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 چکيده
مراد از اشتغال خروج از منزل، پرداختن به کار معین، در اوقات مشخص، با حقوق و مزایای معین 

است و اصول و ارزش های اخالقی، باید ها و نباید های اخالقی است که راهنمای عمل بانوان 

اشتغال زنان متاهل  به بیان برخی از شاغل، می باشد. با نگاهی کوتاه به تجربه زیسته مباحث کار و 

آنچه از این تحقیق به  . عمده ترین اصول و ارزش های اخالقی حاکم بر اشتغال بانوان می پردازیم

دست آمده این است که اشتغال بانوان با رعایت اصول و ارزش های اخالقی نه تنها مورد تأیید 

( رعایت عفت ۱ین اصول اخالقی عبارت اند از اسالم است ، بلکه در مواردی ضرورت پیدا می کند. ا

روش که مورد استفاده شده در این .( رعایت حقوق فرزندان۳رعایت حقوق همسر؛  (۲و تقوا ؛ 

نفر از زنان شاغل متاهل ۱1تحقیق  روش کیفی وپدیدار شناسی مبتنی بر نمونه گیری هدفمند 

که حاصل استخراج –کد تبیینی ۳لب شهرستان خلیل آباد می باشد یافته های این پژوهش در قا

کد تفسیری است .عبارت است ۱1زیر کد تفسیری و۲1کد توصیفی ،۱۱1ومقوله بندی داده ها در 

از تجارب فرد از زندگی فردی ،تجارب فرد از زندگی خانوادگی وتجارب فرد از زندگی شغلی 

ه های مختلف زندگی فردی واجتماعی ،یافته های این مطالعه نشان می دهد که اشتغال فرد بر جنب

 ،اجتماعی وخانوادگی او تاثیر می گذارد 
 

 زنان ،اشتغال ،تجارب ،اجتماعی ،خانوادگی :يديکل واژگان

 

 مقدمه

هر جامعه متشکل از گروه ها و افراد مختلف است، بزرگ ترین گروه و قشر هر جامعه که به شکل طبیعی دیده می شود گروه 

بودن افراد به راحتی و توسط هر کسی قابل تشخیص می باشد. این دو قشردر جامعه عالوه بر تفاوت های های جنسی هستند، زن و مرد 

ا فیزیکی و جنسیتی که با هم دارند در نقش ها، عالیق و خواسته ها نیز با هم متفاوتند. یکی از مهمترین نقش های زنان که پیکره اجتماع ر

و نیز نقش مادری و همسری و حفظ بنیان خانواده می باشد. شاید دلیل اینکه در جوامع  حفظ نموده است نقش زایش و باروری آن ها

سنتی ساختار خانواده کمتر دستخوش تغییر شده و خانواده کارکرد خود را حفظ نموده است این باشد که نقش زنان در درون خانه پر رنگ 

به روند توسعه در دنیای امروز و نیاز به نیروی کار و نیز با رشد طرز فکر اشخاص اما با توجه  .تر است و آنان کمتر به اجتماع راه یافته اند

نمی توان جامعه ای را تصور کرد که خالی از ایفای نقش اقتصادی زنان باشد، در دهه های اخیر عالوه بر نقش تاریخی زنان، اشتغال نیز 
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 3سهيال ناصري پلنگرد،  2 زهره مکاریان فرگ،  1حسين حسين نژاد

 دکترای مردم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 1

 جامعه شناسی ومدرس دانشگاه پیام نور کاشمر دکترای ۲

 جامعه شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر تهران دکترای  ۳

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
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مطالعه پدیدار شناسامه تجربه زیسته زنان شاغل در 

 شهرستان خليل آباد
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ای مثبتی که در وضعیت اقتصادی خانواده داشته، آثار منفی و مخربی نیز جزئی از نقش های زنان شده است. اشتغال زنان عالوه بر پیامده

 (50 ،ص 1380 )چنگیزی، .در خانواده داشته است

مشکالت زنان شاغل امری اجتناب ناپذیر است به خصوص در زنان متأهل که دارای فرزند هستند این مشکالت بیشتر به چشم 

