ضريب تعديل بي پاسخي 
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ي خانواده مركز آمار ايران) به ، متناسب با اين نرخ در آمارگير15/0خانوارهاي نمونه (تقريبا برابر 
  ها متاهل بوده و از هر خانوار مرد يا زن براي مصاحبه دعوت شدند.  نفر افزايش يافت. نمونه 2000

ابتدا تعداد متاهالن بوده است. به اين منظور  PPS(1(اي اي چند مرحله گيري، خوشه شيوه نمونه
ر گرفتيم و سپس با توجه به جمعيت هر نفر) را در نظ 4262047گانه شهر تهران (   22مناطق 

 54تا  40سال،  40منطقه تعداد نمونه هر منطقه را مشخص كرديم. همچنين سه گروه سني زير 
يابي به  المقدور معرف باشد. براي دست سال و باالتر را نيز در نظر گرفتيم تا نمونه حتي 55سال، 
ي اجتماعي و اقتصادي موجود بين مناطق شهر هاي فرهنگ توجه به تفاوتها در هر منطقه، با  نمونه

) 8153974از تقسيم جمعيت شهر تهران ( اي معرف از اين مناطق تهران و به منظور انتخاب نمونه
دست آمد. اولين حوزه به  به 163079,48حوزه فاصله انتخاب  50اند، بر حوزه پراكنده 6014كه در 

صله انتخاب به اولين حوزه، حوزه دوم انتخاب شد شكل تصادفي انتخاب شد. سپس با اضافه كردن فا
هاي  هاي ديگر انتخاب شدند. سپس با توجه به جمعيت هر منطقه و حوزه همين ترتيب حوزه و به

ها در هر حوزه مشخص شد. به  انتخاب شده در آن منطقه و همچنين جمعيت هر حوزه، تعداد نمونه
عمل پراكنش متغيرهاي تحت مطالعه را تا حدقابل  هاي انتخاب شده، در پراكندگي حوزهاين ترتيب 

  كند. اي تأمين مي مالحظه
 ،گيري هاي منتخب از هر منطقه از مركز آمار ايران تهيه شد. جهت نمونه هاي حوزه نقشه
آوري  اقدام به جمعگيري و درب منازل افراد،  هاي منتخب نمونه با مراجعه به حوزهگران  پرسش

نامه مقدماتي و آزمون مقدماتي آن تاييد شده بود،  بعد از تهيه پرسشايي كه نامه نه پرسشهاي  داده
انجام شد.  1394گر در آبان، آذر و دي ماه  پرسش 10گيري با همكاري بيش از  نمودند. نمونه

پاسخي باال و نامعتبر كنار گذاشته  هاي با بي نامه ، پرسشها توسط مجري طرح بررسي شد نامه پرسش
جهت نامه انتخاب شده و در تجزيه تحليل نهايي به كار گرفته شد.  پرسش 1736يت و در نها شد

و در پايايي  3مبتني بر داوري و قضاوت متخصصان و اعتبار سازه 2اعتبار صورينامه از  اعتبار پرسش
باشد  7/0چنانچه اين مقدار بيشتر از نامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده است.  هاي پرسش گويه
نرم افزار  19از نسخه ). 359: 1388پور، صفري،  وان گفت ابزار داراي پايايي بااليي است (حبيبت مي

SPSS هاي آماري تحليل واريانس، تحليل عامل اكتشافي، تفاوت  ها و از آزمون در توصيف داده
ايجاد  هاي اين مقاله اين فرصت را ها بهره برديم. داده در تحليل داده ميانگين و همبستگي پيرسون

هاي هردو شاغل فراهم  شاغل و خانواده هاي تك نموده كه امكان مقايسه زنان و مردان در خانواده
  آيد.

