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  ::زنانزنان  ییشغلشغل  ییخانواده و ارتقاخانواده و ارتقا
  ییشغلشغل  ییارتقاارتقا  زانزانييعوامل مؤثر بر معوامل مؤثر بر م  ییبررسبررس

  بر خانوادهبر خانواده  ددييبا تأکبا تأک  اسکو،اسکو،  شهرستانشهرستان  ییدولتدولت  ییهاها  ادارهاداره  دردر  شاغلشاغل  زنانزنان
  

  دانيس بايدکتر فر
  دانشگاه الزهرا ،یو اقتصاد یعلوم اجتماع ی دانشکده ارياستاد

  لو فهيعباس خل هيسر
  کارشناس ارشد مطالعات زنان

  

  
کاری، بلکه از لحاظ نوع شغل، درآمد  تنها از نظر ميزان مشارکت و بی زنان و مردان در بازار کار، نه

  .حاصل از کار، و ارتقای شغلی هم دارای شرايطی متفاوت اند
بـر   تأکيـد هـای دولتـی، بـا     دارهدر اين پژوهش، عوامل مؤثر بر ميزان ارتقای شغلی زنان شاغل در ا

، و  دار ، همسـر  سـاله، شـاغل   ۴۰تـا   ۳۰ی آماری را زنان  است و جامعه خانواده، مورد بررسی قرار گرفته
ی دولتی شهرستان اسکو انتخـاب   اداره ۵۰دهند، که از کل شاغالن زن در  تشکيل می یدارای فرزند

نامـه اسـت و بـرای تجزيـه و تحليـل       نيز پرسش ابزار پژوهش. نفر اند ۱۲۰بيش از  و جمعًااند  شده
  .است های معناداری استفاده شده های آمار توصيفی و آزمون ها از روش داده
دهد ميزان ارتقای شغلی زنان ايـن شهرسـتان از ميزانـی متوسـط برخـوردار بـوده و        ها نشان می يافته

ميـزان ارتقـای شـغلی    . ثر اسـت عوامل خانوادگی بيش از ساير عوامل در عدم ارتقای شغلی زنان مـؤ 
گو، از کيفيت نقش، فشار نقش، تقسيم جنسيتی کار در خانه، تقاضاهای ساختاری خـانواده،   زنان پاسخ
به طور مستقيم، و از متغيرهای افسردگی، استرس، خسـتگی شـغلی،   ، های مديريتی و ويژگی ،اضطراب

زای  هـای تـنش   ديگـر، و محـرک   آميز يک نقش بـه نقـش   سازی انرژی فرد، سرايت شرايط تنش تهی
عوامـل سـازمانی در ايـن ميـان      .پذيرد تاثير می فشار نقش به طور غيرمستقيم و از طريق، خانوادگی

  .نقشی ندارد
  

  
  زنان؛ خانواده؛ نقش؛ ؛یشغل یارتقا

واژگان کليدی 

چکيده 
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ی اقتصـادی و اجتمـاعی هـر کشـور را      آهنگ رشد و توسـعه  ترين عاملی که سرعت و مهم
د در مسير توسـعه گـام   نکه قصد دار منابع انسانی آن جامعه است و جوامعی ،کند تعيين می

اسـتفاده  بهتـرين شـکل   بـه   ،اعم از زن و مرد ،د از نيروی انسانی خويشند بايد بتواننبردار
متقابل قرار   که در روابط اجتماعی است دهتشکيل شانسانی از زنان و مردانی  ی جامعه .کنند
بر   خاص یديگر، نقش و کارکرد در عين وابستگی به يک ،و هر يک از دو جنس اند گرفته

رفت و پيشدر  ، تأثيری مستقيمزنان به عنوان نيمی از جمعيت ؛ بر همين اساس،دعهده دار
 ی پايـه حتمًا بر  ديافته، باي وسعهت ی های يک جامعه برد راهجامعه دارند و  ی جانبه همه ی توسعه

  .شود بناو اجتماعی  ،مشارکت فعال زنان در امور اقتصادی، سياسی
رسـمی   تر يا در بخـش غيـر   بيش به دليل آن کهزنان،  توسعه، حال اصوًال در جوامع در

تر قرار  ی پايينيها از نظر شغلی در مقام ،کنند مشغول به کار اند و يا با همسر خود کار می
گـر   های بـاالی اداری، بيـان   با تحصيالت عالی در سمت آنانگيرند و حضور بسيار اندک  یم

پـذيری   با تـأثير  ،وضعيت اشتغال زنان. ی ارتقای شغلی است همين نابرابری جنسيتی در زمينه
تبعـيض در جامعـه، مشــکالت و    نـابرابری ميـان زن و مـرد و   ماننـد   ،از عـواملی گونـاگون  
با کـاهش کـارايی و انگيـزه، مـانع      و در نهايتکند  شاغل تحميل می فشارهايی را به زنان

   .شود میاشتغال و پيشرفت شغلی آنان 
کنار و در  مورد توجه قرار گرفتهبسيار در کشور ما مشارکت زنان  ،های اخير در سال

هـای   تـر بـه شـغل    از مشاغل پاييننيز ارتقای شغلی آنان خانوادگی زنان،  تأکيد بر مسئوليت
در مشاغل سطح بـاالی مـديريتی، رونـد افـزايش زنـان       ؛ هرچند کهمشاهده است قابلانی مي

هنـوز   اش آن دسته کشورهايی است که زنان ازکشور ما و   شاغل بسيار کند و آهسته بوده
   .دنيی زياد دار فاصله بينند در خود میبا موقعيتی که توانايی رسيدن به آن را 

هـای   ی باورهـای سـنتی و کليشـه    دهنـده  که همواره رواج فرهنگ اقتدارگرا و مردساالر،
و از ابتدا تربيت و اجتماعی شدن دختران را با تضعيف اعتماد به نفس و  است جنسيتی بوده

بود آگاهی زنان در ابعاد مختلف حقوق  سازد؛ کم بينی همراه می کم تعميق حس حقارت و خود
يـی و   حرفـه هـای صـنعتی   رکت در تشـکل عـدم مشـا  ؛ يی، و فردی خانوادگی، اجتماعی، حرفه

های شغلی و در نتيجـه محـدود    های اجتماعی، فرهنگی، و سياسی؛ کمی تنوع فرصت فعاليت
هنجارهـای  اهميت و دارای شـرايط بـد و دشـوار؛     ی اشتغال زنان به مشاغل کم بودن گستره

زنـان  نـوعی مرزبنـدی جنسـيتی ميـان کـار       وجـود باعـث  کـه  تقسيم کار،  ی رايج در زمينه
 نقـش  انتظارات مختلف و فراوانیبا ايجاد  شود و می) امور بيرون منزل(و مردان ) داری خانه(

را دچار نوعی تعـارض نقـش   و شاغل، آنان دار،  زنان در قالب همسر، مادر، خانه و مسئوليت
شهری و اقامت  سفرهای بين ، کههای اجتماعی امنی نا کند؛ و نيز و فشارهای ناشی از آن می
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دچار مشکل  را) است حضور فعال زنان در جامعه ی که الزمه( های سالم ها و مکان هتل در
ضـعيت  کند و بر و از جمله داليلی است که به استمرار وجود ساخت نابرابر کمک می،  کرده

اعتمـاد بـه نفـس،     ماننـد هـای فـردی    ويژگـی  از سوی ديگر،؛ شغلی زنان تأثيری منفی دارد
از اين دست  و ،دهی فوذ کالم، اعتقاد به کار گروهی، توانايی سازمانشناسی، ن شکيبايی، وقت

ی تـأثير بر اشتغال زنـان و موقعيـت شـغلی آنـان     هايی است که  سازههای شخصيتی،  توانايی
  .گذارد می مثبت

افزايش  )به دليل جوانی جمعيت(باروری  ميزانهر چه  ،شناختی بر اطالعات جمعيت بنا
از  درصـد ۲۳٫۸تنهـا   هـا،  پژوهش ی بر پايه. يابد کاهش میشغلی زنان اشتغال و ارتقای  ،يابد

زنـان   درصـد ۵۷٫۷ حالی کهدر  ,پردازند به فعاليت شغلی می تر فرزند يا بيش سهزنان دارای 
در ايـن امـر   نيـز  هـل  وضـعيت تأ  .)۱۳۷۵مرکز آمـار ايـران   ( ندا غلايک يا دو فرزند شدارای 

تری برای اشتغال  از آزادی عمل بيشدار،  ه زنان همسرنسبت ب ،زنان مجرد و نيست تأثير بی
  .)همان( ندا اجتماعی برخوردارهای اقتصادی و فعاليت

 ی بـر پايـه   .است توجه ديگر در اشتغال و ارتقای شغلی زنان تحصيالت نيز عامل قابل
يـت  از جمعيی  مالحظه و درصد قابلند ازنان کشور باسواد  درصد ۷۴٫۲، )همان(آمارهای رسمی 

، سـهم زنـان شـاغل بـا تحصـيالت عـالی      وجود، با اين  ؛دهند دانشجويی را زنان تشکيل می
مـديران   ، نسبت بـه با تحصيالت عالی  درصد مديران زن نيزو  ،نسبت به کل اشتغال زنان
  .بسيار محدودتر استزن بدون تحصيالت عالی، 

اسـتفاده از کـارگران    ی قاجاريـه و زمـانی کـه    در اواخر دورهتاريخ اشتغال زنان ايران 
سـپس بـا   و به صـورت روزمـزد،   حضور زنان را ، بود روزمزد به صورت امروزی متداول شده