 .گروه از زنان مدنظر قرار گرفته و بر مشکالت این گروه تأکیده شده استمی خورد، به همین دلیل در این پژوهش این  

اشتغال به معنای هر فعالیت فکری و بدنی است که قانوناً مجاز بوده و به منظور کسب درآمد )نقدی یا غیرنقدی( صورت می 

یرون از منزل دارد و در قبال آن دستمزد دریافت گیرد. زن شاغل به خانمی اطالق می شود که عالوه بر کارهای منزل و خانه داری، شغلی ب

 (42 ،ص 1371 )مسجدیان، .می کند

امروزه با میزان تحصیالت عالی و نیز در اختیار داشتن فرصت ها و سمت های شغلی فراوان در بین زنان اشتغال آنان نیز افزایش 

اور وجود دارد که نیازی به کار زن نیست و جای زن در خانه و یافته است. در بین اغلب مردان به خصوص در کشورهای توسعه یافته این ب

در کنار فرزندان است و با وجود افزایش اشتغال زنان همچنان مخالفت ها و مشاجرات مردان در این مورد وجود داردو از مطالب بیان شده 

ئله اشتغال زنان توجه جدی کرد و به جنبه های  چنین  بنظر می رسد از آنجا که کشور ما نیز در مسیر توسعه یافتگی است باید به مس

مختلف آن از جمله فردی ،خانوادگی ،وروان شناسی و اقتصادی توجه نمود تا بتوان به متغییر های بومی ،فرهنگی ،منطقه ای کشورمان 

نمی توان ابعاد گوناگون مساله رو  تصمیم اتخاذ کرد .با اینکه تجارب افراد از اشتغال آنان وابسته به فرد واختصاصی است ،با پزوهش کمی

بررسی کرد از این رو بررسی اشتغال زنان از رهگذر مطاله کیفی ضروری است   در این تحقیق از روش پدیدار شناسی  استفاده شده 

بدنبا ل ارائه است.که در این دیدگاه فرد به  دنبال بررسی روابط بین آگاهی فردی وزندگی اجتماعی است .براین اساس  پدیدار شناسی 

چگونگی حضور آگاهی انسان در تولید کنش اجتماعی ،موقعیت اجتماعی ودنیای اجتماعی است .هدف اساسی پدیدار شناسی کاهش 

تجربیات فرد به پدیدهاه  است که توصیف ماهوی آن به لحاظ جهانی وعمومی امکان پذیر شود .در این راستا آ ن هدف دستیابی به ذات 

زهایی است که بررسی می شود ،در واقع ،در پدیدار شناسی محقق به دنبال جمع آوری اطالعات از اشخاص است که پدیده ماهیت واقعی چی

)ایمان 1را تجربه کرده اند تا بتوانند براساس آن افراد برسند ،در این توصیف ،شیوه تجربه وآنچه این افراد تجربه می کنند ارائه می شود 

.۱۳11:۲11) 

 یات تجربی  تحقیق مروری بر ادب

 زنان همسری روابط روی « آنها خانواده و مادران کار » مستقیم طور به اشتغال کرده اند که  مقاله ای مطرح در کارتنی و اسکار-۱

 را اصالحات برخی ایشان . است گذار اثر همسری روابط بر کارهای خانه تقسیم و شوهر و زن نقشهای انتظارات نیست. موثر فرزندانشان و

 :اند کرده مطرح دو درآمد دارای ها خانواده برای

 .بپذیرند خانوادگی زندگی در بیشتری مسئولیت پدرها :الف

 .شود می حمایت جامعه توسط کودکان مراقبت های هزینه :ب

 شوند تعادل این ایجاد تعادل ایجاد کرد ،مسئول خانواده و کار بین کارفرمایان :ج

 نیازهای کردن شاغل منطبق مادران به نسبت عنوان نگرش تحت  است. داده آلبرایت انجام شود، می مطرح که دیگری تحقیق -۲

 هم که مادرانی اغلب کند، می محدود را زنان پیشرفت و ارتقاء که دارد موانعی وجود کار محیط در غالباً آلبرایت نظر کار. از نیروی با مادران

شوند.  می ای مواجه عدیده مشکالت با پردازند، می کار به احتیاجات تأمین برای هم و دهند می انجام را از فرزندان مراقبت وظیفه

(Albright  ،۱99۲).  