 
1 Probability proportional to size 
2 Face Validity  
3 Costruct Validity 
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  تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق
هاي اشتراكي با همسر در ابعاد مختلف زندگي  فعاليت  گويه 19 هاي اشتراكي با همسر: فعاليت

عامل ديدار اجتماعي، گذران زمان خارج از خانه،  5د شدند و روزمره در تحليل عامل اكتشافي وار
وگو با همسر و هزينه كرد مالي استخراج شد و متغيرها به شرح زير  گذران زمان در خانه، گفت

  استخراج شدند: 
گوية ديدار با والدين، ديدار با خواهر و برادر، ديدار با اقوام و  4ديدار اجتماعي: از تركيب - 

  ار با دوستان با لحاظ كردن بار عاملي هر گويه ساخته شد.فاميل، ديد
گوية رفتن به رستوران، سينما، تئاتر و ...؛ تفريحاتي از  4گذران زمان خارج از خانه: از تركيب  - 

قبيل رفتن به پارك و .... ؛ خريد كردن؛ رفتن به مسافرت با لحاظ كردن بار عاملي هر گويه ساخته 
  شد.

ها در خانه، تماشاي تلويزيون و  مندي گوية انجام عالقه 4خانه: از تركيب گذران زمان در  - 
ماهواره، گوش كردن به موسيقي، گذران زمان بدون فعاليت خاص با لحاظ كردن بار عاملي هر گويه 

  ساخته شد. 
در  وگو گفتهاي روزانه، وگو با همسر در مورد فعاليت گوية گفت 4با همسر: از تركيب وگو  گفت - 

در موردمسائل و مشكالت  وگو گفتفرزندان، مشكالت  در مورد وگو گفت ورد مشكالت شخصي،م
در اين بخش سئوال شد كه تا چه حد  با منظور كردن بار عاملي هر گويه ساخته شد.خانواده پدري 

دهيد؟ (هميشه با همسر، اغلب با همسر، تا حدودي با  هاي زير را با همسرتان انجام مي فعاليت
  ، به ندرت با همسر، هرگز با همسر). همسر
گوية در خانواده ما پول توسط زن و مرد به طور مشترك  3صرف هزينه مالي از تركيب  - 

كند، در  خواهد خرج مي شود، در خانواده ما مرد درآمدش را هر طور كه مي نگهداري و خرج مي
هاي  ين بخش سئوال شد، به گويهكند. در ا خواهد خرج مي خانواده ما زن درآمدش را هر طور كه مي

  زير پاسخ دهيد. (اصال، كم، تا حدودي، زياد، خيلي زياد). 
: نشاط زناشويي معنايي است كه توسط همسران ساخته شده و نشان دهنده 1نشاط زناشويي

اي كه  يك مورد خاص رضايت از رابطه است ودرجهداشتن يك حس خوب است و رضايت زناشويي 
گويه  12نشاط زناشويي با كنند.  تاييد ميو  هاي مختلف ارزيابي د را از جنبهخوازدواج  همسران

محبت همسر شما به شما، ميزان رضايت شما از همسر، ميزان رضايت شما از درك شما توسط 
رضايت شما از رابطه جنسي با همسرتان به چه ميزان است، از رابطه همسرتان با فرزندان چقدر 

كند، از عملكرد همسرتان به چه  اده شما همسر چقدر به وظيفه خود عمل ميرضايت داريد، در خانو
 
1 Marital happiness 
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ميزان رضايت داريد، ميزان رضايت شما از وفاداري همسرتان چقدر است، ميزان رضايت شما از 
وضعيت مالي چقدر است، ميزان شادي شما در خانه چقدر است، ميزان رضايت شما از ازدواج با 

، ميزان خوشبختي شما در ازدواج نسبت به دوستان و همساالن به چه همسرتان به چه ميزان است
ميزان است، احساس قوي عشق به همسرتان به چه ميزان است، سئوال شده است. اين مقياس 

گويه  12در تحليل عاملي يك عامل از اين ) است. 1980)؛ الكسلي (1983برگرفته از وايت  (
گويه با منظور كردن بار عاملي هر گويه  12تركيب اين استخراج شد و متغير نشاط زناشويي از 

  ساخته شد. 
ساعت  20) زوجيني كه هر دو بيش از 1980(2بنا به تعريف الكسلي: 1هاي هر دو شاغل خانواده

هايي هستند كه  خانواده3شاغل تكهاي  خانوادهايم و  كنند را هردو شاغل معرفي كرده در هفته كار مي
شاغل به  البته خانواده تك(باشد. اين متغير دو قسمتي و در سطح اسمي است.  تنها مرد شاغل مي

هايي كه تنها زن شاغل هست نيز باشد اما در اين مقاله  لحاظ تعريف نظري مي تواند شامل خانواده
شاغل مترادف  ها حذف شده و بر اين اساس خانواده تك با توجه به هدف، اين تعداد محدود خانواده