و مشاغلی چون  ،ها دانشگاه ،مدارسدر حضور آنان را گرفته در قرن بيستم،  اصالحات صورت
سـال   تعداد زنـان شـاغل از  . )۳۲۰ : ۱۳۸۰مهابادی ( دهد نشان میگری  منشیو پرستاری، معلمی، 

، ۱۳۶۵تـا   ۱۳۵۵ ی دهـه پس از کاهش در به طور مداوم افزايش يافته و  ۱۳۵۵تا  ۱۳۳۵
، نزن به کل شـاغال  ننسبت شاغالرغم آن که  به ؛ امااست کردهحالتی افزايشی پيدا دوباره 

و نسـبت  افـزايش يافتـه    ۱۳۷۹صـد در سـال   در ۱۵٫۴۸بـه   ،۱۳۷۶درصد در سال  ۱۳٫۹۵ از
درصـد در سـال    ۸۹٫۵۲به  ،۱۳۷۶درصد در سال  ۸۶٫۰۵از  ،نيز نبه کل شاغال شاغالن مرد

 ی بهـره  ودرصدی زنان  ۳سهم های دولتی،  آمار مديران دستگاه ،)۳۲۲:همان( است رسيده ۱۳۷۹
  .دهد نشان می های مديريتی يابی به کرسی گاه قدرت و دست جای را از درصدی مردان ۹۷

ن ارتقـای شـغلی   سازمانی مؤثر بر ميـزا پژوهش حاضر، عوامل خانوادگی، فردی، و در 
بر خـانواده و توجـه بـه دگرگـونی      تأکيددولتی شهرستان اسکو، با  های زنان شاغل در اداره
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پيونـدهای قـوی خويشـاوندی و    دارای   يی ی هسته ی گسترده به خانواده ساختار آن از خانواده
  .است ررسی قرار گرفتهمورد مطالعه و ب ،محل زندگی از محل کار نيز جدا شدنعاطفی، و 

  پژوهشاهميت و ضرورت 
عوامل بروز نابرابری در ارتقای شغلی زنان، که بـا نگـاه داشـتن     با نشان دادن پژوهشاين 
بـه روشـن شـدن وضـعيت      شـود،  آنان می تحرک عمودی مانع ،ها در سطوح پايين شغلی آن
بهتـر،   اریزگـ  سياسـت و در  کنـد  شـايان مـی   یزنان در سطوح مختلـف شـغلی کمکـ    یارتقا
  .مؤثر است های زنان مندی تر توان رشد و شکوفايی بيش ، ويابی به عدالت اجتماعی دست

  پژوهشاهداف 
بـر ميـزان ارتقـای شـغلی زنـان در       مـؤثر بررسی عوامل  آنهدف کلی در اين مطالعه، که 

 هـم فبـر   افـزون ، است، بر آن ايم کـه  بر خانواده تأکيدبا  ،دولتی شهرستان اسکو های هرادا
  :دريابيم ،شهرستاناين دولتی  های هارتقای شغلی زنان در ادارميزان 

مانند کيفيت نقش، فشـار نقـش،    ،ميزان ارتقای شغلی و عوامل خانوادگی آيا ميان –
  رابطه وجود دارد؟ انوادهو تقاضاهای ساختاری خ ،اضطراب، تقسيم جنسيتی کار در خانه

های جنسيتی  پذيری نقش مانند جامعه ،فردیميزان ارتقای شغلی و عوامل  ميان آيا –
  رابطه وجود دارد؟ های مديريتی و ويژگی
آميز يـک نقـش    مانند سرايت شرايط تنش ،فشار نقش و عوامل خانوادگی ميانآيا  –

  رابطه وجود دارد؟ زای خانوادگی تنش های محرک به نقش ديگر و
سـازی   س، افسـردگی، تهـی  های فشار نقش مانند استرآمد پیميان فشار نقش و  آيا –

  رابطه وجود دارد؟ خستگی شغلیو انرژی فرد، 
  ؟زنان رابطه وجود دارد ارتقای شغلیميان عوامل سازمانی و آيا  –

  پژوهش ی زمينه
 ی سـابقه  هـای بـی   فرصت به ارمغان آوردن در کنار، جهانی شدن ،نظر سازمان جهانی کار از

 ،اين مسـأله . افزوده است ی شخصیها و بر ناامنیعمق بخشيده نيز ها  نابرابریبه  ،اقتصادی
کـاری   از بی را ، اما رنج زناناست را تحت تأثير قرار دادههم زنان و هم مردان هرچند که 

که نيمی از نيـروی کـار    ،؛ زيرا آناناست کردهتر  بيشهای جنسيتی  فقر حاصل از نابرابریو 
،  مزد و حمايت ترين دست ند که با کما در کارهايی مشغول فعاليت ،دهند جهان را تشکيل می
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نبـود   ،در گذشـته  علـت ايـن پديـده    .اسـت  شکل گرفتـه های جنسيتی  کليشه ی بر پايه عمدتًا
هـای   کـه برخـی زنـان در عرصـه     اين وجـود با نيز اما اکنون  ،آموزش و تجارب کافی بود

سطوح باالی آموزشـی و   يابی به اند با دست اند و توانسته داشته توجه ی قابليها مذکور پيشرفت
سـهم آنـان از فعاليـت در سـطوح     را بشکنند، هنـوز   يی های شيشه سقف تحصيلی، ديوارها و

يکـی   ،افقـی  ، به صورت عمودی وارتقا نبودين است و قبول پاي قابل غير یبه طور ،مديريتی
ين شـغلی را  سـطوح پـاي  زنـان،  تـر   بـيش  يی که در اين زمينه است؛ به گونه ل مهماز مسائ

های سطح باالی مديريتی را بـه خـود اختصـاص     درصد از موقعيت تنها يککنند و  تجربه می
  .)۲۰۰۴ ١سازمان جهانی کار( دهند می

هـا   چنـد زنـان در مقايسـه بـا سـاير بخـش        يی عمومی نيز، هـر  در خدمات مالی و حرفه
 .شدت محدود است يابی به مشاغل مديريتی به کرد بهتری دارند، اما هنوز سهم آنان از دست لعم

تر کشورهای جهان  شده از سوی سازمان جهانی کار، اين پديده در بيش بر اساس آمارهای منتشر
و در ، يـی بـه سـطوح پـايين سـازمانی      وجود دارد، اما در کشورهای جهان سـوم، سـقف شيشـه   

وجـود   .)۲۰۰۳سـازمان جهـانی کـار    (اسـت  نزديـک  به سـطوح بـاالی مـديريتی     ،کشورهای پيشرفته
هـای   ی مسئوليت های اجتماعی و اقتصادی زنان، که دربرگيرنده نقش ی های سنتی در زمينه دگاهدي

های جنسـيتی   های جمعی، که سوگيری های آموزشی و رسانه نظام و نيز اساسی در خانواده است،
بخشـند   کردهای مبتنی بر تبعيض نسبت به زنان تـداوم مـی   کنند و به عمل معينی را نهادينه می

  .درو له به شمار میاين مسأاز جمله علل ، )۲۰۰۳مان جهانی کار ساز(
 غفـوری مير .کننـد  ييـد مـی  نيـز شـواهد مـذکور را تأ   گرفته در ايران  های صورت پژوهش

يی،  ی سقف شيشه آورنده پديد  اجتماعیفرهنگی، و عوامل شخصی، سازمانی، با بررسی  )۱۳۸۵(
بـاور   ،های فرهنگی در گروه عامل. داند می مؤثرهر يک از اين چهار گروه سه عامل را در 

و بـاور جامعـه بـه مشـارکت      ،سـاالر  وجود فرهنگ مرد داشتن مديران و سرپرستان به زنان،ن
هـا،   حمايت اجتماعی، تعارض نقـش نبود  ،های اجتماعی در گروه عامل؛ نداشتن زنان در کارها

الگـوی   نبـود  ،ناسب بـرای زنـان  م هایکار نبود آوری مرد؛ در گروه سازمان، اعتقاد به نانو 
؛ و در گـروه  وجود سدهای ارتباطی ميـان زنـان و مـردان در سـازمان    و مديران موفق زن، 

انجـام کارهـايی کـه     ازباوری، احساسـاتی بـودن، و نـاتوانی زنـان      عدم خود عوامل شخصی،
  .اند را داشته تأثيرترين  بيشنيازمند دوری از خانواده است، 

ت مـديري بـاالی  موانع ارتقای شغلی زنان به سـطوح   در مورد )۱۳۸۱( عبدالهیپژوهش 
مانع اصـلی   ،های فرهنگی جامعه که نگرش نشان داد مين اجتماعی شهر تهراندر سازمان تأ

  .مديريت است ی پيشرفت زنان در حوزه
                                                                                                                                                                                          
1 International Labor Organization (ILO) 
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های مديريتی  بررسی موانع موجود برای احراز پست«ی به نام پژوهشدر  )۱۳۸۴( پهلوان
است کـه دو متغيـر ميـزان     به اين نتيجه رسيده، »دارات دولتی شهرستان رامسرتوسط زنان ا

تـری بـا    بـيش  ی رابطـه  ،نسـبت بـه سـاير عوامـل     ،تحصيالت و داشتن مسـئوليت خـانوادگی  
 ،عوامـل مـذکور  گذاری تأثيرشدت  ،در اين ارتباط و اند های مديريتی داشته پست يابی به دست