 موید است آلمانی زبان به که 1980سال  در ایران که در شاغل زنان عنوان موقعیت تحت اعزازی شهال تحقیق از حاصل نتایج -۳

 های آگاهی کنند. می کار غیرضروری کاالهای کردن فراهم و بیشتر رفاه و عالقه اطرخ به هم معلم و کارمند زنان:که است واقعیت این

 اما .آید می بوجود آنان بین بیشتر تفاهم و کرده درك بهتر را همسرخود شغلی مسائل جمله من یابد می افزایش کار براثر آنان اجتماعی

 (۱911نیست. اعزازی،  توجه قابل خانه چندان کارهای در مرد همکاری

 مدیریتی در سطوح به آنان ارتقاء شغلی به نسبت شاغل زنان برنگرش موثر عنوان عوامل تحت رستمی حمداهلل توسط تحقیقی -4

  .است شده انجام 1382 سال

 وجود داری معنی رابطه وابسته متغیر با خدمت سابقه و جنسی کار تقسیم به نظریه بین تحقیق این از حاصل نتایج براساس

 (۱۳1۲ است.)رستمی، داشته

 مروری بر ادبیات نظری تحقیق 

 ـ افالطون

http://www.rassjournal.ir/


 919-974، ص 5931 ، تابستان 6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

با محدود شدن کار زن به خانه داری و بچه داری مخالف است. او عقیده دارد هیچ تفاوتی بین ظرفیت و توانایی مرد و « افالطون»

می باشند و کشور نباید از خدمات نیمی از جمعیت زن وجود ندارد، لذا باید به زنان اجازه داد، همان مقام هایی را کسب کنند که مردان دارا 

 .خود محروم گردد

 نظریه فمنيستی اشتغال زنان -
معتقدند مردان برای حذف زنان از اغلب مشاغل با هم متحد شده اند تا خاطر جمع شوند زنان در حرفه ی خود « فمنیست ها  »

ده به مرد متکی باشند. مردان و سرمایه داران هر دو از این وضعیت سود دستمزد کمی دریافت می کنند و باز هم مجبورند در درون خانوا

به عقیده فمنیست ها مردان در جهان شرایطی را فراهم کرده اند تا زنان همیشه بیشتر کار کنند و دستمزد کمتری دریافت کنند، .می برند

 .زندآن ها ساختار قدرت را بین خود حفظ کرده اند تا زنان را به خود متکی سا

 ـ نظریه نئوکالسيک اقتصادي اشتغال زنان
به اعتقاد نئوکالسک ها فرد با رازش نهایی آن متناسب است و کارفرمایان تا جایی حاضر به استخدام هستند که بازده نهایی 

شوند تا بهره وری و  دریافتی حاصل از کار، بیش از مزدی باشد که پرداخت می کند، از آن جا که عوامل متعددی وجود دارند که سبب می

سیک کارایی زنان نسبت به مردان پایین تر باشد. لذا باید در بازار یک اختالف درآمدی بین زنان و مردان وجود داشته باشد. از دیدگاه نئوکال

 .ها تبعیض بین زنان و مردان امری طبیعی و تفاوت درآمد آن ها نیز کامالً عادی است

 روش تحقیق 

 وروش نمونه گیری  جامعه مورد مطالعه

زن ۱1نفر زنان شاغل متاهل شهرستان خلیل آباد بوده است .روش نمونه گیری هدفمند ،در طی این روش با ۱1نمونه شامل 

شاعل متاهل برای بررسی به حد اشتباع  اطالعات مصاحبه شده معیار رسیدن به اشباع داده ها ،عدم دستیابی به اطالعات بیشتر وغیر 