مقادير آلفاي كرونباخ متغيرهاي  1ايي است كه مرد شاغل و زن غيرشاغل باشد).  جدول ه خانواده
  دهد. تحقيق را نشان مي

  
  : مقادير آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق1جدول 

  
 
  
  
  
 
 
 
 
 

 
1 Dual-worker family 
2 Locksley 
3 Single-worker family 

  آلفاي كرونباخ متغير
  806/0 ديدار اجتماعي

  726/0 گذران زمان خارج از خانه
  818/0 كذران زمان در خانه

  770/0 وگو با همسرگفت
  812/0 هزينه كرد مالي
  934/0 نشاط زناشويي
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  هاي تحقيق   يافته
درصد زن 4/51درصد مرد و  6/48دست آمده اين پژوهش  نمونه به 1736از توصيف نمونه: 

 40درصد  36سال،  40درصد از مردان متاهل در دامنه سني زير  3/38بودند. در اين نمونه 
درصد از زنان متاهل در  4/49سال و باالتر بودند. همچنين  55درصد  7/25سال و  54تا 

اند.  سال و باالتر بوده 55درصد  6/16سال و  54تا  40درصد  34سال،  40دامنه سني زير 
اي معرف جمعيت  دست آمده نمونه دهد نمونه به تركيب جنسي و سني نمونه نشان مي

درصد تحصيالت  6/7درصد از اين افراد بيسواد،  5/3ليبه لحاظ وضعيت تحصيآماري است. 
دانشگاهي و ديپلم،  درصد پيش 2/32درصد متوسطه،  2/11درصد راهنمايي،  12ابتدايي، 

درصد دكتري 2/0ليسانس،  درصد فوق 2/4درصد ليسانس،  7/21ديپلم،  درصد فوق 7/6
  درصد دكتري تخصصي بودند. 6/0عمومي، 

 287شاغل و  هاي تك درصد) از افراد در خانواده 1/65نفر ( 1130ده، نمونه بررسي ش 1736از 
هاي  درصد) در ديگر گروه 4/18نفر ( 319هاي هر دو شاغل و  درصد) از افراد در خانواده 5/16نفر (

هاي هر دو شاغل  هاي تك شاغل و خانواده بنابر هدف مقاله كه مقايسه خانوادهشغلي قرار داشتند. 
يك از اين دو گروه قرار نداشتند از نمونه خارج شدند و در تجزيه تحليل  در هيچ بود، افرادي كه

هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش  شاخص 2در جدول نمونه باقي مانده استفاده شد.  1417آماري از 
  آمده است. 

  هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش : شاخص2جدول 
انحراف ميانگين متغير

  استاندارد
  ماكزيمم - مينيمم  واريانس

0–96/11  064/7 65789/2 8446/8 ديدار اجتماعي  
0 – 93/9  828/2 68152/1 2955/8 گذران زمان خارج از خانه  

0 – 25/11  074/6 46452/2 7448/6 گذران زمان در خانه  
0 – 09/11  905/7 81159/2 5403/7 وگو با همسر گفت  

0 –34/8  178/2 47579/1 6795/5 هزينه كرد مالي  
0 – 71/45  712/51 19111/7 1734/33 نشاط زناشويي  

 
هاي اشتراكي با همسر است. دهد انتخاب غالب افراد متاهل انتخاب فعاليت نشان مي 2جدول 

هاي اشتراكي  همچنين ميانگين نشاط زناشويي در شهر تهران باالتر از متوسط است. وضعيت فعاليت
هاي هردو شاغل در شاغل و خانواده هاي تكر خانوادهبا همسر در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي د

  آورده شده است.  3جدول 
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هاي  غل و خانوادهشا هاي تك هاي اشتراكي با همسر در خانواده : آزمون اختالف ميانگين فعاليت3جدول
 هر دو شاغل

 
هاي اشتراكي با همسر در ديدار اجتماعي، گذران زمان  بينيم فعاليت كه در جدول فوق مي چنان

شاغل  هاي تك هاي هردو شاغل بيش از خانواده در خانه و هزينه كرد مالي در زنان و مردان خانواده
هاي  نيز تفاوت معناداري در خانواده وگو با همسر است. در گذران زمان خارج از خانه و در گفت