های خود  نگرش زنان به توانايی(اند  ييد شدهه تألب فرضينسبت به ساير متغيرهايی که در قا
  .است تر بوده بيش ،)پيشرفت ی و انگيزه

اند که تقسيم سنتی کار در  ی به اين نتيجه رسيدهپژوهشدر  )۱۳۸۰( شيبانیو  افشاری
تقسـيم بـه   ايـن  حاکميت  ، و نيزهای فرهنگی جامعه است که خود ناشی از گرايش ،خانواده

تر از مردان باشـد؛   ثبات بی ،کار زنان ی است که تابع عرضه باعث شده ،شارکتیجای تقسيم م
و عدم دسترسی به خـدمات   در سنين پايين،از طرفی افزايش تعداد فرزندان، وجود فرزندان 

و باعـث گـرايش    نبـوده  تأثير کار زنان بی ی تر شدن تابع عرضه ثبات مکمل کار خانه، در بی
ثبـاتی   ی کار خانه، برای مقابلـه بـا عوامـل بـی     سب با تابع عرضهآنان به سمت مشاغل متنا

  .است شده
ــدی ــژ )۱۳۸۲( زاه ــی در پ ــل فرهنگ ــود عوام ــش  ،وهش خ ــد پوش ــای  مانن و هنجاره

 وی. اسـت  هـای مـديريتی مهـم يافتـه     يابی زنان به پسـت  اجتماعی را در عدم دستفرهنگی
قـوانين و مقـررات    ی منابع انسانی وها سياست مانند ،عوامل سازمانی، های خانوادگی مسئوليت

هـا و تمـايالت فـردی را نيـز      فردی چـون مهـارت   یعوامليابی به مشاغل مديريتی، و  ستد
  .داند موانعی مهم در ارتقای شغلی زنان می

  پژوهشچوب نظری ارهچ
و جزئـی از نظـام   ديگـر مـرتبط،    در خانه و خانواده با يکنيز موقعيت زنان در بازار کار و 

بـه زنـان اختصـاص     ،ويژه مراقبت از کودکـان  به ،تماعی است که در آن کار خانگیکلی اج
گونـه   های خانگی آنان اسـت و همـان   گرايش زنان به مشاغل زنانه، انعکاسی از نقش. دارد

ها نيز  اين مشاغل و مهارت است، شده پنداشتهارزش  کار خانگی زن، کم ،تر جوامع که در بيش
است  يی به گونه های نظام ارزيابی شغلی در تعيين ارزش کار گرايش .شوند می شمردهارزش  کم
بيش از مهارت و شکيبايی  ،مثل نيروی جسمانیهای مردانه  به ويژگی در برخی مشاغل، که

هـای مـرتبط و    هايی مثل ماهيت مراقبتی داشـتن، نيـاز بـه مهـارت     ويژگیو  دهد میاهميت 
و نيـاز بـه    ،ای دستی، نياز به صداقت و درسـتی ه نزديک با کارهای خانگی، نياز به مهارت

د شـو  هـا مـی   ی شـدن آن يـ  کليشـه و موجـب   دانـد  مـی تر ببرای زنان مناسرا زيبايی ظاهری 
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برخـی از   ؛ از سوی ديگر،)آشپزی، و ديگر پرستاری، آموزگاری، پزشکی، مددکاری اجتماعی،(
رغبتـی بـه    بـی  ،تر به سفر رغبتی به نظارت بر ديگران، تمايل کم همانند بیزنان  خصوصيات

به همراه برخـی تمـايالت   تر از کار،  تر، و شکايت کم پذيری بيش دستور، آميز کارهای مخاطره
غل با کـار خانـه و تربيـت    به منظور همراه کردن ش(ها مانند انجام کار در محيط منزل  آن

ی مشـاغل  دن برخـ مردانـه شـ  نيز منجر بـه   تر به کارهای تکراری ی بيش عالقه و) فرزندان
تـر و   و اختصاص کارهايی با درآمد کم) مديريت، نظارت، مأموريت اجرايی دولت و مانند آن(

  .شود به زنان می) تر و در نتيجه پيشرفت کم(تر  مهارت پايين
 ی مسائلی نظيـر کـار جنسـی، وجـود دو عرصـه      ،های ليبرال از نظر برخی از فمينيست

جـای  ی دوم  و زنـان در عرصـه   ی نخست هتر در عرص که مردان بيش(عمومی و خصوصی 
هـايی   سـالی نقـش   ی است که آنان در بـزرگ ي و نوع اجتماعی کردن دختران به گونه ،)دارند

وظـايف   و از انتظارات پايان بی يی خصوصی، رشته ی عرصه. شان ايفا کنند متناسب با جنسيت
اجـر و مـزد و    یکـه بـ   ،اسـت مراقبت از کودکان، و خدمات عـاطفی بـه مـردان     ،داری خانه
های واقعی زندگی اجتماعی ماننـد پـول، منزلـت،     پاداش در مقابل، و ،شوند ارزش تلقی می بی

. دنـ عمومی قرار دار ی در عرصه ،و باال بردن ارزش شخصی ،های رشد آزادی، فرصت ،قدرت
کنـد و بـار    ی عمـومی جلـوگيری مـی    رسـی زنـان بـه عرصـه     کـه از دسـت   ،نظام مردسـاالر 

بـه   .ی سطوح جامعـه وجـود دارد   در همهاندازد،  خصوصی را به گردن آنان می های مسئوليت
در  شود آنان میباعث  ،مشاغل تر بيشحذف زنان از  بانظام مردساالر  )۱۹۷۹( ١من هارتنظر 
چنـان در درون خـانواده بـه مـرد      د و هـم نتر دريافت کن کم یمزد دست شده عرضه های حرفه

  .دنمتکی باش
هـا   نامرئی و تحميلی در برابر ارتقای شغلی زنان در سـازمان  یمانع نيزی ي سقف شيشه

بـه عنـوان کارمنـدان و     ،ق مردانـه در اطراف عالئتر  بيش ،که شرايط کار جا از آن و است
شود؛ افـزون   های زنان حمايت نمی و ديدگاه ،رفتارها، ها از نقش اغلبزند،  دور می ،کارفرمايان
 نـد و ارو  روبه نيز و همسری ،مادری ،های خانوادگی مسئوليت زنان با موانعی مثل بر آن که

انتظارات  ی نظريه ی بر پايه. شود تر می افزون اين مانعنگرش منفی نسبت به توانايی زنان با 
تمايالت و تعهدات کـاری   استاز زن انتظار اين مسأله که ، ٢هيگينزو  بری دوکساجتماعی 

تقاضاهای خـانواده را  استن از تقاضاهای کاری بتواند که با ک کندرا طوری تنظيم و تعديل 
هـای بـاالتر بـرای     پسـت  يابی به دستاز  ،منفی داشته تأثيردر نگرش مديران  ،دبرآورده ساز

کـه مسـئوليت    ،بين مدل خـانوادگی  ؛ از سوی ديگر،)۱۲۲ : ۱۳۸۲رستگار (کند  زنان جلوگيری می

                                                                                                                                                                                          
1 Hartmann, Heidi I. 
2 Duxbury, Linda E., and Christopher Alan Higgins 
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که خواستار وقف کامل بـه سـازمان    ،ريتی، و مدل مدياست مادری  ها به عهده آموزش بچه
 ی چرخـه  ازی خـاص  يهـا  ويـژه در دوره  بـه  ،است، تمـايز وجـود دارد و باعـث ايجـاد تـنش     

های زنـان   های سنتی نسبت به نقش مواردی چون ديدگاه شود؛ بر اين اساس، کار میزندگی
طـول زنـدگی   بنـدی در   مشکل زمـان  ،های جنسيتی ی، کليشهي وجود جداسازی حرفه ،و مردان

عدم افزايش آگاهی و آموزش جهت تغيير نگـرش، عـدم وجـود آمـوزش     ، بين کار و خانواده
و وجود تنش بين تقاضـاهای   ،زندگی و آموزش شغلی يکسان برای زنان و مردان ی ها دوره

تـوان   را مـی ) سالگی ۴۰تا  ۳۰(زندگی  ی طول چرخه از يی خاصها خانوادگی و کار در دوره
  .ای شغلی زنان شاغل دانستاز موانع ارتق

هـا و قواعـد    خانواده يکی از نهادهای اصلی پرورش اجتمـاعی و درونـی کـردن ارزش   
 ،هـای جنسـيتی   نقش .ی نوجوانی، است ويژه در دوره به ،اجتماعی در خودآگاه و ناخودآگاه فرد

کـه يـک جامعـه بـه هـر جـنس نسـبت         استها، و رفتارهايی  ها، ارزش نگرش ی دربرگيرنده
افراد، بـه عنـوان عضـوی از يـک     در طی آن فرآيندی است که نيز پذيری  دهد و جامعه می

بـزرگ شـدن در يـک     کننـد؛ مـثًال،   ها، و رفتارها را درونی می ها، ارزش اين نگرش ،فرهنگ
ف اعتمـاد بـه نفـس    ها و هنجارهايی چـون ضـع   پدرساالر باعث درونی شدن ارزشی  خانواده

در مسير اجتماعی  کودک شود؛ زيرا بينی در آنان می کم وددختران و تعميق حس حقارت و خ
د کـه منجـر بـه ايـن نتيجـه      آمـوز  میکنش متقابل با اطرافيان، الگوهايی را  شدن و از راه

