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از آنجا که بخش بزرگی از جمعیت زنان ایران را زنان خانه دار تشکیل می دهند و آنها نقش مهمی
در نگه داشت ارکان خانواده و تربیت فرزندان ایفا می کنند ،شناسایی کیفیت زندگی آنان از اهمیت
خاصی برخوردار است ،چرا که محصور بودن زنان در حوزه خصوصی باعث می شود ،بسیاری از مسائل و
مشکالت آنها مورد غفلت واقع شود .مسائلی که می تواند بر روی کیفیت زندگی خانوادگی و بروز آسیب
های اجتماعی جامعه تاثیر بگذارد .در این پژوهش تالش شده است ،تا با بکارگیری روش تحقیق کیفی
و انجام مصاحبه های عمیق کیفی با  62زن خانه دار  32تا  85سال تهرانی که ویژگی مشترک آنها
تاهل و خانه داری است ،کیفیت زندگی زنان خانه دار بنا به روایت و تجربه زیسته ی آنان از خانه داری
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد؛ سطح تحصیالت زنان ،مادری و به تبع آن تعداد فرزندان،
اعتقادات مذهبی و سنتی ،میزان مشارکت و فعالیت اجتماعی ،مناسبات قدرت در خانواده و میزان
تسلط و استیالی مردانه و ...در کیفیت زندگی زنان و مواجهه ی آنان با امور خانه داری تاثیر گذار است.
همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد ،زنان استراتژی های متفاوتی را به منظور ارتقاء سطح کیفیت
زندگیشان به کار می بندد که عبارتند از؛ شرکت در کالس های ورزشی و تفریحی ،عضویت در کانون
های فرهنگی ،برگزاری مراسم مذهبی و میهمانی های دوره ای زنانه.
واژگان کلیدی :زنان خانه دار ،کیفیت زندگی ،تجربه زیسته ،روش کیفی
تاریخ دریافت59/4/32 :

تاریخ پذیرش59/5/82 :

 -1این مقاله مستخرج از نتایج طرحی با عنوان «مطالعه جامعه شناختی کیفیت زندگی زنان در شهر تهران می باشد» که در قالب طرح پژوهشی
شماره 3102020 /1/10و با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است.
 2دانشیار گروه جامعه شناسی ،دانشگاه تهران (،نويسنده مسئول) Email: ssadeghi@ut.ac.ir
 3دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران Email: mirhosseini@ ut.ac.ir

.

 ....................................................82پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 5 139

مقدمه

بر اساس آمارها سهم زنان از نیروی کار رسمی11 ،درصد است که در این بین بالغ بر1.2میلیون زن
شاغل و بیش از  14میلیون زن جامعه ایرانی در گروه های سنی مختلف خانه دار می باشند (ساروی
و دیگران .) 00 1 : 390 1،اگرچه انجام وظایف خانگی بنا بر تقسیم کار جنسیتی عمدتًاًا برای زنان
تعریف می شود و مطابق الگوهای جامعه پذیری ،زنان خود را با نقش های خانگی وفق داده اند و
آن را امری طبیعی تلقی می کنند ،اما به نظر می رسد که با گسترش شهرنشینی و با باال رفتن سطح
تحصیالت و ایجاد گروه های متنوع اجتماعی ،انتظارات و توقعات زنان نیز تغییر کرده است .برای
مثال امروزه بسیاری از زنان مایلند که در ورای نقش های سنتی خود عمل کنند و ترکیبی معقول و
متوازن میان نقش های سنتی و مدرن از خود نشان دهند .دیدگاه زنان پیرامون وظایف خانگی
بعضًاًا مبهم و متناقض به نظر می رسد ،اگرچه از یک طرف آن را مثبت تلقی می کنند و خانه را
حوزه شخصی و قلمرو خود می دانند و کارهای خانگی را وظیفه و تکلیفی می دانند که با سایر
نقش های مادری و مراقبتی آنها همخوانی دارد ،اما از طرف دیگر زنان کارهای خانگی را
یکنواخت ،خسته کننده و ایزوله کننده معرفی می کنند.
عالوه بر آن زنان در مولد بودن و خالقیت امور مربوط به خانه گاهًاًا دچار شک و تردید می
گردند و از طرف دیگر نیز مقایسه با زنان شاغل زمینه های سرخوردگی ،نا امیدی را برای آنها
ایجاد می کند .اما از آن حیث که زنان خانه دار ،فاقد شبکه های اجتماعی و فضاهای اجتماعی
برای طرح مسائل خود می باشند ،به نظر می رسد که بسیاری از مسائل مربوط به آنها به صورت
نامرئی و پنهان باقی می ماند و به نوبه ی خود می تواند زمینه های نا امیدی ،افسردگی،
سرخوردگی و فروتری را برای آنها فراهم سازد .بر این اساس این مسئله می تواند در میزان کیفیت
زندگی و تلقی آنها از سطح کیفیت زندگیشان تاثیر بسزایی داشته باشد.
سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از موقعیت خود در زندگی در بستر
فرهنگ ،سیستم ارزشی جامعه ،اهداف ،انتظارات و معیارهای هر فرد ،تعریف کرده است .بنابراین
کیفت زندگی از دیدگاه افراد ،در موقعیت های مختلف متفاوت بوده و به رضایت فرد از زندگی
خود بر می گردد و با عواملی مانند :سن ،فرهنگ ،جنسیت ،تحصیالت ،وظایف طبقاتی ،محیط
اجتماعی و وضعیت تندرستی ارتباط پیدا می کند(ساروی .) 390 1،از این رو کیفیت زندگی زنان
خانه دار عالوه بر زندگی شخصی آنها ،بواسطه ی جایگاه زنان در خانواده و شبکه ی ارتباط
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خانوادگی آنها با اعضای کانونی خانواده ،نقش بسزایی دارد ،بنابراین انجام تحقیقی با عنوان
مطالعه جامعه شناختی کیفیت زندگی زنان خانه دار ،الزم و ضروری به نظر می رسد .بر این اساس،
در این تحقیق ما بر آن هستیم تا تحلیلی جامعه شناختی از کیفیت زندگی زنان خانه دار ارائه دهیم.
پیشینه تحقیق:

مطالعه تحقیقات پیشین نشان می دهد تا کنون تحقیقات محدودی در زمینه ی کیفیت زندگی زنان
خانه دار صورت پذیرفته و بیشتر تحقیقات انجام شده در این حوزه به بررسی ارزش کار خانگی
زنان و ارزش افزوده حاصل از آن ،نگرش زنان به خانه داری و تحقیقاتی نظیر این اختصاص یافته
است (نظیر ندری ابیانه  1385و ، 1384باقری ، 390 1نوربخش و دیگران  ، 1384بدری منش 1385
و .)...در این میان تحقیقاتی نیز به مسئله سالمت روان و بهداشت روانی زنان خانه دار و شاغل و
همین طور سبک زندگی آنها پرداخته اند که بیشتر ابعاد بهداشتی و سالمتی کیفیت زندگی این
دو گروه از زنان را مورد توجه قرار داده اند و کمتر مطالعات جامعه شناختی در رابطه با کیفیت
زندگی زنان خانه دار صورت پذیرفته است.
ساروی و همکاران در سال  390 1تحقیقی با هدف مقايسه يك فيت زندگي زنان شاغل و خانه دار
شهر زاهدان انجام داده اند .در اين مطالعه  ٢٢٠زن(  ١١٠نفرشاغل و  ١١٠نفرخانه دار) به روش
نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب و در مطالعه شركت نموده اند که با کمک روش
های آماری و نرم افزار  spssاطالعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .این
پژوهش به صورت مورد شاهد انجام شده و عملکرد جسمانی ،محدودیت نقش به علت مشکالت
جسمانی ،درد جسمانی ،سالمت عمومی ،احساس نشاط ،سالمت روانی ،محدودیت نقش به علت
مشکالت روحی و عملکرد اجتماعی هر دو گروه زنان شاغل و خانهدار را مورد ارزیابی قرار داده
است .یافته های این تحقیق نشان داده ،زنان شاغل در تمامي سنجش هاي يك فيت زندگي بجز
عملكرد جسماني از ميانگين امتياز بيشتري برخوردار هستند و وضعيت بهتری از زنان خانه دار
دارند .همچنین میانگین نشاط ،تفاوت معنیداری در دو گروه زنان شاغل و خانهدار داشته است
بهطوری که زنان شاغل وضعیت سالمت روان خود را بهتر از زنان خانهدار ارزیابی کرده اند.
از این رو نتايج این مطالعه مؤيد تأثير اشتغال بر يك فيت زندگي زنان به خصوص در حيطه هاي
رواني آنها بوده و نشان می دهد فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت اجتماعي و اشتغال زائي متناسب
یگیرد؛
با شأن زنان در تأمين سالمت و ارتقاء يك فيت زندگي آنان مؤثر است .این تحقیق نتیجه م 
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نتر بودن میانگین عملکرد جسمانی زنان شاغل نسبت به زنان خانهدار شاید بدین علت باشد که
پایی 
عالوه بر شیوع اختالالت درد بدون منشأ فیزیولوژیک در زنان ،زنان شاغل مسئولیتی مضاعف
داشته ،عالوه بر نقشهای اجتماعی وظیفه خانهداری را نیز برعهده دارند.
مالحظات نظری تحقیق:

با توجه به کیفی بودن تحقیق ،چارچوب نظری خاصی برای انجام تحقیق به کار گرفته نشده،
هرچند که در تمام مراحل تحقیق ،از جمع آوری داده ها تا تجزیه و تحلیل اطالعات و یافته های
تحقیق با کاربرد مفاهیم حساس و ارجاع به نظریات مرتبط ،ارتباط با دانش موجود حفظ شده
است .از این رو در این بخش برخی نظریات موجود در رابطه با کیفیت زندگی مورد مطالعه قرار
گرفته است .با توجه به این نظریات می توان دریافت کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی بوده و
محقیقن در حوزه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،روانی ،سال .و تشادهب و تم  ..هب 
تبیین کیفیت زندگی پرداخته اند .اکثر متخصصين و صاحبنظران اين حوزه معتقدند که کيفيت
زندگي داري شش بعد است ( .دهداری) 41 ،1 38 1 ،
 -1بعد فيز يكي  :اين بعد بيشتر از تعبير ابعاد  ،معيارهاي اندازه گيري نتايج را نشان مي دهد.
سئواالت مربوط به بعد فيزيکي شامل  :سئواالت درباره قدرت  ،انرژي  ،توانا يي براي انجام
فعاليتهاي روزمره و خود مراقبتي مي باشد .اين سئواالت بطور عمومي با ارزيابي پزشکان از
وضعيت عملکردي و احساس بهتر بودن در ارتباط است.
 -2بعد اجتماعي :احساس بهتر بودن از لحاظ اجتماعي اشاره بر اين دارد که کيفيت ارتباطات
افراد با خانواده  ،دوستان  ،همکاران و اجتماع چگونه است.
 -3بعد روانی :احساس بهتر بودن از لحاظ رواني،اغلب در ارتباط با مراقبتهاي بهداشتي از اهميت
قابل مالحطه اي برخوردار است .شايع ترين نشانه هاي رواني که مورد بررسي قرار مي گيرند
عبارتند از  :اضطراب ،افسردگي و ترس.
 -4بعد جسمي :اين بعد به عالئم بيماري و عوارض جانبي درمان مثل درد اشاره دارد.
 -5بعد روحی :احساس بهتر بودن از لحاظ روحي به اين مفهوم اشاره دارد که زندگي هر کس
هدف و معنا يي دارد.
 -6بعد محیطی :این بعد به اين مقوله اشاره دارد که کيفيت محيط پيرامون زندگي بشر براي
زيست چگونه است و اينکه افراد آيا اثرات خارجي مثبت بر محيط زيست خود و سايرين مي
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گذارند يا نه؟ و يا اينکه تا چه حد سعي مي کنند تا اثرات خارجي منفي تعامالت خود را کاهش
دهند.

1

فیلیپپس نیز کیفیت زندگی فردی را از دو بعد عینی و ذهنی مورد بررسی قرار داده و معتقد است،
الزمه ی کیفیت زندگی فردی در بعد عینی ،تأمین نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی
جهت برآوردن خواست های اجتماعی شهروندان است و در بعد ذهنی به داشتن استقالل عمل؛ در
افزایش رفاه ذهنی شامل لذت جویی ،رضایتمندی ،هدفداری در زندگی و رشد شخصی ،رشد و
شکوفایی در مسیر سعادت و دگرخواهی و در نهایت مشارکت در سطح گسترده ای از فعالیت
های اجتماعی مربوط می شود(.فیلیپس)242 : 2006 ،
همانطور که گفته شد،کیفیت زندگی دارای ابعاد گوناگون و متعددی است و شاخص های آن در
حوزه های مختلف روانشناسی ،زیست شناسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،بهداشتی ،پزشکی
و ...قابل شناسایی و تعریف است .از این رو هر بررسی علمی و عملی در رابطه با کیفیت زندگی
باید با توجه به اصول و نظریه های حوزه های مختلف ذکر شده باشد ،که انجام تحقیق را سخت و
دشوار می کند .از این رو با توجه به عنوان تحقیق که مبتنی بر تحلیلی جامعه شناسانه از کیفیت
زندگی زنان خانه دار است ،بنابراین در اینجا فقط آن بخش از نظریات مطرح می شود که در
ارتباط با کیفیت زندگی و در حوزه جامعه شناسی باشد.

نظریه ریف و سینگر:2

ریف و سینگر کیفیت زندگی را شامل شش مولفه می دانند:
 -1پذیرش خود ،به معنای احترام به نفس بر اساس آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود
 -2هدف داشتن در زندگی ،مقاومت و پایداری در برابر سختی ها و رنج ها برای دستیابی به
اهداف مد نظر
 -3رشد شخصی ،به صورت شکوفا ساختن کلیه نیروها و استعدادهای خود و به دست آوردن
توانایی های جدید که مستلزم روبه رو شدن با شرایط سخت و مشکالت است ،حاصل می شود.
 -4تسلط به محیط؛ یکی دیگر از مولفه های کیفیت زندگی تحت کنترل داشتن جهان پیرامون
است .یعنی فرد باید بتواند تا حد زیادی بر زندگی و محیط اطراف خود تسلط داشته باشد .این کار
-Pillips

-Ryff & Singer

1
2
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در گرو آن است که فرد محیط را مطابق خصوصیات و نیازهای فردی خود شکل دهد و بتواند آن
را به همان شکل نگه دارد.کنترل در زندگی چالشی است که انسان تا آخر عمر با آن روبروست.
این جنبه از کیفیت زندگی بر این نکته تاکید دارد که برای ایجاد و حفظ محیط کار و خانوادگی
مطلوب هر شخصی همواره به نیروی خالقانه احتیاج دارد.
 -5خودمختاری؛ به این معنا که فرد بتواند بر اساس معیارها و عقاید خویش عمل و زندگی کند.
حتی اگر بر خالف عقاید و رسوم پذیرفته در جامعه باشد.