 حبه بعدی استتکراری در مصا

 .ابزار مطالعه  

دقیقه به طول انجامید و مکالمه با استفاده  44تا  ۲1شیوه گرد آوری داده ها در این مطالعه مصاحبه عمیق بوده ،ومصاحبه بین 

 از ضبط صوت و سپس لغت به لغت روی کاغذ پیاده شد 

 .روش تجزیه وتحلیل داده ها :

ت که در آن ازروش پدیدار شناسی استفاده شده است. اصطالح پدیده شناسی از یک مطالعه حاضر، یک مطالعه کیفی بوده اس 

(. پدیدار شناسی ، اساساً مطالعه تجربه زیسته ۳لغت یونانی که به معنای نشان دادن، دیده شدن و ظاهر شدن می باشد، مشتق شده است )

در این روش (. 4در زندگی روزمره زیسته می شوند آشکار نماید) (. پدیدار شناسی می کوشد معانی را آن چنان که4یا جهان زندگی است)

(تجزیه وتحلیل شد .ابتدا متون کلیه مصاحبه های انجام گرفته با 19،۱۳19داده ها با استفاده از روش هفت مرحله ای کولیزی )استرایت 

شد ،در دومین گام جمالت وعبارات اصلی استخراج دقت مطالعه شد .تا فهم کاملی از عقاید ،تجارب و واضهار نظر شرکت کنندگان فراهم 

شد .در مرحله سوم تالش شد تا معانی هر جمله در ك و فرمول بندی شود .و به صورت مجموعه ای از مفاهیم ومعانی درون خوشه های 

استخراج گردید .این کد ۱۱1دسته بندی شود .براین اساس ،پس از دسته بندی وتلفیق کدهای تکراری و تشکیل دسته بندی های جدید 

معانی فرمول بندی شده وبه صورت خوشه ای از موضوعات دسته بندی شده ،که در این تحقیق به عنوان کدهای توصیفی شناخته شده 

زیر کد ۲1،ومرحله بعدی کدهای تفسیری که این کدها مشتمل بر معانی است که به کدهای توصیفی داده شده است در این مرحله 

کد تبیینی ۳کد تفسیری حاصل شده است نهایتا در آخر مرحله کدهای تفسیری به ۱1ده است .که پس از ادغام آنهاتفسیری حاصل ش

 کاهش یافت .

 مثالی از نحوه استخراج کدهاي توصيفی و تبيينی 1جدول 

  ترك  شغل برای نگهداری از فرزندان زیر یک سال 

 نگهداری ومراقبت از فرزندان 

 
 

 

 از فرزندان تعهد به نگهداری 

 غذا پختن برای فرزندان 
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 یافته ها  

 سال بود 01تا۳1فرزند وئامنه سنی آنها  زن شاغل شرکت کننده در این تحقیق همه متاهل دارای حد اقل یک۱1از 

توزیع افراد مورد مصاحبه بر حسب متغییر های سن ،تحصیالت ،تاهل ،وتعداد فرزندان را نشان می دهد .شرکت ۲جدول 

 کنندگان در بخش های ختلف کار کرده اند وساعات کاری انها به صورت تمام وقت واغلب توام با اضافه کاری است 

 

 ناختی مشارکت کنند گانویژگی جمعت  ش

 در صد تعداد وضعیت سنی

41-۳1 ۱ ۱1 

41-4۱ 1 11 

01-4۱ ۲ ۲1 

 سطح تحصیالت

 ۳1 ۳ کارشناسی

 ۱1 ۱ کاشناسی ارشد

 ۲1 ۲ دکتری حرفه ای

 41 4 دکتری تخصصی

  وضعیت تاهل

 1 بدون همسر
0 

 نگهداری از بچه های کوچک همزمان با کار 

  تربیت فرزندان  رسیدگی به کار های مربوطبه مدرسه فرزندان 

 کتاب خواندن برای فرزندان 

 دادن آموزش های مورد نیاز به فرزندان 

  عجله در رفتن به منزل بعد از کار 

 

 ها بودن فرزندان وداشتن احساس گناه نگران از تن

 نقش مادری 

 