از . گيرد بدين ترتيب، شخصيت فرد تحت تأثير روابط اوليه با اطرافيان شکل می شد و خواهد
يک شخص از رهگذر نشسـت و برخاسـت او   گاه اجتماعی زندگی  خاست، )۱۹۶۲( ١کولینظر 

در محـيط اجتمـاعی،   هنگـامی کـه کودکـان     .)۴۱۵ : ۱۳۷۲ ٢کـوزر ( آيد با اشخاص ديگر پديد می
دهند و از اين  ها واکنش نشان می دهند، ديگران نيز به آن انجام می در اين زمينهرا کنشی 

پـدری   ی در خـانواده  اند زنـانی کـه   نشان داده ها پژوهش .گيرد طريق شخصيت فرد شکل می
و د هـا،  ی فمينيسـت  بـه گفتـه  . اند  شوهر هم مطيع ی در خانواده ،اند بردار بوده مطيع و فرمان

 ،برداری زنان در خانواده وجود دارد که شامل موقعيـت زنـان   ساختار بسته از تابعيت و فرمان
سـاس ايـن دو   بـر ا . پـذيری در خـانواده اسـت    يند جامعه، و فرآبه عنوان همسران و مادران

هـا بـه    و انتقـال آن  جنسـيتی در خـانواده   هـای  گـرايش با درونی کـردن  مرد  ساختار، زن و
از  .)۱۳۸۰ ٣ابوت و واالس(شوند  مرد و مطيع بودن زن می ی باعث دائمی شدن سلطهفرزندان، 
اين که چه کسی بايد در خانه کار کند يا برای مراقبت از فرزندان و کارهـای   ،اين ديدگاه

از طريـق بـازار کـار     ، وهای جنسيتی تعيـين  اساس ايدئولوژی نقش بر ،ه در منزل بماندخان
                                                                                                                                                                                          
1 Cooley, Charles Horton (1864–1929) 
2 Coser, Lewis A. 
3 Abbott, Pamela, and Claire Wallace 
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بـا عـدم ايجـاد صـفات     هـای زنانـه    پذيری نامطلوب نقـش  بديهی است جامعه. شود تقويت می
در نتيجـه  و  دهد سوق می ،و نه مديريتی ،مشاغل عادی سوی را به زنانمطلوب مديريتی، 

  .تری به مديريت دارند ميل کم ،در مقايسه با مردان، زنان
ش تضـاد  بـا افـزاي   ،هـای شـغلی و خـانوادگی    احتمال دارد که ايجاد تعادل بـين نقـش  

دهـد کـه    تعـارض خـانواده بـا کـار وقتـی رخ مـی       ،مـثالً  ؛ها همراه باشد جانبه درون نقش دو
سـاس  ا يا اين که بر ،های خانوادگی مانع انجام دادن کار شود های مربوط به نقش مسئوليت

به دليل  در اين شرايط،. به حساب آيندتر مسئول تربيت فرزندان  مردها کم ،قرارداد اجتماعی
شـان   مالحظه از زمان خـود را صـرف فرزنـدان    قابلی بخش مادران شاغلآن که انتظار است 

را با اجازه و نظـارت  اساس هنجارهای فرهنگی جامعه، هر اقدام و تصميمی  کنند و نيز بر
 و شـود  های شغلی محـدود مـی   فعاليت ی شان برای توسعه انگيزه و فرصت ،دهند شوهر انجام

، اضـطراب  هـايی ماننـد   آمـد  پـی بـا ايجـاد    نيز ها فشار روانی حاصل از ناهماهنگی ميان نقش
و نارضـايتی از نقـش    ،تضـعيف کيفيـت زنـدگی زناشـويی     ،خستگی شغلی، کـاهش سـالمتی  

  .دهد را به خود اختصاص می آنانتعهد و  ،از زمان، انرژی، بخشی بزرگ والدينی
های چندگانه بـه عوامـل و شـرايطی ماننـد کيفيـت نقـش        تعدد نقش برخی معتقد اند

رضايت  نبودکه  شدمشخص  )۱۹۹۳( ٢بارنتدر پژوهش . )۹۹ : ۱۹۹۶ ١ين و رايتکال(بستگی دارد 
عوامـل   است و ها آنزمان  ی قوی برای فشار حاصل از ايفای همي کننده بينی پيش ،ها از نقش

ص تقاضـاهای سـاختاری   هـای خـانوادگی، خصـاي    ميزان مسـئوليت (مربوط به ساختار اجتماعی 
 ی و چرخـه  ،مهـم  اطرافيـان ميـزان حمايـت زوج يـا     ،مانند تعـداد و سـن فرزنـدان    ،خانواده
  .است مؤثرايفای چند نقش متفاوت  ی شده در نتيجه در ميزان فشار ادراکنيز ) شغلیزندگی

 ايـن  ،های خـانوادگی و کـاری   در مدلی از فشار انتظارات نقش )۱۹۸۴( ٣روسوو  کوک
رضـايت ناشـی از نقـش     ،ديگـر  از يـک  همسـران کنند که حمايـت اجتمـاعی    گونه مطرح می

نـه  ( در نظر گرفتن کار به عنوان بخشـی از زنـدگی   ، وشغلی قوی ی هوجود انگيز، والدينی
بار نقش شغلی را جبـران   نقشی و اضافه عارض بيناشی از تن تواند فشار می ،)يک شغلصرفًا 
 درباعث کاهش فشار روانی و جسمی  ،محدود ساختن تقاضاهای ساختاری خانواده و با کند

داری و  فرد شود؛ از سوی ديگر، نبود حمايت متقابل بين همسـران در انجـام وظـايف خانـه    
) طالعـاتی، مشـورتی، و ابـزاری   رفـاقتی، ا (ويژه نبود حمايت عـاطفی   مراقبت از فرزندان، و به

ی ناشی از مشـارکت   يافته شود که زنان نتوانند تقاضاهای گسترش ديگر موجب می آنان از يک
دهنـد سـالمت    اين ديدگاه از سوی مطالعاتی که نشان می .های متعدد را اداره کنند در نقش

                                                                                                                                                                                          
1 Klein, David M., and James M. White 
2 Barnett, Rosalind C. 
3 Cooke, Robert A., and Denise M. Rousseau 
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؛ شـود  مـی ييـد  تأگرفتـه اسـت    کرده بهتر از افراد مجرد و طـالق  جسمی و ذهنی افراد ازدواج
کارهـای  بـا مشـارکت در   های موافق حقوق زنان دارند،  شوهرانی که نگرش تنهاهرچند که 

  .کاهند شان می از فشار مضاعف همسران، فرزندان داری نگاهداری و  خانه
، بـر  ينـد ريـزش  آمـده در يـک نقـش ممکـن اسـت از طريـق فرآ       دسـت  های بـه  هتجرب

يک قلمرو  ها يا رفتارهای فرد در بگذارد و نگرش تأثيرنقش ديگر  از آمده دست های به تجربه
اين  در د؛ده قرار تأثيرآن را تحت  دتوان می )شغل(ديگر  یبه قلمرونيز با انتقال ) خانواده(

افـزايش رضـايت   (های مثبت آمد پیو هم ) های خانوادگی تنش(های منفی آمد پیهم  ،صورت
بـين ميـزان    ،کـرد  ايـن روی  و کنـد  دا مـی بسـتگی پيـ   هـای چندگانـه هـم    با نقـش ) از ازدواج
  .سازد برقرار می )مثبت يا منفی( رابطه ،انرژی فرد در خانواده و کارو  ،گذاری زمانی سرمايه

در  کـه  هـايی  ت، ساع)۱۹۹۱( ١کلپا ، وسيرل ،گاتکهای جنسيتی  ديدگاه نقش ی بر پايه
ی  در حـوزه  شـده  فهـای صـر   گذرد، نسبت به سـاعت  های جنسيتی خود فرد می نقش ی حوزه
شـود؛ بـر ايـن     مـی  تحميل در نظـر گرفتـه   ی تر به مثابه کممربوط به جنس ديگر،  های نقش

چـون بـه   ( کننـد  کنند تحميلی را حس نمـی  ه میاساس، زنان در ساعاتی که صرف کار خان
های نقـش مربـوط    اما ساعاتی را که صرف فعاليت ،)رود طور سنتی از زنان چنين انتظار می

از تعـارض   آنـان تـری بـر ادراک و احسـاس     تـأثير روانـی بـيش    کننـد  مـی مخالف به جنس 
زنان بخواهند که بـه هـر قيمـت شـغل      اگر .گذاشت کار و فشار ناشی از آن خواهدخانواده

شوند که به امور خانوادگی خـود اهميـت الزم    به عنوان افرادی تلقی می ،خود را حفظ کنند
در ايـن امـر    .شـد  خواهنـد سـامانی   هو ناب ،تنش ،س فشاراحسا دچار در نتيجه ودهند  را نمی

بـا ايجـاد   و تـر اسـت    بـيش يابد دارند تا درآمد خانواده افزايش  زنانی که نياز به کار کردن
موجب فرسـودگی جسـمانی و در نهايـت مـانع      نامطلوب آثار روانیو  ، احساس گناه،استرس

  .شود پيشرفت شغلی آنان می
تـری را بـه وظـايف     بـيش  هـای  تسـاع فـرد  قش، هر چـه  اساس ديدگاه عقاليی ن بر