 -روابط مثبت با دیگران؛ عبارت است از توانایی برقراری روابط نزدیک و صمیمی با دیگران و

اشتیاق برای چنین رابطه ای و نیز عشق ورزیدن به دیگران(ریف و سینگر) 1988 ،
نظریه فالناگان

1

از نظر فالناگان(  ) 1982اعضای یک جامعه از این نظر که کیفیت زندگی تا چه حد بر آنها تاثیر می
گذارد متفاوت هستند .این اختالف نظر به خصوص در میان گروه های سنی و جنسی قابل مشاهده
است .چون افراد از این نظر که کدام بعد اهمیت بیشتری در کیفیت زندگی آنها دارد ،متفاوت
هستند .او پنج حیطه را در گروه بندی کیفیت زندگی مطرح می کند که عبارتند از:
 -1خوب بودن فیزیکی و مادی شامل رفاه مادی و تامین مالی و بهداشتی و شخصی
 -2ارتباط با سایرین همانند ارتباط با همسر و داشتن و اضافه کردن فرزند ،ارتباط با والدین و
خویشاوندان
 -3فعالیت های جمعی و اجتماعی از قبیل کمک به مردم
 -4اجتماعی شدن از قبیل فعالیت های سرگرم کننده(مختاری و نظری)121 : 1389 ،
رویکرد کالمن در رابطه با کیفیت زندگی:

از نظر کالمن(  ) 1984وقتی می توان گفت که یک کیفیت عالی برای زندگی وجود دارد که
امیدهای فرد با تجارب وی تطابق داشته باشد و تکمیل شود .حالت عکس هم صدق می کند؛
کیفیت زندگی پایین زندگی وقتی است که امیدها با تجارب همخوان نشود .به بیان دیگر ادعای
کالمن این است که شیوه زندگی با این مفهوم به خواسته های خود می رسد ،بهبود می یابد .با این
وجود این به این معنا نیست که امیدهای شخص و آرزوها ابتدا مثبت شده و سپس تکمیل می شود.
کالمن اشاره دارد که اهدافی که توسط عوامل ایجاد می شوند باید واقع گراتر باشند .وقتی آرزوها
- Flanagan
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را واقعی تر کرده و فرد را به توسعه و رشد در راه های دیگر تشویق کنیم ،فاصله میان امیدها و
دستیابی به آنها به خوبی کم می شود .بنابراین با توجه به نظر کالمن حقیقتًاًامی توان شیوه زندگی
فرد را با مخالفت کردن با آرزوها بهبود بخشید و همچنین گاه الزم است بعضی آرزوها را حذف
کنیم تا فاصله بین آنچه تجربه شده و آنچه انتظار می رود ،کم گردد (کالمن  1984 ،به نقل از
مختاری و نظری. ) 122 -121: 1389 ،
همان طور که بحث شد ،در رابطه با تبیین کیفیت زندگی زنان خانه دار و ابعاد مختلف آن می
توان به نظریات و رویکردهای مطرح شده ،مراجعه و استناد نمود و می توان از آنها به عنوان
نظریات ارجاعی در تمام مراحل تحقیق استفاده نمود ،با این حال با توجه به کیفی بودن پژوهش
هیچ کدام از این نظریات به عنوان چارچوب تئوریک تحقیق انتخاب نشده اند .هرچند که در تمام
مراحل تحقیق ،از جمع آوری داده ها تا تجزیه و تحلیل اطالعات و یافته های تحقیق با کاربرد
مفاهیم حساس و ارجاع به نظریات مرتبط ،ارتباط با دانش موجود حفظ شده است.
نظریه رضایت از زندگی:

در بین شاخص های سازنده مفهوم کیفیت زندگی« ،رضایت از زندگی»یکی از مهمترین آنها به
شمار می رود ،که بیان کننده نگرش فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کند و در
واقع نوع خاصی از نگرش های سیاسی را شامل می شود که در مجموع فرهنگ مدنی را شکل می
دهد و مجموعه ای از اعتماد اجتماعی ،تالش برای حفظ نظم اجتماعی و حمایت اجتماعی و  ...را
در بر می گیرد .هرچه قدر این میزان رضایت در سطوح پایین تری باشد ،فرد در سطح باالتری از
انزوای اجتماعی و بی هنجاری قرار می گیرد(.اینگلهارت)44 : 73 31،
در برخی از تحقیقات کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم ذهنی مبتنی بر ارزش ها و تمایالت
فردی در ارتباط با میزان رضایتمندی از زندگی در نظر گرفته شده است .به بیان دیگر «رضایت از
زندگی» به عنوان مولفه اصلی کیفیت زندگی مورد تاکید قرار می گیرد ،که در این خصوص
چهار نوع رضایت از زندگی وجود دارد:

 -1رضایت ناشی از داشتن 1که متاثر از میزان برخورداری افراد از امکانات می باشد.
-2

رضایت ناشی از ارتباط 2که معطوف به روابط اجتماعی است.

-Having
-Relating
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 -3رضایت ناشی از بودن ،1پنداشت فرد نسبت به خویشتن و تعریف از کیستی خود ،که داللت
بر معناداری و کنترل بر زندگی خود در مقابل خود بیگانگی دارد.

 -4رضایت ناشی از اقدام و عمل 2که بیشتر معطوف به چگونگی زمان در اختیار در قالب اوقات
فراغت می شود( .غفاری و امیدی)4: 1388 ،

کاتر ) 1985 ( 3کیفیت زندگی را به مثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می کند

که نیازها ،خواست ها ،ترجیحات سبک زندگی و سایر عوامل ملموس و غیر ملموسی را که بر
بهزیستی همه جانبه فرد تاثیر دارند ،در بر می گیرد (.کاتر 1985 ،به نقل از غفاری و امیدی1388 ،
)5:
همان طور که بحث شد ،در رابطه با تبیین کیفیت زندگی زنان خانه دار و ابعاد مختلف آن می
توان به نظریات و رویکردهای مطرح شده ،مراجعه و استناد نمود و می توان از آنها به عنوان
نظریات ارجاعی در تمام مراحل تحقیق استفاده نمود ،با این حال با توجه به کیفی بودن پژوهش
هیچ کدام از این نظریات به عنوان چارچوب تئوریک تحقیق انتخاب نشده اند .هرچند که در تمام
مراحل تحقیق ،از جمع آوری داده ها تا تجزیه و تحلیل اطالعات و یافته های تحقیق با کاربرد
مفاهیم حساس و ارجاع به نظریات مرتبط ،ارتباط با دانش موجود حفظ شده است.
اهداف تحقیق:

هدف کلی این پژوهش بررسی ،توصیف و مطالعه کیفیت زندگی زنان خانه دار شهر تهران با
توجه به تجربه زیسته آنها می باشد .مصاحبه های عمیق با این نیت صورت خواهد پذیرفت تا به
اهداف زیر دست یابیم:
 درک و تصور زنان نسبت به وظایف خانه داری چیست؟ ارزیابی زنان نسبت به انجام کارهای خانگی چگونه است؟ تبعات مثبت و منفی خانه داری از دید زنان چگونه ارزیابی می شود؟ مسائل و مشکالت مربوط به خانه داری بنا بر روایت زنان چگونه به تصویر کشیده می شود؟ زنان برای غلبه بر مشکالت مربوط به خانه داری چه راهکارهایی را دنبال می کنند؟-Being
-Action
- cutter
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 برنامه روزانه و همچنین ساعات اوقات فراغت زنان خانه دار چگونه مدیریت می شود؟روش شناسی
این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی؛ متدولوژی مطالعه موردي و استفاده از متد مصاحبه
هاي عميق کيفي ،در ميان  26زن صورت پذيرفته است  .الزم به ذکر است ،مطالعات انجام شده در
این تحقیق جنبه اکتشافی دارند ،مطالعه اکتشافی شامل آن دسته از مطالعات است که محقق را
نسبت به شناخت مسئله قابل تحقیق؛ با استفاده از مشاهدات ،مشاهدات مشارکتی ،مصاحبه
ها،مطالعات موردی و ...کمک می کند؛ و یک مطالعه با هدف شناخت بهتر مسئله ،صورت مي
پذيرد .با توجه به آنکه در زمینه مطالعه کیفیت زندگی زنان خانه دار  ،بویژه در ایران سابقه مطالعه
و بررسی چندانی وجود ندارد ،روش مطالعه در این تحقیق ،مطالعات اکتشافی می باشد.
در تحقيق يك في براي ديدگاههاي افراد مورد تحقيق ارزش قائل ميشوند و محقق ميكوشد تا از
ديدگاههاي آنها آگاه گردد .ضمن آنكه پژوهشگر و افراد مورد تحقيق با هم رابطه متقابل برقرار
يكنند و سرانجام اينكه براي جمعآوري دادههاي اصلي به گفتهها و رفتارهاي قابل مشاهده افراد
م 
ت يك ه ميكنند.اما در تحقیقات کمی پروسه های اجتماعی و ذهنی معمو ًالًال پنهان و کشف نشده باقی
می مانند ،و این همان چیری است که تحقیقات کیفی قصد آشكار كردن آن را دارند ،یعنی نکات
ناگفته ذهنی افراد که معمو ًالًال در قالب پرسشنامه های ساختمند  ،با پاسخ هایی بسته قابل دسترسی
نمی باشد ،در این دسته تحقیقات بدست خواهد آمد( .صادقی و میرحسینی) 1388 ،
در این تحقیق با کمک روش تحقیق کیفی می توان به تکثر معنایی رسید ،چیزی که در روش
کمی در رابطه با این مسئله ،بدست نخواهد آمد.استفاده از روش کیفی در این پژوهش ،کمک می
کند تا ابعاد پنهان زندگی زنان خانه دار را دریابیم و حتی باعث می شود و اجازه می دهد که
عواطفی که مربوط به جزئیات و ویژگی های فرهنگی و طبقاتی افراد است ،بدست آید .چرا که
هرکس با ویژگی های فردی که حاصل زندگی اجتماعی اوست ،در شرایطی متفاوت از سایرین به
سواالت محقق کیفی پاسخ می گوید و اجازه درک موقعیت های افراد را به محقق می دهد و این
مسئله می تواند به محقق کمک کند تا دریابد که زنان خانه دار در شرایط متفاوت سنی ،طبقاتی،
فرهنگی ،اجتماعی و همچنین تیپ های متفاوت زندگی خانوادگی از چه سطح ازکیفیت زندگی
برخوردار هستند و خود چه درک و تصوری از کیفیت زندگی خویش داشته و چه تمهیداتی را
برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی خود به کار می گیرند.