توان نتيجه گرفت كه نه تنها اشتغال  هاي هردو شاغل وجود ندارد. بنابراين مي شاغل با خانواده تك
هاي  هايي كه زن نيز شاغل است فعاليت دهد بلكه در خانواده هاي اشتركي را كاهش نمي زنان فعاليت

هاي اشتراكي در  كه مدعي است فعاليت 1فرضيه  يابد. بنابراين اشتراكي با همسر افزايش مي
هاي هردو شاغل تفاوت معنادار دارد، در ابعاد ديدار اجتماعي، گذران  شاغل با خانواده هاي تك خانواده

جاست كه آيا مردان و زنان در  شود. حال سئوال اين زمان در خانه و هزينه كرد مالي پذيرفته مي
زمون اختالف آ 4هاي مشابه با هم دارند يا خير؟ جدول  ه كنشهاي اشتراكي زندگي روزمر فعاليت

هاي هردو  شاغل و خانواده هاي تك هاي اشتراكي با همسر در زنان و مردان خانواده ميانگين فعاليت
  دهد. شاغل را نشان مي

   

وضعيت 
  اشتغال

انحراف  ميانگين تعداد
  استاندارد

t  درجه
  آزادي

P  
  مقدار

  
  

 
 

 هاي  فعاليت

اشتراكي 
  با همسر 

141  -245/3  59129/2 8002/8 1130 شاغل تك ديدار اجتماعي
5  

001/0  
  91286/2 3706/9 287 هر دو شاغل

گذران زمان
  خارج از خانه

141  - 706/1  53705/1 3309/8 1130 شاغل تك
5  

088/0  
  89354/1 5131/8 287 هر دو شاغل

گذران زمان در
  خانه

141  -002/2  34003/2 5690/6 1130 شاغل تك
5  

046/0  
  56015/2 8847/6 287 هر دو شاغل

141  -425/1  71763/2 5701/7 1130 شاغلتك وگو با همسرگفت
5  

154/0  
  67516/2 8254/7 287 هردو شاغل

/198  -443/5  23377/1 5357/5 1130 شاغل تك هزينه كرد مالي
334  

000/0  
  17264/2 2619/6 287 هر دو شاغل
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اغل و  ش هاي تك هاي اشتراكي با همسر در زنان و مردان خانواده زمون اختالف ميانگين فعاليت: آ4جدول
 هر دو شاغل

 
هاي اشتراكي  هاي هردو شاغل فعاليت دهد مردان در خانواده نشان مي 4كه جدول شماره  چنان

. از خانه، گذران زمان در خانه و هزينه كرد مالي دارندبيشتري با همسر در گذران زمان خارج 
در ابعاد گذران زمان خارج از خانه، گذران زمان درخانه و هزينه كرد مالي پذيرفته  2 بنابراين فرضيه

دهد بلكه  هاي اشتراكي با همسر را در مردان كاهش نمي بنابراين نه تنها اشتغال زنان كنش .شود مي
هاي اشتراكي  تواند مردان را در فعاليت وقعيت اقتصادي اجتماعي زنان ميرسد كسب م به نظر مي

هاي هردو شاغل  بينيم زنان درخانواده همچنين در اين جدول مي. بيشتر با همسر سوق دهد
 3 بنابراين فرضيه. هاي اشتراكي بيشتري با همسر در ديدار اجتماعي و هزينه كرد مالي دارند فعاليت

هاي  بنابراين نه تنها اشتغال زنان كنش. شود تماعي و هزينه كرد مالي پذيرفته ميدر ابعاد ديدار اج
رسد زنان از كسب موقعيت اقتصادي  دهد بلكه به نظر مي اشتراكي با همسر را در زنان كاهش نمي

  .كنند هاي اشتراكي با همسر استفاده مي اجتماعي در جهت افزايش فعاليت

وضعيت  
انحراف  ميانگين  تعداد اشتغال

 t استاندارد
درجه 
  مقدار  P  آزادي

  
ها فعاليت
ي 

اشتراكي 
مردان با 
  همسر

ديدار
 اجتماعي

/818  -916/0 15486/2 3648/9 586 شاغلتك
 59096/2 6034/9 112 هر دو شاغل  361/0  141