جـا   از آن کـرد و  تر احساس خواهـد  بيشرا شغل  وتداخل خانواده  ،خانوادگی اختصاص دهد
تـری   تمايل يـا اجبـار بـيش    ،بر حسب تقسيم جنسيتی کار و در مقايسه با مردان ،که زنان

تـداخل خـانواده    ،وادگی دارندامور خانرسيدگی به زيادتر در خانه و  های تبرای گذراندن ساع
  .کنند تر تجربه می بيش را شغل و

توضـيح   م جنسـيتی و سـنتی کـار   يبا استفاده از اصل تقسـ که  )۱۹۸۹( ٢بيلبیو  بيلبی
رفتـار اشـخاص در    ندا کنند، معتقد طور تعهدات خانوادگی خود را توزيع می هد زنان چنده می

                                                                                                                                                                                          
1 Gutek, Barbara A., Sabrina Searle, and Lilian Klepa 
2 Bielby, William T., and Denise D. Bielby 
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ــانواده ی حــوزه ــر حســب تقســيم ،خ ــ ب ــدی جنســيتی ک ــیبن ــر ار شــکل م هــای  د و ارزشگي
؛ بـر  شود هنجارهای جنسيتی نقش تجويز می ی به وسيله شده به اين رفتارها نيز داده تخصيص

نقش های موجود پيرامون  خواستههای خانوادگی و  با توجه به مقتضيات مسئوليت اين اساس،
 ی هـای دوگانـه   شاغل با معامله کردن بر سر نقش انمادر، انتظار بر اين است که زن زن و
شـوهر و  های  در مورد نقشهنجار و سنت ؛ در حالی که کنند ها توازن ايجاد  بين آن ،خود
؛ باشـند  داشـته داری مسـئوليت   داری و بچه کند که به طور کامل در خانه ايجاب نمیهنوز پدر 
های ساختاری و هنجاری ناشی از تقسـيم جنسـيتی    توان نتيجه گرفت که محدوديت می پس
تعـارض   کند از يکی به نفع ديگری بگذرند و به همين دليـل غالبـاً   زنان را مجبور میکار، 
  .کنند تری را تجربه می و پيشرفت شغلی کم تر بيش

های  به فعاليت ساختار خانوادگی باعث اشتغال ذهن، خصايص )۱۹۸۷( ١دانوف یُواز نظر 
شده در کارهـای خـانوادگی    فزمان صر. شود خانوادگی و اتالف انرژی در روابط خانوادگی می

احتمـال   ،های مربوط به مراقبت از فرزندان پيوسـته اسـت   که با فعاليت هايی تويژه ساع و به
سـازی انـرژی    برد و به افزايش بار اضافی نقش و تهـی  کار را باال می های تدخالت با ساع
کننـد،   مـی طـوالنی کـار    های تشان ساع کند؛ از سوی ديگر زنانی که شوهران فرد کمک می

گيرنـد و در   عهـده مـی   داری و مراقبـت از کـودک را بـر    های خانه تری از فعاليت سهم بيش
شـوند   دچار مشکل می شان زمانی کار با وظايف خانوادگی ی سازی برنامه نتيجه برای هماهنگ

های  محرک. دهد های باالتر را برای آنان کاهش می پست يابی به احتمال دست مسئله و اين
های ازدواج است، مستقيمًا به تعارض  های والدينی و تنش ی خانوادگی، که شامل تنشزا تنش
دليـل عـدم     طـور سـنتی، بـه     مسائل خانوادگی مربوط است و از آن جا که زنان بهو  کار

شـوند، وجـود ايـن     تری را متحمل می های سنگين پاسخ به تقاضاهای نقش خانوادگی مجازات
تواند به تندخويی، احسـاس خسـتگی، و    نوادگی زندگی فرد میزا در نقش خا های تنش محرک

افـزايش  ی آن نقـش منجـر شـود و در نهايـت      مشغولی بـا مشـکالت موجـود در حـوزه     دل
   .را پديد آوردافسردگی و ناراحتی روحی 

  پژوهشهای  فرضيه
  .معنادار وجود دارد ی بين کيفيت نقش و ميزان ارتقای شغلی زنان رابطه –۱
  .معنادار وجود دارد ی و ميزان ارتقای شغلی زنان رابطه بين فشار نقش –۲
 معنـادار  ی بين تقسيم جنسيتی کار در خانه و ميزان ارتقـای شـغلی زنـان رابطـه     –۳

  .وجود دارد
                                                                                                                                                                                          
1 Voydanoff, Patricia 



  

 ۲۲از  ۱۰۰

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۰۰

  .معنادار وجود دارد ی بين تقاضاهای ساختاری خانواده و ميزان ارتقای شغلی زنان رابطه –۴
  .معنادار وجود دارد ی بين اضطراب و ميزان ارتقای شغلی زنان رابطه –۵
معنـادار   ی های جنسيتی و ميزان ارتقای شغلی زنـان رابطـه   پذيری نقش بين جامعه –۶

  .وجود دارد
  .معنادار وجود دارد ی های مديريتی و ميزان ارتقای شغلی زنان رابطه بين ويژگی –۷
  .معنادار وجود دارد ی زای خانوادگی و فشار نقش زنان رابطه تنش های محرکبين  –۸
 ی آميز يک نقش به نقش ديگر و فشار نقش زنان رابطه سرايت شرايط تنشبين  –۹

  .معنادار وجود دارد
  .معنادار وجود دارد ی سازی انرژی و فشار نقش زنان رابطه بين تهی –۱۰
  .معنادار وجود دارد ی بين ميزان خستگی شغلی و فشار نقش زنان رابطه –۱۱
  .وجود داردمعنادار  ی هزنان رابط ارتقای شغلیبين عوامل سازمانی و ميزان  –۱۲

  تعاريف مفاهيم
روانـی ناشـی از مشـکل در اجـرای انتظـارات نقـش        احساس فشـار به  –فشار نقش

هـايی چـون ميـزان احسـاس فشـار       اين متغير با شـاخص . )۹۹ : ۱۹۹۶ وايتو  ينکال( شود می گفته
ف بـا توجـه بـه طيـ    و های مختلف خـانوادگی و شـغلی    روانی به هنگام انجام وظايف نقش

  .است گيری شده ليکرت اندازه
های مختلـف   درستی انجام دادن وظايف نقش به ،منظور از کيفيت نقش –کيفيت نقش

ايـن متغيـر بـا    . )۹۹ : ۱۹۹۶ين و وايت کال(تر از آن نقش همراه است  که با رضايت بيش ،است
 ، و ميزان احساس رضايت از آن سنجيده های مختلف و انجام وظايف نقش ی شيوهتوجه به 

  .است گيری شده با طيف ليکرت اندازه
سـرايت نقـش    ،ديگر يک باهای مختلف  تداخل وظايف مربوط به نقش –سرايت نقش

هـای متعـدد بـرای     هايی چـون گـرفتن مرخصـی    شود و برای سنجش آن از شاخص می ناميده
به  دگی به کارهای اداری در منزل،رسيهای خانوادگی و  رسيدگی به وظايف مربوط به نقش

  .است استفاده شده ،صورت طيف ليکرت
بـر   تـر  بـيش  يی که به زن يا شوهر اختصاص دارد وها نقش –تفکيک جنسيتی نقش

اين متغير بـا توجـه   . )۱۳۴ : ۲۰۰۱ ١استيل و کيد(شود  های سنتی جنسيتی تقسيم می اساس ويژگی
هـر  /مهمسـر /خـودم  ی بـه وسـيله  های مختلف خـانوادگی   به انجام هر يک از وظايف نقش

  .است سايرين مورد سنجش واقع شده/دو
                                                                                                                                                                                          
1 Steel, Liz, and Warren Kidd 
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تعـداد  ، کار همسـر  های تبا سه شاخص ساع اين متغير –تقاضاهای ساختاری خانواده
  .است گيری شده اندازه ،با توجه به طيف ليکرت ،زندگی شغلی ی چرخه، و و سن فرزندان

يـارات  گزين شدن فرد در شغلی با مسـئوليت و اخت  جای ،ارتقای شغلی –شغلی یارتقا
با توجـه بـه    ارتقا ،در اين مطالعه. )۱۳۷۶فقيهی و زاهدی،  ،الوانی(تر است  باالتر و اهميت بيش

و ارزيـابی   ،برانگيـز  واگـذاری مشـاغل چـالش    ،مـزد بـاال   دست ،هايی چون ترفيع سريع شاخص
  .)۴۲ :۱۳۸۴ ١آدير(است  مطلوب سنجش شده

 ،محـيط  تـأثير تحـت   افـراد، ت شخصي ،آن ی يندی است که بر پايهفرآ –پذيری جامعه
در . )۱۳۶۰ ٢آبرکرامبـی، هيـل، و ترنـر   (گيرد  و دينی شکل می ،خانوادگی ،نهادهای تربيتی خصوصًا

مورد سنجش  )۱۹۷۸( ٣ريخ ملهو  اسپنسپذيری جنسيتی با توجه به طيف  جامعه ،اين پژوهش
  .است واقع شده

  شناسی روش
اساس هـدفی کـه دنبـال     برنی است و ، بر اساس سطح شناخت، پژوهشی تبييپژوهشاين 
هـا، و   تبيـين روابـط بـين پديـده     ،ها يعنی در پی آزمون نظريه ؛بنيادی است پژوهشیکند  می
بـر   چنـين،  ؛ هـم موضوع مـورد مطالعـه اسـت    ی دانش موجود در زمينه ی زودن به مجموعهاف