 ....................................................63پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 5 139

نمونه ها در روش کیفی بر اساس دسترسی نمونه ها ،راحتی و توجه به اشباع نظری انتخاب می
شوند .در کار کیفی انتخاب تعداد زیادی نمونه ،باعث می شود تا تحلیل ارائه شده دقیق نباشد .متن
ها ،نوشته ها و یادداشت های شخصی محقق که بطور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع مورد مطالعه
مربوط می شوند ،در کار تحلیل مهم است.نمونه گیری در روش تحقیق کیفی می تواند هدفمند،
تئوریکی و یا ابزاری و بر اساس موضوع مورد تحقیق باشد( .سيلورمن) 2000 ،1

در اين تحقيق؛ با  29زن مصاحبه شده ،كه  3مصاحبه به علت عدم گويا يي و دقت كافي در جمع
ِل توصیفات  26ز ِنِن 32تا  58ساله كه در
آوري اطالعات ،ابطال و در نهايت؛ این تحقیق بر تحلی ِل
مناطق  22گانه ي شهر تهران زندگي مي كنند ،قرار گرفت .در این تحقیق متاهل بودن و خانه دار
بودن زنان ،مالک اصلی انتخاب نمونه ها بوده است ،هر چند زنان مصاحبه شونده داراي سطوح
مختلف تحصيالت و ساکن مناطق مختلف شهر تهران بودند .میانگین سنی زنان مصاحبه شونده،
برابر با  17 .83سال و میانگین سن ازدواج آنها  86 . 18سال بوده است .از میان زنان مصاحبه شونده،
 13نفر دارای دو فرزند ،شش نفر ،صاحب یک فرزند ،دو نفر فاقد فرزند و  5نفر نیز ،سه فرزند و
بیشتر داشتند .مصاحبه ها به صورت انفرادي و در جلسات  45تا  90دقيقه اي صورت پذيرفته و با
اجازه ی مشارکت کنندگان ابتدا روی نوار ضبط و سپس بر روی کاعذ پیاده شدهاند .هدف از اين
مصاحبه ها ،برانگیختن بحثی غیر رسمی بود ،که موضوعات تحقیق را تحت پوشش قرار دهد.
یافته ها

این بخش بر اساس تجزیه و تحلیل مصاحبه های عمیق کیفی با  26زن خانه دار جمع آوری
شده است .پرسش های تحقیق شامل طیفی از سواالت منعطف در حوزه خانه داری ،میزان رضایت
از زندگی ،نگاه به خانه داری ،عالقمندی به کارهای خانه ،نگاه به زنان شاغل  ،راه های ارتقاء
کیفیت زندگی و ....است که زنان خانه دار شرکت کننده در این پژوهش بدان ها پاسخ داده اند.
در ذیل نتیجه تجزیه و تحلیل مصاحبه های عمیق کیفی به تفضیل ارائه شده است:
خانه داری از نگاه زنان:

بنا به تعریف ارائه شده توسط مرکز آمار ایران «خانه دار فردی است که شاغل ،بیکار(جویای
کار) و محصل به حساب نمی آید و بنابر اظهار پاسخگو در هفت روز پیش از مراجعه مامور

- David Silverman
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آمارگیری به خانه داری مشغول است»( .سالنامه آماری کشور .) 15 : 1383 ،در غرب تعداد بسیاری
از زنان شاغل هستند ،این در حالی است که در ایران باالی  85درصد زنان خانه دار هستند و هویت
خود را به عنوان خانه دار معرفی می کنند(بدری منش.) 14 : 1385 ،
زمانی که یک زن خود را به عنوان خانه دار معرفی می کند ،در گستره ی ذهن و درک و
تصور مخاطبان مجموعه ای از نقش ها و وظایف شکل می گیرد که از آن به عنوان «خانه داری»
نام برده می شود و معمو ًالًال از کارهای روزمره شروع شده و گاهًاًا حتی در برگیرنده هستهای
همسری و مادری هم می شود.
از این رو زنان طیف وسیعی از کارهای خانه مشتمل بر پخت و پز ،خرید ،شست و شو و،..
همسرداری ،بچه داری و رسیدگی به امور تربیتی و آموزشی فرزندان ،نگهداری از افراد
سالخورده خانواده و حتی اموری نظیر خیاطی ،تعمیر لباس و گاهًاًا رسیدگی به باغچه و حیاط منزل
را در زمره امور خانه داری تلقی می کنند.

ژاله  1 27ساله ،دیپلمه و دارای دو فرزند می گوید:

«خونه داری یعنی همه کار؛ تربیت بچه ،پختن غذا ،خانه تمیز کردن ،همسر خوب بودن و.»...

نگاه دوگانه به خانه داری:

در مورد خانه داری ،همواره یک نوع تناقض آشکار در جامعه ی ما وجود داشته است .از یک
سو خانه داری و وظایف مادری مطلوب فرض می شود و از طرفی دیگر کار خانه ،یکنوع کار
پیش پا افتاده و بی ارج و قرب تلقی می گردد که فقط زنان به عنوان جنس دوم باید آن را انجام
دهند و اگر مردی بخواهد روزی خانه داری کند ،نه تنها مقبول اطرافیان خود قرار نمی گیرد ،بلکه
مورد سرزنش آنها نیز واقع خواهد شد(.بدری منش)7 : 1385 ،
از نظر زنان مصاحبه شونده نیز ،خانه داری از یک طرف؛ خسته کننده ،یکنواخت ،بدون ارتقاء،
نامرئی و بی تنوع است و از طرف دیگر؛ آرامش زاست و برای زنان درجه ای از آزادی را فراهم
می کند که به آنها امکان انجام برخی فعالیت های جانبی چون ،ورزش ،مطالعه آزاد ،پیاده روی و
تماشای فیلم و تلوزیون را می دهد .از این رو با توجه به دیدگاه زنان در مواجه با خانه داری می
توان دو جنبه مثبت و منفی را برای خانه داری شناسایی و دسته بندی نمود:
1

 -الزم به ذکر است کلیه اسامی مصاحبه شوندگان مستعار می باشد.
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الف) جنبه های مثبت خانه داری
تقریبًاًا تمامی زنان زنان مصاحبه شونده معتقد بودند؛ آرامش و اعصاب راحت ،خود مختاری و
مختار بودن بر وقت و زمان ،در کنار فرزندان بودن و رسیدگی به امور خانه و همسر ،از نکات
مثبت و خوب خانه داری است.
پونه  82ساله ،دیپلمه و دارای دو فرزند می گوید:

«...وقتی خونه داری بهتر می تونی به بچه ها برسی و وقت بیشتری برای شوهرت داری ...زنهای

کارمند خیلی کمتر برای بچه وقت می گذارند چون نصف وقتشون برای کارشونه.»...
ب)جنبه های منفی خانه داری

از سوی دیگر زنان به این نکته اشاره داشتند که؛ «خانه داری اموری است یکنواخت و فاقد
تنوع که موجب می شود زن روزانه یک سری وظایف فاقد ارزش را دائمًاًا تکرار نماید که حتی
گاهی دیگران متوجه انجام آنها نمی شوند و بعضًاًا با بی توجهی و عدم قدرشناسی اعضای خانواده
نیز مواجه می شوند»:
ساناز 73 ،ساله دارای تحصیالت زیر دیپلم و دارای دو فرزند می گوید:

«زن مثل تکیه گاه می مونه .سرویس به بچه ها و شوهر می ده .وقتی غذا آماده است همه ذوق

می کنن .بعضی موقع ها هم در خونه داری قدرنشناسی نیست .فکر می کنند وظیفه اته .تنها هستی
و هیچ کی کمکت نمی کنه».

برخی از مصاحبه شونده ها نیز معتقدند که کا ِرِر خانه زن را بعد از سال ها زندگی افسرده و منزوی

می کند:
سارا  43ساله ،دیپلمه و دارای سه فرزند:

«زنان خونه دار بعد از گذشت چند سال دچار پوچی می شن که این همه کار کردن برای

چی ،برای خودشون هیچ کاری نکردن .حتی یک استراحتم نداشتن و همه چیز برای خانواده
بوده».

آبوت و واالس معتقدند ،زن متاهل خانه دار خواه از چشم خود و خواه از دید دیگران هویت
جداگانه یی ندارد و عمومًاًا نیازهای خانواده را بر خواست ها و هوس های خود ارجح می شمارد(
آبوت و واالس.)121 : 1385 ،
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از این رو زنان خانه دار همواره از یکنواختی و عدم تنوع کارهای روزانه ی خانه گله مند
هستند .به عنوان مثال مژده 23ساله ،دارای مدرک فوق لیسانس که یک فرزند دارد ،می گوید:

«در کارهای خونه به جز آشپزی که در اون تنوع هست ،کار دیگه ای را دوست ندارم ،چون

بقیه ی کارها تکراری و بی ارزشند.»..

الزم به ذکر است ،تبعات منفی خانه داری زمانی برای یک زن بیشتر جلوه می کند که وی از

سطح تحصیالت باالیی برخوردار بوده و بعضًاًا با همسر خود همتراز باشد .اینجاست که احساس
عقب ماندگی و درجا زدگی بر او چیره شده و فرد تصور می کند زندگیش سیر قهقرایی دارد.
شیما 39 ،ساله ،دارای مدرک کارشناسی ارشد و دارای دو فرزند ،می گوید:

«خونه داری را دوست دارم ولی از نظر من خونه داری هیچ جنبه مثبتی نداره .هر وقت کا ِرِر

خونه می کنم ،احساس می کنم فاصله ام با شوهرم بیشتر میشه .چون شوهرم فعال و پویاست و
دائمًاًا رو به جلوست ،پروژه های مختلف می گیره و کار میکنه ،مطالعه میکنه ...من دوست دارم

برای کارهای خونه خدمتکار داشته باشم و برای اون قسمت از خونه داری که به امور بچه ها و یا

فضاهای خصوصی خونه نظیر حریم کمدها و کشوها و ....میشه و یا کارهای فکری خونه داری

مثل چیدمان خونه خودم تصمیم بگیرم و کار کنم .االن هم دو هفته ای یک بار کارگر دارم ،ولی
با این حال خیلی وقتها احساس می کنم عقب مانده ام ،به خصوص از موقع تولد بچه ام .می

دونستم بچه دوم زندگیم رو عقب نگه میداره ،اما ما ایرانی هستیم و بچه دوست و فکر میکردم دو
تا بچه الزمه».

یافته های تحقیق نشان می دهد ،احساس عقب ماندگی در زندگی زمانی برای زنان تشدید می

شود که آنها به علت داشتن فرزندان خردسال و یا نوزاد و مسئولیت های مراقبتی ناشی از آن،
مجبور باشند مدتها در منزل مانده و به صورت تمام وقت به امورات بچه داری و خانه داری
بپردازند.
اوقات فراغت و خانه داری:

جامعه شناسان زندگی انسان را به سه بخش تقسیم می کنند :کار(اشتغال درآمدزا)،
فراغت(زمان تفریح و سرگرمی) و ضرورت( زمان خواب و خوراک و دیگر فعالیتهای حیاتی).
فمینیست هانشان داده اند که این الگو بازتاب نگرشی مردانه به دنیاست و با تجربه های بیشتر زنان
جور درنمی آید؛ هم از آن رو که خدمات بی اجر خانگی را «کار» نمی شناسند و هم به این سبب

 .................................................... 40پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 5 139

که برای زنان متاهل کمتر پیش می آید که زمان فراغت را در بیرون از خانه سپری کنند(آبوت و
واالس ،)171 : 1385 ،از این رو زنان خانه دار سعی می کنند تا اوقات فراغت خویش را نیز متناسب
با امور خانه داری و در کنار رسیدگی به امور منزل سپری کنند:
اکرم  55ساله ،تحصیالت زیر دیپلم و صاحب  4فرزند که همگی ازدواج کرده اند ،می گوید:

«...خیلی از وقتم رو تو آشپزخونم ....بعضی موقع ها هم که بیکار میشم ،تلوزیون نگاه میکنم یا

قرآن و نماز می خونم ».

کیفیت زندگی از نظر زنان خانه دار:

زنان مصاحبه شونده ،فارغ از سطح تحصیالت و سن و سالشان معتقدند «آرامش در زندگی» یکی
از اصول اولیه ی تحقق یک زندگی با کیفیت و سالم است ،در این میان آنچه از نظر آنها مهم
است نحوه رسیدن به این آرامش است .هرچند بیشتر آنها متفق القول هستند که داشتن همسر و
فرزندان خوب بیشترین آرامش را برای یک زن خانه دار به ارمغان می آورد .بنفشه 23ساله ،دیپلمه
و دارای یک فرزند ،معتقد است:

«برای یک زن خونه دار بهترین چیز آرامشه .اینکه تو خونه اونو قبول داشته باشن .تمام انرژی من

رو شوهرم و مادر شوهرم اول زندگی گرفتن ،اذیتم می کردن ولی من دوست داشتم آرامش داشته
باشم.»...

جامعه پذیری و خانه داری:

تقریبًاًا در تمامی جوامع زنان در درجه اول مسئول خانه داری و بچه داریند .این تصور چنان نافذ
و از زمره بدیهیات عقل سلیم به شمار می آید که به ندرت مورد تردید یا اعتراض واقع می شود(.
آبوت و واالس .) 173 : 1385 ،از این رو مسئولیت خانه داری و نگهداری از کودکان ،به صورت
امری طبیعی و هنجاری پذیرفته شده،برعهده زنان گذاشته شده و دختران از بدو دوران طفولیت
برای پذیرش و انجام هرچه بهتر این وظایف و نقش های محول تربیت می شوند .این موضوع تا
بدان جا اهمیت دارد که بسیاری از زنان نیز به این امر اذعان دارند که وظیفه اول زن خانه داری
است .نسرین  58ساله ،دارای تحصیالت زیر دیپلم و پنج فرزند دارد ،می گوید:

«خونه داری رو دوست دارم .مواظبت از خونه و حفظ خونواده وظیفه زنه .زن رو اول برای خونه