گذران زمان
خارج از 
 خانه

 40063/1 3786/8 586 شاغلتك
  22696/1  7147/8  112  هر دو شاغل  018/0  696  -371/2

گذران زمان
 در خانه

 30157/2 5549/7 112 هر دو شاغل  025/0  696  -246/2 21711/2 0381/7 586 شاغلتك
وگو باگفت

 همسر
 16555/2 9593/7 112 هردو شاغل  298/0  696  -042/1 51193/2 6948/7 586 شاغلتك

هزينه كرد
 مالي

/330  -493/4 24208/1 4620/5 586 شاغلتك
 02998/2 3541/6 112 هر دو شاغل  000/0  127

ها فعاليت
 ي

اشتراكي 
زنان با 
  همسر

ديدار
 اجتماعي

 09943/3 2216/9 175 هر دو شاغل  000/0  717  -046/4 87128/2 1920/8 544 شاغلتك
گذران زمان

از خارج 
 خانه

 67139/1 2795/8 544 شاغلتك
575/0-  217/

  21137/2  3841/8  175  هر دو شاغل  566/0  241
گذران زمان
 در خانه

 63058/2 4559/6 175 هر دو شاغل  064/0  717  -855/1 36559/2 0637/6 544 شاغلتك
وگو باگفت

 همسر
 95845/2 7397/7 175 هر دو شاغل  233/0  717  -194/1 91945/2 4358/7 544 شاغلتك

هزينه كرد
 مالي

 22091/1 6152/5 544 شاغلتك
285/3-  528/

  26296/2  2028/6  175  هر دو شاغل  001/0  207
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هاي  هاي اشتراكي با همسر در خانواده طوركه فعاليت ا همانحال اين سئوال مطرح است كه آي
هاي اشتراكي با همسر و نشاط  شاغل است، همبستگي فعاليت هاي تك هردو شاغل بيش از خانواده

كه فعاليت  هاي هردو شاغل از اين زناشويي نيز بيشتر است؟ به عبارت ديگر آيا افراد در خانواده
همبستگي  5هم دارند يا اين انتخاب از سر اجبار بوده است؟ جدول اشتراكي با همسر دارند رضايت 

هاي هردو شاغل  شاغل و خانواده هاي تك هاي اشتراكي با همسر را در زنان و مردان خانواده فعاليت
  دهد.  به تفكيك نشان مي

  
هاي اشتراكي با همسر با نشاط زناشويي در زنان و مردان  : آزمون همبستگي فعاليت5جدول 

  هاي هردو شاغل شاغل و خانواده هاي تك انوادهخ

  
هاي اشتراكي با نشاط زناشـويي   شود همبستگي فعاليت مشاهده مي 5كه در جدول شماره  چنان

هاي اشتراكي با همسر دارنـد و   فعاليتدر زنان بيشتر از مردان است. زنان تمايل بيشتري به داشتن 
در صورت تحقق آن احساس نشاط زناشويي بيشتري دارند. اين همبستگي در زنـان شـاغل بـيش از    

توان گفت زنان از اشتغال خود در راستاي افـزايش   باشد. مي دار و مردان هر دو خانواده مي زنان خانه
ي اقتصادي اجتماعي ايشان مردان را نيز در جهت برند و ارتقا هاي اشتراكي با همسر بهره مي فعاليت

مبنـي بـر تفـاوت در ميـزان      4هاي اشتراكي با همسر سوق مي دهد. بنابراين فرضيه  افزايش فعاليت
شاغل و  هاي تك هاي اشتراكي با همسر با نشاط زناشويي در زنان و مردان خانواده همبستگي فعاليت

    شود. هاي هردو شاغل پذيرفته مي خانواده
  

  هاي هر دو شاغل خانواده  شاغلهاي تكخانواده    
همبستگي  

  پيرسون
Pهمبستگي  مقدار

 پيرسون

P مقدار 

 
 
 مردان 

  ديدار اجتماعي
  

نشاط 
  زناشويي

237/0 000/0  171/0  072/0  
  012/0  236/0  000/0 249/0 گذران زمان خارج از خانه

  000/0  402/0  000/0 426/0 ذران زمان در خانهگ
  000/0  480/0  001/0 557/0 وگو با همسرگفت

  018/0  223/0  000/0 296/0 هزينه كرد مالي
  
  