 هـای  هيفرضـ  ؛ يعنـی ميـدانی اسـت   یپژوهشـ  ،)پژوهشطرح (ها  گردآوری داده ی وهشي اساس
و از نظـر زمـان نيـز     ،کنـد  معلولی متغيرها را تبيين مـی و روابط علی آزمايد میرا  پژوهش
  .ی مقطعی استپژوهش

  .نامه است ها در اين پژوهش پرسش ابزار گرد آوری داده

  آماری ی جامعه
در و شـاغل  دارای فرزنـد  ی  سـاله  ۴۰تـا   ۳۰کـل زنـان    ،پـژوهش آماری در ايـن   ی جامعه
  .است) نفر ۱۲۰(ولتی شهرستان اسکو د های هادار

  واحد آماری
 .گيـرد  را در بر میدولتی شهرستان اسکو  های هو زنان شاغل در اداراست فرد  ،واحد آماری

آمـاری نيسـت و در واقـع     ی نيازی به گـرفتن نمونـه   ،شماری در اين پژوهش به علت تمام
  .آماری است ی ما کل جامعه ی نمونه

                                                                                                                                                                                          
1 Adair, Carole Kadinger 
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  های تحليل آماری شيوه
و   باطی اسـتفاده شـده  ناز آمار توصيفی و استها  برای توصيف و تحليل داده پژوهشدر اين 

و رگرسيون  ،آزمون پيرسون، آناليز واريانس، انحراف معيار، درصد فراوانی ،از ميانگين، فراوانی
  .است شده بهره بردهنيز متغيره  چند

  ها يافته
تمـاعی و  گويان را بر حسب پايگاه اج ار پاسخانحراف معي و ،ميانگين ،توزيع فراوانی ۱جدول 

دارای ) صـد در۸۰(گويان  پاسخ تر بيش ،کنيم چنان که مشاهده می هم دهد و اقتصادی نشان می
زای  تـنش  هـای  محـرک فشـار نقـش و     بررسـی ميـزان  . نـد ا يانـه اقتصـادی م پايگاه اجتماعی

 ،)درصد ۵۰ بيش از(و زياد به طور متوسط  ،آن است که اين گروه از زنان گر بيانخانوادگی 
  ).۲ جدول( قرار دارندها  و تنش اين گونه فشارها ی در معرض تجربه

 اقتصادیگويان بر حسب پايگاه اجتماعی توزيع فراوانی پاسخ ۱ جدول

  انحراف معيار ميانگين  درصد فراوانی اقتصادیپايگاه اجتماعی
 ۲٫۵۱ ۲۹٫۴  ۱۰ ۱۲ پايين

    ۶۷ ۸۰ متوسط
    ۳۲ ۲۸  باال

  پژوهشهای  توزيع فراوانی متغير ۲ جدول

انحراف  ميانگين         طيف  متغير
   زياد   متوسط   کم  معيار

  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی

  ۹٫۳۷ ۶۱٫۷  ۱۰٫۸۷۲۶۰٫۰۴۷۳۹٫۲  کيفيت نقش
  ۱۶٫۸۶ ۵۷٫۸  ۸۶٫۷۶۹۵۷٫۵۴۳۳۵٫۸  فشار نقش

  ۱۹٫۵۶ ۷۵٫۹  ۷۵٫۸۳۲۲۶٫۷۸۱۶۷٫۵  سرايت نقش
  ۲۰٫۱۷ ۴۵٫۶  ۷۵٫۸۲۶۲۱٫۷۸۷۷۲٫۵ پذيری نقش جامعه

  ۳٫۵۲ ۱۱٫۲  ۱۳۱۰٫۸۹۳۷۷٫۵۱۴۱۱٫۷ تقسيم جنسيتی کار
  ۳۵٫۴۹ ۱۵۹٫۷  ۳۵۲۹٫۲۳۳۲۷٫۵۵۲۴۳٫۳ تقاضاهای ساختاری خانواده

  ۱۳٫۲۰ ۷۶٫۳  ۱۰۶۸۸٫۳۱۴۱۱٫۷۰۰٫۰ های مديريتی ويژگی
  ۱۶٫۳۳ ۴۰٫۲  ۵۲۴۳٫۳۵۸۴۸٫۳۱۰۸٫۳  ای شغلیارتق

  ۲۰٫۶۳ ۵۰٫۴  ۳۹۳۲٫۵۴۷۳۹٫۲۳۴۲۸٫۳ های تنش محرک
  ۲۶٫۸۷ ۴۲٫۹  ۳۸۳۱٫۷۷۲۶۰٫۰۱۰۸٫۳  استرس
  ۱۷٫۴۹ ۷۰٫۴  ۶۵٫۰۲۸۲۳٫۳۸۶۷۱٫۷  اضطراب
  ۱۷٫۴۷ ۷۶٫۰  ۳۲٫۵۳۳۲۷٫۵۸۴۷۰٫۰  افسردگی
  



  

 ۲۲از  ۱۰۳

۱۰۳ �� زنانیشغلیخانواده و ارتقا  

اس افسردگی، اضطراب، و استرس در زنان شاغل اسـکويی،  مقادير متوسط تا زياد احس
مطلـوب   چنـدان  گر وضيت روانـی نـه   درصد و نشان۶۸درصد، و ۹۵درصد، ۹۷به ترتيب برابر با 
هـای   پـذيری برخـی از ويژگـی    تر اين زنان در معـرض جامعـه   چنين، بيش اين زنان است؛ هم

ها به دليل تضاد  خی از اين ويژگیاند، که بر) درصد۷۲ برابر با(های جنسيتی  نامطلوب نقش
درصد از زنـان شـاغل مـورد    ۸۶(شود  با صفات مطلوب مديريتی، مانع ارتقای شغلی آنان می

  ).بررسی در اين خصوص، از مقادير اندک خصايص مديريتی برخوردار اند
نتايج بررسی ميزان تقسيم جنسيتی کار در خانواده و تقاضـاهای سـاختاری خـانواده در    

 ًاشـديد  ،گويـان  اين دسـته از پاسـخ   ی آن است که ساختار خانواده گر بيانرد مطالعه گروه مو
بـه علـت    ،ايـن زنـان   .اسـت تقسـيم جنسـيتی کـار حـاکم     ها  آندرصد ۹۰پدرساالرانه و در 

و تحمل ) صددر۷۰به طور متوسط و زياد (نواده العاده ساختاری خا رويارويی با تقاضاهای فوق
افقی ندارند و با توجـه بـه تعـدد نقـش و     رای تحرکات عمودی و توانی ببار اضافی نقش، 

بـدين   انـد؛   بـا سـرايت نقـش نيـز مواجـه      ،درصد ۹۰با ميزانی بيش از  وظايف ناشی از آن،
سـعی بـر آن دارنـد     عکس، برهای شغلی و  انجام وظايف خانوادگی در محيط آنان با ،ترتيب

چنـد صـوری    ا که ممکن است تعادلی هـر ج  تا آن و گاه متضاد، که بين اين وظايف متعدد
  .کنندايجاد 

  . است شدهمطرح  پژوهش ی های مستقل و وابسته بستگی ميان متغير نتايج هم ۳جدول در 

  شغلیی ارتقا بستگی متغيرهای مستقل با هم ۳ جدول

 معناداری بستگیضريب هم متغيرهای مستقل
 ۰٫۰۴۱ ۰٫۱۸۷ احساس فشار نقش

 ۰٫۰۱۰ ۰٫۲۱۰ کيفيت نقش
 ۰٫۰۱۳ ۰٫۲۳۰ پذيری جنسيتی نقشعهجام

 ۰٫۰۰۰ ۰٫۳۱۹ تقسيم جنسيتی کار
 ۰٫۰۱۴ ۰٫۲۲۵ اضطراب
 ۰٫۰۰۲ ۰٫۲۸۷ های مديريتیويژگی

  

شغلی آنان  یارتقاميزان  احساس فشار نقش در زنان با ،کنيم چنان که مشاهده می هم
از ميـزان   ،ش زنـان با افـزايش فشـار نقـ    ؛ يعنیمعنادار دارد يی و با آن رابطه استبسته  هم
 ی بسـتگی کيفيـت نقـش بـا متغيـر وابسـته       هـم  ،چنـين  هم ؛شود شغلی آنان کاسته میی ارتقا

هـای متعـدد خـود احسـاس رضـايت       دهد زنانی که از ايفای وظايف نقـش  نشان می پژوهش
تری  بيش ارتقای شغلینيستند از ميزان  رو به روتری دارند و در اين زمينه با ابهام نقش  بيش
  .منفی نيست آمدهای پیدارای  که وجود تعدد نقش لزومًا گفتتوان  می ؛ پسندا ورداربرخ
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۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۱۰۴

هـای   بر اسـاس ويژگـی   ،توان دريافت هر قدر زنان می پژوهش ديگری  يافتهبر اساس 
های مديريتی، بـا موانـع    محروميت از ويژگی به دليلپذيرتر شوند،  جامعه ،جنسيتی نقش زنانه
تقاضـاهای سـاختاری خـانواده و     ، افـزايش چنـين  هـم  شـوند؛  اجه میتری مو ارتقای شغلی بيش