داری گذاشتن ..شاید اگه کارمند بودم به خونواده اهمیت نمی دادم و فقط به خودم فکر می
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کردم ،فقط میرفتم سرکار و برمی گشتم .در حالیکه زندگی یعنی همه چی ،زن خونه باید سیاست
داشته باشه و مطیع شوهرش باشه ،اون وقته که هیچ مشکلی پیش نمیاد»
اعتقادات مذهبی و خانه داری:

گاهی اوقات گرایشات مذهبی و سنتی در خانواده و اعتقاد به این که وظیفه اصلی زن خانه
داری است ،برخی زنان تحصیلکرده را از فعالیت در عرصه اجتماع و داشتن حرفه و شغلی به غیر از
خانه داری باز می دارد:
شیما  39ساله ،دارای مدرک کارشناسی ارشد و دارای دو فرزند می گوید:

«من تو یک خونواده ی سنتی مذهبی بزرگ شدم ،پدربزرگم روحانی هست و با تحصیل و

مخصوصًاًا کار زن مخالفه .میگه اگه زن کار کنه ،به همون اندازه درآمدش از روزی مرد کم میشه.
دخترای خونواده ما اگه درسم خوندن پنهونی بوده».
استیالی مردانه و خانه داری:

در پاسخ به این سوال که« ،آیا در صورت فراهم بودن شرایط اشتغال در خارج از خانه ،همسر شما
با کار و شاغل بودن شما موافق بود یا خیر؟ زنان مصاحبه شونده نظرات همسرانشان را به اشکال
مختلفی بیان می داشتند که در ذیل بدان پرداخته شده است.
نتیجه ی تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده با زنان خانه دار نشان می دهد ،گاهی اوقات
زنان ،خانه داری را نه به میل خود ،بلکه تحت تاثیر القائات همسر و یا مردان خانواده خویش
برگزیده اند .پاسخ های زنان نشان می دهد ،مردان شیوه های گوناگونی برای متقاعد کردن زنان
به خانه داری برمی گزینند .به عنوان مثال برخی از مردان معتقدند که نیازی به درآمد همسرشان
ندارند ،از این رو نیازی به اشتغال زن نیست .ژاله  27ساله ،دارای تحصیالت دیپلم و دو فرزند
دارد ،در این رابطه می گوید:

«دوست داشتم شاغل باشم .دوست داشتم درآمد داشته باشم و دستم توی جیب خودم بود...

زندگی بعضی وقتها شرایط سختی داره ،اگر شاغل باشی و همیشه توی حسابت پول داشته باشی،

می تونی به شوهرت کمک کنی ...کار کردن بیرون از خونه (شاغل بودن) را دوست دارم ،ولی
بابام دوست نداشت ،االن هم شوهرم دوست نداره و میگه مگه چه کمبودی داری؟.»..

برخی از مردان نیز نامناسب بودن محیط های کاری و فضای جامعه را دلیلی برای ماندن زنان

در خانه و خانه داری بیان می کنند :شیال 26 ،ساله ،دیپلمه ،دارای دو فرزند:
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«خیلی دلم می خواست درسم رو ادامه می دادم و سرکار می رفتم .اما شوهرم دوست نداره

کارمند باشم ،میگه تو جامعه ی ما ز ِنِن کارمند خوب نیست ،زنها جنبه اش را ندارن و با مردها
خیلی گرم می گیرن.»...

در پاره ای از موارد نیز مردان با مطرح کردن دالیلی نظیر خستگی و فرسودگی زیاد زنان در

خارج از خانه ،آنها را به خانه داری تشویق می کنند.به عنوان مثال ،الله 32ساله ،دارای مدرک
فوق دیپلم ،فرزند ندارد ،می گوید:
«تجربه کار بیرون رو دارم ،من از کار بیرون لذت می بردم و االن هم ازفکر کردن به اون لذت
می برم .احساس می کنم اگر کارمند بودم بیشتر می تونستم مفید باشم و از تحصیالتم استفاده می
کردم .ولی شوهرم میگه اگر االن میرفتم سرکار و به صورت تمام وقت کار میکردم خسته می
شدم».
در این میان برخی از مردان نیز به صورت ایجابی و دستوری از زنانشان می خواهند ،خانه داری
کنند و نارضایتی خویش را از اشتغال زنان در خارج از خانه مطرح می کنند .ناهید  48ساله ،فوق
دیپلم و دارای سه فرزند می گوید:

«زمانی که ازدواج کردم ،معلم بودم ،ولی بچه اولم که به دنیا اومد ،شوهرم به خاطر بچه اجازه

نداد که برم سرکار .بعدم که دو تا بچه ی دیگه بدنیا اوردم که اصال نتونستم به کار برگردم....

خیلی دوست داشتم که دوباره برام ی فرصتی پیش میومد تا سرکار برگردم ولی شوهرم در اصل با

کار کردن من مخالفه .اون دوست نداره که من مستقل باشم.»...

گاهی اوقات نیز مردان سعی می کنند تا خواسته ها و سالیق شغلیشان را به همسرشان تحمیل

کنند ،که در بسیاری از موارد باعث خانه نشینی آنها می شود سمیرا  36ساله ،دیپلمه ،دارای دو
فرزند می گوید:

« ..وقتی بچه ها کوچیک بودن ،شوهرم دوست نداشت شاغل باشم ،ولی االن میگه مخالفتی

نداره .ولی هر شغلی را دوست نداره ،مث ًالًال از آرایشگری خیلی بدش می یاد.»...

خانه داری و مادری:

فمینیست ها معتقدند؛ نقش همسر مانع از رشد هویت زن می شود ،اما به نظر دوبووار نقش
مادری از آن هم بدتر است .وی همسری و مادری را نقش های زنانه ای می دانست که راه زن
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برای دستیابی به آزادی را سد می کنند .از نظر وی ،گاه زنان نه از روی میل بلکه فقط به منظور
امرار معاش یا حفظ تعادل روانی خود زیر بار این نقش ها می روند(.تانگ)233- 330 :1 39 1،
شیما  39ساله ،دارای مدرک کارشناسی ارشد و دارای دو فرزند ،می گوید:

«شاغل بودن روخیلی دوست دارم ،اما نگران بچه ی کوچیکم هستم که یک سال و نیمه هست.

دوست ندارم مهد و یا خانه ی دیگران بزرگ بشه .دوست دارم که بچه ام مدرسه ای بشه و یک

مدرسه ی خوب بفرستمش ،آنوقت برم سرکار .اون موقع هم که سن کار کردنم باال میره .البته من

کار تمام وقت هم دوست ندارم چون فکر می کنم خیلی وقتم رو می گیرد و از خونه و خونواده
دور میشم».

همچنین یافته های تحقیق اکلی( ) 1974نشان می دهد؛ زنان خانه دار از بچه داری بیش از کارهای

دیگر لذت می برند .با این حال ،بسیاری از آنها احساس تنهایی می کنند و در طول روز برای
حضور سایر بزرگ ترها دلتنگ می شوند و یا براون و هاریس(  ) 1978در تحقیقات خود متوجه
شدند زنانی که با کودکان پیش دبستانی در خانه می مانند به شدت در معرض ابتال به افسردگی
های بالینی قرار دارند(آبوت و واالس) 13 3- 132 : 1385 ،
مژده  23ساله ،دارای مدرک فوق لیسانس و صاحب یک فرزند ،می گوید:

«وقتی بچه داری و می خواهی بری سرکار ته دلت از این کار راضی نیستی ..از صبح که از

خواب بیدار میشی دائم درگیر بچه ای .کمترین کار بازی با بچه اس ،همیشه یک جوری آویزانته،
گاهی وقتها حتی پنج دقیقه هم مال خودت نیستی.»..
زنان خانه دار و امور مالی و اقتصاد خانواده:

تجزیه و تحلیل مصاحبه های عمیق کیفی نشان می دهد ،بیشترین گالیه زنان از خانه داری به
بخش مالی ،یعنی بی اجر و مزد بودن کارهای خانه مربوط می شود .زنان معتقدند چون برای انجام
کارهای خانه مزدی دریافت نمی کنند ،از یک سو همواره برای گذران زندگی خود به
همسرانشان وابسته هستند و از سوی دیگر زحماتشان فاقد ارزش می شود.
مهشید  34ساله ،دارای تحصیالت زیر دیپلم و دو بچه دارد:

«زنهای کارمند دست به جیبند و راحتترن ولی زن خونه دار اص ًالًال جیب نداره ،برای همین

کارمندها بیشتر استقالل دارن».
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اکلی معتقد است زنان در خانه دارای کاالیی که دارای ارزش اقتصادی باشد ،تولید نمی کنند و
نقش اقتصادی اصلی آنها نقشی با واسطه است به این معنا که زن خانه دار با ارائه خدمات به
دیگران آنها را قادر می سازد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت کنند .بنابراین از نظر وی بنا بر
معیارهای اقتصادی خانه داری برای زنان نقش مصرف کننده را تعریف می کند و نه نقش مولد و
چون بدان مزدی تعلق نمی گیرد ،در نتیجه به عنوان کار و حرفه نیز محسوب نمی
شود(.اکلی .)3 : 1974 ،از این رو هرچند در طول ساعات روز بسیاری از زنان وقت خود را به خانه
داری و کارهای خانه اختصاص می دهند ولی با این حال به لحاظ اقتصادی وابسته محسوب می
شوند.
مناسبات قدرت در خانه و خانه داری:

یکی از مهمترین معیارهای تشخیص مناسبات قدرت و ساختار قدرت در خانواده ،به نحوه تقسیم
درآمد و همچنین برنامه ریزی های پولی و مالی برای هزینه ها و مایحتاج خانواده برمی گردد،
اینکه در نهایت چه کسی برای امور مالی خانه تصمیم می گیرد و نقش تعیین کنندگی بیشتری
دارد .تقسیم درآمد در خانواده به مناسبات قدرت میان زن و شوهر بستگی دارد و به اینکه چه
کسی قدرت تصمیم گیری های خانواده ،بویژه تصمیم گیری های مالی را بر عهده داشته باشد .یان
پال( ) 980 1راه های گوناگونی را که زن و شوهرها برای اداره ی درآمدشان اختیار می کنند
توصیف کرده است .گاه شوهر بسته ی پول دریافتی خود را به زن می دهد و زن مبلغی برای پول
تو جیبی به او باز می گرداند؛ در مواردی شوهر پولی به عنوان خرج خانه به زن می دهد و گاه همه
ی منابع را روی هم می ریزند و تصمیم برای خرج آن مشترکًاًا صورت می گیرد.تحقیقات نشان
می دهد که از نظر اشتراک در منابع در درون خانواده تساوی برقرار نیست و زنان طبعًاًا نیازهای
خود را پس از نیازهای شوهر و فرزندانشان قرار می دهند .واقعیتی بر این امر دخیل است و آن این
که به ظاهر چه کسی پول را در می آورد و چه کسی کار نمی کند .کارهای خانگی زنان را کار
واقعی محسوب نمی کنند چون پولی به خانه نمی آورند (.آبوت و واالس) 127 - 128 : 1385 ،
شیرین  30ساله ،دیپلمه و دارای دو فرزند ،می گوید:

« بیشتر برنامه ریزی های خونه با شوهرمه ،من اص ًالًال نمی دونم چقدر حقوق می گیره.»...

استراتژی های زنان برای ارتقاء کیفیت زندگیشان:
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خانه داری فعالیتی است که در تنهایی انجام می شود و آن چه زنان را به کارهای خانه وا می دارد
عشق و همسان پنداری است .زنان مایل اند تا جایی که ممکن است از کار در خانه احساس
رضایت کنند و چون معیارهای روشن و پاداش کارفرمایی در کار نیست ،طبعًاًا زنان دیگر را مبنای
مقایسه قرار می دهند و کیفیت کار خود را با آنان می سنجند .در نتیجه خانه داری به جای
یکپارچه کردن زنان ایشان را از هم دور می کند(.آبوت و واالس) 179 : 1385 ،
نسرین  58ساله ،تحصیالت زیر دیپلم و صاحب پنج فرزند می گوید:

«االن دخترا به کا ِرِر خونه اهمیت نمی دن ،برای همین طالق زیاد شده .زمانی که ما جوون

بودیم،به سختی خرید می کردیم ،امکانات هم کم بود ،ولی خوشحال بودیم،کار خونه می کردیم

و به خونه تمیزمون افتخار می کردیم.

زنان اغلب برای بهتر شدن کیفیت زندگیشان و یا بنا بر گفته ی خودشان ،برای بهتر شدن

زندگیشان استراتژی های متفاوتی را برمی گزینند ،که در ذیل بدانها اشاره شده است:
 -1برگزاری دوره ها و میهمانی های زنانه
 -2رفتن به اماکن تفریحی و ورزشی نظیر شرکت در کالس های ایروبیک و یا گردش دسته
جمعی در پارک بانوان و اماکن زیارتی
 -3عضویت در کانون های قرآن و بسیج مساجد
 -4متناسب کردن امور خانه داری با آموخته ها و تحصیالت دانشگاهی که مختص زنان
تحصیلکرده خانه دار است.
به عنوان مثال شیما  39ساله دارای مدرک کارشناسی ارشد و دارای دو فرزند،در این رابطه می
گوید:

«از نظر من زن خونه دار باید خونه داریش رو مهندسی کنه ،یعنی با عدد و رقام کار کنه،

زندگی رو مهندسی کنه .برای همه چیز برنامه ریزی کنه ،طرح بریزه ،فکر کنه ،زندگی یک زن
برنامه دار با یک زن بی برنامه که کارهاش رو بدون نظم انجام می ده کام ًالًال فرق داره».

در جامعه امروز زنان خانه دار خواهان مطالبات و حق و حقوق خود از جامعه هستند و اگر زنی

خانه داری را چه به اجبار و چه به اختیار خود به عنوان شغل و وظیفه ی خود بر می گزیند،
انتظارات و درخواستهای قانع کننده ای برای این انتخاب خود می خواهد که بتواند مانع بروز
پیامدهای منفی زندگی در قلمرو و محدوده ی خانه ها و گذران بیشتر ساعات روز با کودکان و
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افراد سالمند و سرویس دهی به اعضای خانواده باشد .این امر به زنان کمک خواهد کرد تا بتوانند
سطح کیفیت زندگی خویش را ارتقاء بخشند.
بحث و نتیجه گیری:

در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای جهان ،خانه داری مسئولیتی زنانه تلقی شده است که
نقشها و وظایف مختلفی را بر عهده زنان قرار می دهد و آنها نیز همواره در طول تاریخ این
مسئولیت را بدون چشمداشت مادی و پرداخت دستمزدی رسمی پذیرفته و انجام داده اند .از
گذشته های دور ،بسیاری از زنان و دختران برای بر عهده گرفتن این مسئولیت تربیت شده و
مالک صحیح جامعه پذیری آنها ،انجام هرچه بهتر و دقیق تر این وظایف بوده است .با این حال
نتایج این پژوهش نشان داد ،زنان مصاحبه شونده با توجه به شرایط و ویژگی های فردی و
اجتماعی که دارند ،خانه داری را برای خویش درک و معنا نموده و هریک دسته ای از وظایف و
نقش ها را در زمره ی امور خانه داری توصیف می نمایند .با این حال تجزیه و تحلیل مصاحبه های
عمیق کیفی نشان می دهد ،تعریف خانه داری و ابعاد آن در ذهنیت تعداد زیادی از این زنان
مشترک بوده و هر یک از آنها بر اساس تجربه ی زیسته ی خود قادر به شناسایی و طبقه بندی جنبه
های مثبت و منفی ابعاد خانه داری می باشند .با توجه به این مسئله ،بسیاری از آنها کارهای خانه را
تکراری و یکنواخت می دانند و احساس جدایی از اجتماع ،افسردگی و انزوا دارند ،لذا کار خانه
داری را خالق و ارضاء کننده نمی دانند و حال آنکه عده ی دیگری از زنان ،خانه داری را مثبت
ارزیابی می کنند ،چرا که معتقدند؛ انعطاف پذیری و خود مختاری در آن وجود داشته و موجب
ارتباط و رسیدگی بیشتر به همسر و فرزندان می شود.
همچنین نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده نشان می دهد ،درک و تصور زنان از خانه
داری ،نقش مهمی در میزان رضایتشان از خانه داری و ارزیابی آنها از سطح کیفیت زندگیشان
دارد ،هرچند تقریبًاًا تمامی زنان در تعریف و توصیفشان از کیفیت زندگی ،داشتن «آرامش» را برابر
با کیفیت زندگی می دانستند .از این رو برخی از مصاحبه شونده ها ،دستیابی به آرامش و به تبع
رضایت از زندگی که بر اساس نظریه اینگلهارت یکی از مهمترین شاخص های سازنده ی مفهوم
کیفیت زندگی است(اینگلهارت ،)44 : 73 31،متاثر از عوامل اقتصادی و دستیابی به منابع و امکانات
مالی و برخی دیگر رسیدن به آرامش را در گرو پذیرش نقش و جایگاه زن در خانواده و
قدرشناسی همسر و فرزندان و در نتیجه «منزلت خانوادگی» می دانند .از نظر آنها مشخصه ی بارز
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این جایگاه ،میزان استقالل زنان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مربوط به امورات داخلی
خانه و وظایف خانه داری و در نهایت سیاست های کالن خانوادگی است.
از طرفی یافته های تحقیق نشان می دهد ،نحوه جامعه پذیری و اعتقادات مذهبی زنان در پذیرش
نقش ها و وظایف زنانه و گفتمان های رایج جامعه در رابطه با وظایف زنان و مردان و قبول
مسئولیت خانه داری از سوی زنان و به تبع انجام این امور و درونی کردن هنجارهای خانه داری
نقش اساسی دارد .چنانچه زنان مصاحبه شونده که به لحاظ ظاهری و نوع پوشش مقید به
هنجارهای دینی بوده و درکالس ها و جلسات قران نیز شرکت می کردند و در سنین باالتر نیز قرار
داشتند ،معتقد بودند؛ «خانه داری جز وظایف اصلی زن» می باشد ،هرچند آنان نیز برای خانه داری
جنبه های منفی را برمی شمردند.
همچنین مصاحبه های عمیق کیفی نشان داد ،استیالی مردانه و مناسبات قدرت در خانواده از
عواملی است که در پذیرش اجباری نقش های خانه داری نقش مهمی ایفا می نماید که معمو ًالًال با
فرایند مادری و مادر شدن به زنان محول می شود .بر این اساس برخی زنان تحصیل کرده بنا به
خواست همسران خود برای ترک شغل و نگهداری فرزند در خانه ،مجبور به پذیرش عنوان خانه
دار شده بودند و یا برخی دیگر از این زنان تحت تاثیر تعاریف همسران خود از محیط کار و
فضاهای اجتماعی ،از ورود به بازار کار صرف نظر کرده اند.
در نهایت یافته های تحقیق نشان داد ،زنان استراتژی های متفاوتی را برای ارتقاء سطح کیفیت
زندگیشان به کار می گیرند ،که در مجموع بیشتر بر راهکارهای فردی تکیه داشته و از طریق
اتصال به شبکه های خانوادگی و اجتماعی تحقق می پذیرد .بر این اساس ،برگزاری دوره ها و
میهمانی های زنانه ،رفتن به اماکن تفریحی و ورزشی و عضویت در کانون های قرآن و بسیج
مساجد و عالوه بر این در زنان تحصیلکرده ،متناسب سازی امور خانه داری با آموخته ها و
تحصیالت دانشگاهی از جمله راهکارهای آنان برای ارتقاء سطح زندگیشان بیان شده است.
منابع
 .1آبوت ،پامال و کلر واالس( ،) 380 1جامعه شناسی زنان ،ترجمه ی منیژه نجم عراقی ،تهران :نشر نی ،چاپ اول.
 .2اینگلهارت ،رونالد( ،) 73 31تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی ،ترجمه ی فرهاد ماهر ،تهران :انتشارات کویر.
 .3باقری ،شهال( ،) 390 1ارزش افزوده کار خانه داری زنان و عوامل موثر بر آن ،نشریه زن در توسعه و سیاست ،دوره ،9
شماره،3ص . 109 - 89

 .................................................... 48پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 5 139
 .4بدری منش ،اعظم(  ،) 1385تبیین جامعه شناختی نگرش زنان به خانه داری(با تاکید بر شهر تهران) ،پایان نامه کارشناسی
ارشد در رشته مطالعات زنان دانشگاه تهران،به راهنمایی دکتر سهیال صادقی فسایی.
 .5تانگ ،رزمری( ،)1 39 1نقد و نظر :درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی ،ترجمه ی منیژه نجم عراقی ،تهران :انتشارات
نی ،چاپ دوم.
 .6دهداری ،طاهره( ،)1 38 1بررسی تاثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی قلب باز ،رساله کارشناسی
ارشد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس.
 .7ساروی ،فتیحه کرمان ،علی منتظری و معصومه بیات( ،) 390 1مقایسه کیفیت زندگی وابسته به سالمت زنان شاغل و خانه
دار ،فصلنامه پایش ،سال یازدهم ،شماره اول ،ص .014- 99
 .8صادقی فسایی ،سهیال و زهرا میرحسینی(  ،) 1388تحلیل جامعه شناختی ترس از جرم درمیان زنان شهر تهران ،فصلنامه
نامه علوم اجتماعی ،دوره  ، 17شماره ، 36ص . 152 - 125
 .9غفاری ،غالمرضا و رضا امیدی( ،) 1388کیفیت زندگی :شاخص توسعه اجتماعی ،تهران :انتشارات شیرازه ،چاپ اول.
.01

مختاری ،مرضیه و جواد نظری( « ،) 1389جامعه شناسی کیفیت زندگی»،تهران :انتشارات جامعه شناسان.

.11

مرکز آمار ایران ،سالنامه آماری کشور  ، 83 31تهران :مرکز آمار ایران.

. 12

ندری ابیانه ،فرشته(  ،) 1384اشتغال و فرهنگ زنان ،فصلنامه بانوان شیعه ،سال دوم شماره .3

. 13

ندری ابیانه ،فرشته(  ،) 13 85خانه داری ،اشتغال و زنان ایرانی ،فصلنامه بانوان شیعه ،سال سوم ،شماره ،9ص . 122 - 89

. 14

نوربخش ،اعظم و سید حمید آتش پور و حسین مولوی(  ،) 1384مقایسه ی سبک زندگی ،سالمت روانی و شادکامی

دبیران زن و زنان خانه دار شهرستان بشریه ،نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی(دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
اصفهان) ،شماره بیست و ششم،ص. 62 -73

-Baldwin.s ,Godfrey ,c, Propper, c(1994), quality of life: perspectives and policies, new

15.

York, routledge.
16. -calman ,kc(1984), quality of life in cancer patients: an hypothesis med ethics.
17. -Cutter ,s,(1985), Rating place: a geographer’s view on quality of life, new York,
Recource publications in Geography.
18. -Ferrance , C and Powers ,M(1985), Quality of life index: Development and propertied,
Adv Nursci.
19. -Flangan, JC(1982), Measurement of quality of life: current state of the art, archives
of physical medicine and rehabilitation, 63:56-9.
20. -Grbich, Gorol(1999), Qualitative research in health : an introduction, sage
publications ltd.
21. -Oakley, Ann(1974), woman’s work, pantheon books.
22. -Nel ,E; Uys,HH(1993), the effect of preparative teaching on the emotional attitude of
patients undergoing coronary, bypass surgery curations.
23. -Pahl, J(1980), Patterns of money management within marriage, journal of social
policy,19:313-35.
24. -Philips, D,(2006), quality of life: concept, policy and practice, London, Rutledge.
25. -Ryff,c.d & Singer, b.(1998), the contours of positive human health, psychology ingairy,
19, 1-28.
26. -Silverman ,David(2000),doing qualitative research: a practical hand book, sage
publications ltd.