  زنان  

  ديدار اجتماعي
  

نشاط 
  زناشويي

429/0 000/0  624/0  000/0  
  000/0  633/0  000/0 364/0 گذران زمان خارج از خانه

  000/0  674/0  000/0 439/0 در خانهگذران زمان
  000/0  784/0  000/0 619/0 وگو با همسرگفت

  000/0  477/0  000/0 261/0 هزينه كرد مالي
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 گيري بحث و  نتيجه
ها در حوزه خانواده و گرايش روزافزون زنان به بازار كار موجب شده توجه  زماني برخي آسيب هم

برخي پژوهشگران به رابطه ميان اين دو جلب شده و مدعي شوند كه اشتغال زنان پايـداري زنـدگي   
اشتراكي با همسـر در ابعـاد   هاي  همبستگي فعاليتزناشويي را به چالش كشيده است. از طرف ديگر 

مختلف زندگي روزمره با پايداري زندگي زناشويي در تحقيقات متعدد آزمون شده و مورد تاييد قـرار  
آيـا  گويي به ايـن سـئوال اساسـي بـوديم كـه       بر اين اساس در اين تحقيق در پي پاسخ. گرفته است

ابعـاد مختلـف زنـدگي روزمـره     هاي اشتراكي با همسر در  اشتغال زنان متاهل موجب كاهش فعاليت
نامه در  اي و با ابزار پرسش اي چندمرحله گيري خوشه شود؟ بر اين اساس پيمايشي به شيوه نمونه مي

حوزه شهر تهران انتخاب و مورد تجزيه تحليل نهايي قرار  50نمونه از  1736شهر تهران انجام شد و 
خانوار مرد يا زن بـه مصـاحبه دعـوت شـدند و     ها افراد متاهل شهر تهران بوده و از هر  گرفت. نمونه

هـاي هـردو شـاغل     شـاغل و خـانواده   هاي تـك  وجود آمد كه با مقايسه خانواده بنابراين اين امكان به
هاي اشتراكي با همسر را در نمونه مورد مطالعه و همچنين در زنان و  بتوانيم تاثير اشتغال بر فعاليت

هاي ديگر شغلي  نمونه كه در گروه 319نمونه بررسي شده،  1736از مردان به تفكيك بررسي كنيم. 
نمونه ديگر متمركز شديم كـه   1417قرار داشتند از نمونه خارج شدند و در تجزيه تحليل آماري بر 

هـاي ايـن تحقيـق     يافتههر دو شاغل بودند.   نفر در خانواده 287نفر در خانواده تك شاغل و  1130
  نشان داد:

با همسر در ابعاد مختلف زندگي روزمره با نشاط زناشـويي رابطـه مسـتقيم     هاي اشتراكي فعاليت
هاي هـردو شـاغل ديـده     شاغل و خانواده هاي تك معنادار دارد. اين يافته در زنان و مردان در خانواده

)، 1979( )، ارتنـر 1979)، اسـنايدر ( 1972)، ورگـا ( 1988عات هيـل ( شد. مشابه اين يافته در مطال
) نيـز  2003( )، فلـود و گنـادك  2008( )، بريـت 2004(  )، نـاولز 2010( بكر و لوئيس )،1983وايت (

جـا   بنابراين از آناي كه نتايج مغاير با اين يافته را نشان دهد گزارش نشده است.  ديده شد و مطالعه
هاي اشتراكي با همسر و نشاط زناشـويي در ايـن تحقيـق و تحقيقـات متعـدد       كه همبستگي فعاليت

اي  هـاي اشـتراكي بـا همسـر از اهميـت ويـژه       اييد شده، شناسايي عوامل اثرگذار بر فعاليتخارجي ت
  برخوردار است. 