حاصل (نقشی  ی العاده های خود با تفکيک فوق زنانی که در خانوادهتقسيم جنسيتی کار برای 
  .رود شمار میه زنان ب ارتقای شغلیموانع مهم  ديگراز اند،   مواجه) وجود ساختار پدرساالرانه

 ، و اضـطراب اسـت  افسردگی ،احساس استرس ،نقشهای احساس فشار آمد پیجمله  از
سازی انرژی آنـان   تعدد نقش زنان موجب تهی چرا که بار اضافی نقش ناشی از ؛)۴ جدول(

 ،آميز يک نقش به نقش ديگـر  زای خانوادگی و سرايت تنش تنش های محرکبه همراه  ،شده
  .آورد و استرس را در آنان فراهم می ،افسردگی ،خستگی شغلی ی زمينه

سـازی انـرژی فـرد، در     يی، و تهـی  از آن جا که فشار نقش، در سطح سنجش فاصله
طرفـه اسـتفاده    ها از آناليز واريانس يک ی آن يی است، برای سنجش رابطه سطح سنجش رتبه

با سـطح   ۱۸٫۴۵۸برابر  Fشود که مقدار  مالحظه می ۵جدول ی اطالعات  بر پايه. است شده
است، بـين فشـار نقـش و     ۰٫۰۵تر از  آمده کم دست به pن است و چو = ۰٫۰۰۰pمعناداری 

  .سازی انرژی زنان ارتباط وجود دارد تهی

  بستگی متغيرهای مستقل با احساس فشار نقش هم ۴ جدول

 معناداری بستگیضريب هم متغيرهای مستقل
 ۰٫۰۰۰ ۰٫۴۶۹ سرايت نقش

 ۰٫۰۰۰ ۰٫۴۵۰ زای نقشهای تنشمحرک
 ۰٫۰۰۲ ۰٫۲۷۴ استرس
 ۰٫۰۰۰ ۰٫۵۲۱ افسردگی
 ۰٫۰۰۰ ۰٫۴۰۸ اضطراب

  سازی انرژی فرد اری بين ميزان ارتقای شغلی و تهیآزمون آم ۵ جدول

 معناداری F مربعاتميانگين ی آزادیدرجه مربعاتمجموع  منبع تغييرات
  ۰٫۰۰۰ ۱۸٫۴۵۸ ۳۰۳۶٫۹۹۹ ۵ ۱۵۱۸۴٫۹۹۴  گروهی ميان
   ۱۶۴٫۵۴۰ ۱۱۴ ۱۸۷۵۷٫۵۰۶  گروهی درون
    ۱۱۹ ۳۳۹۴۲٫۵۰۰  کل

  
 ،يابيم ميان اين دو متغيـر  می آناليز واريانس بين فشار نقش و خستگی شغلی نيز در اب
داری بـا سـطح معنـا    ۱۴٫۱۳۴آمده برابر  دست هب F ،در اين زمينه. معنادار وجود دارد يی رابطه

۰٫۰۰۰p = ۶جدول ( است(.  
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  آزمون آماری بين فشار نقش و خستگی شغلی ۶ جدول

 معناداری F مربعاتميانگين  آزادییدرجه مربعاتمجموع منبع تغييرات
  ۰٫۰۰۰ ۱۴٫۱۳۴ ۲۵۹۷٫۸۰۵ ۵ ۱۲۹۸۹٫۰۲۵ گروهی ميان
    ۱۸۳٫۸۰۲ ۱۱۴ ۲۰۹۵۳٫۴۷۵ گروهی درون
     ۱۱۹ ۳۳۹۴۲٫۵۰۰  کل

  

و يافـت نشـد    يـی  زنان رابطه ارتقای شغلیميان متغير عوامل سازمانی و  گفتنی است
تـرين عامـل در عـدم     اصـلی خـانوادگی   عوامـل  ،مـورد مطالعـه   ی توان دريافت در منطقـه  می

  .است ارتقای شغلیيابی زنان به  دست

  رگرسيون چندگانه برای تبيين ارتقای شغلی زنان
. اسـتفاده کـرديم   ١گام به به منظور تبيين ارتقای شغلی زنان از تحليل رگرسيونی به روش گام

نـان از روی سـه   ضريب رگرسيونی چندگانه برای تبيين ارتقای شـغلی ز ، ۷جدول  بر اساس
های  پذيری نقش تقاضاهای ساختاری خانواده، جامعه ند ازا که عبارت ،مانده در مدل متغير باقی
و ضـريب تبيـين    ،۰٫۱۹ بـا  ضـريب تبيـين برابـر    ،۰٫۴۳برابر بـا   ،و کيفيت نقش ،جنسيتی
 ،يافتـه  صـورت واقعـی و تعـديل   ه بـ  ،ايـن  بـر  بنـا ؛ دست آمـد ه ب ۰٫۱۶ برابر با شده تصحيح

بينـی   تبيـين و پـيش   ،ی متغيرهای مسـتقل  به وسيلهدرصد از واريانس ارتقای شغلی زنان  ۱۶
بـا سـطح    ۱۳٫۸۱برابـر   F مقـدار در آن کـه   ،شـده  تحليل واريانس انجام ی بر پايه. شود می
  .رگرسيون دارای مدل خطی است گيريم مینتيجه  ،است دست آمدهه ب = ۰٫۰۰۰pداری  معنا

  ارتقای شغلی ی متغيرهچندی تحليل رگرسيون  آماره ۷ جدول

  ينبيضريب ت  بستگی ضريب هم  بين متغيرهای پيش
ينبيضريب ت
 شدهتعديل

  انحراف معيار

 ۰٫۳۰۸۰٫۰۹۵۰٫۰۸۶۱۵٫۷۸۰ تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
       

 ۰٫۳۹۰۰٫۱۵۲۰٫۱۳۶۱۵٫۳۵۰ تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
     های جنسيتیپذيری نقش جامعه -۲
       

  ۱۵٫۰۷۸ ۰٫۱۶۷ ۰٫۱۹۲ ۰٫۴۳۶ تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
     های جنسيتیپذيری نقش جامعه -۲
    کيفيت نقش -۳

    ميزان ارتقای شغلی:متغير وابسته
  

، ۰٫۱۳، ضــريب بتــای تقاضــاهای ســاختاری خــانواده برابــر بــا  ۸جــدول ی  بــر پايــه
اسـت، کـه    ۰٫۳۳و کيفيـت نقـش برابـر    ، ۰٫۲۰هـای جنسـيتی برابـر بـا      پذيری نقش جامعه

                                                                                                                                                                                          
1 Stepwise 
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تقاضاهای ساختاری خانواده و کيفيـت نقـش،   . گيرد ترين سهم، به کيفيت نقش تعلق می بيش
  .پذيری، مربوط به عوامل فردی است مربوط به عوامل خانوادگی، و جامعه

  ارتقای شغلی ی متغيرهيون چندتحليل واريانس رگرس ۸ جدول

  بين متغيرهای پيش
منبع

 تغييرات
 مجموع
 مربعات

یدرجه
 آزادی

ميانگين
 معناداری  F مربعات

  ۰٫۰۰۱  ۱۱٫۳۰۰ ۲۸۱۷٫۴۰۵ ۱ ۲۸۱۷٫۴۰۵ رگرسيون تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
   ۲۴۹٫۳۲۴ ۱۰۸ ۲۶۹۲۶٫۹۳۸ ماندهباقی  
    ۲۹۷۴۴٫۳۴۳۱۰۹ کل  
         

  ۰٫۰۰۰  ۹٫۶۱۴ ۲۲۶۵٫۳۷۸ ۲ ۴۵۳۰٫۷۵۶ رگرسيون تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
   ۲۳۵٫۶۴۱ ۱۰۷ ۲۵۲۱۳٫۵۸۸ ماندهباقی های جنسيتیپذيری نقش جامعه -۲
    ۲۹۷۴۴٫۳۴۳۱۰۹ کل  
         

  ۰٫۰۰۰  ۸٫۲۷۵ ۱۸۸۱٫۳۲۲ ۳ ۵۶۴۳٫۹۶۶ رگرسيون تقاضاهای ساختاری خانواده -۱
   ۲۲۷٫۳۶۲ ۱۰۶ ۲۴۱۰۰٫۳۷۸ ماندهباقی های جنسيتیپذيری نقش جامعه -۲
    ۲۹۷۴۴٫۳۴۳۱۰۹ کل کيفيت نقش -۳

        ميزان ارتقای شغلی :متغير وابسته

  گيری بندی و نتيجه جمع
از جملـه شهرسـتان    ،آن است که در بسياری از نقـاط ايـران   گر بيانهای اين پژوهش  يافته
ارتقـای   ماننـد  ،ی زنـان های مختلف حيات اجتمـاع  ساسی در جنبها یهنوز خانواده نقش ،اسکو
کـه از   بـيش از آن  ،ست که حيات شـغلی زنـان  ا دان معنااين ب ند وک می آنان ايفا شغلی

که پا بـه   عوامل خانوادگی است و زنان قبل از آن تأثيرتحت  ،ر پذيرديثعوامل سازمانی تأ
نـد و  رو ا هساالرانه در درون خـانواده روبـ   با نظامی مرد ،های اجتماعی بگذارند فعاليت ی عرصه

در زمـانی کـه ميـانگين سـن      و سـالگی  ۴۰تـا   ۳۰يعنی  ،فعال زندگی خود ی دوره در تمام
  .اند با مشکالت ناشی از آن دست به گريبانسال است،  ۱۰شان حدودًا  فرزندان