 نگران فرزندان وقتی در خانه تنها است 

 احساس بدهکاری در برابرخانواده 

 نگران در مورد مسئزل بودن در روز قیامت 

 

 نداشتن وقت برای فرزندان 

 داشتن استرس خانه و فرزندان 

  گریه فرزندان خردساالن از رفتن مادر به سر کار 

 میزان رضایت فرزندان از کار مادران 
 

 نارضایتی فرزندان نوجوان از اشتغال فرزندان 

 نگاه فرزندان جوان به مادران به عنوان انسان موفق 
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 ۱1 ۱1 همسر دار

 تعدادفرزندان

۱-۲ 1 11 

4-۳ ۲ ۲1 

 

 تحقيق یافته  هاي 

 

نتایج وکدهای به دست آمده در این مطالعه در سه سطح توصیفی ،تفسیری ،تبیینی بر تجارب زنان شاغل از زندگی فردی 

،اجنماعی ،وخانوادگی آنها متکی است تجارب فرد از زندگی فردی ،در حکم یک کد تبیینی است وتجربیات زندگی فردی یک زن شاغل را 

زی مشتمل بر وضعیت سالمتی ،شخصیت ،دسیدگاه فردی ،و تفریحات  وضعیت سالمت فردی ،وضعیت تفسی-۱نشان می دهد ودر سطح 

سالمت فردی کد تفسیری  است که خود شامل زیر کدهای تفسیر  سالمتی روحی وجسمی فرد است .اغلب شرکت کنندگان از سالمت 

ع می دانند مشارکت کنندگان می گوییند )توان جسمی من روحی وروانی باالیی بر خوردار واین امر ناشی از حضور ایشان در اجتما

 (4نسبتاخوب بوده نسبت به هم سن وسال های خودم که می بیننم خیلی خوب است .()مصاحبه شماره 

 تفریحات :-

کد تفسیری تفریحات مشتمل بر سپری کردن اوقات فراغت با اعضای خانواده وسپری کردن اوقات فراغت در اجتماع ومحیط 

ن از خانه  است .اغلب شرکت کنندگان اوقات فراغت خود را با همسر وفرزندان خود سپری کرده ،یکی از شرکت کنندگان چنیین بیان بیرو

می کنند )در جمع خانواده همه با هم هستیم ،با هم غذا خوردن ،باهم فیلم دیدن ،حتی وقتی  توی خانه تکلیف انجام می دهم .ویا کتاب 

 (4شماره  می خوانیم ()مصاحبه

 شخصیت فرد -

،کد تفسیری دیگری است که دو زیر کد تفسیری .ویژگی های  شخصیتی فرد وباورها واعتقادات به وجود آمده است ،این ویژگی 

ها ی شخصیتی که در موقعیت و پیشرفت آنها در فعالیت شان تاثیر داشته است ،شامل موترد استعداد باال ،نظم ودقت ،سخت کوشی تالش 

ار ،جرات ،وجسارت واعتماد  به نفس ،یکی از مشارکت کنندگان چنین می گوییند )من در امور درسی خیای پشت کار دارم وخدم ،پشتک

 0معتقدم که خانم عا باید پیشرفت کنند (مصاحبه شماره 

انجام کارها ()مصاحبه  )باورها واعتقاد ،شامل اعتقادات مذهبی فرد مانند اعتقاد به خدا وحضور خدا در همه زندگی ولطف او در

 (9شماره 

 دیدگاه فردی :

دیدگاه فرد ی شامل فرد نسبت به وظایف زنانه ،حضور اجتماعی زن ،در زندگی اجتماعی .براساس همه مشارکت دهندگان قائل 

ناسب با شون  خود به حضور اجتماعی رنان بوده ،معتقدنند که زنان عالوه بر وظایف مادری وهمسری خود باید تعامل اجتماعی وشغل مت

داشته باشد ،یکی از مشارکت کنندگان چنیین بیان می کنند )وظیفه اصلی زن پخت و پز نیست بلکه باید تعامالت اجتماعی داشته باشد 