هاي اشتراكي احساس مثبتي داشتند و  همچنين ديديم زنان بيش از مردان از داشتن فعاليت
مسر بيش از هاي اشتراكي با ه اين يافته در زنان شاغل نيز مشاهده شد و اتفاقا زنان شاغل از فعاليت

) نيز نشان 2008ها احساس رضايت زناشويي داشتند. مشابه اين يافته در تحقيق وگلر ( ديگر گروه
داده شده بود كه زنان تمايل بيشتري به تجميع درآمد و اشتراك پولي با همسر دارند و همچنين 

تري  مسر احساس مثبتهاي اشتراكي با ه ) نيز نشان داده بود كه زنان از داشتن فعاليت2004ناولز (
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هاي اشتراكي با همسر احساس  دارند. در تمام ابعاد مطالعه شده زنان بيش از مردان از فعاليت
هاي  اي ديديم كه بيشترين احساس مثبت از داشتن فعاليت خوشايندي دارند و در بررسي مقايسه

  اشتراكي با همسر از آن زنان شاغل است. 
هاي اشتراكي با  هايي كه زن نيز شاغل است فعاليت خانواده دركه ديديم  در اين تحقيق چنان

همسر كمتر نبوده  بلكه در ديدار اجتماعي، گذران زمان در خانه و هزينه كرد مالي بيش از 
وگو با همسر تفاوت  شاغل نيز بود و در ابعاد گذران زمان خارج از خانه و گفت هاي تك خانواده

توان  بنابراين ميهاي هردو شاغل وجود نداشت.  غل و خانوادهشا هاي تك معناداري ميان خانواده
هايي  دهد بلكه در خانواده هاي اشتراكي را كاهش نمي نتيجه گرفت كه نه تنها اشتغال زنان فعاليت

مردان در يابد. همچنين ديديم  هاي اشتراكي با همسر افزايش مي كه زن نيز شاغل است فعاليت
هاي اشتراكي بيشتري با همسر در گذران زمان خارج از خانه، گذران  يتهاي هردو شاغل فعال خانواده

هاي اشتراكي با همسر را  زمان در خانه و هزينه كرد مالي دارند. بنابراين نه تنها اشتغال زنان كنش
تواند  رسد كسب موقعيت اقتصادي اجتماعي زنان مي دهد بلكه به نظر مي در مردان كاهش نمي

) مغاير 2013هاي فلود و گنادك ( هاي اشتراكي بيشتر با همسر سوق دهد. يافته تمردان را در فعالي
هاي اشتراكي  هاي هردو شاغل فعاليت هاي اين تحقيق بود. همچنين ديديم زنان در خانواده با يافته

هاي  بيشتري با همسر در ديدار اجتماعي و هزينه كرد مالي دارند. بنابراين نه تنها اشتغال زنان كنش
رسد زنان از كسب موقعيت اقتصادي  دهد بلكه به نظر مي اشتراكي با همسر را در زنان كاهش نمي

توان گفت  بنابراين ميكنند.  هاي اشتراكي با همسر استفاده مي اجتماعي در جهت افزايش فعاليت
دهد بلكه موجب افزايش  هاي اشتراكي با همسر را كاهش نمي اشتغال زنان نه تنها فعاليت

گرايانه ميان  اشتغال زنان زمينة رفتارهاي جمعگردد.  هاي اشتراكي در ميان همسران نيز مي ليتفعا
هاي هردو شاغل نيز وجود دارد. به نظر  اين يافته در مورد مردان خانوادهدهد.  همسران را افزايش مي

هاي  تن فعاليترسد اشتغال زنان و كسب موقعيت اقتصادي اجتماعي در زنان مردان را نيز به داش مي
توان نتيجه گرفت با تغيير وضعيت اقتصادي  كند. از اين يافته مي اشتراكي بيشتر ترغيب مي

هاي اشتراكي  هاي اخير، گسست در روابط ميان همسران ايجاد نشده و فعاليت اجتماعي زنان در دهه
هاي باالتر  ز فرصتشاغل است. زنان ا هاي تك هاي هردو شاغل بيش از خانواده با همسر در خانواده

هاي اشتراكي با ايشان بهره  اقتصادي اجتماعي در جهت همسو شدن با همسر و افزايش فعاليت
اند. اين  هاي اشتراكي با همسر را ترجيح داده اند كه مردان نيز فعاليت اند و شرايطي را رقم زده گرفته

) 1987)، كينگستون و ناك (1994)، هارل (1981)، سيمسون (1984يافته مغاير با مطالعات بوت (
  باشد.  ) مي2001) و كالمين (2012راستا با مطالعات رازيوروويچ ( و هم