های زنان به صورت مطلـق   تعدد نقشگر آن است که  ی ديگر اين پژوهش بيان يافته
ل و بـه عوامـ   هـا، بسـتگی   اين نقشکنندگی  فشارزايی يا خشنود و آور يا سودمند نيست زيان

بـيش   ،همسـردار های روانی زنان شاغل  بيماری ؛ پسداشتشرايطی مانند کيفيت نقش خواهد
هـای   از کيفيـت نقـش   ،باشـد  پذيرفتـه  تـأثير نـد  ا هـا شـاغل   که از اين واقعيت که آن از آن

  .ثر استها متأ خانوادگی وشغلی آن
اهای کيفيـت نقـش، فشـار نقـش، تقسـيم کـار در خانـه، تقاضـ         مانندعوامل خانوادگی 

زنـان   ارتقای شغلیهای جنسيتی در خانواده بر  پذيری نقش جامعه ی وهشيو  ،ساختاری خانواده
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سـازی انـرژی زنـان     نقـش موجـب تهـی    بار اضافی ناشی از تعدد است؛ بدين معنا که مؤثر
آميز يک نقش بـه   زای خانوادگی و سرايت شرايط تنش تنش های محرکمراه ه به شود و می

ضـريب  . سـازد  آمـاده مـی  و اسـترس   ،خسـتگی شـغلی، افسـردگی    را برای ، زمينهنقش ديگر
مانـده در مـدل    رگرسيونی چندگانه برای تبيين ارتقای شغلی زنـان از روی سـه متغيـر بـاقی    

و کيفيت نقش در  ،های جنسيتی پذيری نقش د تقاضاهای ساختاری خانواده، جامعهده نشان می
 ۰٫۱۶برابـر  شـده   و ضريب تبيـين تصـحيح   ،۰٫۱۹ر ضريب تبيين براب ،۰٫۴۳خانواده برابر با 

بـه  درصـد از واريـانس ارتقـای شـغلی زنـان       ۱۶ ،يافتـه  صورت واقعی و تعديله ب ؛ پساست
تبيـين و  گـر اهميـت خـانواده در ارتقـای شـغلی زنـان انـد،         بيـان  ، کهها اين متغير ی وسيله
  .دشو میبينی  پيش

ی  بـه وسـيله  بـه طـور مسـتقيم و     ،متعـدد در زنـان شـاغل    هـای  شار ناشی از نقشف
و  ،سـازی انـرژی فـرد، سـرايت نقـش      تهـی  ،متغيرهای افسـردگی، اسـترس، خسـتگی شـغلی    

ارتبـاط عوامـل   گـذار اسـت و    در ارتقـای شـغلی زنـان تـأثير    زای خـانوادگی   تنش های محرک
هـای   هادار دهـد کـه زنـان شـاغل در     خانوادگی و فردی با ميزان ارتقـای شـغلی نشـان مـی    

های جنسيتی مورد نظـر   حاکم و نهادينه شدن نقش به علت نظام مردساالر ،اسکوشهرستان 
نيـز  ) سـال  ۱۰(پايين بـودن ميـانگين سـن فرزنـدان     . نداهنوز درگير اين عوامل ، اين نظام

 ی خـود در چرخـه  ) سالگی ۴۰تا  ۳۰(فعال زندگی  ی گر اين است که اين زنان در دوره بيان
و به علت بار اضافی نقش در ) سال است ۳۵گو  زنان پاسخميانگين سن (ند اشغلی زندگی

کيفيت تر حاصل  بيش کنند؛ اما افسردگی آنان، احساس فشار نقش و اضطراب می ،اين دوران
های خانوادگی و کـاری،   انتظارات نقش .شان بودنشاغل  است تا های خانوادگی و شغلی نقش

ز درست انجام دادن نقش والـدينی، و  رضايت ناشی ا ،ديگر از يک همسرانحمايت اجتماعی 
توانـد فشـار ناشـی از     مـی  ،)کيفيت نقـش (شود  که باعث احساس رضايت می مسائل ديگری
  .جبران کند یبار نقش کاری را تا حدود زياد نقشی و اضافه تعارض بين

د و گيـر  بندی جنسـيتی کـار شـکل مـی     خانواده بر حسب تقسيم ی رفتار افراد در حوزه
هنجارهای جنسيتی نقـش تجـويز    ی به وسيله شده به اين رفتارها نيز داده يصهای تخص ارزش
رغـم   جا که در تقسيم سنتی کارها و امور خانه و خانواده، مسئوليت اوليه، بـه  از آن .شوند می

انتظار بر اين است کـه زنـان   ی زن است،  چنان به عهده اشتغال زن در بيرون از خانه، هم
ايـن امـر موجـب خسـتگی شـديد       ، کهخود توازن ايجاد کنند ی ههای دوگان شاغل بين نقش

انتظـار هنجـاری    ،در مورد مردان در حالی که ؛شود شغلی و احساس فشار نقش در آنان می
از باشـند؛   نداشـته درگيری و مسئوليتی کامل داری  داری و بچه و سنتی اين است که در خانه
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شـده از ايفـای چنـد     ميزان فشـار ادراک  سوی ديگر، خصايص تقاضاهای ساختاری خانواده بر
های خانوادگی و  نقش متفاوت در زنان مؤثر است و با ايجاد اشتغال ذهنی نسبت به فعاليت

های باالتر را برای زنـان   يابی به پست سازی انرژی فرد در روابط خانوادگی، امکان دست تهی
اشی از تقسـيم جنسـيتی   های ساختاری و هنجاری ن دهد؛ بر اين اساس، محدوديت کاهش می

تـر،   کند از يک نقش به نفع ديگری بگذرند و با تحمل فشار بـيش  کار، زنان را مجبور می
  .تری دست يابند در پی دارد، به پيشرفت شغلی کمنيز که افسردگی و ناراحتی را 

 ازآمـده   دسـت  های بـه  ، بر تجربهيند ريزشهای يک نقش ممکن است از راه فرآ هتجرب
بـه  ) خـانواده (يـک قلمـرو    ازيـا رفتـار فـرد      نگرشباعث انتقال بگذارد و  أثيرتنقش ديگر 

و ) هـای خـانوادگی   تنش(های منفی آمد پیهم  ،چنين وضعيتی در .شود) شغل(ديگر  یقلمرو
هـای چندگانـه    با نقـش  ،های خانوادگی نقش) افزايش رضايت از ازدواج(های مثبت آمد پیهم 
گذاری زمانی و انرژی فـرد در   بين ميزان سرمايه دهد که میو نشان  کند بستگی پيدا می هم

آميـز يـک    سـرايت تـنش  ، )۱۹۸۷( دانـوف  ُویاز نظر . وجود دارد يی مثبت خانواده و کار رابطه
در  ؛دهد انرژی الزم را برای ايفای نقش ديگر کاهش می ،نقش و انتقال آن به نقش ديگر

 هـای  محرک .ايش آن در نقش ديگر شودتواند موجب افز حالی که رضايت در يک نقش می
مستقيم  يی گونهبه های ازدواج است،  های والدينی و تنش تنش ، که شاملزای خانوادگی تنش
تنـدخويی، احسـاس    توانـد در  شود و می میبه فشار ناشی از مسائل خانوادگی مربوط  مؤثرو 

  .نقشی مؤثر ايفا کند ،مشغولی با مشکالت خستگی، و دل
آمـوزد و   های جنسـيتی خـود را مـی    های نقش يق اجتماعی شدن، ويژگیطر کودک، از

اند که کودک از فرهنگ و از راه کنش متقابـل   رفتارهای اجتماعی زنانه و مردانه الگوهايی 
است که آنـان بتواننـد    يی به گونهنيز اجتماعی کردن کودکان . آورد با اطرافيان به دست می

زنـان از همـان کـودکی محـدود     شان ايفا کننـد؛   جنسيت هايی متناسب با سالی نقش در بزرگ
بـرداری   سالی پذيرا شوند که عمدتًا با مطيع بودن و فرمان هايی را در بزرگ شوند تا نقش می

مثبت قائل شوند و به زنانگی  یآموزند که برای مردانگی ارزش می نيزپسران همراه است و 
برداری  دو ساختار بسته از تابعيت و فرماننظران معتقد اند که ببرخی صاح .بهای کمی دهند

زنان در خانواده وجود دارد که يکی موقعيت زنان بـه عنـوان همسـران و مـادران اسـت و      
شـوند زنـان و مـردان بـا      اين دو سـاختار باعـث مـی   . پذيری در خانواده ديگری فرآيند جامعه
ن، باعـث دائمـی شـدن    های جنسيتی در خانواده و انتقال آن به فرزنـدا  درونی کردن گرايش

اين که چه کسی در خانه کار کند يا برای مراقبـت  . ی مرد و مطيع بودن زن شوند سلطه
های جنسيت  فرزندان و کارهای خانه در منزل بماند، پس از تعيين بر اساس ايدئولوژی نقش
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ی مـرد و مطيـع بـودن زن در     مطلوب و تقويت از طريق بـازار کـار، باعـث تـداوم سـلطه     
پذيری نامطلوب زنانه باعث  شود؛ بر اين اساس، بديهی است جامعه کار و اشتغال میقلمروی 

شود صفات مطلوب مديريتی، که هر مدير موفق بايد دارا باشد، در زنان ايجـاد نشـود و    می
  . ارتقای آنان نيز در سازمان فراهم نيايد
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