( همچنین یکی دیگر از مشارکت کنندگان چنین می گوید :به هر شکلی در ۲.زنان در خانه دچار افسردگی می شوند ()مصاحبه شماره 

 ع بودن باعث رشد می شود وباعث احساس رشد می شود .اجتما

 تجارب فرد از زندگی خانوادگی :-۱

کدتبیینی تجارت فرد از زندگی خانوادگی از کدهای تفسیری ،نقش مادری ،نقش خانواده ،نقش همسری وتوزیع قدرت در  

 خانواده تشکیل شده است 

 نقش مادری : -

مراقبت از فرزندان ،تربیت فرزندان ،نگرانی از نبودن در کنار فرزندان ،استفاده از پرستار  کد نقش مادری شامل زیر کدهای نگهداری و -

کودك ،داشتن احساس گناه در برابر فرزندان ومیزان رضایت فرزندان از کار مادر ، همه شرکت کنندگان  برضرورت نگهداری ومراقبت 

یت فراوان در برابر فرزندان خود دچار گناه شده اند .یکی از مشارکت گودك تاکید داشتند .بطوری که بعضی از وقتها بخاطر مشغول

کنندگان می گوییند .پسرم یک سال است که من دوباره سر کار رفتم وچند ماه اول شیر می خورد اوراهمراه خودم به سرکار 

 (۱ومهدکودك آنجا بردم )مصاحبه شماره 
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احبه حائز اهمیت است ،تربیت فرزندان ومسائل درسی آنها است .بطری که ومساله دیگری که برای مادران شرکت کننده دراین مص -

 (1مادران سعی می کنند تمام وقتی که در خانه هستنند به تربیت آنان بپردازند )مصاحبه شماره 

 

بوط به من وبعضی دیگر می گوییند مسوول بچه ها خود هستنم ،پدرشان گاهی وقتها می بردشان به پارك ولی بیشتر کارهایشان مر -

 (0است )مصاحبه شماره 

 نقش خانداری : -

:نقش خانداری کد تفسیری دیگری است که از زیر کدها ی نگران از اوضاع خانه ،نظافت وایجاد نظم ،وتهیه غذا ،بوجود آمده است  -

 (1ماره .بعضی ها می گوییند :من تمام کارهای خانه را انجام می دهم وهر روز یک بار غذا درست می کنم )مصاحبه ش

 نقش همسر و والدین : -

:این کد شامل زیر کدهای تحصیالت ،وشغل همسر ،رضایت همسر از اشتغال زن ،وهمکاری والدین فرد است ،یکی از مشارکت  -

 (۱1کنندگان می گویید ،همسرم خیلی با کار من وافقنند .حتی االن هم مرخیلی تشویق می کنند .)مصاحبه شماره 

دگان بر رضایت همسر خویش  از شغلشان تاکید دارند .بطوری که مصاحبه  شوندگان چنین می همچنیین بیشتر شرکت کنن

 گوییند که هر گاه که همسرم اعالم عدم رضایت بکند یک لحظه ادامه کار نمی دهم چون مادر اسالم این را داریم که همسر باید از کا بیرون

 (1از منزل ما راضی باشد )مصاحبه شماره 

 ت در خانواده :ساختار قدر-

یکی از حوزه های مهم در جامعه شناسی خانواده قدرت است .کنش متقابل میان اعضای قدرت است .ساخت قدرت در خانواده 

الگوی ساخت یافته تصمیم گیری در خانواده است در پژوهشهای انجام شده بیشتر شرکت کنندگان نتیجه تصمیم گیری مشارکتی را که 

م می دانند یکی از مشارکت کنندگان چنین می گوید :هروقت کاری به من پیشنهاد می شود با شوهرم مشورت هم زن وهم مرد است مه

 (9می کنم )مصاحبه شماره 

 تجارب فرد از زندگی شغلی واجتماعی :-۲

در ادامه  کد تبیینی تجارب فرد از زندگی شغلی ،به شرح تجربیات افراد در جریان اشتغال ورضایت شغلی تشکیل شده است .کخ

 شرح آن خواهد آمد 

 انگیزه اشتغال :