هاي تك شاغل كمتر از  هاي اشتراكي با همسر در خانواده جاست كه چرا فعاليت حال سئوال اين
ميان  هاي مطالعه شده، رابطه كه در تمام گروه هاي هر دو شاغل است؟ با توجه به اين خانواده
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هاي اشتراكي با همسر و نشاط زناشويي در زنان بيش از مردان است، بنابراين زنان تمايل  فعاليت
هاي اشتراكي با همسر دارند. محتمل است بخشي از اين كاهش به عدم امكان  بيشتري به فعاليت

فعاليت داشتن فعاليت اشتراكي با همسر براي زنان مربوط شود. به عبارت ديگر زنان تمايل به 
اشتراكي دارند اما قدرت كافي براي تحقق بخشيدن به آن ندارند و اين قدرت با اشتغال برايشان 

شاغل و  هاي تك هاي اشتراكي خانواده ايجاد شده است (وجود باالترين تفاوت ميانگين در فعاليت
ممكن است  كند). هاي هر دو شاغل، در بعد هزينه كرد مالي، اين احتمال را تقويت مي خانواده

شاغل  هاي تك ريزي متفاوت زنان و مردان در خانواده بخشي از اين كاهش مربوط به ساعات و برنامه
هاي هر دو شاغل باشد. به اين معنا كه زن بدون داشتن محدوديت زماني به صورت  و خانواده

ود را بدون هاي روزمره خ فردگرايانه (كه ممكن است از روي اختيار و عالقه هم نباشد) فعاليت
هاي فراوان ساعات ديگري را براي اين امور  ريزي كند و مرد با داشتن مشغله حضور همسر برنامه

شود كه زن و مرد هر دو ساعات محدودتر اما  تنظيم نمايد. اشتغال زنان ممكن است موجب 
  تر در اختيار داشته باشند و زمينه فعاليت اشتراكي بيشتر فراهم شود.  همگون

قيق مغاير با تئوري تخصيص نقش نشان داد، فعاليت اشتراكي با همسر در حضور اشتغال اين تح
هـا   زنان نه تنها كاهش نيافته بلكه در برخي ابعاد به طور معناداري افزايش نيز داشـته اسـت. يافتـه   

 هـاي هـردو شـاغل در شـهر     تاييد كننده تئوري مبادله است. به اين معنا كه افراد متاهل در خانواده
انـد   به محاسبه برآيند سود و زيان حاصل از تعامل با يكديگر پرداخته و به اين نتيجـه رسـيده  تهران 

هاي اشتراكي تمايل بيشتري  هاي اشتراكي بيش از زيان آن است و بنابراين به فعاليت كه سود كنش
  هاي متمايز در ايشان كمتر است.  و فعاليت  نشان داده

اشتغال زنان  دهدهايي كه نشان  گرفت در اين تحقيق يافتهتوان نتيجه  طور كلي مي به
دهد، مشاهده نشد اما اشتغال زنان منابعي را  هاي اشتراكي ميان زوجين را كاهش مي فعاليت
كنند و  هاي اشتراكي با همسر استفاده مي كند كه زنان از آن براي افزايش فعاليت شان فراهم مي براي

دهد. بنابراين ارتقاي اقتصادي اجتماعي زنان با پايداري خانواده  ميمردان را نيز در آن جهت سوق 
كنند. اشتغال زنان نه  در تضاد نيست و زنان از اشتغال در جهت انسجام و تداوم خانواده استفاده مي

كند  شود بلكه در برخي ابعاد فضاي مشتركي را ايجاد مي تنها موجب گسست زندگي زناشويي نمي
هاي تحقيق تاييد كننده  شود. يافته گرايانه ميان همسران تقويت مي ارهاي جمعكه در آن فضا رفت

مبادله بوده و نتايج آن نشان از تاثير مثبت اشتغال زنان بر روابط ميان همسران دارد. بنابراين   تئوري
 هاي حوزه خانواده به اشتغال زنان بايد احتياط بيشتري به كار برد و  در نسبت دادن برخي چالش

شود. در مطالعات آتي  هاي تحقيق پيشنهاد مي گذاري اجتماعي بر اساس يافته ريزي و سياست برنامه
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هاي مختلف شغلي و درآمدي و تحليل زوجي  هاي اشتراكي در گروه تر فعاليت بررسي عميق
  شود.  هاي اشتراكي با همسر پيشنهاد مي فعاليت
  
  منابع
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