انگیزه اشتغال مشارکت کننده به ده دسته انگیزه مادی وغیر مادی تقسیم شده است برخی شرکت کنندگان انگیزه مادی ،از 

گان انگیزه های جمله کسب استقالل مالی وکمک اقتصادی به خانواده از جمله دالیل خود اشتغال بر شمر دند ،برخی دیگر مشارکت کنند

 غیر مادی ،از جمله حضور در اجتماع ،رشد اجتماعی ،تاثیر مثبت بر اجتماع ،وخدمت رسانی به دیگران راعلت اشتغال خود نامیدند 

 رضایت شغلی :-

راد شامل مولفه هایی ،همچون عالقه به شغل ،حقوق دستمزد ،ارتباط با همکاران ،مشارکت کاری است از نظر با همکاران اغلب اف

احساس رضایت می کنند که ارتباط خوبی با همکاران دارند ،یکی از شرکت کنندگان چنین می گویید :من همکارانم را خیلی دوست دارم 

(یکی دیگر از شرکت کنندگان چنین می گوید :اگر وارد حوزه خصوصی بشوید ،امنیت ۲آدمهایی خیلی خوبی هستند )مصاحبه شماره 

 (4دارد و گاهی مردا زیر حرف زنان توانمند نمی روند .)مصاحبه شماره چندانی رای زنان وجود ن

اجتماعی (تجربه زیسته زنان شاغل در دو –عالوه بر مولفه های کدهای تبینی )شامل تجارب اززندگی فرد ،خانوادگی وشغلی 

بین نقش هاست که فرد رابگونه ای خانواده نوعی ویژگی از تعرض –خانواده بررسی است تعرض کار –قسمت رضایتمندی وتعارض کار 

 همزمان با در خواست های متفاوت وناسازگاری ناشی از مسولیت شغلی و خانوادگی در گیر می سازد .

 :بحث و نتیجه گیری

ی زنان در صورتی می توانند در دنیای رقابت دانش و کار دوام بیاورند که از دارایی هایی غیر فیزیکی خود که یکی از آنها سرمایه 

فکری است حداکثر بهره برداری را بکنند وجود جو سالم در ارگانها باعث می شود که کارکنان در گرایش به کار و افزایش علم ودانش عالقه 

مند شوند حسینی در تحقیقی با این نتیجه دست یافت که همه ی افراد به هر حال اوقات فراقتی را دارند و زنانی که در محیط اری آنان 

عصاب وجود ندارد و کارشان سنگین باشد دچار بیماری های مختلف و بیشتری می شوند.موالیی در تحقیقی به این نتیجه رسید آرامش ا

زنان متاهل به نسبت در زندگی وظیفه ی سنگین تری در خانواده دارند و اشتغال آنان خواه ناخواه اثراتی روی روابط اعضای خانواده به 

اردیکی از وظایف خطیر والدین انتقال ادب به فرزندان است که در کنار والدین نقش آموزش و پرورش بسیار گذ صورت مثبت  و منفی می
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مهم است بنابر این هم والدین و هم آموزش و پرورش در رشد و ارتقا و پرورش فرزندان باید تالش مضاعف داشته باشندرعایت احترام و ادب 

 موجب ارتباط بهتر و رضایتمندی از کار و زندگی است . و اصول اخالقی در محیط خانواده و کار 

وضعیت تاهل زنان در گرایش آنها به کار و میزان رضایتمندی از زندگی  مشترکشان اثرگذار است، زنان مطلقه گر ایش بیشتری 

که بعضی کارفرمایان با شنیدن اینکه آنها  به کار برای رفع نیازهای مالی خود دارند بهتر است به آنها فرصتی داده شود تا به کار بپردازند چرا

طالق گرفته اند فرصت های شغلی مناسب را از آنها میگیرندودر کل این پژوهش نشان می دهد که اشتغال در بیرون از خانه سبب افزایش 

 برای خانواده و جامعه باشد رضایت از زندگی فرد ی و خانوادگی می شود و اشتغال به فرد اجازه می دهد تا خود را به عنوان فردی مفید
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